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1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+
Τι είναι η LEADER+;
Η LEADER+ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ως βασικό
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου μέσα από μία
συνεχή ανάπτυξη.
Η ανάπτυξη αυτή επιτυγχάνεται μέσα από δραστηριότητες των κατοίκων, που αξιοποιούν
τους φυσικούς, ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους του τόπου τους, αναδεικνύουν τις
ομορφιές του, ανακαλύπτουν νέες πηγές εισοδήματος και παράλληλα προστατεύουν τη
φυσική και πολιτιστική κληρονομιά.
Στα πλαίσια της LEADER+, οι άνθρωποι της υπαίθρου:

¾ συμμετέχουν ενεργά και αποφασίζουν οι ίδιοι για την αναπτυξιακή προσπάθεια
που γίνεται στην περιοχή τους,
¾ προβαίνουν σε μικρές επενδύσεις που δημιουργούν, όμως, έναν ιδιαίτερα
παραγωγικό ιστό και
¾ κάνουν οι ίδιοι πράξη όσα οραματίζονται για την περιοχή τους.

Τα κέντρα λήψης αποφάσεων δεν βρίσκονται σε κάποιο απομονωμένο από τα
προβλήματα της υπαίθρου γραφείο κεντρικής υπηρεσίας στην Αθήνα, αλλά εκεί
στη δική τους περιοχή.

Ποιοι είναι οι Αναπτυξιακοί Στόχοι του προγράμματος
LEADER+ της Χώρας μας;
Το πρόγραμμα LEADER+ της Χώρας μας διαρθρώνεται σε δύο γενικούς Αναπτυξιακούς
Στόχους:

Ο πρώτος στόχος είναι η «Ολοκληρωμένη, Υψηλής ποιότητας, Αειφόρος Ανάπτυξη
της Υπαίθρου μέσω πιλοτικών εφαρμογών» και
Ο δεύτερος στόχος είναι η «ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της απομόνωσης
των περιοχών σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής».
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Οικονομικά στοιχεία του Προγράμματος LEADER + στη
Χώρα μας
Το

πρόγραμμα

συγχρηματοδοτείται

από

το

Ευρωπαϊκό

Γεωργικό

Ταμείο

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Τμήμα Προσανατολισμού (ΕΓΤΠΕ-Π) και το
πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ποσό ύψους περίπου 251 εκ. euro (κοινοτική συμμετοχή: 183 εκ. euro και Υπουργείο
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 68 εκ. euro) θα διατεθεί για την
εφαρμογή της πρωτοβουλίας LEADER+ της Χώρας μας.
Αν στο ποσό αυτό προστεθεί η ίδια συμμετοχή, που εκτιμάται περίπου στα 141 εκ. euro,
ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα διαμορφωθεί περίπου στα 392
περίπου εκ. euro., ως ακολούθως:

Συνολικό Κόστος

368.693.321 €

Δημόσια Δαπάνη

255.778.400 €

Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ-Π)

186.129.877 €

Εθνική Συμμετοχή (Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
Ίδια Συμμετοχή

69.648.523 €
112.914.921 €

Ποιες περιοχές αφορά η LEADER+;
Στην Ελλάδα, η LEADER+ θα εφαρμοστεί σε ορεινές περιοχές (σύμφωνα με τον
εγκεκριμένο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατάλογο των ορεινών περιοχών της Χώρας
μας), καθώς και σε νησιωτικές περιοχές.
Όμως, μετά από πλήρη αιτιολόγηση, θα μπορούσε η περιοχή παρέμβασης να επεκταθεί
οριακά και σε μειονεκτικές περιοχές (σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, κατάλογο των μειονεκτικών περιοχών της Χώρας μας), εφόσον αυτές έχουν όλα
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:



είναι γεωγραφικά εφαπτόμενες με τις ορεινές περιοχές,



αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα,



παρουσιάζουν αναπτυξιακή προοπτική και
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συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προοπτική της ορεινής περιοχής, αποτελώντας
πόλο έλξης και ανάπτυξης αυτής.

Τα τοπικά προγράμματα LEADER + είναι δυνατόν να υλοποιηθούν και σε περιοχές που
καλύπτονται εν μέρει ή στο σύνολό τους από Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης
Αγροτικού Χώρου -

Ο.Π.Α.Α.Χ.

(Άξονας

7

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

«Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006» ή Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα – ΠΕΠ), τα οποία χρηματοδοτούν αντίστοιχες δράσεις με τη
LEADER+. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η εφαρμογή του LEADER+ είναι δυνατή μόνο για
δράσεις που :



δεν καλύπτονται από το ΟΠΑΑΧ,



δεν

θα

συμπεριληφθούν

τελικά

στο

σχεδιασμό

του

ολοκληρωμένου

προγράμματος (ΟΠΑΑΧ),


λειτουργούν συμπληρωματικά, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των
δράσεων του ολοκληρωμένου προγράμματος (π,χ, συνεργασίες, δικτυώσεις
κλπ),



εξασφαλίζουν

την

πιλοτική

διάσταση

του

τοπικού

προγράμματος

και

αναδεικνύουν την προστιθέμενη αξία της πρωτοβουλίας
Στα πλαίσια του παρόντος πληροφοριακού υλικού οι περιοχές που δεν καλύπτονται
από τα ΟΠΑΑΧ χαρακτηρίζονται ως καθαρές περιοχές.
Στο κεφάλαιο 4 όπου γίνεται η αναλυτική παρουσίαση των δράσεων περιγράφονται
αναλυτικά ποιες κατηγορίες πράξεων μπορούν να υλοποιηθούν στις επικαλυπτόμενες
με τα ΟΠΑΑΧ περιοχές,

Ποιος είναι ο υπεύθυνος Φορέας για το σχεδιασμό κατά την
εφαρμογή του προγράμματος LEADER+ κάθε περιοχής;
Τα τοπικά προγράμματα που εντάσσονται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας σχεδιάζονται
και υλοποιούνται από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.).

Είναι ανώνυμες

αναπτυξιακές εταιρείες που αποτελούνται από συλλογικούς φορείς του ευρύτερου
Δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
Μέλη της Ομάδας Τοπικής Δράσης μπορούν να είναι: η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου και
δεύτερου βαθμού, Σύλλογοι, Παραγωγικά και Επιστημονικά Επιμελητήρια, Συνεταιρισμοί
και Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, επιστημονικοί φορείς, περιβαλλοντικές και λοιπές
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οργανώσεις, εκπρόσωποι εργαζομένων, ιδιώτες (ΝΠΙΔ, φυσικά πρόσωπα) και άλλοι ως
απόδειξη της ενεργοποίησης και συμμετοχής του τοπικού πληθυσμού.
Βασικές προϋποθέσεις για την Ομάδα Τοπικής Δράσης είναι:



να έχει τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας,



να διαθέτει ευρεία συμμετοχή τοπικών φορέων,



να έχει επιτόπια εγκατάσταση,



να έχει ικανή οικονομική επιφάνεια,



να διαθέτει κατάλληλο και επαρκές στελεχιακό δυναμικό.

Στα πλαίσια του LEADER+ , έχει εγκριθεί η υλοποίηση 40 τοπικών προγραμμάτων,
Ομάδων Τοπικής Δράσης.
Στην Περιοχή μας ο Φορέας αυτός είναι η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ –
ΚΙΣΣΑΒΟΥ (ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ.) ΑΕ

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν επενδυτική πρόταση στα
πλαίσια ενός τοπικού προγράμματος LEADER+;
Η υποβολή επενδυτικών προτάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί από φυσικά ή νομικά
πρόσωπα (ιδιώτες, Ο.Τ.Α., επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., Συνεταιρισμούς, Συλλόγους κ.λπ.).
Βασικές προϋποθέσεις:



να υπάρχει εγκεκριμένο πρόγραμμα LEADER+ στην περιοχή ,



η επενδυτική πρόταση να εντάσσεται στη φιλοσοφία και το περιεχόμενο του
εγκεκριμένου προγράμματος της περιοχής,



ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει την ανάλογη ίδια συμμετοχή.

Ποιες είναι οι αρμόδιες δημόσιες αρχές που έχουν την
ευθύνη για τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του
προγράμματος σε επίπεδο Χώρας;
Για τη διαχείριση του προγράμματος συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας (νυν
Υπουργείου

Αγροτικής

Ανάπτυξης

και

Τροφίμων)

Ειδική

Υπηρεσία

Διαχείρισης

Επιχειρησιακού Προγράμματος κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER+. Η Υπηρεσία αυτή
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είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματικότητα και κανονικότητα της διαχείρισης και
εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
9 Για

την

παρακολούθηση

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

συγκροτήθηκε

η

Επιτροπή Παρακολούθησης, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι: Υπουργείων,
Υπηρεσιών,

Διαχείρισης

άλλων

προγραμμάτων

Υπουργείων

και

Περιφερειών,

Οργανισμών, Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ομάδων Τοπικής Δράσης,
των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς
και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
9 Για τη χρηματοδοτική εξυπηρέτηση του προγράμματος έχει δημιουργηθεί, στο
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, η Αρχή Πληρωμής, η οποία είναι υπεύθυνη για όλα τα
προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 και για όλες τις κοινοτικές
πρωτοβουλίες.
9 Κατά τη διάρκεια εφαρμογής θα διενεργούνται έλεγχοι από την Υπηρεσία Διαχείρισης
του προγράμματος, από την Αρχή Πληρωμής, από ειδική υπηρεσία του Υπουργείου
Οικονομικών/ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, καθώς και από αρμόδιες κοινοτικές
υπηρεσίες. Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι που θα πραγματοποιηθούν από όλα τα
ελεγκτικά όργανα (εθνικά και κοινοτικά) κατά την 3 η προγραμματική περίοδο θα είναι
αυξημένοι σε σχέση με το παρελθόν και ιδιαίτερα αυστηροί όσον αφορά στη σωστή
χρήση των πόρων και στην τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
Η εφαρμογή των τοπικών προγραμμάτων ολοκληρώνεται στις 31/12/2008.

Ποιο το περιεχόμενο της LEADER+
Το πρόγραμμα LEADER+ της Χώρας περιλαμβάνει 4 άξονες προτεραιότητας:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

«Ολοκληρωμένες, πιλοτικού χαρακτήρα στρατηγικές αγροτικής
ανάπτυξης» με 4 επιμέρους μέτρα:

ΜΕΤΡΟ 1: «Τεχνική στήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης»:
Στο μέτρο δικαιολογούνται δαπάνες για τη στήριξη της λειτουργίας της Ομάδας Τοπικής
Δράσης και της εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, όπως:
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στελέχωση και λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης,



εξοπλισμός και μηχανοργάνωση της Ομάδας Τοπικής Δράσης,



ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού,



αξιολόγηση του τοπικού προγράμματος.

Ο προϋπολογισμός του μέτρου μπορεί να φθάσει μέχρι το 15% του συνολικού κόστους
του προγράμματος.

ΜΕΤΡΟ 2: «Ενισχύσεις σε επενδύσεις – Στήριξη στην επιχειρηματικότητα»:
Στο μέτρο αυτό μπορούν να ενισχυθούν:



επενδύσεις

αγροτικού τουρισμού,

που

εντάσσονται

σε

ένα

σχεδιασμό

ολοκληρωμένης ανάπτυξης του τομέα στην περιοχή,


μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, καθώς και των λοιπών τομέων της
τοπικής οικονομίας,



επενδύσεις που αφορούν στη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας
και νέων τεχνικών στις επιχειρήσεις.

ΜΕΤΡΟ 3: «Υποστηρικτικές ενέργειες»:
Στο μέτρο αυτό μπορούν να ενισχυθούν ενέργειες που υποστηρίζουν ή συμπληρώνουν
τις δράσεις των λοιπών μέτρων του προγράμματος, όπως:



καταρτίσεις (σε θέματα που δρουν συνοδευτικά στα επενδυτικά σχέδια του
προγράμματος),



μελέτες

(τομεακές,

διαχείρισης

και

αξιοποίησης

πόρων

της

περιοχής,

σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων ποιότητας, έρευνες αγοράς από
συλλογικούς φορείς κ.λπ. – συμβουλευτικές υπηρεσίες), και


προβολή και προώθηση τομέων και περιοχών από συλλογικούς φορείς.
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ΜΕΤΡΟ 4: «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς»:
Δράσεις που υποστηρίζουν τη στρατηγική ανάπτυξης του αγροτικού τουρισμού της
περιοχής μπορούν να ενισχυθούν στο μέτρο αυτό. Δηλαδή δράσεις ανάδειξης και
προστασίας του περιβάλλοντος και δράσεις που αναδεικνύουν την ταυτότητα της
περιοχής μέσα από την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Οι δράσεις αυτές απευθύνονται κυρίως σε φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και το
ποσοστό τους μπορεί να φθάσει στο 15% του συνολικού κόστους του προγράμματος.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2

«Στήριξη συνεργασίας μεταξύ αγροτικών περιοχών» που
περιλαμβάνει:

ΜΕΤΡΟ 1: «Συνεργασία μεταξύ περιοχών της Χώρας: διατοπική και
διαπεριφερειακή συνεργασία»:
Ενισχύεται η ανάπτυξη της συνεργασίας των Ομάδων Τοπικής Δράσης που υλοποιούν
πρόγραμμα LEADER+ μεταξύ τους ή με άλλες Ομάδες Τοπικής Δράσης (της LEADER I,
LEADER II) ή με άλλους φορείς που συνδέονται με την αγροτική ανάπτυξη της Χώρας
μας.

ΜΕΤΡΟ 2: «Συνεργασία μεταξύ περιοχών δύο ή περισσότερων κρατών –
Διακρατική Συνεργασία»:
Ενισχύεται η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ Ομάδων Τοπικής Δράσης της Χώρας μας με
Ομάδες Τοπικής Δράσης άλλου κράτους μέλους ή με ομοειδείς Αναπτυξιακούς Φορείς υπό
ένταξη Χωρών, καθώς και τρίτων Χωρών.
Τα θέματα συνεργασίας πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη του αναμενόμενου
αποτελέσματος από την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος και να εξυπηρετούν τη
λογική και τη στρατηγική του.
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

«Δικτύωση» :
Περιλαμβάνει δύο μέτρα :

ΜΕΤΡΟ 1: «Λειτουργία δικτύου LEADER» και
ΜΕΤΡΟ 2: «Ελληνική Μονάδα Εμψύχωσης Δικτύου LEADER (Μ.Ε.Δ.)».
Στο δίκτυο LEADER συμμετέχουν υποχρεωτικά όλες οι Ομάδες Τοπικής Δράσης του
προγράμματος, αλλά και άλλοι Φορείς Αγροτικής Ανάπτυξης, που με τη γνώση και την
εξειδίκευσή τους θα βοηθήσουν στη διάχυση της πληροφόρησης και των εμπειριών.
Η Ελληνική Μονάδα Εμψύχωσης Δικτύου LEADER (Μ.Ε.Δ.) επιλέγεται μετά από
διαγωνισμό ως υποστηρικτικός φορέας, που έχει στόχο την υποστήριξη των δράσεων,
ενεργειών και εκδηλώσεων που είναι απαραίτητες για την διακίνηση της πληροφορίας
μέσα στο Δίκτυο, όσο το Ελληνικό, όσο και το Ευρωπαϊκό.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4

«Διαχείριση – Παρακολούθηση – Αξιολόγηση του Προγράμματος»:
Αφορά δαπάνες που πραγματοποιούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων

για

ενέργειες

διαχείρισης,

παρακολούθησης

και

αξιολόγησης

του

προγράμματος LEADER+ σε επίπεδο Χώρας.

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ο τοπικός Φορέας που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων προκειμένου να διαχειριστεί την Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER + είναι η
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΚΙΣΣΑΒΟΥ (ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ.) Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :

ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε.

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

: Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)

ΕΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

: Ιούλιος 1992,
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ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ :

•

Περιφέρεια : Θεσσαλίας

•

Νομός :

Λάρισας

•

Δήμος :

Ελασσόνας

•

Ταχ. Δ/νση / Ταχ. Κώδικας : Δημάρχου Βλαχοδήμου 1, 402 00

•

Αριθμ. τηλεφώνου : 24930 / 24222, 25047

•

Αριθμ. fax : 24930 / 23522

•

E-mail : anel-ae@hol.gr

•

Α.Φ.Μ. : 094142536

•

Δ.Ο.Υ. : Ελασσόνας

•

Στοιχεία Παραρτήματος

•

Ταχ. Διεύθυνση/ Ταχ. Κωδ.(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) : Σωκράτους 111 –
Τ.Κ. 41336 - Λάρισα

•

Αριθμ. τηλεφώνου : 2410 284696

•

Αριθμ. fax : & 2410 284824

•

E-mail : anel@ otenet.gr

[enimerotiko_entipo_4_prokirixi.doc

ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. ΑΕ

Σελ. 12/88

Περιγραφή οικονομικών μεγεθών
Το μετοχικό κεφάλαιο σύστασης της εταιρείας ήταν 24.450.000 δρχ. Σήμερα, μετά την
αύξηση έχει ανέλθει στο ποσό των 32.950.000. δρχ. ή 96.701,66 € (ενενήντα έξι
χιλιάδες επτακόσια ένα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά ).
Το μετοχικό της κεφάλαιο διαρθρώνεται ως εξής :
το 57,51% ανήκει σε Ν.Π.Δ.Δ.,
το 23,44% ανήκει σε Ν.Π.Ι.Δ. και
το 19,04 % σε φυσικά πρόσωπα .
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

:

2002 :

124.740,31 €

Σύνθεση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. ΑΕ
Α/
Α
1.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

2

ΛΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

3

ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΙΒΑΔΙΟΥ

4

ΛΙΑΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

5

ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ

6

ΧΛΩΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ
ΟΛΥΜΠΟΥ

7

ΞΑΦΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ

8

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ε.Α.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

9

ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

10

ΔΑΣΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ
Ε.Α.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

11

ΝΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΑΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΙΔΙΩΤΗΣ
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ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΔΙΩΤΗΣ
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Αρμοδιότητες και σύνθεση επιπέδου λήψης αποφάσεων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ (Ε.Δ.Π. L+) προβλέπεται στο
Συμπλήρωμα

Προγραμματισμού

του

προγράμματος

LEADER+

προκειμένου

να

αποτελέσει το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων για την διαχείριση του προγράμματος
LEADER+, στην περίπτωση που το Δ.Σ. της Ο.Τ.Δ. δεν καλύπτει τις αναγκαίες
προϋποθέσεις.
Η Ε.Δ.Π. L+ συστάθηκε βάσει των υπ΄αριθμ. 5/29-5-2002 και 10/22-11-2002
απόφασεων του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Ελασσόνας-Κισσάβου (ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ.) Α.Ε.
Ο αριθμός μελών της «Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος Leader+»
είναι επτά (7)
Η σύνθεση των φορέων που αποτελούν την Ε.Δ.Π. L+, πληροί τις προϋποθέσεις του
Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων.
Από τα 7 μέλη τα

τρία (3) θα

εκπροσωπούν συμφέροντα δημοσίου (ΟΤΑ) σε

ποσοστό 42,85%,

και τα τέσσερα(4) μέλη Φορέων που εξυπηρετούν συλλογικά

συμφέροντα του Ιδιωτικού Τομέα σε ποσοστό 57,15% σύμφωνα με τις οδηγίες που
αναφέρουν ποσοστό δημόσιου φορέα (>30) και Ιδιωτικού (>50).

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Π. L+
Η

Ε.Δ.Π.

L+

συστάθηκε

με

σκοπό

την

αποτελεσματική,

αυτόνομη

και

πολυσυμμετοχική υλοποίηση του LEADER+.
Προς το σκοπό αυτό έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες που συνδέονται με την εν γένει
διαχείριση, υλοποίηση και εφαρμογή του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος
LEADER+, σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία :
1.

Εγκρίνει το τελικό περιεχόμενο του Προγράμματος LEADER+ όπως αυτό θα
προκύψει κατά τις Τεχνικές Συσκέψεις με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.

2.

Εγκρίνει τους φακέλους υποψηφιότητας των δυνητικών επενδυτών και την
βαρύτητα των κριτηρίων αξιολόγησης, πριν την δημοσιοποίησή τους.

3.

Εγκρίνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή
προτάσεων από τους δυνητικούς τελικούς αποδέκτες.
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4.

Εγκρίνει

το

πρόγραμμα

ευαισθητοποίησης

του

ευρείας

πληθυσμού

δημοσιοποίησης,
κατά

προγράμματος LEADER+ και δημοσιοποιεί

την

διάρκεια

ενημέρωσης

και

υλοποίησης

του

τα τελικά αποτελέσματα των

επιπτώσεων και των δεικτών ανάπτυξης του συνολικού τοπικού προγράμματος
καθώς και των διακρατικών και διατοπικών συνεργασιών.
5.

Τροποποιεί το πρόγραμμα εφόσον απαιτείται και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
και αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθ’ όλη τη
διάρκεια υλοποίησής του.

6.

