Τίτλοσ Δράςθσ
(TITΛΟΣ ΥΡΟΔΑΣΕΩΝ)

Δράςη 19.2.4: «ΒΑΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ & ΑΝΑΠΛΑΗ ΧΩΡΙΩΝ Ε ΑΓΡΟΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ».
Τποδράςη 19.2.4.1 Στιριξθ για υποδομζσ μικρισ
κλίμακασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε χρθςιμοποιοφμενα δθμόςια κτίρια
Τποδράςη 19.2.4.2: Στιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ τοπικϊν βαςικϊν υπθρεςιϊν για τον αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν υποδομϊν (π.χ.
παιδικοί ςτακμοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ)
Τποδράςη 19.2.4.3: Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ χϊρων
εντόσ οικιςμϊν, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (ενδεικτικά: ςθμάνςεισ, δθμόςιοι κοινόχρθςτοι χϊροι, προβολι προϊκθςθ
περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ
Τποδράςη 19.2.4.4:
Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων
Τποδράςη 19.2.4.5: Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που
ςυνδζονται με τον πολιτιςμό, με τθ διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων και των
τόπων με υψθλι φυςικι αξία, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν κοινωνικό-οικονομικϊν πτυχϊν, κακϊσ και δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ
(ςυμπεριλαμβανομζνων πολιτιςτικϊν / ςυνεδριακϊν κζντρων, μουςείων, πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ υπαίκρου - μφλοι, γεφφρια).

Συνοπτικι Ρεριγραφι

Σην πιαίζην ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο δύλαηαη λα ρξεκαηνδνηεζνύλ πξάμεηο δεκνζίνπ ραξαθηήξα πνπ ζπκβάινπλ κε άκεζν ή έκκεζν ηξόπν ζηελ
εμππεξέηεζε θαη ζηε βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο δωήο ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, γηα ηελ επίηεπμε ηωλ ζηόρωλ ηεο
εγθεθξηκέλεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. Οη ελ ιόγω παξεκβάζεηο παξέρνληαη δωξεάλ ζην επξύ θνηλό, ή ε όπνηα ρξεκαηηθή ζπλεηζθνξά από ην θνηλό θαιύπηεη
κέξνο κόλν ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζηνπο ηεο δξαζηεξηόηεηαο, δελ κεηαβάιεη ηνλ κε νηθνλνκηθό ηεο ραξαθηήξα θαη δελ κπνξεί λα ζεωξεζεί ωο απνδεκίωζε γηα
ηελ παξερόκελε ππεξεζία.

Ρεριοχθ εφαρμογισ

Η δράςθ εφαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ, ςτθν οποία περιλαμβάνονται πζντε (5) διμοι τθσ Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ και
ςυγκεκριμζνα: ο Διμοσ Αγρινίου - εκτόσ τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Αγρινίου, ο Διμοσ Θζρμου ο Διμοσ Αμφιλοχίασ, ο Διμοσ Ακτίου-Βόνιτςασ, ο Διμοσ Ξθρομζρου - εκτόσ
τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Αςτακοφ και ο Διμοσ Μεγανθςίου τθσ Ρ.Ε. Λευκάδασ,