Ορίζει

την

Επιτροπή/ές

Αξιολόγησης

των

Φακέλων

Υποψηφιότητας

των

δυνητικών τελικών αποδεκτών (δημοσίων και ιδιωτών) που θα υποβληθούν στα
πλαίσια του τοπικού προγράμματος καθώς και την Επιτροπή Ενστάσεων και την
Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Παραλαβής των έργων / υποέργων του
προγράμματος (Ομάδα Έργου).
7.

Παραλαμβάνει, ελέγχει και αποφασίζει επί των πορισμάτων των Επιτροπών
Αξιολόγησης και Ενστάσεων.

8.

Ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές για την έγκριση ή απόρριψη της
πρότασής τους.

9.

Δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των
υποψηφίων.

10.

Παρακολουθεί μέσω της Ομάδας Έργου, τους τελικούς αποδέκτες σχετικά με
την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την πορεία υλοποίησης του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε έργου / υποέργου και του
χρονοδιαγράμματός του.

11.

Αποφασίζει για την ένταξη νέων έργων ή την απένταξη έργων, λόγω
αντισυμβατικής συμπεριφοράς ή άλλης νόμιμης αιτίας.

12.

Αποφασίζει για την μεταφορά ποσών από άξονα σε άξονα ή από μέτρο σε
μέτρο, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των τελικών αποδεκτών.

13.

Μεριμνά

για

την

εφαρμογή

των

διαδικασιών

χρηματοδοτήσεων

–

χρηματορροών, όπως αυτές προβλέπονται στις σχετικές αποφάσεις.
14.

Υποβάλει την τελική έκθεση υλοποίησης καθώς επίσης τις ενδιάμεσες εκθέσεις
αξιολόγησης.
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15.

Συνάπτει τις επιμέρους συμβάσεις με τους τελικούς αποδέκτες – επενδυτές των
αξόνων και μέτρων του τοπικού προγράμματος LEADER+.

16.

Υπογράφει τα Τεχνικά Δελτία Έργων / Υποέργων και μεριμνά για την υποβολή
τους.

17.

Παραλαμβάνει τα έργα του τοπικού προγράμματος μετά την ολοκλήρωσή τους,
με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου και Παραλαβής
των έργων.

18.

Μεριμνά για το άνοιγμα και την κίνηση των απαιτούμενων τραπεζικών
λογαριασμών του προγράμματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας
Διαχείρισης.

19.

Διενεργεί τους διαγωνισμούς και πραγματοποιεί τις σχετικές αναθέσεις για την
αξιολόγηση του τοπικού προγράμματος LEADER+ (ενδιάμεση και εκ των
υστέρων αξιολόγηση).

20.

Μεριμνά για την τήρηση πλήρους αρχείου και φακέλων ανά τελικό αποδέκτη και
παρέχει στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ και σε κάθε άλλο
αρμόδιο όργανο κάθε απαιτούμενο στοιχείο σχετικά με την εφαρμογή του
τοπικού προγράμματος LEADER+.

21.

Διευκολύνει τους ελέγχους όλων των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του ΥΠΕΘΟ και της Ε.Ε.

22.

Συνεργάζεται μόνιμα και εποικοδομητικά με τις Περιφερειακές και Εθνικές
Υπηρεσίες που εμπλέκονται στην υλοποίηση των δράσεων και έργων του
προγράμματος.
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ (Ε.Δ.Π. L+)

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

Καραγιάννης Χρήστος

2.

Γκούμας Ιωάννης

3.

Λέτσιος Βασίλειος

4.

Τζήκας Θωμάς

5.

Λάτσιος Λεωνίδας

6.

Δημηνίκος Αντώνιος

7.

Αθανασούλας Λάμπρος
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ Ε.Δ.Π.
L+

ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ

14%

Δήμος Ελασσόνας

14%

Δήμος Λιβαδίου

14%

Δήμος Μελιβοίας

14%

Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρία
Ελασσόνας

14%

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο

14%

Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Συλ.

14%

Μορφωτικός –

Σωτηρίτσας
Εξωραϊστικός Σύλλογος Στομίου
100%

Στελεχιακή δομή της ΟΤΔ ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. ΑΕ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Πολιτικός Μηχανικός –
Μεταπτυχιακός τίτλος

1

Βαρνάς Ιωάννης

2

Μπασδέκη Σεβαστή

Γεωπόνος

3

Μουκίδης Γεώργιος

Πολιτικός Μηχανικός

4

Χαρταλάμη Αθηνά

Οικονομολόγος

5

Τριανταφύλλου Αναστάσιος

6

Χατζούλη Ελένη

Οικονομολόγος -Λογιστής
Γραμματέας

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Γενικός Δ/ντής
Συντονίστρια –Έλεγχοι –
πιστοποιήσεις-πληροφόρηση
Έλεγχος οικοδομικών εργασιών
Οικονομική παρακολούθηση
Λογιστική υποστήριξη
Γραμματειακή υποστήριξη

Οι δραστηριότητες της ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. ΑΕ μέχρι σήμερα
Η Αναπτυξιακή Ελασσόνας – Κισσάβου ”ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε.’’ έχει αναπτύξει δραστηριότητα
στους ακόλουθους τομείς:
1.Υποστήριξη φορέων
2. Σχεδιασμό & υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων
3. Σχεδιασμό & υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης ανθρώπινου δυναμικού
4 .Συμμετοχή σε διατοπικά, εθνικά, διεθνή δίκτυα
5. Μελέτες και έρευνες
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Έγκριση τοπικού προγράμματος
¾ Στις 1/8/02 εγκρίθηκε το πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Ελασσόνας –
Κισσάβου (ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ) ΑΕ
¾ Στις 11/3/03 υπογράφθηκε η σύμβαση με το Υπουργείο Γεωργίας (νυν
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
¾ Η περιοχή παρέμβασης LEADER + καλύπτεται εν μέρει από το
Ολοκληρωμένο

Πρόγραμμα

Ανάπτυξης

Αγροτικού

Χώρου

(Ο.Π.Α.Α.Χ.) ΒΑ τμήματος Νομού Λάρισας στο πλαίσιο του άξονα 7
του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

«Αγροτική

Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006»

Ανάπτυξη

–

και από το (Ο.Π.Α.Α.Χ.)

Κάτω Ολύμπου-Κισσάβου στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Θεσσαλίας, τα οποία χρηματοδοτούν αντίστοιχες
δράσεις με τη LEADER+.

Στον χάρτη που ακολουθεί εμφανίζονται οι επικαλυπτόμενες περιοχές
Σ’ αυτές τις περιοχές, η εφαρμογή της LEADER+

είναι δυνατή μόνο για

δράσεις που :

¾ δεν έχουν συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό του ολοκληρωμένου

προγράμματος (ΟΠΑΑΧ),
¾ και για δράσεις που λειτουργούν συμπληρωματικά, ενισχύοντας

την

αποτελεσματικότητα

των

δράσεων

του

ολοκληρωμένου

προγράμματος (π.χ. συνεργασίες, δικτυώσεις κλπ)
Για κάθε δράση της LEADER + στις παραπάνω επικαλυπτόμενες περιοχές υπάρχει
σχετική ανάλυση, διαφοροποίηση και περιορισμοί στο κεφάλαιο 4, που ακολουθεί.
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Περιοχή Παρέμβασης

Α/Α
1

ΝΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

2

ΔΡΥΜΟΥ

3

ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ

4

ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ

5

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

6

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

7

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

8

ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟΥ

9

ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ

10
11
12
13
14
15
16

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΟΥ
ΛΟΦΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ
ΠΥΘΙΟΥ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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ΟΛΥΜΠΟΥ

ΑΜΟΥΡΙΟΥ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ
ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΡΑΙΤΩΡΙΟΥ
ΣΥΚΕΑΣ
ΑΖΩΡΟΥ
ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ
ΓΙΑΝΝΩΤΩΝ
ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ
ΜΗΛΕΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑΣ
ΑΚΡΗΣ
ΚΡΑΝΕΑΣ
ΛΟΥΤΡΟΥ

ΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ

ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. ΑΕ
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Α/Α

ΝΟΜΟΣ

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ΔΗΜΟΣ

ΓΟΝΝΩΝ
ΙΤΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ
ΚΑΡΥΑΣ
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ

53
54

ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ

57
58
59
60
61
62
63

ΛΙΒΑΔΙΟΥ

ΓΟΝΝΩΝ

ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΔΟΛΙΧΗΣ

ΛΙΒΑΔΙΟΥ

48
49
50
51

55
56

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΡΥΑΣ
ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ
ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
ΤΕΜΠΩΝ
ΡΑΨΑΝΗΣ
ΚΡΑΝΙΑΣ
ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
ΣΚΗΤΗ
ΣΚΛΗΘΡΟ
ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΙΤΣΑΣ
ΟΜΟΛΙΟΥ
ΣΠΗΛΙΑ
ΠΟΥΡΝΑΡΙ

ΝΕΣΣΩΝΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ
ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ
ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ

ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ

ΑΓΙΑΣ

Οι περιοχές που είναι σκιαγραφημένες εντάσσονται και στα προγράμματα Ανάπτυξης
Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ). Με καφετί χρώμα είναι αυτές που εντάσσονται στο
ολοκληρωμένο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και με
θαλασσί αυτές που εντάσονται στα ολοκληρωμένα του ΠΕΠ Θεσσαλίας.

[enimerotiko_entipo_4_prokirixi.doc

ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. ΑΕ

Σελ. 20/88

Χάρτης

περιοχής

στον

οποίο

διαχωρίζονται

οι

επικαλυπτόμενες με το ΟΠΠΑΧ περιοχές /
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Χρηματοδοτικά στοιχεία προγράμματος LEADER+ (αρχικό)
Σε euro
7.079.633

Συνολικό κόστος

4.800.000

Δημόσια Δαπάνη
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ-Π)
Εθνική συμμετοχή (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και

3.383.180
1.416.820

Τροφίμων)
2.279.633

Ίδια συμμετοχή

Χρηματοδοτικά στοιχεία προγράμματος LEADER+
(μετά την κατανομή)
Σε euro
7.912.961,03

Συνολικό κόστος

5.400.000,00

Δημόσια Δαπάνη
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ-Π)
Εθνική συμμετοχή (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και

3.788.940,27
1.611.059,74

Τροφίμων)
2.512.961,36

Ίδια συμμετοχή

Χρηματοδοτικά στοιχεία προγράμματος LEADER+
(μετά την κατανομή στα πλαίσια της υπερδέσμευσης )
Σε euro
8.798.097,04

Συνολικό κόστος

5.800.000,00

Δημόσια Δαπάνη
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ-Π)
Εθνική συμμετοχή (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και

3.993.378,76
1.806.621,24

Τροφίμων)
2.998.097,04

Ίδια συμμετοχή
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Θέμα Συσπείρωσης
¾ Το Θέμα Συσπείρωσης ή με άλλα λόγια ο Κεντρικός Στόχος του Επιχειρησιακού
Σχεδίου

της

Κοινοτικής

Πρωτοβουλίας

LEADER+

για

την

περιοχή

του

προγράμματος Ολύμπου-Κισσάβου διατυπώνεται ως εξής:

«Η συγκράτηση τοπικού πληθυσμού, μέσα από τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πόρων της
περιοχής».

Η στρατηγική ανάπτυξης του επιχειρησιακού σχεδίου εξειδικεύεται σε στρατηγικούς και
τακτικούς στόχους του επιχειρησιακού σχεδίου.
Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Leader+ για την περιοχή εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου
εναρμονίζονται με τους γενικούς αναπτυξιακούς στόχους του Εθνικού Προγράμματος Leader+
και είναι οι ακόλουθοι:

Στρατηγικός Στόχος Α’
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής μέσω εφαρμογής ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων που θα αμβλύνουν τα μειονεκτήματα και θα μειώνουν τις ανισότητες στην
ποιότητα ζωής μεταξύ ορεινών και μη ορεινών περιοχών.

Στρατηγικός Στόχος Β’
Η ανάπτυξη ενός βιώσιμου κοινωνικού ιστού μέσω της άρσης της απομόνωσης σε
όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
Οι Τακτικοί Στόχοι της Leader+ για την περιοχή εφαρμογής του επιχειρησιακού
σχεδίου εκφράζουν τις διάφορες παραμέτρους που θα πρέπει να ικανοποιηθούν μέσα
από την υλοποίηση του προτεινόμενου προγράμματος και παρουσιάζονται παρακάτω:

Τακτικοί Στόχοι:
1. Μείωση της

απομόνωσης της περιοχής (ορεινή/ μειονεκτική) και βελτίωση της

ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.
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2. Συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού – Ίσες ευκαιρίες – Προσέλκυση νέων και
οικονομικά ενεργών ατόμων
3. Βελτίωση και αναπροσανατολισμός της παραγωγής σε προϊόντα που έχουν ζήτηση
– Προώθηση και Πιστοποίηση της ποιότητας
4. Αξιοποίηση νέων επιστημονικών -τεχνολογικών εξελίξεων για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών
5. Ενθάρρυνση

επενδύσεων

με

σκοπό

την

ανάπτυξη

συμπληρωματικών

ή

εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων/ πολυαπασχόλησης μέσα ή έξω από
την γεωργική εκμ/ση,
6. Ενίσχυση αγροτουρισμού-εναλλακτικών ήπιων μορφών τουρισμού στα πλαίσια
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων τοπικής ανάπτυξης.
7. Προστασία, ανάδειξη
φυσικού

και ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων και του

περιβάλλοντος

και

διατήρηση

της

πολιτιστικής

κληρονομιάς

και

παράδοσης στον αγροτικό χώρο.
8. Ενημέρωση- επιμόρφωση -τεχνική υποστήριξη πληθυσμού της υπαίθρου

και

κυρίως αγροτών, των νέων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων για την
προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες
9. Δικτύωση – συνεργασίες- διασύνδεση της περιοχής και των φορέων της.

Οι άξονες, τα μέτρα, και οι κατηγορίες πράξεων του τοπικού
προγράμματος LEADER+
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

«Ολοκληρωμένες, πιλοτικού χαρακτήρα
ανάπτυξης» με 4 επιμέρους μέτρα:

στρατηγικές

αγροτικής

ΜΕΤΡΟ 1: «Τεχνική στήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης»:
Στο μέτρο δικαιολογούνται δαπάνες για τη στήριξη της λειτουργίας της Ομάδας
Τοπικής Δράσης και της εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, όπως:
•

Στελέχωση και λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης.

•

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση πληθυσμού.

•

Αξιολόγηση του τοπικού προγράμματος.
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•

Εξοπλισμός – μηχανοργάνωση της Ομάδας Τοπικής Δράσης.

Ο προϋπολογισμός του μέτρου μπορεί να φθάσει μέχρι το 15% του συνολικού
κόστους του προγράμματος.

ΜΕΤΡΟ 2: «Ενισχύσεις σε επενδύσεις – Στήριξη στην επιχειρηματικότητα»:
Στο μέτρο αυτό μπορούν να ενισχυθούν:
¾ επενδύσεις

αγροτικού τουρισμού,

που

εντάσσονται

σε

ένα

σχεδιασμό

ολοκληρωμένης ανάπτυξης του τομέα στην περιοχή
¾ Δημιουργία και βελτίωση υποδομών διανυκτέρευσης και εστίασης για τη
συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής.
¾ Ανάπτυξη αγροτουρισμού (επισκέψιμα αγροκτήματα με πρόβλεψη υποδομής
διανυκτέρευσης).
¾ Ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού (θρησκευτικός,
ιαματικός, ορεινός, εκπαιδευτικός, κατασκηνωτικός κ.λ.π.).
¾ Τοπικά

κέντρα

οργάνωσης,

πληροφόρησης

και

προώθησης

αγροτικού

τουρισμού.
¾ Επιχειρήσεις παροχής

υπηρεσιών για

τουρισμού(παραδοσιακά

καφενεία,

την

Κέντρα

εξυπηρέτηση

του

δημιουργικής

αγροτικού

απασχόλησης

επισκεπτών κ.λ.π)
¾ Βελτιώσεις επιχειρήσεων αγροτικού τουρισμού για προσαρμογή στις ανάγκες
πιστοποίησης ή δικτύωσης.
¾ Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, καθώς και των λοιπών τομέων της
τοπικής οικονομίας
¾ Βιοτεχνικές μονάδες ( οικοτεχνία, χειροτεχνία και ειδών παραδοσιακής τέχνης
κ.λ.π).
¾ Επιχειρήσεις μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής.
¾ Επιχειρήσεις μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων ζωικής παραγωγής.
¾ Επιχειρήσεις

αξιοποίησης

αρωματικών

και

φαρμακευτικών

φυτών

σε

πρωτότυπες εφαρμογές.
¾ Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση.
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¾ Αξιοποίηση

παραδοσιακών

τεχνικών

και

χώρων

(πατητήρια,

κελάρια,

επισκέψιμα οινοποιία).
¾ Εκτροφεία θηραμάτων.
¾ Βελτίωση

επιχειρήσεων

κυρίως

προς

την

κατεύθυνση

προστασίας

περιβάλλοντος.
¾ Επενδύσεις που αφορούν στη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας
και νέων τεχνικών στις επιχειρήσεις.
¾ Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO, HACCP).
¾ Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (Clusters).
¾ Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης για τις ΜΜΕ (π.χ. web
site).
¾ Ανάπτυξη συστημάτων τηλεεργασίας, τηλεαγοράς και ηλεκτρονικού εμπορίου.
¾ Ανάπτυξη συστήματος, πιστοποίηση και έλεγχος ποιοτικών σημάτων (ΠΟΠ,
ΠΓΕ, Βιολογικών κλπ.).

ΜΕΤΡΟ 3: «Υποστηρικτικές ενέργειες»:
Στο

μέτρο

αυτό

μπορούν

να

ενισχυθούν

ενέργειες

που

υποστηρίζουν

ή

συμπληρώνουν τις δράσεις των λοιπών μέτρων του προγράμματος, όπως:


Αναβάθμιση δεξιοτήτων και εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού – καταρτίσεις
(σε

θέματα

που

δρουν

συνοδευτικά

στα

επενδυτικά

σχέδια

του

προγράμματος).


Παροχή συμβουλευτική υποστήριξης (μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες κ.λ.π)



Ενέργειες προώθησης –προβολής.

ΜΕΤΡΟ 4: «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς»:
Δράσεις που υποστηρίζουν τη στρατηγική ανάπτυξης του αγροτικού τουρισμού της
περιοχής μπορούν να ενισχυθούν στο μέτρο αυτό. Δηλαδή δράσεις ανάδειξης και
προστασίας του περιβάλλοντος και δράσεις που αναδεικνύουν την ταυτότητα της
περιοχής μέσα από την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.


Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος
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Βελτίωση καταφυγίου Σπηλιάς.



Διαδρομές πρόσβασης, μονοπάτια, γεφύρια.



Οικιστική αναβάθμιση περιοχών (οικισμών, γειτονιών) με αρχιτεκτονικό
ενδιαφέρον, σε εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης.



Ανάδειξη μνημείων και κτιρίων αγροτικής κληρονομιάς (μνημεία, μύλοι,
γεφύρια, κλπ).



Μουσεία αγροτικής, λαογραφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.



Σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, μονοπατιών – χαρτογραφήσεις.



Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης
της τοπικής κληρονομιάς.



Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2

«Στήριξη συνεργασίας μεταξύ αγροτικών περιοχών»

ΜΕΤΡΟ 2.1 : Συνεργασία μεταξύ περιοχών της Ελλάδας: διατοπική –
διαπεριφερειακή συνεργασία
ΣΤΟΧΟΣ : Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της
απομόνωσης της περιοχής αναφοράς.
Ο στόχος αυτός, θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη συνεργασιών σε διατοπικό ή
διαπεριφερειακό επίπεδο, βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια με τους στόχους του άξονα,
εφόσον επιδιώκει την εξασφάλιση:
α)

είτε της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας για τη βιωσιμότητα του σχεδίου,

β)

είτε της συμπληρωματικότητας των δράσεών του.

Η εφαρμογή σχεδίων συνεργασίας θα συμβάλει στην αύξηση της

προστιθέμενης αξίας

για την περιοχή και στη συγκέντρωση τεχνογνωσίας για την καλύτερη αξιοποίηση των
πόρων.
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Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων που προβλέπεται να περιληφθούν στο πλαίσιο
του μέτρου είναι:
2.1.1 Συνεργασίες σε θέματα Αγροτικού τουρισμού:
Ενδεικτικές πράξεις: προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων, διοργάνωση
κοινών

δραστηριοτήτων

εναλλακτικού

τουρισμού,

αξιοποίηση

γυναικείας

επιχειρηματικότητας, αντιμετώπιση ομοειδών προβλημάτων με την προώθηση
ενδεδειγμένων λύσεων, διευκόλυνσης της πρόσβασης στις αγορές κ.λ.π.
2.1.2 Συνεργασίες σε θέματα μικρών επιχειρήσεων αγροτικού και λοιπών
τομέων της οικονομίας:
Ενδεικτικές πράξεις: αξιοποίηση τοπικών προϊόντων με έμφαση στα επώνυμα
προϊόντα ποιότητας, αξιοποίηση δεξιοτήτων, νέων μορφών απασχόλησης,
γυναικείας επιχειρηματικότητας, αντιμετώπιση ομοειδών προβλημάτων με την
προώθηση ενδεδειγμένων λύσεων, διευκόλυνσης της πρόσβασης στις αγορές
κ.λ.π.

ΜΕΤΡΟ 2.2 : Συνεργασία μεταξύ περιοχών δύο ή περισσοτέρων κρατών:
διακρατική συνεργασία

ΣΤΟΧΟΣ : Στόχος του μέτρου είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικών μεταξύ
περιοχών δύο ή περισσοτέρων Χωρών, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην από
κοινού επίλυση προβλημάτων ή στη διαμόρφωση ανάλογων πολιτικών κυρίως στην
προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων, ώστε να καταστούν ελκυστικότερες οι περιοχές
αυτές.
Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την εφαρμογή σχεδίων διακρατικής συνεργασίας
μεταξύ Ομάδων Τοπικής Δράσης του άξονα 1 της LEADER+ με αντίστοιχες Ομάδες
Τοπικής Δράσης άλλου κράτους μέλους, Αναπτυξιακό Φορέα, οργανωμένου βάσει της
προσέγγισης LEADER υπό ένταξη Χωρών ή και τρίτων Χωρών.
2.2.1 Συνεργασίες σε θέματα τουρισμού και προστασία περιβάλλοντος
Ενδεικτικές πράξεις: προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων, διοργάνωση κοινών
δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού, αξιοποίηση γυναικείας επιχειρηματικότητας,
αντιμετώπιση ομοειδών προβλημάτων με την προώθηση ενδεδειγμένων λύσεων,
διευκόλυνσης της πρόσβασης στις αγορές, αξιοποίηση ομοειδών φυσικών πόρων και
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αντιμετώπιση κοινών θεμάτων/προβλημάτων για περιοχές όπως Natura 2000, Εθνικά
Πάρκα κ.λ.π.
Η οριστικοποίηση των δράσεων θα γίνει μετά την εκπόνηση και έγκριση σχεδίων
συνεργασίας

σε

μεταγενέστερο

στάδιο

και

κατά

τη

διάρκεια

εφαρμογής

του

προγράμματος.

Γενικοί περιορισμοί και προϋποθέσεις
•

Μέγιστο ύψος επένδυσης 440 χιλ. ευρώ

•

Η ύπαρξη ιδίων κεφαλαίων σε ποσοστό τουλάχιστον 40% στο σύνολο της
ιδιωτικής συμμετοχής.

•

Το ποσοστό επιχορήγησης διαφοροποιείται ανάλογα με την δράση και κυμαίνεται
μεταξύ του 50 και 100%

• Το ποσοστό συμμετοχής των εταίρων της ΟΤΔ σε επενδύσεις κατά κανόνα μέχρι
25% του συνολικού κόστους του τοπικού προγράμματος
•

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, καθώς
και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ βαθμού αυτών.
-

ως παρένθετα φυσικά ή νομικά πρόσωπα νοούνται τα πρόσωπα που δρουν ιδίω
ονόματι, αλλά για λογαριασμό των ατόμων που εμπίπτουν στο σχετικό
αποκλεισμό,

-

στην περίπτωση νομικού προσώπου, θεωρείται ότι δρα ως παρένθετο όταν
συμμετέχουν σε αυτό πρόσωπα που εμπίπτουν στο σχετικό περιορισμό

με

ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% ή έχουν την ιδιότητα του Προέδρου, Δ/ντα
Συμβούλου ή του Διαχειριστή. Αντίθετα, δεν θεωρείται ότι δρουν ως παρένθετα
νομικά πρόσωπα οι φορείς που εκπροσωπούνται από τα πρόσωπα που εμπίπτουν
στο σχετικό περιορισμό και εξυπηρετούν συμφέροντα του Δημοσίου ή συλλογικά
συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα, όπως Νομαρχία, ΟΤΑ, Αναπτυξιακές ΟΤΑ,
Συνεταιρισμοί, Σύλλογοι, Επιμελητήρια κ.λ.π.
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ο αποκλεισμός των μελών της υπηρεσιακής δομής της Ο.Τ.Δ. ισχύει για όλα τα
άτομα που απασχολεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία και όχι μόνο για τα στελέχη που
απασχολούνται στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος.



Ύπαρξη οικοπέδου στην περίπτωση κατασκευής κτιρίου



Ηλικία επενδυτή όχι πάνω από 65 έτη.

•

Καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες

•

Περιθώρια υλοποίησης :

έως 31/12/2008 ήτοι πληρωμές δαπανών, κατά

περίπτωση
•

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της ΚΥΑ 518/350/12-2-2003, καθώς και
στο άρθρο 4 της 577/4-3-2003 απόφασης του Γενικού Γραμματέα του

Υπουργείου

Γεωργίας (νυν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), που αναφέρεται στις
δράσεις που διέπονται από τον ΚΑΝ. 70,
προκηρυσσόμενες δράσεις

αναλυτικά για κάθε μια από τις

ισχύουν τα ακόλουθα όσο αναφορά την ημερομηνία

έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.
α)Για τις δράσεις
1.2.1.2

Δημιουργία και βελτίωση υποδομών εστίασης για τη συμπλήρωση
της δυναμικότητας της περιοχής.

1.2.1.4

Ανάπτυξη
εναλλακτικών
και
ειδικών
μορφών
τουρισμού
(θρησκευτικός, ιαματικός, ορεινός, εκπαιδευτικός, κατασκηνωτικός
κ.λ.π.).

1.2.1.6

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
αγροτικού τουρισμού(παραδοσιακά καφενεία, Κέντρα δημιουργικής
απασχόλησης επισκεπτών κ.λ.π).

1.2.2.1

Βιοτεχνικές μονάδες (οικοτεχνία, χειροτεχνία και ειδών παραδοσιακής
τέχνης κλπ)

1.2.2.6

Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση

1.2.3.2

Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (clusters)

1.3.3.2

Ενέργειες προώθησης - προβολής (εκτός γεωργικού τομέα)

Η επιλεξιμότητα των δαπανών για όποιες προτάσεις εγκριθούν

αρχίζει από τη

ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας στην Ο.Τ.Δ.
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β) Για τις υπόλοιπες δράσεις επιλέξιμες είναι οι δαπάνες εφόσον πραγματοποιούνται μέσα
στη διάρκεια υλοποίησης του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ (2000-2006) 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.
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 έχει 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+.

Επίσης πλέον των παραπάνω ισχύουν και οι περιορισμοί που απορρέουν από τα
κριτήρια αποκλεισμού που βρίσκονται στο παράρτημα της παρούσας αλλά και οι
περιορισμοί που αφορούν κάθε δράση και βρίσκονται στον αντίστοιχο φάκελο
υποψηφιότητας.

Τα κριτήρια αποκλεισμού βρίσκονται στο παράρτημα της παρούσας
ενώ μεγαλύτερη ανάλυση των προϋποθέσεων ένταξης και των
κριτηρίων βαθμολόγησης δίδεται στον φάκελο υποψηφιότητας κάθε
κατηγορίας πράξης.
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Ο Πιλοτικός χαρακτήρας του προγράμματος
Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER + δίδει μεγάλη βαρύτητα :
-

Στη δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων

-

Στην κοινή προβολή και προώθηση

-

Στη συνεργασία και συλλογική στήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

-

Στην καινοτομία και στην πιλοτική εφαρμογή

-

Στα τοπικά σύμφωνα ποιότητας

Επιδίωξη της

είναι η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών περιοχών,

η

αξιοποίηση των φυσικών, ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και η προστασία της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η έννοια «πιλοτικός χαρακτήρας» θα επιτευχθεί με:
¾ Την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που ενσωματώνουν τις τοπικές
ιδιομορφίες
¾ Την εφαρμογή νέων μεθόδων που αξιοποιούν τόσο το ανθρώπινο δυναμικό όσο
και τους φυσικούς πόρους της περιοχής
¾ Την διασύνδεση έργων – δράσεων ή και επιχειρήσεων όλων των τομέων της
οικονομίας, οι οποίοι κατά παράδοση είναι ανεξάρτητοι
Τα παραπάνω θα επιτευχθούν μέσα από δράσεις που αφορούν :

¾ την δημιουργία μικρών βιώσιμων επιχειρήσεων, στον τομέα του τουρισμού,
της μεταποίησης των τοπικών προϊόντων και της βιοτεχνίας
¾ την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
¾ την προστασία και ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων και
¾ τη δικτύωση μέσω συνεργασιών
Ο πιλοτικός χαρακτήρας θα εξασφαλισθεί από την υλοποίηση των ενισχυόμενων
επενδύσεων.
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4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΤΡΟ 1.2 :

Ενισχύσεις σε επενδύσεις - στήριξη στην επιχειρηματικότητα

ΠΡΑΞΗ 1.2.1. «Παρεμβάσεις αγροτικού τουρισμού ολοκληρωμένης Προσέγγισης»
1.2.1.2

Δημιουργία και βελτίωση υποδομών εστίασης για τη συμπλήρωση
της δυναμικότητας της περιοχής.

1.2.1.4

Ανάπτυξη

εναλλακτικών

και

ειδικών

μορφών

τουρισμού

(θρησκευτικός, ιαματικός, ορεινός, εκπαιδευτικός, κατασκηνωτικός
κ.λ.π.).
1.2.1.6

Επιχειρήσεις

παροχής

υπηρεσιών

για

την

εξυπηρέτηση

του

αγροτικού τουρισμού(παραδοσιακά καφενεία, Κέντρα δημιουργικής
απασχόλησης επισκεπτών κ.λ.π).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 431.192,95 €
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 237.156,12 €
Στην κατηγορία αυτή πράξεων ενισχύονται επενδύσεις, οι οποίες:

•

αυξάνουν την επισκεψιμότητα της περιοχής παρέμβασης και συντελούν
στην επέκταση της τουριστικής περιόδου σε αυτήν με την ανάπτυξη
εναλλακτικών μορφών τουρισμού,

•

βελτιώνουν

την

οργάνωση

και

την

ποιότητα

του

τουριστικού

προϊόντος,
•

συμβάλλουν στη δημιουργία συλλογικών σχημάτων και δικτύων για τη
βελτιστοποίηση της χρησιμοποίησης των φυσικών, ανθρώπινων και
επενδυτικών αγροτουριστικών πόρων, σε εφαρμογή ενός Τοπικού
Συμφώνου Ποιότητας (Τ.Σ.Π.)

•

Υλοποιούνται

σε

περιοχές

που

χαρακτηρίζονται

ως

θύλακες

αγροτουριστικής ανάπτυξης
Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι περιοχές προτεραιότητας για
επενδύσεις στα πλαίσια του αγροτουρισμού, όπως αυτές έχουν προκύψει από μελέτη
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εμπειρογνωμοσύνης

«Προσδιορισμός

διαδρομών

αγροτικού

τουρισμού»

που

εκπόνησε η «ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε.» στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER+.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ – ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΜΕ ΟΠΑΑΧ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Δήμος Ελασσόνας

Δ.Δ. Ελασσόνας,

Δ.Δ. Κεφαλοβρύσου

Τσαριτσάνης,

Περιπατητικός, ιστορικός, φυσιολατρικός,
πολιτιστικός, θρησκευτικός τουρισμός.

Κεφαλοβρύσου
Δήμος Ολύμπου

Δ.Δ.Καλλιθέας
Κοκκινοπηλού,

Δ.Δ.Καλλιθέας

Περιπατητικός, φυσιολατρικός, ορεινός,

Κοκκινοπηλού, Πυθίου θρησκευτικός τουρισμός.

Πυθίου
Δήμος Ποταμιάς

Δ.Δ.Δομενίκου

Δ.Δ.Δομενίκου

Φυσιολατρικός, πολιτιστικός,
θρησκευτικός τουρισμός.

Δήμος

Οδικός άξονας Ε.Ο.

Δήμος

Περιπατητικός, φυσιολατρικός,

Σαρανταπόρου

Κοζάνης –Λάρισας

Σαρανταπόρου

αρχαιολογικός, κυνηγετικός τουρισμός.

Δ.Δ. Λιβαδίου

Φυσιολατρικός, περιπατητικός,

από Χάνι Χατζηγώνου
ως διασταύρωση Δ.Δ
Σαρανταπόρου.
Δήμος Λιβαδίου

Δ.Δ. Λιβαδίου

γαστρονομικός, ορεινός θρησκευτικός
τουρισμός.
Δήμος Γόννων

Δ.Δ. Καλλιπεύκης

Δ.Δ. Καλλιπεύκης

Φυσιολατρικός, περιπατητικός,
γαστρονομικός, ορεινός τουρισμός.

Κοινότητα Καρυάς

Κ.Δ. Καρυάς

Κ.Δ. Καρυάς

Περιπατητικός, φυσιολατρικός, ορεινός
θρησκευτικός , κυνηγετικός τουρισμός.

Κοινότητα

Κ.Δ. Βερδικούσιας

Κ.Δ. Βερδικούσιας

Βερδικούσιας
Κοινότητα

Περιπατητικός, φυσιολατρικός, ορεινός
κυνηγετικός τουρισμός.

Κ.Δ. Αμπελακίων

Κ.Δ. Αμπελακίων

Ιστορικός, φυσιολατρικός τουρισμός.

Αμπελακίων
Δήμος Κάτω

Δ.Δ. Ραψάνης

Φυσιολατρικός, θρησκευτικός

Ολύμπου
Δήμος Μελιβοίας

τουρισμός.
Δ.Δ. Σκήτης ,

Δ.Δ. Σωτηρίτσας

Ορεινός, φυσιολατρικός, κατασκηνωτικός
τουρισμός.

Σκλήθρου,
Σωτηρίτσας
Δήμος Ευρυμενών Δ.Δ. Καρίτσας
Δήμος Νέσσωνος

Δ.Δ. Καρίτσας

Δ.Δ. Σπηλιάς

Ορεινός, φυσιολατρικός τουρισμός.
Ορεινός, φυσιολατρικός κυνηγετικός
τουρισμός.

Δήμος Λακέρειας

Δ.Δ. Ανατολής

Δ.Δ. Ανατολής

Φυσιολατρικός, ορεινός, θρησκευτικός
κυνηγετικός τουρισμός.
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Δήμος Αγιάς

Δ.Δ. Μεγαλοβρύσου

Δ.Δ. Μεγαλοβρύσου

Μεταξοχωρίου

ΜΕΤΡΟ 1.2 :

Μεταξοχωρίου

Περιπατητικός, φυσιολατρικός,
πολιτιστικός τουρισμός.

Ενισχύσεις σε επενδύσεις - στήριξη στην επιχειρηματικότητα

ΠΡΑΞΗ 1.2.2. «Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού και των λοιπών
τομέων της οικονομίας»
1.2.2.1

Βιοτεχνικές μονάδες (οικοτεχνία, χειροτεχνία και ειδών παραδοσιακής τέχνης
κλπ)

1.2.2.6

Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 711.054,35 €
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 391.079,89 €

ΜΕΤΡΟ 1.2 : Ενισχύσεις σε επενδύσεις - στήριξη στην επιχειρηματικότητα
ΠΡΑΞΗ

1.2.3.

«Επενδύσεις

που

ενισχύουν

τη

συλλογική

τομεακή

και

διατομεακή δράση με την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας και νέων τεχνικών»
1.2.3.2

Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (clusters)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 53.333,33€
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 40.000,00 €

Ως ενδεικτικές πράξεις μπορούν να αναφερθούν:

1.2.1.2 Δημιουργία και βελτίωση υποδομών εστίασης για τη συμπλήρωση της
δυναμικότητας της περιοχής.
Προτείνεται η δημιουργία ή βελτίωση κέντρων εστίασης

παραδοσιακού τύπου τα

οποία θα εναρμονίζονται με το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της περιοχής. Ο
επισκέπτης θα έχει την δυνατότητα να απολαύσει παραδοσιακά φαγητά , γλυκά ,
ποτά κ.λ.π. της περιοχής.
Η δημιουργία νέων κέντρων εστίασης και ο εκσυγχρονισμός των ήδη υπαρχόντων θα
γίνει μόνο στις καθαρές περιοχές LEADER+.
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Οι χώροι εστίασης θα πρέπει να εφαρμόσουν υποχρεωτικά το Τ.Σ.Π. για τον
τουρισμό στοιχεία του οποίου παρατίθενται και στο φάκελο.

1.2.1.4

Εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού

Σκοπός των εναλλακτικών μορφών τουρισμού είναι η προσφορά στον επισκέπτη
εναλλακτικών δραστηριοτήτων κατά την παραμονή του στην περιοχή, η διαφυγή από
την καθημερινότητα, η γνωριμία με τις φυσικές ομορφιές του τόπου (σπήλαια,
γεφύρια, μουσεία, αρχοντικά κλπ).
Μπορεί να επιδοτηθεί

η δημιουργία

αθλητικών κέντρων για την

άθληση

των

επισκεπτών της περιοχής καθώς και η ίδρυση/ εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων
εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού στην περιοχή όπως :
♦ ορειβατικού,
♦ ορεινής ποδηλασίας,
♦ ιππασίας,
♦ κωπηλασίας, ιστιοπλοΐας,
♦ ορειβασίας, αναρρίχησης, πεζοπορίας
♦ τουρισμός περιπέτειας,
♦ αεραθλητισμός,
♦ θρησκευτικός και ιστορικός,
♦ εκπαιδευτικός, σχολικός τουρισμός
♦ τοξοβολίας κλπ.

Μπορεί να υλοποιηθεί μόνο στην «καθαρή» περιοχή LEADER +

1.2.1.6

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
τουρισμού

(παραδοσιακά

για την εξυπηρέτηση αγροτικού

καφενεία,

κέντρα

δημιουργικής

απασχόλησης επισκεπτών κλπ)
Στη δράση αυτή μπορούν να δημιουργηθούν επιχειρήσεις

οι οποίες θα παρέχουν

υποστήριξη στην οργάνωση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων,

κέντρα

δημιουργικής απασχόλησης των επισκεπτών της περιοχής, παραδοσιακά καφενεία κ.λ.π.
Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ούτως ώστε ο
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επισκέπτης να απολαμβάνει παραδοσιακά τοπικά εδέσματα & ροφήματα με παραδοσιακό
τρόπο παρασκευής (π.χ. καφές στη χόβολη, παραδοσιακά γλυκά κ.λ.π.).ι
Μπορεί να υλοποιηθεί μόνο στην «καθαρή» περιοχή LEADER +
Οι επενδύσεις που θα ενταχθούν στις δράσεις αυτές

διέπονται από το Καν.

(Ε.Κ.) 70/2001 άρθρο 4 παράγραφος 3β και ότι αυτό συνεπάγεται.

Κατηγορίες

επιλέξιμων

δαπανών

που

αφορούν

τη

πράξη

1.2.1

:

«Παρεμβάσεις αγροτικού τουρισμού ολοκληρωμένης προσέγγισης»:
•

η δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.

•

η αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και
λοιπού

εξοπλισμού

συμπεριλαμβανόμενων

Telex,

fax,

τηλεφωνικών

εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών,
συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λ.π.
•

η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

•

η

επέκταση

και

βελτίωση

υφιστάμενων

κτιριακών

υποδομών,

του

περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού
εξοπλισμού.
•

η βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το
υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου
πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λ.π.) καθώς και τα λοιπά έργα
βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση,

ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες

των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού
επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα
έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
•

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

•

η 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
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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.
•

η

αγορά

οχημάτων

επαγγελματικής

χρήσης

και

σύμφωνα

με

τις

προδιαγραφές που το αρμόδιο Υπουργείο ορίζει, τα οποία σχετίζονται με
τη

συγκεκριμένη

επένδυση

χρησιμοποιηθούν για

που

μεταφορά

εξυπηρετούν
επισκεπτών

και
ή

για

μπορούν

να

εξυπηρέτηση

επιχειρήσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μόνο σε περιπτώσεις που
τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα του εξοπλισμού αυτού (δυσκολία
προσπελασιμότητας

σε

αγροτουριστικό

κατάλυμα,

οργανωμένες

περιηγήσεις σε δύσβατες περιοχές, μεταφορά ειδικού εξοπλισμού κ.λ.π.)
και μετά τη σύμφωνη γνώμη της Υ.Δ.Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ .
•

η δημιουργία χώρου προβολής τοπικών προϊόντων (εκτός γεωργικών
προϊόντων) σε εγκαταστάσεις καταλυμάτων, χώρων εστίασης κ.λ.π.

•

η παραγωγή διαφημιστικού

και πληροφοριακού υλικού, καθώς και και

καταχωρήσεις σε μηχανές αναζήτησης.
•

οι καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό στα πλαίσια των τοπικών κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης
και προώθησης αγροτικού τουρισμού.

•

η δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.