Αναλυτικι Ρεριγραφι

Ειδικότερα, θ πρόςκλθςθ αφορά ςε:
Μικρζσ παρεμβάςεισ βελτίωςθσ υφιςτάμενων δικτφων φδρευςθσ ςε περιπτϊςεισ οικιςμϊν με ςοβαρό πρόβλθμα ποιότθτασ/ποςότθτασ νεροφ ι ςε περιπτϊςεισ ανάγκθσ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ(εξοικονόμθςθ νεροφ, εξοικονόμθςθ ενζργειασ, χλωρίωςθ κλπ).
Ενζργειεσ που ςτοχεφουν ςτθν ανακφκλωςθ/επαναχρθςιμοποίθςθ απορριμμάτων των οικιςμϊν, όπωσ κομποςτοποίθςθ/ανακφκλωςθ κλπ(πχ πράςινα ςθμεία, μθχανικοί
κομποςτοποιθτζσ κλπ)
Ενζργειεσ αξιοποίθςθσ υφιςτάμενων υποδομϊν που ςυμβάλλουν ςτθν βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ και καταναλωτικοφ περιβάλλοντοσ, όπωσ κτίρια/χϊροι ςτζγαςθσ
υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν επίδειξθ/πϊλθςθ τοπικϊν π.χ. εκκετιρια, τοπικζσ αγορζσ κλπ. με Τθν προχπόκεςθ τθσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ των κτιρίων
κακϊσ και γενικότερα πράξεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε χρθςιμοποιοφμενα δθμόςια κτίρια
Τθ δθμιουργία/βελτίωςθ/επζκταςθ βαςικϊν υπθρεςιϊν και υποδομϊν για τον αγροτικό πλθκυςμό, όπωσ παιδικοί ςτακμοί, αγροτικά ιατρεία, ακλθτικά κζντρα/ειδικζσ
ακλθτικζσ υποδομζσ, δθμιουργικι απαςχόλθςθ, εξυπθρζτθςθ ΑΜΕΑ και ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων κλπ
Τθν καταςκευι ι τθν αναβάκμιςθ ακλθτικϊν υποδομϊν και πολυλειτουργικϊν ψυχαγωγικϊν υποδομϊν(π.χ. ιππικό κζντρο, χϊροι πολυακλθτικϊν και ψυχαγωγικϊν
εκδθλϊςεων κλπ).
Υποδομζσ αναπλάςεων κοινόχρθςτων χϊρων ςε οικιςμοφσ (πχ. αναπλάςεισ οικιςμϊν, πεηοδρόμια, πλατείεσ κλπ), ζργα πραςίνου, φωτιςμοφ κ.λπ.),
Γραφεία τουριςτικϊν πλθροφοριϊν, κζντρα ενθμζρωςθσ επιςκεπτϊν, ςιμανςθ αξιοκζατων και μνθμείων, ενζργειεσ προβολισ-προϊκθςθσ των ςυγκριτικϊν
πλεονεκτθμάτων τθσ περιοχισ κλπ.
Δθμιουργία/βελτίωςθ/εκςυγχρονιςμόσ μικρϊν τουριςτικϊν υποδομϊν μικρισ κλίμακασ για εξυπθρζτθςθ επιςκεπτϊν(κζςεισ κζασ, αναπλάςεισ περιοχϊν φυςικοφ
κάλλουσ, παρατθρθτιρια κλπ), μονοπάτια-διαδρομζσ, ποδθλατόδρομοι, ςθμάνςεισ κλπ.
Ενδιαφζρον παρουςιάηει θ δθμιουργία κεματικϊν δικτφων και ςυλλογικισ προϊκθςθσ περιοχϊν, όπωσ κεματικά πολιτιςτικά δίκτυα, δθμιουργία τοπικϊν κεματικϊν
περιβαλλοντικϊν και πολιτιςτικϊν διαδρομϊν(π.χ. περιοχϊν natura, ειδικϊν πολιτιςτικϊν διαδρομϊν, διαδρομϊν με κζμα τον διατροφικό πολιτιςμό & τα παραδοςιακά
προϊόντα κλπ)
Διατιρθςθ τθσ πολιτιςτικισ παράδοςθσ ι άλλων ςτοιχείων τθσ περιοχισ εφαρμογισ, τα οποία προβάλλονται μζςα από τισ τοπικζσ εκδθλϊςεισ. Οι πράξεισ που δφναται
να υλοποιθκοφν κα πρζπει να ςυνδζονται με άμεςο τρόπο με τθν προβολι / διατιρθςθ των τοπικϊν ςτοιχείων τθσ περιοχισ όπωσ για παράδειγμα θ παράδοςθ, τα
ζκιμα, θ λαογραφία, θ ιςτορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγζλματα. Ιδιαίτερθ βαρφτθτα δίνεται ςτθν αξιοποίθςθ υφιςτάμενων παραδοςιακϊν εκδθλϊςεων/κεςμϊν
κακϊσ και θ ενίςχυςθ εκδθλϊςεων που ςτοχεφουν ςτθν προβολι τοπικϊν προϊόντων ποιότθτασ και θ ςφνδεςι τουσ με τον τουριςμό τθσ περιοχισ. Η ενίςχυςθ αφορά ςε
πράξεισ άυλου χαρακτιρα.
Ενίςχυςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, όπωσ για παράδειγμα μελζτεσ καταγραφισ, ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν ςυλλόγων μζςω τθσ προμικειασ μουςικϊν οργάνων,
παραδοςιακϊν φορεςιϊν, δθμιουργία εκκετθρίων – ςυλλογϊν, πολιτιςτικϊν / ςυνεδριακϊν κζντρων, μουςείων, βιβλιοκθκϊν, παρεμβάςεισ για τθ διατιρθςθ των
πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ υπαίκρου – μφλοι, γεφφρια.
Ενίςχυςθ τθσ φυςικισ κλθρονομιάσ, όπωσ μικρισ κλίμακασ τεχνικά ζργα κακαριςμοφ, προςταςίασ ι αποκατάςταςθσ / αναβάκμιςθσ τοπίων και χϊρων.
Ρεριβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ, όπωσ δράςεισ ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ, διοργάνωςθ ςυναντιςεων, θμερίδων, ςχεδίαςθ ενθμερωτικοφ υλικοφ και υλικοφ
προϊκθςθσ.