•

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

•

Την αγορά εξοπλισμού αναψυχής (τηλεοράσεις, video, DVD κλ.π.) για τις
υποδομές

διανυκτέρευσης

καθώς

και

για

λοιπές

επενδύσεις

στην

περίπτωση που τεκμηριώνονται πλήρως από τη δραστηριότητά τους.
Κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών:
•

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

•

Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές
επιβαρύνσεις του φορέα επένδυσης.

•

Αγορά αναλώσιμων ειδών για τη λειτουργία της επένδυσης.

•

Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού

•

Λειτουργικά έξοδα (αμοιβές προσωπικού κ.λ.π.)
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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.

ΠΡΑΞΗ 1.2.2. «Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού και των λοιπών
τομέων της οικονομίας»
Ως ενδεικτικές πράξεις μπορούν να αναφερθούν:

1.2.2.1

Βιοτεχνικές

Μονάδες

(οικοτεχνίας,

χειροτεχνίας

και

ειδών

παραδοσιακής τέχνης κ.λ.π).

Ενδεικτικές ενέργειες που μπορούν να υλοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:
Ενίσχυση

βιοτεχνικών

επιχειρήσεων

αντικειμένων, σαμαριών,

(αργυροχρυσοχοία, επεξεργασία

ξύλινων

βαρελιών, προϊόντων επεξεργασίας μετάλλων, χάλκινων

ειδών, ψηφιδωτών, υφαντών, διακόσμηση γυαλιού, κεραμικών χειροτεχνημάτων,
καλλιτεχνημάτων, και διαφόρων άλλων ειδών λαϊκής τέχνης)
Θα επιδιωχθεί η προμήθεια των χρηστικών και διακοσμητικών αυτών ειδών από τα
ξενοδοχεία και τους χώρους εστίασης που θα ενταχθούν στο

Τοπικό Σύμφωνο

Ποιότητας με σκοπό τη διατήρηση και προβολή της τοπικής παράδοσης.
Ανάπτυξη παράλληλων ή συμπληρωματικών δραστηριοτήτων για τη διαφοροποίηση
της απασχόλησης στην περιοχή
Θα μπορούσε ενδεικτικά να ενισχυθούν

βιοτεχνίες παραγωγής

ειδών

ένδυσης,

επίπλωσης κ.λ.π.
Μπορεί να υλοποιηθεί μόνο στην «καθαρή» περιοχή LEADER +

1.2.2.6 Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση.
Θα επιδιωχθεί μέσα από το πρόγραμμα η ενίσχυση επιχειρήσεων που παράγουν
τοπικά παραδοσιακά προϊόντα όπως εργαστήρια παραγωγής παραδοσιακών ζυμαρικών
(πέτουρα, τραχανάς, χυλόπιτες κλπ), παραδοσιακά γλυκά, λουκουμάδες, πίτες, τοπική
παραδοσιακή κουζίνα κλπ.
Επίσης τα παραπάνω προϊόντα θα προωθηθούν στις επιχειρήσεις αγροτουρισμού της
περιοχής συνδέοντας την τοπική κουζίνα με τον τουρισμό.
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Μπορούν να υλοποιηθούν μόνο στην «καθαρή» περιοχή LEADER +
Οι επενδύσεις που θα ενταχθούν στις δράσεις αυτές

διέπονται από το Καν.

(Ε.Κ.) 70/2001 άρθρο 4 παράγραφος 3β και ότι αυτό συνεπάγεται.

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που αφορούν την κατηγορία Βιοτεχνικές και
λοιπές επιχειρήσεις :
•

η δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.

•

η αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και
λοιπού

εξοπλισμού

συμπεριλαμβανόμενων

Telex,

fax,

τηλεφωνικών

εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών,
συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λ.π.
•

η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις λειτουργίας της συγκεκριμένης βιοτεχνικής δραστηριότητας
/ επιχείρησης.

•

η

επέκταση

και

βελτίωση

υφιστάμενων

κτιριακών

υποδομών,

του

περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού
εξοπλισμού.
•

η δημιουργία εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος.

•

η βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το
υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου
πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λ.π.) καθώς και τα λοιπά έργα
βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες
των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού
επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα
έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.

•

η σύνταξη μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η
σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης, η σύνταξη μελετών έρευνας
αγοράς, 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.

•

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

η δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.

•

η εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

•

η παραγωγή διαφημιστικού

και πληροφοριακού υλικού, καθώς και και

καταχωρήσεις σε μηχανές αναζήτησης.

Κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών:
•

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

•

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.λ.π

•

Λειτουργικά έξοδα (αμοιβές προσωπικού κ.λ.π.)

•

Ο φόρος προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) των δαπανών της επένδυσης, όταν
παρέχεται η νομοθετική δυνατότητα στην επιχείρηση για ανάκτησή του.

ΠΡΑΞΗ 1.2.3. «Επενδύσεις που ενισχύουν τη συλλογική τομεακή και
διατομεακή δράση με την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας και νέων τεχνικών»

Ως ενδεικτικές πράξεις μπορούν να αναφερθούν:

1.2.3.2

Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (clusters)

Προβλέπεται η προώθηση δικτύων επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού, στον τομέα
του ξύλου, του επίπλου, στον τομέα των βιοτεχνιών κτλ (clusters). Η σύγχρονη διεθνής
επιχειρηματική πρακτική στον επιχειρηματικό τομέα προσανατολίζεται στην συνένωση των
μικρών επιχειρήσεων μέσω της συμμετοχής τους σε άτυπες ομάδες ή σχηματισμούς
(clusters) και στην δικτύωση τους (networks) με στόχο την επίτευξη της κρίσιμης μάζας
και την κοινή προώθηση των προϊόντων. Με την συνένωση των μικρών παραγωγών και
επιχειρηματιών υπό την σκέπη cluster επιτυγχάνεται η ενδυνάμωση της θέσης των
προϊόντων στην τοπική αγορά και επιδιώκεται η εισαγωγή σε νέες αγορές, αυξάνεται η
πρόσβαση στην έρευνα και τεχνολογία ενώ παράλληλα προωθείται η συσπείρωση των
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κατοίκων και ενδυναμώνετε ο ρόλος τους στην τοπική κοινωνία. Η δημιουργία cluster
θέτει προϋποθέσεις ποιότητας για την ένταξη της κάθε επιχείρησης στην συνένωση και
αποσκοπεί στην κοινή προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς, ωστόσο η κάθε
παραγωγική επιχείρηση να απολύει την αυτοτέλεια της.
Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί σε «ολόκληρη» την περιοχή εφαρμογής Leader+.

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που αφορούν τη πράξη 1.2.3.2
1. Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη δημιουργία cluster
2. Ενέργειες εμψύχωσης – ενημέρωσης σχετικών επιχειρήσεων
3. Τη σύσταση του Φορέα – νομικού προσώπου (συμβολαιογραφικά έξοδα κ.λ.π.).
4. Την εκπόνηση σχεδίου δράσης.
5. Κτιριακές εγκαταστάσεις, ηλεκτρομηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός για την
εγκατάσταση και λειτουργία του νέου νομικού προσώπου ( γραφεία, αποθήκες,
χώροι συνεδριάσεων – συναντήσεων κ.λ.π.).
6. Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για εκθετήρια προβολής- προώθησης των
προϊόντων των συνεργαζομένων επιχειρήσεων.
7. Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των πρώτων
υλών, εξοπλισμός εξασφάλισης ποιότητας (π.χ. παγολεκάνες) συστήματα διανομής,
αυτοκίνητα μεταφοράς α΄ ύλης κλπ
8. Την κατάρτιση των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και του προσωπικού τους.
9. Εκπόνηση μελέτης έρευνας της αγοράς, μελέτης μάρκετινγκ για προώθηση των
προϊόντων (γεωργικών και μη γεωργικών) του cluster.
10. Το κόστος δημιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων (websites) σε νέους ή
υφιστάμενους δικτυακούς τόπους.
11. Το κόστος ενεργειών προβολής και προώθησης των επιχειρήσεων / προϊόντων του
cluster (εκτός γεωργικού τομέα).
12. Τη διοργάνωση διαγωνισμών και τη βράβευση καλών πρακτικών και πρωτότυπων
εφαρμογών.
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Περιορισμοί
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.
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.λ.π.).

•

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

Η κατηγορία πράξης 1.2.3 εμπίπτει στο κανόνα de minimis (ενίσχυση 100.000 €
ανά τριετία) και ανώτερη ενίσχυση 75% των επιλέξιμων δαπανών.

ΜΕΤΡΟ 1.3 : Υποστηρικτικές ενέργειες

ΠΡΑΞΗ 1.3.3. «Ενέργειες προώθησης - προβολής

1.3.3.2 «Ενέργειες προώθησης - προβολής (εκτός γεωργικού τομέα)»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 110.000,00€
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :

77.000,00 €

Ως ενδεικτικές πράξεις μπορούν να αναφερθούν:

1.3.3.2 «Ενέργειες προώθησης - προβολής (εκτός γεωργικού τομέα)»
Η περιοχή Ελασσόνας και η περιοχή Τεμπών – Κισσάβου έχουν πολλά
ενδιαφέροντα

πολιτιστικά μνημεία, περιοχές φυσικού κάλλους,
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διαδρομές τα οποία δεν έχουν καταγραφεί και δεν έχουν αποτυπωθεί μέχρι
σήμερα.
Προβλέπεται λοιπόν μέσα από την δράση αυτή

η έκδοση

ενός χάρτη της

περιοχής παρέμβασης, με εντοπισμένα όλα εκείνα τα στοιχεία της περιοχής που
έχουν ενδιαφέρον για τον επισκέπτη.
Επίσης

η έκδοση δύο Οικοτουριστικών οδηγών

‘’Μαυροβούνι

–

Κίσσαβος

-Τέμπη’’.

Οι

‘’Ελασσόνα –Όλυμπος ‘’

οδηγοί

αυτοί

θα

και

παρουσιάζουν

ολοκληρωμένα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα τον πλούτο του φυσικού
περιβάλλοντος (πανίδα, χλωρίδα, οικοσυστήματα), το Γεωλογικό υπόβαθρο
(πετρώματα, γεωλογικές πληροφορίες), τον Υδάτινο Πλούτο (ποτάμια, οικονομία
του νερού) την Ιστορία, τη Λαογραφία, το ανθρωπογενές περιβάλλον (μνημεία,
γεφύρια,

αρχιτεκτονική

οικισμών),

το

Ανθρώπινο

Δυναμικό,

τα

ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά, τις υπάρχουσες υποδομές, τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον
τουριστικό τομέα (χρήσιμα τηλέφωνα, σημαντικές διευθύνσεις διαμονής).
Επίσης η έκδοση

φωτογραφικού

Λευκώματος

με παλιές, συλλεκτικής αξίας

φωτογραφίες, λιθογραφίες κ.λ.π με παράλληλη αναφορά στην τοπική ιστορία μέσα
από κείμενα καταξιωμένων ιστορικών, Ευρωπαίων περιηγητών κ.λ.π. Το Λεύκωμα
αυτό θα δώσει πλευρές και όψεις των τύπων της ζωής που σήμερα έχουν χαθεί
αλλά παλαιότερα ήταν δομικά στοιχεία της περιοχής του. Μνημεία, έθιμα και
παραδοσιακές εκδηλώσεις , καθημερινή ζωή, επαγγέλματα που χάθηκαν, γραφικές
τοπικές ανθρώπινες φιγούρες θα ΄΄παρελάσουν ΄΄ σε αυτό, δίνοντας την ευκαιρία
στους νεώτερους να γνωρίσουν την ‘’ιστορία’’ του τόπου, όπως αυτή είναι
καταγεγραμμένη στην μνήμη των ανθρώπων της καθημερινότητας.

Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί σε «ολόκληρη» την περιοχή εφαρμογής Leader+.

α) Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που αφορούν:
• Παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού, καθώς και τη δημιουργία
ντοκιμαντέρ.
•

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

•

Σχεδιασμό και εκτύπωση επενδυτικών οδηγών.
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•

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

•

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

•

Κόστος καταχωρήσεων σε τουριστικούς οδηγούς.

•

Κόστος συμμετοχής σε εκθέσεις.

•

Διεξαγωγή ημερίδων – εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής.

•

Οργάνωση συνεντεύξεων Τύπου.

•

Κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διαμονής δημοσιογράφων γενικού και
ειδικού Τύπου.

•

Περίπτερα πληροφόρησης – infokiosk.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
•

Ενέργειες προβολής προώθησης πρέπει να αφορούν περιοχές και τομείς (με
εξαίρεση το γεωργικό τομέα).

•

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,
καθώς και στο διαδίκτυο.

•

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

Η κατηγορία πράξης 1.3.3 εμπίπτει στο κανόνα de minimis (ενίσχυση 100.000 €
ανά τριετία) και ανώτερη ενίσχυση 70% των επιλέξιμων δαπανών.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης : 17/11/2000 – 31/12/2008
κατά περίπτωση
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Σημεία διαφοροποίησης LEADER + και ΟΠΑΑΧ
Απεικόνιση δράσεων με περιοχή εφαρμογής
Δημιουργία - Βελτίωση υποδομών διανυκτέρευσης για την
συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής.
Δημιουργία - Βελτίωση υποδομών εστίασης για την
1.2.1.2.
συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής.
Ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού
1.2.1.4 (θρησκευτικός,
ιαματικός,ορεινός,
εκπαιδευτικός,
κατασκηνωτικός κ.λ.π) .
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
1.2.1.6 αγροτικου τουρισμού (παραδοσιακά καφενεία, κέντρα
δημιουργικής απασχόλησης επισκεπτών κ.λ.π.) .
Βιοτεχνικές μονάδες (οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή
1.2.2.1 ειδών παραδοσιακής τέχνης κ.λ.π.)
Επιχειρήσεις μεταποίησης τυποποίησης προϊόντων φυτικής
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
1.2.2.3. παραγωγής.
ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ
Επιχειρήσεις μεταποίησης τυποποίησης προϊόντων ζωικής.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 1.2.2.4
Επιχειρήσεις αξιοποίησης αρωματικών και φαρμακευτικών
ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ
1.2.2.5 φυτών σε πρωτότυπες εφαρμογές.
Ο.Π.Α.Α.Χ.
Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής
μετά την
1.2.2.6 πρώτη μεταποίηση.
Αξιοποίηση παραδοσιακών τεχνικών και χώρων (πατητήρια
(οικ. Ελασσόνας
1.2.2.7 κελάρια, επισκέψιμα οινοποεία).
Τσαριτσάνης,
Βελτίωση επιχειρήσεων κυρίως προς την κατεύθυνση
Κρανέας,
1.2.2.10 προστασίας περιβάλλοντος
Ραψάνης,
Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO &
Σπηλιάς,
1.2.3.1 HACCP).
Σκλήθρου, και
Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης για
Σκήτης)
1.2.3.3 τις ΜΜΕ (website)
Ανάπτυξη συστήματος,πιστοποίηση και έλεγχος ποιοτικών
1.2.3.5 σημάτων (ΠΟΠ,ΠΓΕ, βιολογικών προιόντνων κ.λ.π.).
1.4.1.3 Βελτίωση καταφυγίου Σπηλιάς.
1.4.1.4 Διαδρομές πρόσβασης, μονοπάτια, γεφύρια
1.4.2.2. Ανάδειξη μνημείων και κτιρίων αγροτικής κληρονομιάς.
Μουσεία αγροτικής,
λαογραφικής και πολιτιστικής
1.4.2.3. κληρονομιάς
Σήμανση
αξιοθεάτων,
μνημείων,
μονοπατιών
1.4.2.5 χαρτογραφήσεις
1.2.1.1.
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1.2.1.3.
1.2.1.5
1.2.1.7
1.2.2.8
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ 1.2.3.2
ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ
1.2.3.4
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1.3.1.1
1.3.2.1
1.3.3.1
1.4.1.2.

[enimerotiko_entipo_4_prokirixi.doc

Ανάπτυξη αγροτουρισμού (Επισκέψιμα αγροκτήματα με
πρόβλεψη υποδομής διανυκτέρευσης).
Τοπικά
κέντρα οργάνωσης, πληροφόρησης και
προώθησης αγροτικού τουρισμού.
Βελτιώσεις επιχειρήσεων
αγροτικού τουρισμού για
προσαρμογή στις ανάγκες πιστοποίησης ή δικτύωσης
(clusters) .
Εκτροφεία θηραμάτων .
Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων
(clusters) .
Ανάπτυξη συστημάτων τηλεεργασίας, τηλεαγοράς και
ηλεκτρονικού εμπορίου .
Αναβάθμιση δεξιοτήτων και εξειδίκευση του ανθρωπίνου
δυναμικού –κατάρτιση.
Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης
Ενέργειες προώθησης –προβολής.
Συστήματα προστασία ς περιβάλλοντος .
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Χρηματοδοτικά στοιχεία ανά μέτρο , κατηγορία πράξης, δράση και δικαιούχο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕΤΡΟΥ 2
ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
ΑΞΟΝΑΣ 1
Μέτρο 1.2

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ & ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ενισχύσεις σε επενδύσεις - Στήριξη στην επιχειρηματικότητα

ΠΡΑΞΗ 1.2.1 Παρεμβάσεις αγροτικού τουρισμού ολοκληρωμένης Προσέγγιση

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
2=3+9

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (feoga)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ποσό

Ποσοστό

Ποσό

Ποσοστό

Ποσό

Ποσοστό

Ποσό

Ποσοστό

3=5+7

4=3/2

5

6=5/2

7

8=7/2

9

10=9/2

1.2.1.2

Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών
εστίασης για τη συμπλήρωση της
δυναμικότητας της περιοχής

99.515,25

54.733,39

55,00%

34.830,34

35,00%

19.903,05

20,00%

44.781,86

45,00%

1.2.1.4

Ανάπτυξη
εναλλακτικών
και
ειδικών
μορφών
αγοτικού
τουρισμού
(θρησκευτικός,
ιαματικός,
ορεινός,
εκπαιδευτικός, κατασκηνωτικός κλπ.)

150.000,00

82.500,00

55,00%

52.500,00

35,00%

30.000,00

20,00%

67.500,00

45,00%

1.2.1.6

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση
αγροτικού
τουρισμού
(παραδοσιακά
καφενεία,
κέντρα
δημιουργικής απασχόλησης επισκεπτών
κλπ)

181.677,70

99.922,74

55,00%

63.587,20

35,00%

36.335,54

20,00%

81.754,97

45,00%

431.192,95

237.156,12

55,00%

150.917,53

35,00%

86.238,59

20,00%

194.036,83

45,00%

175.750,84

35,00%

100.429,05

20,00%

225.965,36

45,00%

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά ή
Νομικά
Πρόσωπα
Φυσικά ή
Νομικά
Πρόσωπα

Φυσικά ή
Νομικά
Πρόσωπα

ΠΡΑΞΗ 1.2.2 Μικρές επιχ/σεις του αγροτικού & των λοιπών τομέων της οικονομίας
1.2.2.1

Βιοτεχνικές
μονάδες
(οικοτεχνία,
χειροτεχνία και ειδων παραδοσιακής τέχνης
κλπ)
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502.145,25
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276.179,89

55,00%
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Φυσικά ή
Νομικά
Πρόσωπα

Σελ. 48/88

1.2.2.6

Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής
μετά την πρώτη μεταποίηση
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΗΣ 1.2.2

208.909,10

114.900,01

55,00%

73.118,19

35,00%

41.781,82

20,00%

94.009,10

45,00%

711.054,35

391.079,89

55,00%

248.869,02

35,00%

142.210,87

20,00%

319.974,46

45,00%

Φυσικά ή
Νομικά
Πρόσωπα

ΠΡΑΞΗ 1.2.3 Επενδύσεις που ενισχύουν τη συλλογική, τομεακή & διατομεακή δράση με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας & νέων τεχνικών
1.2.3.2

Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών
επιχειρήσεων (clusters)

53.333,33

40.000,00

75,00%

30.000,00

56,25%

10.000,00

18,75%

13.333,33

25,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΗΣ 1.2.3

53.333,33

40.000,00

75,00%

30.000,00

56,25%

10.000,00

18,75%

13.333,33

25,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.2.

1.195.580,63

668.236,01

527.344,62

44,11%
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429.786,55
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238.449,46

Φυσικά ή
Νομικά
Πρόσωπα

Σελ. 49/88

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕΤΡΟΥ 3
ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
ΑΞΟΝΑΣ 1
Μέτρο 1.3

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ & ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Υποστηρικτικές ενέργειες
Ποσά σε EURO
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΡΑΣΗ

1

1.3.3.2

Ενέργειες
προβολής
τομέα)

προώθησης
(εκτός γεωργικού

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 3

[enimerotiko_entipo_4_prokirixi.doc

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (feoga)

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ποσό

Ποσοστό

Ποσό

Ποσοστό

Ποσό

Ποσοστό

Ποσό

Ποσοστό

2=3+9

3=5+7

4=3/2

5

6=5/2

7

8=7/2

9

10=9/2

110.000,00

77.000,00

70,00%

57.750,00

52,50%

19.250,00

17,50%

33.000,00

30,00%

110.000,00

77.000,00

70,00%

57.750,00

52,50%

19.250,00

17,50%

33.000,00

30,00%
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ο.Τ.Α.,Ν.Α,
Ενώσεις &
Επιχειρήσεις
αυτών, Ο.Τ.Δ.,
Συλλογικοί φορείς

Σελ. 50/88

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Υποβολή Προτάσεων
Προκειμένου

κάθε

υποψήφιος

επενδυτής

να

συμμετέχει

στη

συγκεκριμένη

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να συμπληρώσει και να καταθέσει
στην ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε., ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ για το μέτρο στο οποίο
εντάσσεται η πρότασή του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία όπως αυτή καθορίζεται
στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η κατάθεση του συμπληρωμένου
ΦΑΚΕΛΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

αποτελεί

ουσιαστικά

την

αίτηση

του

κάθε

ενδιαφερόμενου για ένταξη στο τοπικό πρόγραμμα και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία
με βάση τα οποία θα αξιολογηθεί.
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων δε μπορεί να είναι μικρότερη των 52 ημερών
από την τελευταία δημοσιοποίηση της πρόσκλησης.
Μετά την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας του ενδιαφερόμενου τελικού
αποδέκτη στην ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. ΑΕ., δεν επιτρέπεται η υποβολή συμπληρωματικών
στοιχείων ή η τροποποίησή του περιεχομένου του.
Ο φάκελος μπορεί να κατατεθεί επιτόπου ή να αποσταλεί ταχυδρομικά ή με
ταχυμεταφορά και να παραληφθεί από την ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ Α.Ε. στην προκαθορισθείσα
ημερομηνία και ώρα.
Προκειμένου να ελεγχθεί το περιεχόμενο του φακέλου
παραλαβή

θα συνταχθεί κατά την

το ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

το

οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε.
ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
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Αξιολόγηση
Για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων που θα υποβληθούν στα πλαίσια
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τηρηθούν τα κριτήρια αποκλεισμού
και αξιολόγησης - επιλογής.
Τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής που θα ακολουθήσει η ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ Α.Ε. είναι
διαφορετικά ανά κατηγορία πράξης και μεθοδολογικά χωρίζονται σε υποκατηγορίες,
οι οποίες αποτελούνται από επιμέρους κριτήρια.
Τα κριτήρια αποκλεισμού περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας,
ενώ

τα

κριτήρια

αξιολόγησης

στο

παράρτημα

του

κάθε

φακέλου

υποψηφιότητας.
Η μεθοδολογία που θα ακολουθήσει η ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ Α.Ε. για την αξιολόγηση και επιλογή
των έργων των υποψηφίων τελικών αποδεκτών θα ενσωματώνει τις παρακάτω
βασικές αρχές:

α) Διασφάλιση διακριτών φάσεων αξιολόγησης και επιλογής
β) Προσωποποίηση ευθυνών της κάθε φάσης
γ) Τεκμηρίωση των επιλογών βάσει των Προδιαγραφών των Φακέλων
Υποψηφιότητας
δ) Διαφάνεια και προσβασιμότητα
ε) Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων
Με βάση τα ανωτέρω η μεθοδολογία αξιολόγησης και επιλογής συνίσταται στα εξής :
α) Σύσταση δυο (2) Επιτροπών των οποίων τα μέλη είναι ανεξάρτητα του
Διοικητικού Συμβουλίου και του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων.

α.1) Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων
Η Επιτροπή αυτή θα έχει σαν αντικείμενο την αξιολόγηση των προτάσεων
και θα αποτελείται από άτομα που γνωρίζουν τη φιλοσοφία, τους στόχους
και τη στρατηγική του τοπικού προγράμματος, ενώ παράλληλα διαθέτουν
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αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην αξιολόγηση επενδυτικών
σχεδίων.
Η Επιτροπή θα 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 Διοικητικό
Συμβούλιο και το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων.
Η Ο.Τ.Δ. δεν μπορεί να απαιτήσει οποιαδήποτε αμοιβή από τους
δυνητικούς τελικούς αποδέκτες για την αξιολόγηση και επιλογή των
επενδυτικών τους σχεδίων.

α.2)

Επιτροπή ενστάσεων
Προκειμένου να ενισχυθεί η αίσθηση της δικαιοσύνης και της διαφάνειας,
θα συγκροτηθεί με απόφαση της Ε.Δ.Π. L+, η Επιτροπή Ενστάσεων που θα
ελέγξει τις ενστάσεις των υποψηφίων τελικών αποδεκτών μετά την
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης (επιλογή ή απόρριψη
από την Ο.Τ.Δ.).
Η επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις από πλευράς
τόσο νομιμότητας όσο και ουσίας, ανεξάρτητα και σε σύγκριση με τις
λοιπές προτάσεις που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της ίδιας δράσης και
αποφαίνεται με πλήρη αιτιολόγηση των θέσεών της για κάθε ένσταση.
Το πόρισμα της Επιτροπής Ενστάσεων θα ληφθεί υπόψη από την Ε.Δ.Π.
L+ κατά την φάση τελικής απόφασης για την επιλογή.
Για την υποβολή των ενστάσεων θα ορισθεί συγκεκριμένη προθεσμία μετά
την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, μέσα στην οποία θα έχει κάθε
ενδιαφερόμενος το δικαίωμα αξιοποίησης του δικαιώματος αυτού.
Στη συνέχεια και εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, η Επιτροπή Ενστάσεων
θα πρέπει να συντάξει το αιτιολογημένο πόρισμά της για κάθε ένσταση το
οποίο και θα γνωστοποιήσει στην Ε.Δ.Π. L+ η οποία όπως προαναφέρθηκε
θα το λάβει υπόψη πριν την οριστική της απόφαση.
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Η Επιτροπή Ενστάσεων θα αποτελείται από άτομα διαφορετικά από την
Επιτροπή Αξιολόγησης και η σύνθεσή της θα ορισθεί με απόφαση της Ε.Δ.Π.
L+. Τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων δεν μπορεί να έχουν καμία σχέση με το
Δ.Σ. και το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων της Ο.Τ.Δ. και επιπλέον δεν μπορούν
να έχουν συμμετάσχει στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου επενδυτικού
σχεδίου.
Η Ο.Τ.Δ. υποχρεούται να διευκολύνει την Επιτροπή Ενστάσεων στο έργο
της και να παρέχει σε αυτήν έγκαιρα κάθε απαραίτητο στοιχείο σχετικά με
την αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων τελικών αποδεκτών.
Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερών από την
αποδεδειγμένη

παραλαβή

των

αποτελεσμάτων

από

τους

τελικούς

αποδέκτες.
β) Η απόφαση για την επιλογή των τελικών αποδεκτών θα ληφθεί από την
Ε.Δ.Π. L+.

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 συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά.

γ) Η δημοσιοποίηση των αποφάσεων

Για κάθε απόφαση θα υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση βάσει των προδιαγραφών
και των κριτηρίων του Φακέλου Υποψηφιότητας με την μορφή ΕΝΤΥΠΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗΣ,

η

οποία

θα

κοινοποιηθεί

σε

κάθε

ενδιαφερόμενο με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά.
Με σκοπό την τήρηση των βασικών κανόνων διαφάνειας, οι συμμετέχοντες θα
ενημερωθούν από την ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ Α.Ε.

α) για την ένταξή τους στο πρόγραμμα,
β) για την απόρριψή τους.
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Κάθε κοινοποίηση θα είναι πλήρως αιτιολογημένη και σε απόλυτη συσχέτιση με τα
κριτήρια αξιολόγησης.
Η επιστολή που θα σταλεί σε κάθε ενδιαφερόμενο θα συνοδεύεται από το
συνοπτικό έντυπο αξιολόγησης προκειμένου, ειδικά οι απορριφθέντες, να γνωρίζουν
τους λόγους απόρριψης.

Υπογραφή σύμβασης
Μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου θα ζητηθούν από τους τελικούς
αποδέκτες πρόσθετα στοιχεία (π.χ. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, οριστικά
συμβόλαια ιδιοκτησίας οικοπέδου, σύσταση Νομικού Προσώπου σε περίπτωση υπό
σύσταση εταιρείας, κλπ) προκειμένου να υπογράψουν την σύμβαση με την
ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε., βάσει της οποίας θα ρυθμιστούν όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες
της συνεργασίας τους.
Ενδεικτικά στη σύμβαση θα αναφέρονται : οι συμβαλλόμενοι, το φυσικό
αντικείμενο, η αναλυτική περιγραφή του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου,
το χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, το ποσοστό ενίσχυσης, ο τρόπος ελέγχων και
πληρωμών, οι φάσεις πιστοποίησης, η παραλαβή του έργου, οι προδιαγραφές κ.λ.π.
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6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
– ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
Παρακολούθηση των έργων του τοπικού προγράμματος
Μετά την υπογραφή της σύμβασης με την ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ ΑΕ, ο τελικός δικαιούχος μπορεί
να προβεί στην έκδοση των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων προκειμένου να
ξεκινήσει τις εργασίες για την υλοποίηση του έργου του (σε περίπτωση που αυτές
δεν έχουν ήδη εκδοθεί).
Η ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ ΑΕ

καθ΄

όλη τη διάρκεια υλοποίησης μεριμνά για την ορθή και

κανονική εκτέλεση των επενδυτικών σχεδίων του τοπικού προγράμματος.
Η παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων είναι αρμοδιότητα της
ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. ΑΕ, η οποία θα συντονίζει το τοπικό πρόγραμμα και τους εμπλεκόμενους
φορείς σε όλα τα επίπεδα και θα επιδιώκει την εντατικοποίηση των εργασιών και τη
λύση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του τοπικού προγράμματος, η Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε.
μεριμνά για την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων των τελικών αποδεκτών,
καθώς και για την τήρηση των χρονικών ορίων υλοποίησης που προβλέπονται στο
πλαίσιο του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.
Για τη συνεχή παρακολούθηση των επενδυτικών σχεδίων συστήνεται «Επιτροπή
παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής έργων LEADER +.
Η Επιτροπή παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής έργων LEADER+ παρακολουθεί
με επιτόπιους ελέγχους την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου των επενδυτικών
σχεδίων και τη νομιμότητα και κανονικότητα υλοποίησης, ελέγχει την πιστότητα των
στοιχείων που υποβάλλει ο τελικός αποδέκτης, συσχετίζει τα παραστατικά με το
υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, επιβεβαιώνει τις δαπάνες συντάσσοντας Βεβαιώσεις
Ελέγχου Προόδου Εργασιών (ΒΕΠΕ), καθώς και Εκκαθαριστικά Σημειώματα –
Βεβαιώσεις πληρωμής.
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Στις περιπτώσεις που κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου διαπιστωθούν
αποκλίσεις δίδονται έγγραφες οδηγίες συμμόρφωσης προς τον τελικό αποδέκτη και
στη συνέχεια εκτελείται από την Επιτροπή έλεγχος συμμόρφωσης.
Επίσης, η Επιτροπή συμπληρώνει τα μηνιαία και τριμηνιαία δελτία των Έργων /
Υποέργων, καθώς και τα πρωτόκολλα παραλαβής των επενδυτικών σχεδίων.

Διαδικασία καταβολής ενίσχυσης από την Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ.
Α.Ε. στον τελικό αποδέκτη
Τα στάδια και ο τρόπος τμηματικής καταβολής της αναλογούσας ενίσχυσης στον
τελικό αποδέκτη καθορίζονται επακριβώς στα πλαίσια της σύμβασης μεταξύ Ο.Τ.Δ.
ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε. και τελικού αποδέκτη, ανάλογα με τη φύση του επενδυτικού
σχεδίου, τον προϋπολογισμό του, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και το είδος των
εργασιών.
Ενδεικτικά, η επιχορήγηση καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις, μετά την επιβεβαίωση
από την ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. ΑΕ των αντίστοιχων φάσεων του επενδυτικού σχεδίου, η
τελευταία των οποίων αποτελεί την αποπληρωμή του.
Για την καταβολή των δόσεων της αναλογούσας ενίσχυσης, ο τελικός αποδέκτης
υποβάλλει στην ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. ΑΕ αίτηση, προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι σχετικές
δαπάνες και να ελεγχθεί το επενδυτικό σχέδιο στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται από
την Επιτροπή παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής Έργων LEADER+ της Ο.Τ.Δ.
Η

αίτηση

του

τελικού

αποδέκτη

συνοδεύεται

από

τα

παρακάτω

έγγραφα

δικαιολογητικά:

i.

κατάσταση επισυναπτόμενων δικαιολογητικών,

ii.

επιμετρήσεις εργασιών υπογεγραμμένες από τον επιβλέποντα μηχανικό ή
τεχνική υπηρεσία, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων
ενεργειών.

iii.

εξοφληθέντα παραστατικά των δαπανών σε πρωτότυπο.
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Για τη χορήγηση της πρώτης δόσης (ή και της προκαταβολής), εκτός των ανωτέρω,
υποβάλλονται:

i.

τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν
τις διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης συμβάσεων,

ii.

οι απαιτούμενες νόμιμες άδειες και βεβαιώσεις δημοσίων αρχών που
διέπουν, κατά περίπτωση, τη νομιμότητα υλοποίησης και λειτουργίας του
συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.

Κατά την τελευταία αίτηση του τελικού αποδέκτη για τη χορήγηση της αποπληρωμής
του επενδυτικού σχεδίου υποβάλλονται, εκτός των άλλων, οι απαιτούμενες, κατά
περίπτωση, άδειες λειτουργίας κ.λπ.
Η αίτηση του τελικού αποδέκτη για χορήγηση ενίσχυσης πρωτοκολλείται από την
ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. ΑΕ. και διαβιβάζεται στην Επιτροπή παρακολούθησης, ελέγχου και
παραλαβής έργων LEADER+, η οποία προβαίνει στο διοικητικό έλεγχο εγγράφων
δικαιολογητικών και στον επιτόπιο έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου και συντάσσει
την σχετική βεβαίωση (Βεβαίωση Ελέγχου Προόδου Εργασιών – Β.Ε.Π.Ε.).
Η βεβαίωση αυτή, αποτελεί δικαιολογητικό παραλαβής των παραδοτέων και
αναγνώρισης των επιλέξιμων δαπανών υλοποίησης.
Μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Ελέγχου Προόδου Εργασιών (Β.Ε.Π.Ε.), η Ο.Τ.Δ.
καταβάλλει στον τελικό αποδέκτη, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς παρακράτηση ή
οικονομική επιβάρυνση, την αναλογούσα, στο υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο,
ενίσχυση.
Η καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης γίνεται αποκλειστικά με δίγραμμη τραπεζική
επιταγή από το λογαριασμό που τηρεί η Ο.Τ.Δ. στα πλαίσια του προγράμματος.
Σε όλες τις περιπτώσεις, ο τελικός αποδέκτης, μετά την είσπραξη του ποσού της
οικονομικής ενίσχυσης υποχρεούται να εκδώσει αθεώρητο τιμολόγιο είσπραξης του
συγκεκριμένου ποσού και να το διαβιβάσει άμεσα στην Ο.Τ.Δ. σύμφωνα με το άρθρο
12, παρ. 3 του ΠΔ 186/1992 – ΚΒΣ.
Η τελευταία δόση της ενίσχυσης στον τελικό αποδέκτη (αποπληρωμή), η οποία σε
κάθε περίπτωση είναι τουλάχιστον ίση με το 20% της συνολικής αναλογούσας
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ενίσχυσης, καταβάλλεται μετά την παραλαβή του επενδυτικού σχεδίου από την
Ο.Τ.Δ. (σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από την

Επιτροπή

παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των Έργων της Ο.Τ.Δ.)

Υποχρεώσεις της ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. ΑΕ και των τελικών αποδεκτών
κατά την εκτέλεση των επενδυτικών σχεδίων
Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του τοπικού προγράμματος από τους
τελικούς αποδέκτες πραγματοποιείται με διαφάνεια και με τους ευνοϊκότερους
δυνατούς όρους και διέπεται από τη σχετική με το είδος του έργου και τη φύση του
τελικού αποδέκτη νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες διατάξεις των
συμβάσεων που υπογράφονται μεταξύ

Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ.

Γεωργίας (νυν Υπουργείο
Α.Ε. καθώς και μεταξύ

ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε. και τελικού αποδέκτη (επενδυτή).
Η ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. ΑΕ μεριμνά για την τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που
κάθε τελικός αποδέκτης υποχρεούται να ακολουθήσει κατά την υλοποίηση του
επενδυτικού του σχεδίου.
Απαγορεύεται κάθε κατάτμηση επενδυτικού σχεδίου. Ο περιορισμός αυτός αφορά και
τις περιπτώσεις ένταξης σε άλλα προγράμματα διαφορετικού ή συμπληρωματικού
φυσικού αντικειμένου της ίδιας επένδυσης.
Για την αποφυγή συσσώρευσης των πόρων δεν είναι δυνατή η ένταξη ενός τελικού
αποδέκτη στο πρόγραμμα για περισσότερες της μιας επενδύσεων στα πλαίσια της
ίδιας δράσης, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο χώρας.
Είναι δυνατόν το συνολικό κόστος ενός επενδυτικού σχεδίου να υπερβαίνει το όριο
των 440.000 euro, αλλά το συνολικό επιλέξιμο κόστος με βάση το οποίο
προσδιορίζεται το ποσοστό επιδότησης δεν μπορεί, κατά κανόνα, να υπερβαίνει το
ποσό αυτό, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργική και ολοκληρωμένη μορφή του και με
την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η λειτουργικότητα της μονάδας
/ επιχείρησης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο τελικός αποδέκτης δεσμεύεται για την
ολοκλήρωση του συνολικού φυσικού αντικειμένου που προβλέπεται στην πρότασή
του και η αναλογούσα ενίσχυση για κάθε φάση υλοποίησης υπολογίζεται σύμφωνα με
την αναλογία του συνολικού και του επιλέξιμου κόστους.
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Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από τους Τελικούς Δικαιούχους αλλά και τους
τελικούς

αποδέκτες

των

ενισχύσεων

συνοδεύονται

υποχρεωτικά

από

τα

προβλεπόμενα από την Ελληνική φορολογική νομοθεσία λογιστικά έγγραφα (π.χ.
εξοφλημένα τιμολόγια ) ή έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος όπως αποδείξεις
δαπάνης άρθρου 15 ΚΒΣ , καταστάσεις μισθοδοσίας, αποσβέσεων παγίων , κλπ
Στην περίπτωση που η ίδια συμμετοχή επενδυτικού σχεδίου που εντάσσεται στις
κατηγορίες πράξεων: 1.2.1 «Παρεμβάσεις αγροτικού τουρισμού ολοκληρωμένης
προσέγγισης» και 1.2.2:«Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού και λοιπών τομέων της
οικονομίας» καλύπτεται εν μέρει από τραπεζικό δάνειο, το ύψος του δανείου δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 60% της συνολικής

ίδιας συμμετοχής (ίδιοι πόροι και

δάνειο).
Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να εκτελούνται χωρίς παρεκκλίσεις από την
εγκεκριμένη από την Ο.Τ.Δ., μελέτη τους και να τηρούν όλες τις επίσημες
προδιαγραφές που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και προβλέπονται από την
εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Στην περίπτωση, που κατά την υλοποίηση, υπάρξει η αναγκαιότητα τροποποίησης
της μελέτης θα πρέπει, προκειμένου να συνεχιστεί η καταβολή της ενίσχυσης, να
εγκριθεί προηγουμένως από την ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ.ΑΕ η σχετική τροποποίηση. Η έγκριση της
τροποποίησης είναι δυνατή μόνο με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν επηρεάζει τους
στόχους, το χαρακτήρα, την αποτελεσματικότητα του επενδυτικού σχεδίου, τα
στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, καθώς
και ότι αυτή θα είναι σύμφωνη με τις σχετικές ρυθμίσεις που θα καθορισθούν από
την Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Κ.Π. LEADER+.

Τροποποιήσεις που οδηγούν σε αύξηση του αρχικά
εγκεκριμένου επιλέξιμου προϋπολογισμού δεν γίνονται
αποδεκτές
Μείωση των προβλεπόμενων βασικών μεγεθών του επενδυτικού σχεδίου (εμβαδά,
όγκοι, δυναμικότητες) επιφέρει αναλογική μείωση των ποσών ενίσχυσης, ανεξάρτητα
αν ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε επίπεδα ανώτερα από τα προβλεπόμενα.
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Στις περιπτώσεις δημοπράτησης, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του επενδυτικού
σχεδίου διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση του ποσού της έκπτωσης και

η

αναλογούσα ενίσχυση υπολογίζεται επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού στα πλαίσια
του οποίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο φυσικό αντικείμενο.
Εκσυγχρονισμός

επενδυτικών

σχεδίων,

τα

οποία

κατά

το

παρελθόν

είχαν

χρηματοδοτηθεί για το ίδιο φυσικό αντικείμενο από οποιοδήποτε πρόγραμμα δεν
μπορεί να δικαιολογηθεί, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τουλάχιστον 5 έτη από την
ολοκλήρωσή τους (πρωτόκολλο παραλαβής).
Ως προς τη δυνατότητα προμήθειας εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε. θα πρέπει κατά
περίπτωση να τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου
εξοπλισμού από Χώρες της Ε.Ε.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης μεταξύ ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ.

ΑΕ και τελικού

αποδέκτη, δεν είναι δυνατή η τροποποίηση της χρήσης, του σκοπού, του τόπου
εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου.

Σε διαφορετική περίπτωση, η ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ.

ΑΕ απαιτεί από τον τελικό αποδέκτη την επιστροφή του συνολικού ποσού της
επιχορήγησης που έχει καταβληθεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσας, προκειμένου να
αποδοθεί στις αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές.
Η μεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου που έχουν
επιχορηγηθεί δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μέχρι τη συμπλήρωση πενταετίας από την
ολοκλήρωση και παραλαβή του, εκτός εάν αυτά έχουν αντικατασταθεί από άλλα
τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται ολική
ή μερική επιστροφή της καταβληθείσας επιχορήγησης. Επίσης, για το ίδιο χρονικό
διάστημα δεν δικαιολογείται η εκμίσθωση παγίων στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου.
Ο τελικός αποδέκτης υποχρεούται, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών από την
ημερομηνία του πρωτοκόλλου παραλαβής του επενδυτικού σχεδίου να διατηρήσει τις
δημιουργούμενες θέσεις απασχόλησης, όπως αυτές προβλέπονται στο σχετικό
εγκεκριμένο σχέδιο. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται αναλογική επιστροφή της
επιχορήγησης.
Η επιχορήγηση που καταβάλλεται στον τελικό αποδέκτη δεν επιτρέπεται να
εκχωρείται σε τρίτους. Κατ΄ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση σε πιστωτικό ίδρυμα
για

την

παροχή
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επιχορήγησης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την
πραγματοποίηση της επένδυσης.
Το επενδυτικό σχέδιο θεωρείται ολοκληρωμένο μετά την έκδοση του σχετικού
πρακτικού οριστικής παραλαβής που εκδίδεται από την ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. ΑΕ με την
προϋπόθεση παραλαβής και του τελευταίου σταδίου υλοποίησης του έργου, πλήρως
εξοφλημένου από τον τελικό αποδέκτη. Στο πρακτικό αυτό, εκτός των άλλων
αναφέρεται ότι το έργο είναι λειτουργικό και αποδίδει το προγραμματισμένο
αποτέλεσμα, βάσει του οποίου αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε και ότι έχουν τηρηθεί τα
προβλεπόμενα σχετικά με τη δημιουργία ή / και τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης.
Οποιαδήποτε

επιστροφή

αχρεωστήτως

καταβληθέντων

ποσών

δημόσιας

επιχορήγησης γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Εσόδων.
Η

ανάρτηση

πινακίδας

σε

εμφανές

σημείο

του

επενδυτικού

σχεδίου

είναι

υποχρεωτική. Στην πινακίδα αυτή, αναφέρεται το πρόγραμμα, ο τίτλος του σχεδίου,
τα χρηματοδοτικά στοιχεία σε σχέση με τους φορείς χρηματοδότησης κ.λ.π., και το
κόστος της θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη. Σχετικό πρότυπο πινακίδας θα δοθεί στους
τελικούς αποδέκτες (επενδυτές) από την ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε.

Έλεγχοι – συνέπειες μη τήρησης υποχρεώσεων
Η Ομάδα Τοπικής Δράσης είναι συνολικά υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή του
τοπικού προγράμματος, εντός των χρονικών πλαισίων και σύμφωνα με την Εθνική και
Κοινοτική Νομοθεσία. Με την ιδιότητά της αυτή και με την επιφύλαξη των ελέγχων
που προβλέπονται κατωτέρω, η Ομάδα διενεργεί συνεχείς διοικητικούς και επιτόπιους
ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης, για τη διαπίστωση της ορθής και
κανονικής εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου, την τήρηση των συμβατικών
υποχρεώσεων του τελικού αποδέκτη και της νομιμότητας και κανονικότητας των
δαπανών και των πληρωμών αυτών.
Η ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε. εποπτεύει, παρακολουθεί την υλοποίηση του αντίστοιχου φυσικού
αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου και προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια
πρόληψης των παραλείψεων, παραβάσεων και παρατυπιών. Σε περίπτωση εντοπισμού
σοβαρών παρατυπιών προβαίνει στα απαραίτητα μέτρα καταστολής και θεραπείας
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αυτών και ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π.
LEADAER+.
Ο τελικός αποδέκτης υπόκειται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, που έχει
υπογράψει η Ομάδα με το Υπουργείο Γεωργίας (νυν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων), σε ελέγχους που διενεργούνται, σύμφωνα με τις Εθνικές και
Κοινοτικές διατάξεις από εντεταλμένα όργανα του Υπουργείου Γεωργίας, του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του
Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι έλεγχοι αφορούν στη διαπίστωση της ορθής υλοποίησης του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου, καθώς και κάθε παραμέτρου που επηρεάζει τη φύση, τους
στόχους, την επιλεξιμότητα, τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα του
επενδυτικού σχεδίου.
Ο τελικός αποδέκτης είναι υποχρεωμένος να δέχεται και να διευκολύνει τους
ελέγχους από την Ομάδα και τα εντεταλμένα εθνικά και κοινοτικά όργανα και να
παρέχει σε αυτούς ακριβή φωτοαντίγραφα εγγράφων, δικαιολογητικών, λογιστικών
καταχωρήσεων και λοιπά έγγραφα, εφόσον αυτά ζητηθούν.
Η παράβαση των υποχρεώσεων που ο τελικός αποδέκτης αναλαμβάνει με την
υπογραφείσα σύμβαση, κάθε παράβαση κοινοτικής ή εθνικής διάταξης σε βάρος του
εθνικού και του κοινοτικού προϋπολογισμού, κάθε απόκλιση που επηρεάζει τη φύση,
τα χαρακτηριστικά, το σκοπό, τη λειτουργικότητα του επενδυτικού σχεδίου, καθώς
και η ύπαρξη κεκρυμμένων ή μη ελαττωμάτων συνεπάγεται την καταγγελία της
σύμβασης εκ μέρους της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε., τη διακοπή των
επόμενων πληρωμών, εφόσον υπάρχουν και την επιστροφή των καταβεβλημένων
ποσών επιχορήγησης. Έλεγχος σε σχέση με τα παραπάνω μπορεί να πραγματοποιηθεί
από τις υπεύθυνες αρχές και τα εντεταλμένα όργανα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
παρούσας σύμβασης.
Στην περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης δεν περατώσει από υπαιτιότητά του το
επενδυτικό σχέδιο στον συμφωνημένο χρόνο η ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε. κατά την κρίση της,
μπορεί να δώσει παράταση χρόνου περαίωσης του επενδυτικού σχεδίου μετά από
τεκμηριωμένο αίτημα του τελικού αποδέκτη, η οποία οπωσδήποτε είναι μέσα στα
χρονικά περιθώρια υλοποίησης του τοπικού προγράμματος. Σε αντίθετη περίπτωση,
δηλαδή εάν το επενδυτικό σχέδιο δεν περατωθεί στην τελική προθεσμία που τέθηκε
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και δεν δοθεί παράταση, η Ομάδα απαιτεί από τον τελικό αποδέκτη την επιστροφή
της τυχόν χορηγηθείσας ενίσχυσης ως αχρεωστήτως καταβληθείσας και ακυρώνει την
παρούσα σύμβαση.
Ο τελικός αποδέκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή
βλάβη προκαλείται σε τρίτους ή στο προσωπικό του κατά την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου.
Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε. θα έχει την
ευθύνη για τη συνεχή και συστηματική ενημέρωση των επενδυτών για
αλλαγές στις διαδικασίες, τροποποιήσεις και γενικότερα κάθε αλλαγή η
οποία δεν περιλαμβάνεται στο παρόν ελάχιστο υλικό ενημέρωσης το οποίο
διαθέτει στους υποψήφιους επενδυτές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

«ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ.Α.Ε.»
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΚΙΣΣΑΒΟΥ (ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε.)
Έδρα: Βλαχοδήμου 1 Ελασσόνα
Τηλέφωνο:24930 24222 & 25047,

Ε-mail:anel-ae@hol.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΝΑΙ / ΌΧΙ /
Δ.Α.

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Α1

Η νομική μορφή του υποψήφιου επενδυτή (φυσικό πρόσωπο, εταιρεία κλπ)
είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος της δράσης.

Α2

Ο υποψήφιος φορέας έχει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και το
καταστατικό του την αρμοδιότητα υλοποίησης της πρότασης (π.χ. σε
περιβαλλοντικές δράσεις κλπ).

Α3

Ο υποψήφιος επενδυτής είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί το 65ο έτος της
ηλικίας του.

Α4

Προκειμένου για άνδρες, ο υποψήφιος επενδυτής είτε έχει εκπληρώσει τις
στρατιωτικές του υποχρεώσεις είτε έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές είτε
δεν έχει υποχρέωση στρατιωτικής θητείας.

Α5

Ο υποψήφιος επενδυτής δεν είναι εν ενεργεία Δημόσιος υπάλληλος κατά
την έννοια του άρθρου 2 του Ν.2683/99.

Α6

Ο υποψήφιος επενδυτής δεν είναι συνταξιούχος από οποιοδήποτε
ασφαλιστικό ταμείο του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Στον περιορισμό
αυτό υπάγονται και δικαιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη αποθανόντα.

Α7

Ο υποψήφιος επενδυτής δεν έχει αμετάκλητα καταδικαστεί για αδίκημα
που σχετίζεται με την επαγγελματική του δραστηριότητα σε στερητική της
ελευθερίας ποινής άνω των 6 μηνών. Λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 576
παρ.3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σχετικά με τη διαγραφή αδικημάτων.

Α8

Στον υποψήφιο επενδυτή δεν έχουν υποβληθεί διοικητικές κυρώσεις για
παραβίαση κοινοτικών Κανονισμών ή εθνικής νομοθεσίας σχετικές με την
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Α9

Ο υποψήφιος δεν είναι (ή και δεν ήταν κατά την 1η
δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης)
μέλος του ΔΣ, του Επιπέδου
Λήψης Αποφάσεων, της Υπηρεσιακής Δομής της Ο.Τ.Δ., ή/ και δεν είναι
σύζυγος ή και συγγενής α’ βαθμού των προσώπων αυτών ή / και δεν
αποτελεί παρένθετο φυσικό ή νομικό πρόσωπο αυτών.

Α10

Για υφιστάμενα νομικά πρόσωπα : δεν υπάρχει θέμα λύσης και πτώχευσης
του νομικού προσώπου.

Α11
Α12

Ο υποψήφιος επενδυτής είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος
Για υπάρχουσες επιχειρήσεις : υπάρχουν στο φάκελο οι απαιτούμενες
άδειες που εξασφαλίζουν τη νόμιμη λειτουργίας της.
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Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Β1

Η επενδυτική πρόταση εντάσσεται στις δράσεις στις οποίες αναφέρεται η
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Β2

Η επενδυτική πρόταση αφορά περιοχή στην οποία προβλέπεται η υλοποίηση της
συγκεκριμένης δράσης.

Η επενδυτική πρόταση πληροί τις προϋποθέσεις διαφοροποίησης στις περιοχές
Β3 επικάλυψης με ολοκληρωμένα προγράμματα (ΟΠΑΑΧ) του Ε.Π. Α.Α.-Α.Υ. και των
Π.Ε.Π.
Β4

Ο προϋπολογισμός της επενδυτικής πρότασης αφορά ολοκληρωμένο και
λειτουργικό φυσικό αντικείμενο.

Β5

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης βρίσκεται μέσα στα
χρονικά όρια του προγράμματος.

Β6 Η επενδυτική πρόταση δεν έχει ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα.
Β7

Η επενδυτική πρόταση συνοδεύεται από αξιόπιστη μελέτη βιωσιμότητας (
1.2.1.2. – 1.2.1.4. – 1.2.1.6. – 1.2.2.1 – 1.2.2.6 ).

Β8

Στην περίπτωση που από την επενδυτική πρόταση απαιτείται φορέας
λειτουργίας, αυτός υφίσταται ή προβλέπεται η δημιουργία του.

Στην περίπτωση όπου ο υποψήφιος επενδυτής έχει επιχορηγηθεί από άλλο
Β9 πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρούνται οι περιορισμοί στη
χρηματοδότηση που ισχύουν για την επένδυση αυτή.
Αποδεικνύεται η κατοχή ή η δυνατότητα κατοχής ή χρήσης του γηπέδου /
οικοπέδου, στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης
(σημειώνεται ότι μπορούν να γίνουν αποδεκτά και προσύμφωνα αγοράς ή
Β10
μίσθωση, χρησιδάνειο, παραχώρηση χρήσης ή προσύμφωνα αυτών, σύμφωνα
με όσα αναφέρονται στο παράρτημα του υποδείγματος του φακέλου
υποψηφιότητας.
Υπάρχει τεκμηριωμένη δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής της
επενδυτικής πρότασης (τεκμηριώνονται οι ίδιοι πόροι και στην περίπτωση
Β11
δανείου προσκομίζεται βεβαίωση της τράπεζας για το καταρχήν ενδιαφέρον για
δανειοδότηση).
Στην επενδυτική πρόταση περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα αρχιτεκτονικά
Β12
σχέδια.
Για επενδύσεις αγροτικού τουρισμού πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της
Β13
ΚΥΑ 471/2002 .
Για παρεμβάσεις μεταποίησης, τυποποίησης πρωτογενούς παραγωγής (δράσεις
1.2.2.3 και 1.2.2.4) : η προτεινόμενη επένδυση δεν αφορά στον τομέα των
Β14
ζωοτροφών και των σφαγείων και ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 450/2001
και στην ΚΥΑ για το πλαίσιο εφαρμογής της LEADER+ στη Χώρα.
Για προτάσεις εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων / μονάδων : έχει παρέλθει
Β15 τουλάχιστον πενταετία (5ετία) από τυχόν προηγούμενη ενίσχυση και
ολοκλήρωση του ίδιου φυσικού αντικειμένου (πρωτόκολλο παραλαβής).
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Γ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Γ1

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας που καθορίζεται
από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Γ2

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα περιεχόμενα που καθορίζονται στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης (έλεγχος πληρότητας).

Σημείωση : Δ.Α. = Δεν απαιτείται σύμφωνα με το είδος της παρέμβασης.
Η εκπλήρωση όλων των κριτηρίων αποκλεισμού είναι υποχρεωτική, προκειμένου να συνεχίσει η
αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου.
Στην περίπτωση των εταιρειών θα πρέπει τα κριτήρια που αφορούν στον υποψήφιο επενδυτή (εκτός
του Α1, Α2 και Α11) να πληρούνται και από κάθε εταίρο / μέλος με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή
μεγαλύτερο του 20%, καθώς και από τον Πρόεδρο, Δ/ντα Σύμβουλο και Διαχειριστή, ανεξαρτήτως
ποσοστού. Στην περίπτωση όπου ο υποψήφιος επενδυτής είναι ανώνυμη εταιρεία (εταιρεία –
επενδυτής), μέτοχοι της οποίας είναι επίσης ανώνυμες εταιρείες (εταιρείες – μέτοχοι), οι οποίες
συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας – επενδυτή με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20%,
θα πρέπει τα ανωτέρω κριτήρια να πληρούνται και από τους εταίρους των εταιρειών – μετόχων , οι
οποίοι κατέχουν επίσης ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20%. Αντίθετα τα κριτήρια αυτά ως προς τον
Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο εξετάζονται μόνο ως προς την εταιρεία – επενδυτή και όχι ως προς τις
εταιρείες – μετόχους της.
Είναι δυνατή η υποβολή πρότασης από υπό σύσταση εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να
υποβληθεί σχέδιο καταστατικού της εταιρείας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+
Στην ………………., σήμερα την ……/……/….... μεταξύ των εξής συμβαλλομένων:
1. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ………………………….., η οποία καλείται
στη συνέχεια «Ομάδα», εδρεύει ………………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από
τον/την ………………………………. και
2. του /της (όνομα ή επωνυμία τελικού αποδέκτη) …………………………, ο οποίος στη
συνέχεια καλείται «τελικός αποδέκτης»,
έχοντας υπόψη:
1. Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ για την
Ελλάδα και την Ε(2001)3562/19.11.2001 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων σχετικά με τη χορήγηση συνδρομής του Ευρωπαϊκού

Γεωργικού Ταμείου

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Τμήμα Προσανατολισμού (ΕΓΤΠΕ - Π) για την
έγκριση του Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+.
2. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού και τα κριτήρια ένταξης πράξεων, τα οποία εγκρίθηκαν
από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.
3. Την αριθ. 830/1.8.2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (νυν Υπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων) με την οποία εγκρίνεται η ένταξη της Ομάδας στο Ε.Π. Κ.Π.
LEADER + και κατανέμεται σε αυτήν το ποσό της επιχορήγησης.
4. Την αριθ. 518/350/12.2.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Γεωργίας (νυν Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) που καθορίζει το
πλαίσιο εφαρμογής του Ε.Π. Κ.Π. LEADER +.
5. Την αριθ. 430/18.2.2003 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (νυν Υπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων) για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Επιχειρησιακού
Προγράμματος κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER+.
6. Την αριθ. …………… απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Γ΄ ΚΠΣ σχετικά με τον
καθορισμό δικαιολογητικών απόδειξης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και των
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δαπανών των επενδυτικών σχεδίων – λοιπές ειδικές διαδικασίες υλοποίησης των
κατηγοριών Υποέργων του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.
7. Την αριθ. ……… ……. απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Γ΄ ΚΠΣ σχετικά με την οριστική
έγκριση του τοπικού προγράμματος με βάση τα Τεχνικά Δελτία Έργων.
8. Την από …………….. σύμβαση μεταξύ του Ειδικού Γραμματέα Γ΄ ΚΠΣ του Υπουργείου
Γεωργίας (νυν Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και της Ομάδας.
9. Το φάκελο υποψηφιότητας που υπέβαλλε στην Ομάδα ο τελικός αποδέκτης.
10. Την αριθ. …………… απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.)
LEADER+ που αφορά στον κατάλογο των επιλεγεισών και απορριφθεισών προτάσεων.
11. Την αριθ. ……………..

απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.)

LEADER+ που αφορά στα αποτελέσματα της διαδικασίας εκδίκασης ενστάσεων.
(συμπληρώνεται εφόσον έχουν υποβληθεί ενστάσεις στη συγκεκριμένη δράση ή σε
διαφορετική περίπτωση διαγράφεται).
12. Το αριθ. ………………. έγγραφο της Ομάδας, με το οποίο αποστέλλει στην Υπηρεσία
Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ το Τεχνικό Δελτίο Έργου / Υποέργων, στο οποίο
εντάσσεται το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.
13. Το αριθ. ………… έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Γ΄ ΚΠΣ του Υπουργείου Γεωργίας

(νυν Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) σχετικά με την εκπλήρωση των
κριτηρίων ένταξης πράξεων του Τεχνικού Δελτίου Έργου / Υποέργων
14. Την αριθ. …………. απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.)
LEADER+ σχετικά με την ένταξη στο τοπικό πρόγραμμα του επενδυτικού σχεδίου:
…………………………………. του τελικού αποδέκτη: ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Τα περιεχόμενα του Παραρτήματος της παρούσας.

συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα που περιλαμβάνονται
σε ………… (…) άρθρα ως εξής:
1. Αντικείμενο και διάρκεια της σύμβασης
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2. Προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου – ύψος ενίσχυσης – Ίδια συμμετοχή
3. Φάσεις υλοποίησης και διαδικασία καταβολής ενίσχυσης στον τελικό αποδέκτη
4. Εκτέλεση επενδυτικού σχεδίου από τον τελικό αποδέκτη
5. Τήρηση πλήρους φακέλου επενδυτικού σχεδίου – Λογιστική καταχώρηση
6. Έλεγχοι – Προβλεπόμενες κυρώσεις – Καταλογισμός ευθυνών
7. Τελικές Διατάξεις
Άρθρο 1
Αντικείμενο και διάρκεια της σύμβασης
1.

Με την αριθ. 830/1.8.2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (νυν Υπουργού

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) εγκρίθηκε η εφαρμογή τοπικού προγράμματος
LEADER+ από την Ομάδα, ενώ με την από ………………….. σύμβαση που υπογράφηκε
μεταξύ του Ειδικού Γραμματέα Γ΄ ΚΠΣ του Υπουργείου Γεωργίας (νυν Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και της Ομάδας, η τελευταία ανέλαβε να
διαχειρισθεί την επιχορήγηση που της καταβάλλεται στα πλαίσια του προγράμματος
αυτού.
2.

Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER+ η Ομάδα αναθέτει και ο τελικός

αποδέκτης αναλαμβάνει με την παρούσα την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου με τίτλο:
…………………………………………
Προτεραιότητας

……..,

……………………….

του

(κωδικός

Μέτρο
τοπικού

……….,

…………),

που

κατηγορία

προγράμματος

με

εντάσσεται

πράξης
τα

στον

…………..,

ειδικότερα

Άξονα
δράση

στοιχεία

και

χαρακτηριστικά που περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη από την Ομάδα μελέτη
(σημείο 12 του Παραρτήματος), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
3.

Η παρούσα σύμβαση, πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται σε θέματα: χρηματοδότησης,

παρακολούθησης, υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, ελέγχων, καταβολής ενίσχυσης,
στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κ.λ.π. των μερών και γενικά ρυθμίζει όλες τις
λεπτομέρειες που θα έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα την ομαλή και επιτυχή υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου.
4.

Το επενδυτικό σχέδιο θα ολοκληρωθεί μέχρι την …………… και σύμφωνα με το

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που επισυνάπτεται στο Παράρτημα της παρούσας.
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5.
τρία

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει, κατ΄ ελάχιστον,
(3)

έτη

μετά

την

ημερομηνία

αποπληρωμής

της

ενίσχυσης

του

τοπικού

προγράμματος από το Υπουργείο Γεωργίας (νυν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων).
Άρθρο 2
Προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου – ύψος ενίσχυσης – Ίδια συμμετοχή
1.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου (προϋπολογισμός μελέτης)

ανέρχεται σε …….. …………………………………………..euro.
2.

Ο

επιλέξιμος

προϋπολογισμός

του

επενδυτικού

σχεδίου

ανέρχεται

σε

………………………………………………………………..…….. euro.
3. Η συνολική ενίσχυση που χορηγείται στον τελικό αποδέκτη (δημόσια δαπάνη)
ανέρχεται μέχρι ……. ……………………………………..…. euro (ήτοι ποσοστό …% επί του
επιλέξιμου προϋπολογισμού) και αποτελείται από την κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ-Π)
μέχρι ………………………………………….. euro και την εθνική συμμετοχή (Υπ. Γεωργίας) (νυν

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) μέχρι ……………………………………………. euro.
4.

Η

ίδια

συμμετοχή

του

τελικού

αποδέκτη

ανέρχεται

στο

ποσό

των

……………………………………………… euro.
Ο τελικός αποδέκτης, σύμφωνα με τα, επισυναπτόμενα στο Παράρτημα της παρούσας,
δικαιολογητικά αποδεικνύει ότι διαθέτει την ίδια συμμετοχή, καθώς και τη διαφορά
μεταξύ συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και του επιλέξιμου
προϋπολογισμού αυτού, η οποία ανέρχεται σε …………………….. euro. (συμπληρώνεται
κατά περίπτωση).
Συγκεκριμένα, ο τελικός αποδέκτης καλύπτει το / τα παραπάνω ποσό/ά εκτός
επιχορήγησης, τα οποία συνολικά ανέρχονται σε …………………. euro ως εξής:
α) ………………………………………………………………………. ή /και
β) ………………………………………………………………………. ή /και
…………………………………………………………………………………
(Όλα τα παραπάνω ποσά αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως).
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Σημείωση: Στις περιπτώσεις που απαιτείται δημοπράτηση για την ανάθεση υλοποίησης
του επενδυτικού σχεδίου και εφόσον αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την υπογραφή
της παρούσας, θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφερθεί ότι μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας δημοπράτησης και ανάθεσης αναμορφώνονται τα ποσά των παραγράφων 2
και 3 ως εξής: ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση
του ποσού της έκπτωσης και ότι στα πλαίσια του ποσού αυτού θα πρέπει να ολοκληρωθεί
το προβλεπόμενο φυσικό αντικείμενο, ενώ η αναλογούσα ενίσχυση υπολογίζεται επί του
τελικά επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Άρθρο 3
Φάσεις υλοποίησης και διαδικασία καταβολής ενίσχυσης
στον τελικό αποδέκτη
1. Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου διακρίνεται ενδεικτικά στις
ακόλουθες φάσεις:
- α΄ φάση: αφορά στην υλοποίηση φυσικού αντικειμένου που αντιστοιχεί
στο …….% του συνολικού προϋπολογισμού
περιλαμβάνει

τις

ακόλουθες

του επενδυτικού σχεδίου και

κατηγορίες

ερ γασιών

/

ενεργειών:

……………………………….. ( π.χ. καθαιρέσεις, χωματουργικά κ.λ.π.)
-β΄ φάση: αφορά στην υλοποίηση φυσικού αντικειμένου που αντιστοιχεί
στο …….% του συνολικού προϋπολογισμού
περιλαμβάνει

τις

ακόλουθες

του επενδυτικού σχεδίου και

κατηγορίες

ερ γασιών

/

ενεργειών:

………………………………..
- γ΄ φάση:…………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………….
2.

Η

ενίσχυση

τμηματικά και

καταβάλλεται
ανάλογα

με

από

την

την

εξέλιξη

Ομάδα
των

στον

φάσεων

τελικό

αποδέκτη

υλοποίησης του

επενδυτικού σχεδίου ενδεικτικά ως ακολούθως:
-

α΄ δόση, η οποία καταβάλλεται μετά την επιβεβαίωση από την
Ομάδα της υλοποίησης της α΄ φάσης του επενδυτικού σχεδίου και η
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οποία ισούται με την αναλογούσα ενίσχυση που αντιστοιχεί στη
φάση .
β΄

-

δόση, η οποία καταβάλλεται μετά την επιβεβαίωση από την

Ομάδα της υλοποίησης της β΄ φάσης του επενδυτικού σχεδίου και
οποία ισούται με την αναλογούσα ενίσχυση που αντιστοιχεί φάση
αυτή. ……………………………….
Αποπληρωμή , σε ποσοστό ίσο με το …….%

-

της αναλογούσας

ενίσχυσης (σημειώνεται ότι το ποσοστό αποπληρωμής πρέπει να
είναι τουλάχιστον 20% της αναλογούσας ενίσχυσης)
Στην περίπτωση που το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου (σημείο
1 του άρ θρ ου 2) είναι μεγαλύτερο του επιλέξιμου (σημείο 2 του άρθρου
2),

η

αναλογούσα

σύμφωνα

με

(συμπληρώνεται

ενίσχυση

την

για

αναλογία:

εφόσον

υπάρχει

κάθε

φάση

επιλέξιμο
τέτοια

υλοποίησης
προς

υπολογίζεται

συνολικό

περίπτωση

ή

κόστος.

διαφ ορετικά

διαγράφεται).
(τα παραπάνω διαμορφώνονται, κατά περίπτωση, από την Ομάδα, ανάλογα με τη φύση,
τον προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα του επενδυτικού σχεδίου κ.λ.π.).
3. Για την καταβολή των δόσεων της αναλογούσας ενίσχυσης, ο τελικός
αποδέκτης υποβάλλει στην Ομάδα αίτηση, προκειμένου να επιβεβαιωθούν
οι σχετικές δαπάνες και να ελεγχθεί το επενδυτικό σχέδιο στο στάδιο στο
οποίο

βρ ίσκεται

από

την

Επιτροπή

παρακολούθησης,

ελέγχου

και

παραλαβής Έργων LEADER+ της Ομάδας.
Η

αίτηση

του

τελικού

αποδέκτη

συνοδεύεται

από

τα

παρακάτω

έγγραφα

δικαιολογητικά:
iv.

κατάσταση επισυναπτόμενων δικαιολογητικών,

v.

επιμετρήσεις εργασιών υπογεγραμμένες από τον επιβλέποντα μηχανικό ή τεχνική
υπηρεσία, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών.

vi.

εξοφληθέντα παραστατικά των δαπανών σε πρωτότυπο.

Για τη χορήγηση της πρώτης δόσης, εκτός των ανωτέρω, υποβάλλονται:
i.

τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν τις
διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης συμβάσεων,

ii.

οι απαιτούμενες εγκεκριμένες μελέτες, νόμιμες άδειες, βεβαιώσεις και εγκρίσεις
δημοσίων αρχών που διέπουν, κατά περίπτωση, τη νομιμότητα υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου (η παράγραφος διαγράφεται στην περίπτωση που τα
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δικαιολογητικά αυτά αναφέρονται στο σημείο 3 ανωτέρω, δηλαδή στην περίπτωση
που χορηγείται προκαταβολή ή στην περίπτωση που η Ομάδα τα απαιτεί για την
υπογραφή της σύμβασης).
4. Η αίτηση του τελικού αποδέκτη για χορήγηση ενίσχυσης πρωτοκολλείται από την Ομάδα και
διαβιβάζεται στην Επιτροπή παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής έργων LEADER+, η
οποία προβαίνει στο διοικητικό έλεγχο εγγράφων δικαιολογητικών και στον επιτόπιο έλεγχο
του επενδυτικού σχεδίου και συντάσσει εις τριπλούν σχετική βεβαίωση (Βεβαίωση
Ελέγχου Προόδου Εργασιών – Β.Ε.Π.Ε.).
Η

βεβαίωση

αυτή

λαμβάνει

αύξοντα

αριθμό

και

ημερομηνία

έκδοσης, αποτελεί δικαιολογητικό παραλαβής των παραδοτέων και
αναγνώρισης των επιλέξιμων δαπανών υλοποίησης και φυλάσσεται
στο αρχείο της
αποδέκτη),

στο

Ομάδας
αρχείο

(στο φάκελο του συγκεκριμένου τελικού
του

τελικού

αποδέκτη,

ενώ

το

τρίτο

πρωτότυπο προσκομίζεται στην Τράπεζα: ……………………………… (η
τράπεζα,

στην

οποία

κατατίθεται

η

επιχορήγηση

του

τοπικού

προγράμματος).
Παράλληλα, η Επιτροπή παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής έργων LEADER+
σφραγίζει όλα τα ελεγχέντα και παραδεκτά πρωτότυπα εγγράφων δικαιολογητικών με την
ένδειξη: «ελέγχθηκε και επιχορηγήθηκε από την Ο.Τ.Δ LEADER+ ………………….», αναπαράγει
σε φωτοτυπίες όλα τα παραπάνω πρωτότυπα και με ευθύνη της φροντίζει για την επικύρωσή
τους από οποιαδήποτε δημόσια αρχή «ως ακριβή αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου». Τα
πρωτότυπα των δικαιολογητικών επιστρέφονται στον τελικό αποδέκτη, ενώ στα αρχεία της
Ομάδας τηρούνται υποχρεωτικά τα ακριβή αντίγραφα αυτών.
5. Μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Ελέγχου Προόδου Εργασιών (Β.Ε.Π.Ε.),
η Ομάδα καταβάλλει στον τελικό αποδέκτη , χωρ ίς καθυστέρηση και χωρίς
παρακράτηση ή οικονομική επιβάρυνση, την αναλογούσα, στο υλοποιηθέν
φυσικό αντικείμενο, ενίσχυση.
Η καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης γίνεται αποκλειστικά με δίγραμμη τραπεζική
επιταγή από το λογαριασμό που τηρεί η Ομάδα στα πλαίσια του προγράμματος.
Μετά την έκδοση της δίγραμμης επιταγής συντάσσεται εις διπλούν από την
Επιτροπή παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των Έργων της Ομάδας
Εκκαθαριστικό Σημείωμα - Βεβαίωση Πληρωμής, στο οποίο αναφέρονται οι
συνολικές εγκεκριμένες δαπάνες, η συνολική αναλογούσα και καταβληθείσα
ενίσχυση,

η δαπάνη και η ενίσχυση που αντιστοιχεί στην παρούσα φάση,
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καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία της

δίγραμμης επιταγής.

Το

Εκκαθαριστικό Σημείωμα – Βεβαίωση Πληρωμής υπογράφεται κάθε φορά
και από τον τελικό αποδέκτη και το πρώτο πρωτότυπο αυτού φυλάσσεται
στο αρχείο της Ομάδας (στο φάκελο του συγκεκριμένου τελικού αποδέκτη),
ενώ το δεύτερο στο αρχείο του τελικού αποδέκτη.
Στην περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης είναι ΟΤΑ, ο οποίος δεν διαθέτει
ιδία ταμιακή υπηρεσία τα παραπάνω διαμορφώνονται ανάλογα από την
Ομάδα:
Η Ομάδα αποστέλλει εγγράφως το Εκκαθαριστικό Σημείωμα – Βεβαίωση
Πληρωμής, με το αναφερόμενο σε αυτό εγκεκριμένο ποσό της οικονομικής
ενίσχυσης υπέρ του συγκεκριμένου ΟΤΑ,

προς την Τράπεζα

συνεργασίας

με εντολή προς αυτή να εκδώσει τρ απεζική επιταγή της προς την Τράπεζα
της Ελλάδος με το συγκεκριμένο ποσό, υπέρ του συγκεκριμένου ΟΤΑ και
για

το

συγκεκριμένο

επενδυτικό

σχέδιο,

προκειμένου

αυτή

να

το

μεταβιβάσει στον ΟΤΑ. Η τρ άπεζα συνεργασίας αποστέλλει στην Ομάδα
φωτοαντίγραφο της παραπάνω τρ απεζικής επιταγής, η δε Τράπεζα της
Ελλάδος αποστέλλει προς την Ομάδα παραστατικό έγγραφο μεταβίβασης
του

ποσού

αυτού

στον

δικαιούχο

ΟΤΑ.

Στην

περίπτωση

αυτή,

το

Εκκαθαριστικό Σημείωμα – Βεβαίωση Πληρωμής συντάσσεται εις τριπλούν ,
προκειμένου το τρίτο πρωτότυπο να υποβληθεί στην Τράπεζα συνεργασίας.
6. Για τη χορήγηση της αποπληρωμής ο τελικός αποδέκτης, εκτός από τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 4 ανωτέρ ω υποβάλλει τις
απαιτούμενες

άδειες

λειτουργίας

(Σήμα

ΕΟΤ,

κ.λ.π .

–

διαμορ φώνεται

ανάλογα από την Ομάδα).
Η αποπληρωμή καταβάλλεται από την Ομάδα στον τελικό αποδέκτη μετά την παραλαβή
του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με το πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσει η
Επιτροπή παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των Έργων της Ομάδας.

7. Ο τελικός αποδέκτης, μετά την είσπραξη του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης κάθε
φάσης εκδίδει αθεώρητο τιμολόγιο είσπραξης του συγκεκριμένου ποσού, το οποίο
διαβιβάζει άμεσα στην Ομάδα σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 3 του ΠΔ 186/1992 – ΚΒΣ.
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Άρθρο 4
Εκτέλεση επενδυτικού σχεδίου από τον τελικό αποδέκτη
1. Η εκτέλεση του επενδυτικού σχεδίου από τον τελικό αποδέκτη πραγματοποιείται με
διαφάνεια και με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και διέπεται από τη σχετική με το είδος
του επενδυτικού σχεδίου και τη φύση του τελικού αποδέκτη νομοθεσία με την επιφύλαξη των
ειδικότερων διατάξεων της παρούσας σύμβασης, καθώς και αυτής που η Ομάδα έχει
υπογράψει με το Υπουργείο Γεωργίας (νυν Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).
2. Η Ομάδα εξασφαλίζει ότι ο τελικός αποδέκτης αναθέτει την εκτέλεση του επενδυτικού
σχεδίου ή των επιμέρους ενεργειών αυτού με τους ευνοϊκότερους δυνατόν όρους.
(συμπληρώνεται εφόσον ο συγκεκριμένος τελικός αποδέκτης δεν υποχρεούται σε
διενέργεια διαγωνισμού)
ή
Για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και Συνεταιριστικές Εταιρείες ισχύουν
οι διαδικασίες προμηθειών και εκτέλεσης των έργων που περ ιλαμβάνονται
στο Π.Δ. 283 /89 .
ή
Για τα ΝΠΔΔ και ΟΤΑ είναι υποχρεωτική η τήρηση της εθνικής και
κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει την ανάθεση έργου.
ή
Για ΝΠΙΔ, Συλλογικούς Φορείς, Σωματεία, ΜΚΟ, οι οποίοι υλοποιούν σχέδιο
που

εξυπηρ ετεί

δημόσιο

συμφέρον

ή

παρέχει

δημόσια

ωφέλεια

και

εκτελείται σε δημόσια έκταση (π .χ. για δράσεις του μέτρου 1.4) είναι
υποχρεωτική η διενέργεια διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της
εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
(διαμορφώνονται και συμπληρώνονται ανάλογα με το είδος του τελικού
αποδέκτη ή διαγράφονται)
3. Πριν την ενεργοποίηση της παρούσας σύμβασης, ο τελικός αποδέκτης καλεί την Ομάδα για
επιτόπιο έλεγχο, ώστε να διαπιστώσει την υφιστάμενη κατάσταση ή και το στάδιο που
υλοποιήθηκε πριν την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου στο τοπικό πρόγραμμα (η δεύτερη
περίπτωση συμπληρώνεται εφόσον υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο). Ο έλεγχος αυτός
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πραγματοποιείται από την Επιτροπή παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής έργων
LEADER+, η οποία, μετά τον έλεγχο, συντάσσει σχετική έκθεση (η παράγραφος
συμπληρώνεται, εφόσον προβλέπονται κατασκευαστικές εργασίες στο επενδυτικό σχέδιο).
4. Ο τελικός αποδέκτης υποχρεούται να προσκομίσει στην Ομάδα όλες τις απαιτούμενες, για
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκεκριμένες μελέτες, νόμιμες άδειες, εγκρίσεις,
βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα Δημοσίων αρχών μέχρι την ………….. (επισημαίνεται ότι η
υποβολή τους πρέπει να γίνει το αργότερο πριν την καταβολή της α΄ δόσης της επιχορήγησης.
5 . Απαγορεύεται κάθε κατάτμηση του επενδυτικού σχεδίου. Ο περιορισμός αυτός αφορά

και την περίπτωση ένταξης σε άλλα προγράμματα διαφορετικού ή συμπληρωματικού
φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου.
6. Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να εκτελεσθεί χωρίς παρεκκλίσεις από τη μελέτη που έχει
εγκριθεί από την Ομάδα και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας (σημείο 12 του
Παραρτήματος) και τηρώντας όλες τις επίσημες προδιαγραφές που συντάσσουν οι αρμόδιες
υπηρεσίες και προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Στην

περίπτωση,

τροποποίησης

που

της

κατά

μελέτης

καταβολή της ενίσχυσης,

την
θα

υλοποίηση,
πρέπει,

υπάρξει

προκειμένου

η
να

αναγκαιότητα
συνεχίσει

η

να εγκρ ιθεί προηγουμένως από την Ομάδα η

σχετική τρ οποποίηση με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν επηρεάζει του ς
στόχους, το χαρακτήρα, την αποτελεσματικότητα του επενδυτικού σχεδίου,
τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και
επιλογής, καθώς και ότι αυτή θα είναι σύμφωνη με τις σχετικές ρυθμίσεις
που θα καθορισθούν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Κ.Π. LEADER+.
Τροποποιήσεις που οδηγούν σε αύξηση του εγκεκριμένου επιλέξιμου προϋπολογισμού,
όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας, δεν γίνονται αποδεκτές.
Μείωση των προβλεπόμενων βασικών μεγεθών του επενδυτικού σχεδίου
(εμβαδά, όγκοι, δυναμικότητες)

επιφέρει αναλογική μείωση των ποσών

ενίσχυσης, ανεξάρτητα αν ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε επίπεδα
ανώτερα από τα προβλεπόμενα.
Ουδεμία

υπέρβαση

του

επιλέξιμου

προϋπολογισμού

του

επενδυτικού

σχεδίου θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.
7. Στην περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης προτίθεται να προβεί στην
προμήθεια του συνόλου ή μέρους του προβλεπόμενου εξοπλισμού από
χώρες εκτός Ε.Ε. θα πρέπει προηγουμένως να δηλώσει στην Ομάδα την
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πρόθεση αυτή, τεκμηριώνοντας ότι δεν είναι δυνατή η προμήθειά του από
χώρες της Ε.Ε., προκειμένου να λάβει σχετική έγκριση από την Ομάδα, η
οποία προηγείται της προμήθειας.

(συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού ή
διαγράφεται).

8. Καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης και με την επιφύλαξη του
σημείου 6 ανωτέρω, δεν είναι δυνατή η τροποποίηση της χρήσης, του σκοπού, του
τόπου εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου.

Σε διαφορετική περίπτωση, η Ομάδα

απαιτεί από τον τελικό αποδέκτη την επιστροφή του συνολικού ποσού της επιχορήγησης
που έχει καταβληθεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσας, προκειμένου να αποδοθεί στις
αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές.

9. Η μεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου που
έχουν

επιχορηγηθεί

δεν

μπορεί

να

δικαιολογηθεί

μέχρι

τη

συμπλήρωση

πενταετίας από την ολοκλήρωση και παρ αλαβή του, εκτός εάν αυτά έχουν
αντικατασταθεί

από

άλλα

τουλάχιστον

ισοδύναμου

αποτελέσματος.

Σε

αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται, κατά περίπτωση από την Ομάδα, ολική ή
μερική

επιστροφή

αποδέκτη .

Επίσης,

της

επιχορήγησης

για

το

ίδιο

που

έχει

χρονικό

καταβληθεί

διάστημα

δεν

στον

τ ε λικ ό

δικαιολογείται

η

εκμίσθωση παγίων στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου.

10. Ο τελικός αποδέκτης υποχρεούται, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών από την
ημερομηνία του πρωτοκόλλου παραλαβής του επενδυτικού σχεδίου να διατηρήσει τις
δημιουργούμενες θέσεις απασχόλησης, όπως αυτές προβλέπονται στην εγκριμένη από
την Ομάδα μελέτη του Παραρτήματος παρούσας (σημείο 12 του Παραρτήματος).
αντίθετη

περίπτωση,

επιβάλλεται

από

την

Ομάδα

αναλογική

επιστροφή

Σε
της

επιχορήγησης που έχει λάβει ο τελικός αποδέκτης.
(συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που προβλέπεται η δημιουργία θέσεων εργασίας ή
διαγράφεται για μη παραγωγικά σχέδια, όπως για παράδειγμα καταρτίσεις, προβολήπροώθηση, έργα υποδομής κ.λ.π…).
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11. Η επιχορήγηση που καταβάλλεται στον τελικό αποδέκτη δεν επιτρέπεται
να εκχωρείται σε τρίτους. Κατ΄ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση σε
πιστωτικό ίδρυμα για την παροχή βρ αχυπρ όθεσμου δανείου, ισόποσου της
εκχωρούμενης επιχορήγησης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιμοποιείται
αποκλειστικά για την πραγματοποίηση της επένδυσης.
12. Το επενδυτικό σχέδιο θεωρείται ολοκληρωμένο μετά την έκδοση του σχετικού πρακτικού
οριστικής παραλαβής που εκδίδεται από την Ομάδα με την προϋπόθεση παραλαβής και του
τελευταίου σταδίου υλοποίησής του, πλήρως εξοφλημένου από τον τελικό αποδέκτη. Στο
πρακτικό αυτό, εκτός των άλλων αναφέρεται ότι το επενδυτικό σχέδιο είναι λειτουργικό και
αποδίδει το προγραμματισμένο αποτέλεσμα, βάσει του οποίου αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε και
ότι έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα σχετικά με τη δημιουργία ή / και τη διατήρηση θέσεων
απασχόλησης.
13. Οποιαδήποτε επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δημόσιας επιχορήγησης
γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Δημοσίων Εσόδων.
14. Ο τελικός αποδέκτης, κατά την έναρξη υλοποίησης των εργασιών και οπωσδήποτε πριν
την επιβεβαίωση από την Ομάδα της α΄ φάσης υλοποίησης, μεριμνά για την ανάρτηση
πινακίδας σε εμφανές σημείο του επενδυτικού σχεδίου. Το κόστος της πινακίδας θεωρείται
επιλέξιμη δαπάνη, ενώ η μορφή της (διαστάσεις, αναφερόμενα στοιχεία κ.λ.π.) θα είναι
σύμφωνη με τις απαιτήσεις και οδηγίες της Ομάδας.

Άρθρο 5
Τήρηση πλήρους φακέλου επενδυτικού σχεδίου – Λογιστική καταχώρηση
1. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου και της επαλήθευσης των δαπανών από την Ομάδα
και τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα, ο τελικός αποδέκτης υποχρεούται να
τηρήσει πλήρη φάκελο του επενδυτικού σχεδίου, στον οποίο τηρούνται:
i.

τα σχετικά έγγραφα της επιχορήγησης: απόφαση ένταξης στο τοπικό πρόγραμμα,
τη σύμβαση με την Ομάδα, λοιπά έγγραφα (καθορίζονται από την Ομάδα)

ii.

τις εγκεκριμένες μελέτες του επενδυτικού σχεδίου,
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iii.

τις

βεβαιώσεις

και

άδειες

νομιμότητας

υλοποίησης

και

λειτουργίας

του

επενδυτικού σχεδίου (συμπληρώνεται εφόσον απαιτούνται),
iv.

τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης συμβάσεων
(συμπληρώνεται εφόσον απαιτούνται),

v.

τις επιμετρήσεις του φυσικού αντικειμένου από τον επιβλέποντα μηχανικό του
σχεδίου (ή τεχνική υπηρεσία), καθώς και αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων
ενεργειών (συμπληρώνεται, εφόσον προβλέπονται άυλες ενέργειες)

vi.

τα πρωτότυπα εξοφληθέντα δικαιολογητικά έγγραφα των δαπανών, τα οποία
φέρουν υποχρεωτικά την ειδική σφραγίδα της Ομάδας

vii.

τις σχετικές Β.Ε.Π.Ε. και Εκκαθαριστικά Σημειώματα – Βεβαιώσεις πληρωμής,

viii.

τα παραστατικά έγγραφα είσπραξης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης (το
αθεώρητο τιμολόγιο που εξέδωσε ο τελικός αποδέκτης για την είσπραξη του
ποσού της οικονομικής ενίσχυσης – άρθρο 12, παρ. 3 του ΠΔ 186/1992 – ΚΒΣ, το
παραστατικό έγγραφο που εξέδωσε η τράπεζα καταβολής του ποσού της
οικονομικής ενίσχυσης στον τελικό αποδέκτη σε εξόφληση δίγραμμης επιταγής).

2. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα του αρχείου του τελικού αποδέκτη
υποχρεωτικά φυλάσσονται με ευθύνη του σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999, άρθρο
38, παρ. 6 και είναι στη διάθεση των Εθνικών και Κοινοτικών ελεγκτικών οργάνων επί τρία (3)
έτη μετά το οριστικό κλείσιμο του Εθνικού Προγράμματος LEADER+, ήτοι μέχρι το 2012.
Η παραπάνω χρονική υποχρέωση τήρησης των εγγράφων εξακολουθεί να υπάρχει
ακόμη και αν από φορολογικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας προκύπτει ότι ο τελικός
αποδέκτης απέκτησε το δικαίωμα καταστροφής των παραπάνω εγγράφων μετά από
φορολογικό έλεγχο.
Η καταστροφή των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων που έχει ως συνέπεια την
αδυναμία ελέγχου του επενδυτικού σχεδίου από Εθνικά και Κοινοτικά όργανα ελέγχου, οδηγεί
σε ανάκληση της σχετικής απόφασης ένταξης και επιστροφή (διόρθωση) του συνόλου της
Δημόσιας Δαπάνης.
3. Ο τελικός αποδέκτης υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον Κ.Β.Σ.
και Ε.Γ.Λ.Σ σχετικά με την τήρηση βιβλίων και στοιχείων σε μορφή ανάλογη με την κατά
περίπτωση ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Στην περίπτωση που υποχρεούται στην τήρηση

[enimerotiko_entipo_4_prokirixi.doc

ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. ΑΕ

Σελ. 82/88

βιβλίων Γ' κατηγορίας, υποχρεωτικά τηρεί και παρακολουθεί την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου με ιδιαίτερη λογιστική μερίδα στα βιβλία του, με τις κατάλληλες λογιστικές
αποτυπώσεις των στοιχείων εκ των εγγράφων παραστατικών. Σε κάθε άλλη περίπτωση
αποτυπώνει

καταχωρώντας

τα

στοιχεία

των

εγγράφων

παραστατικών

με

ειδική

γραμμογράφηση του βιβλίου εσόδων εξόδων (η παράγραφος διαμορφώνεται από την Ομάδα,
ανάλογα με τη μορφή του τελικού αποδέκτη).
4. Η απουσία λογιστικών στοιχείων, εσφαλμένα ή και πλαστά λογιστικά στοιχεία
συνιστούν,

κατά περίπτωση,

σημαντικές παρατυπίες και επιφέρουν ενδεχομένως

δημοσιονομικές διορθώσεις σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 448/2001 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Άρθρο 6
Έλεγχοι – Προβλεπόμενες κυρώσεις – Καταλογισμός ευθυνών
1. Η Ομάδα είναι συνολικά υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή του τοπικού
προγράμματος, εντός των χρονικών πλαισίων και σύμφωνα με την Εθνική
και Κοινοτική Νομοθεσία. Με την ιδιότητά της αυτή και με την επιφ ύλαξη
των ελέγχων που προβλέπονται στην παρ. 2 κατωτέρω η Ομάδα διενεργε ί
συνεχείς

διοικητικούς

και

επιτόπιους

ελέγχους

καθ’

όλη

τη

διάρκεια

υλοποίησης, για τη διαπίστωση της ορθής και κανονικής εκτέλεσης του
επενδυτικού

σχεδίου,

την

τήρηση

των

συμβατικών

υποχρεώσεων

του

τελικού αποδέκτη και της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών κα ι
των πληρωμών αυτών.
Η Ομάδα εποπτεύει, παρακολουθεί την υλοποίηση του αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου
του επενδυτικού σχεδίου και προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια πρόληψης των
παραλείψεων, παραβάσεων, παρατυπιών. Σε περίπτωση εντοπισμού σοβαρών παρατυπιών
προβαίνει στα απαραίτητα μέτρα καταστολής και θεραπείας

αυτών και ενημερώνει χωρίς

καθυστέρηση την Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.
2. Ο τελικός αποδέκτης υπόκειται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, που έχει
υπογράψει η Ομάδα με το Υπ. Γεωργίας (νυν Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων), σε ελέγχους που διενεργούνται, σύμφωνα με τις Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις
από εντεταλμένα όργανα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπ.
Οικονομίας και Οικονομικών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Οι έλεγχοι αφορούν στη διαπίστωση της ορθής υλοποίησης του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και κάθε παραμέτρου που επηρεάζει τη
φύση,

τους

στόχους,

την

επιλεξιμότητα,

τη

βιωσιμότητα

και

την

αποτελεσματικότητα του επενδυτικού σχεδίου.
3. Ο τελικός αποδέκτης είναι υποχρεωμένος να δέχεται και να διευκολύνει τους ελέγχους από
την Ομάδα και τα εντεταλμένα εθνικά και κοινοτικά όργανα και να παρέχει σε αυτούς ακριβή
φωτοαντίγραφα εγγράφων, δικαιολογητικών, λογιστικών καταχωρήσεων και λοιπά έγγραφα,
εφόσον αυτά ζητηθούν.
4. Η παράβαση των υποχρεώσεων που ο τελικός αποδέκτης αναλαμβάνει με την
παρούσα, κάθε παράβαση κοινοτικής ή εθνικής διάταξης σε βάρος του εθνικού και του
κοινοτικού προϋπολογισμού, κάθε απόκλιση που επηρεάζει τη φύση, τα χαρακτηριστικά,
το σκοπό, τη λειτουργικότητα του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η ύπαρξη
κεκρυμμένων ή μη ελαττωμάτων συνεπάγεται την καταγγελία της παρούσας εκ μέρους
της Ομάδας, τη διακοπή των επόμενων πληρωμών, εφόσον υπάρχουν και την επιστροφή
των καταβεβλημένων ποσών επιχορήγησης. Έλεγχος σε σχέση με τα παραπάνω μπορεί
να πραγματοποιηθεί από τις υπεύθυνες αρχές και τα εντεταλμένα όργανα καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης.

5. Στην περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης δεν περατώσει από υπαιτιότητά του το
επενδυτικό σχέδιο στον παραπάνω συμφωνημένο χρόνο (άρθρο 1, σημείο 4), η Ομάδα, κατά
την κρίση της, μπορεί να δώσει παράταση χρόνου περάτωσης του επενδυτικού σχεδίου μετά
από τεκμηριωμένο αίτημα του τελικού αποδέκτη, η οποία οπωσδήποτε είναι μέσα στα χρονικά
περιθώρια υλοποίησης του τοπικού προγράμματος. Εάν το επενδυτικό σχέδιο δεν περατωθεί
στην ταχθείσα τελική προθεσμία, η Ομάδα απαιτεί από τον τελικό αποδέκτη την επιστροφή
της τυχόν χορηγηθείσας ενίσχυσης ως αχρεωστήτως καταβληθείσας και ακυρώνει την
παρούσα σύμβαση.

6. Ο τελικός αποδέκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή
βλάβη προκαλείται σε τρίτους ή στο προσωπικό του κατά την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου.
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Άρθρο 7
Τελικές Διατάξεις
1. Η παρούσα τροποποιείται ή συμπληρώνεται μόνο με έγγραφο της Ομάδας, το οποίο
αποτελεί και συστατικό της τύπο. Η μη άσκηση κάποιου δικαιώματος ή ανοχή της μη
εκπλήρωσης κάποιας υποχρέωσης από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να
θεωρηθεί ως παραίτηση του μέρους αυτού από το δικαίωμά του ή απαλλαγή από τις
υποχρεώσεις του αντίστοιχα.
2. Η παρούσα σύμβαση ακυρώνεται στην περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης δεν
προσκομίσει στην Ομάδα όλες τις απαιτούμενες εγκεκριμένες μελέτες, νόμιμες άδειες,
εγκρίσεις, βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα δημοσίων αρχών μέχρι την ημερομηνία που
καθορίζεται στο άρθρο 4, σημείο 4 της παρούσας.
Τυχόν δε οικονομικές επιβαρύνσεις που υπέστη ο τελικός αποδέκτης από την ακύρωση
της σύμβασης για τους παραπάνω λόγους βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο και ουδεμία
οικονομική απαίτηση αυτού από την Ομάδα νομιμοποιείται (συμπληρώνονται στην
περίπτωση που αυτά δεν ζητηθούν ως προαπαιτούμενα για την υπογραφή της σύμβασης
ή διαγράφεται).
3. Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία πρωτότυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τα
συμβαλλόμενα μέρη. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος πήρε από ένα πρωτότυπο, ενώ το τρίτο
θα κοινοποιηθεί με επιμέλεια της Ομάδας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων – Ειδική Γραμματεία Γ΄ ΚΠΣ – Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.
OΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Ομάδα

Ο τελικός αποδέκτης
(ή για τον τελικό αποδέκτη, εφόσον
πρόκειται για νομικό πρόσωπο)

(Υπογραφή και Ονοματεπώνυμο)

(Υπογραφή και Ονοματεπώνυμο)

(το μέλος του Επιπέδου Λήψης
Αποφάσεων που νομιμοποιείται
για την υπογραφή της σύμβασης)
Σφραγίδα της Ομάδας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο Παράρτημα της Σύμβασης σε γενικές γραμμές περιλαμβάνονται:

1. Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β.
3. Θεωρημένο καταστατικό με τυχόν τροποποιήσεις του και τα σχετικά ΦΕΚ
δημοσίευσης.
4. Στοιχεία εταιρικής / μετοχικής σύνθεσης.
5. Έγγραφα ορισμού νόμιμου εκπροσώπου για τις Ανώνυμες Εταιρείες (ΦΕΚ
δημοσίευσης και συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα).
6. Βεβαίωση μη λύσης και μη πτώχευσης για τα νομικά πρόσωπα.
7. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
8. Σήμα λειτουργίας ΕΟΤ για υφιστάμενες επιχειρήσεις αγροτικού τουρισμού.
9. Άδεια λειτουργίας για τις υπόλοιπες υφιστάμενες επιχειρήσεις.
10. Αποδεικτικά στοιχεία για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, καθώς και την
κάλυψη της τυχόν διαφοράς μεταξύ συνολικού και επιλέξιμου προϋπολογισμού
του επενδυτικού σχεδίου.
11. Στοιχεία ιδιοκτησίας ή μίσθωσης ακινήτου εγκατάστασης / λειτουργίας της
επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτά θα είναι σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο
αντίστοιχο σημείο του φακέλου υποψηφιότητας. Ωστόσο, συμπληρωματικά θα
πρέπει να ζητηθεί ο τίτλος ιδιοκτησίας του οικοπέδου ή του ακινήτου να έχει
πρόσφατη επικύρωση από τον αρμόδιο συμβολαιογράφο, ενώ επίσης πρόσφατο
θα πρέπει να είναι το πιστοποιητικό βαρών και μη διεκδικήσεων. Επίσης, στην
περίπτωση μίσθωσης οικοπέδου ή ακινήτου θα πρέπει επιπλέον να υποβληθούν οι
τίτλοι ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη επικυρωμένοι από αρμόδιο συμβολαιογράφο,
καθώς και πρόσφατο πιστοποιητικό βαρών και μη διεκδικήσεων.
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12. Εγκεκριμένη από την Ομάδα μελέτη του επενδυτικού σχεδίου (περιλαμβάνει κατ΄
ελάχιστον τα απαιτούμενα σχέδια: τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης κατόψεις,
όψεις τομές, αναλυτικό προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου: συνολικό και
επιλέξιμο, εφόσον υπάρχει απόκλιση, τα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές του,
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τις δημιουργούμενες θέσεις εργασίας).
13. Βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ ή ΥΠ. Πολιτισμού σε
περίπτωση χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων.
14. Βεβαίωση της ΔΟΥ έναρξης εργασιών του τελικού αποδέκτη με τις τις τυχόν
τροποποιήσεις από την οποία προκύπτει το καθεστώς ΦΠΑ.
15. Έγγραφα, βεβαιώσεις κ.λ.π. που απαιτούνται για την επαλήθευση στοιχείων που
αναφέρονται

στην

υπεύθυνη

δήλωση

του

φακέλου

υποψηφιότητας

(π.χ.

βεβαίωση στρατολογίας κ.λ.π.) – καθορίζεται επακριβώς από την Ομάδα.
16. Απαιτούμενες
δασοτεχνικές

κατά

περίπτωση

μελέτες

μελέτες

εγκεκριμένες

(αρχιτεκτονική

από

την

αρμόδια

μελέτη,
δασική

ειδικές

υπηρεσία,

εγκεκριμένες ειδικές τεχνικές μελέτες, εγκεκριμένες ειδικές περιβαλλοντικές
μελέτες ή διαχειριστικά σχέδια περιβάλλοντος, εγκεκριμένες οικονομοτεχνικές
μελέτες κ.λ.π.).
17. Απαιτούμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και βεβαιώσεις (έγκριση
καταλληλότητας οικοπέδου και έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης από ΕΟΤ, έγκριση
της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας για τις παρεμβάσεις σε δάση / δασικές εκτάσεις ή
για παρεμβάσεις που χρησιμοποιούν φυσικούς πόρους, έγκριση περιβαλλοντικών
όρων, προέγκριση της άδειας διάθεσης αποβλήτων, προέγκριση χωροθέτησης,
πολεοδομική άδεια, άδεια ίδρυσης, άδεια εγκατάστασης βιοτεχνίας κ.λ.π.).
18. Για ιδιόκτητη έκταση χαρακτηρισμένη μερικώς ή ολικώς από την αρμόδια δασική
υπηρεσία

ως

δάσος/δασική

δάσος
μη

/δασική

έκταση

χαρακτηρισμένη,

ο

ή

για

τελικός

ιδιόκτητη

έκταση

αποδέκτης

που

υποβάλλει

είναι
την

προβλεπόμενη πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης από την αρμόδια δασική
υπηρεσία, πρόσφατης επικύρωσης από αυτή, από την οποία, μεταξύ των άλλων,
προκύπτει ότι μέρος ή όλη η έκταση δεν διεκδικείται από το Δημόσιο.
19. Τα δικαιολογητικά της διαδικασίας δημοπράτησης και σύναψης της σχετικής
σύμβασης εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου.
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Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία 1 ως 15 συνοδεύουν
υποχρεωτικά τη σύμβαση, εφόσον απαιτούνται ανάλογα με τη μορφή του επενδυτικού
σχεδίου και του τελικού αποδέκτη.
Η απαίτηση υποβολής, στα πλαίσια της σύμβασης, των μελετών, εγκρίσεων, αδειών,
βεβαιώσεων, δικαιολογητικών που αναφέρονται στα σημεία 16, 17, 18 και 19 ανωτέρω
είναι στη διακριτική ευχέρεια της Ομάδας. Ωστόσο, στην περίπτωση που αυτά δεν
ζητηθούν ως προαπαιτούμενα για την υπογραφή της σύμβασης, στο παρόν Παράρτημα
περιλαμβάνονται ακριβή αντίγραφα των αιτήσεων του τελικού αποδέκτη προς τις
αρμόδιες υπηρεσίες/ αρχές για τη χορήγηση των μελετών, αδειών, εγκρίσεων,
βεβαιώσεων κ.λ.π. των σημείων 16, 17 και 18. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει
στο κείμενο της σύμβασης να αναφέρεται το ενδεχόμενο ακύρωσής της στην περίπτωση
που τελικά αυτά δεν προσκομισθούν από τον τελικό αποδέκτη μέχρι την προθεσμία που
καθορίζει η Ομάδα.
Το Παράρτημα της σύμβασης διαμορφώνεται από την Ομάδα κατά περίπτωση,
ανάλογα με τη φύση του επενδυτικού σχεδίου και τη μορφή του τελικού αποδέκτη.
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