Δικαιοφχοι τθσ Δράςθσ

ΟΤΑ Α & Β βακμοφ και φορείσ τουσ
Ιδιωτικοί φορείσ με καταςτατικό ςκοπό τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων

Ρροκεςμίεσ υποβολθσ αιτιςεων

07 Μαΐου 2018 -20θ Σεπτεμβρίου 2018

Σχόλια Υποβολισ/ Διαδικαςία
υποβολισ/ςυμμετοχισ

Προι και Ρρουποκζςεισ Συμμετοχισ

H αίτθςθ ςτιριξθσ υποβάλλεται θλεκτρονικά μζςω του ΟΡΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) ςυνοδευόμενθ από τα δικαιολογθτικά/ζγγραφα για τα οποία ορίηεται ωσ
υποχρεωτικι θ θλεκτρονικι υποβολι. Για τον ςκοπό αυτό, απαιτείται τα ςτελζχθ του δυνθτικοφ δικαιοφχου, να διακζτουν ατομικό κωδικό πρόςβαςθσ ςτο ΟΡΣΑΑ.
Οδθγίεσ για τθν ζκδοςθ κωδικοφ χριςτθ ςτο ΟΡΣΑΑ βρίςκονται ςτθν θλεκτρονικι δ/νςθ του ΟΡΕΚΕΡΕ (www.opekepe.gr), ςτον ςφνδεςμο «ΕΦΑΜΟΓΕΣ», «ΟΡΣΑΑ 2014 2020 (Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ)», Οδθγίεσ για τθν πρόςβαςθ των Δικαιοφχων Δθμοςίων Ζργων ςτο ΟΡΣΑΑ» ι ςτο
http://www.opekepe.gr/doc/June2010/odhgies_prosbash_dikaiouxwn_opsaa_2_ekdosh.pdf.
Επιπλζον, θ υπογεγραμμζνθ αίτθςθ ςτιριξθσ και όλα τα δικαιολογθτικά/ζγγραφα υποβάλλονται ςτθν ΟΤΔ Αναπτυξιακι Ολυμπίασ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., ςτθ διεφκυνςθ Κρζςτενα
Ηλείασ, 27055.
Το ςφνολο των απαραίτθτων και τυχόν άλλων πρόςκετων δικαιολογθτικϊν για κάκε υποδράςθ αναφζρονται ςτουσ ςχετικοφσ Ρίνακεσ του παραρτιματοσ ςτα ςυνθμμζνα
τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ (βλ. Οδθγό διοικθτικοφ ελζγχου αιτιςεων ςτιριξθσ).
Η ΟΤΔ ζχει τθν δυνατότθτα να ηθτιςει, ςε πρωτότυπο, ζνα δικαιολογθτικό για το οποίο αμφιβάλει για τθν γνθςιότθτά του, ι τα ςχζδια ςε θλεκτρονικι μορφι, ςτο αρχικό
λογιςμικό που παριχκθςαν.

• Τα ζργα κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με το αντίςτοιχο εφαρμοςτζο Ενωςιακό δίκαιο και το ςχετικό με τθν εφαρμογι τουσ εκνικό δίκαιο.
• Τα ζργα κα πρζπει να είναι ςτοχευμζνα και να ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ και ςτθν επίτευξθ των επιλεγμζνων κεματικϊν κατευκφνςεων του
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ.
• Τα ζργα κα πρζπει να είναι ςε ςυνάφεια με τισ προτεραιότθτεσ που αναφζρονται ςτο ΡΑΑ 2014-2020 ςχετικά με το CLLD/LEADER.
• Τα ζργα κα πρζπει να εξυπθρετοφν με άμεςο ι ζμμεςο τρόπο τθν τοπικι κοινωνία και να ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξθ αυτισ.
• Για τα ζργα που εκτελοφνται με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κα πρζπει να ζχουν υποβλθκεί τουλάχιςτον Φάκελοσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ (κατά τθν ζννοια του άρκρου 45 του Ν.
4412/2016).
• Να επαλθκεφεται το εφλογο κόςτοσ των υποβλθκειςϊν δαπανϊν (εκτόσ των ζργων που υλοποιοφνται με τιμολόγιο δθμοςίων ζργων).
• Τα ζργα κα πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τθν αρχι «ο ρυπαίνων πλθρϊνει» και τουσ ςτόχουσ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ.
• Τα ζργα κα πρζπει να διαςφαλίηουν τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και αποτρζπουν κάκε διάκριςθ εξαιτίασ του φφλλου, τθσ φυλισ ι τθσ εκνικισ καταγωγισ.
• Θα πρζπει να διαςφαλίηεται ότι τα ζργα δεν ζχουν χρθματοδοτθκεί ι/και χρθματοδοτοφνται από άλλα εκνικά ι/και ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα, για το ίδιο
φυςικό αντικείμενο.
• Θα πρζπει να τεκμθριϊνεται ο υπεφκυνοσ φορζασ για τθ λειτουργία ι τθ ςυντιρθςθ όπου απαιτείται (Δεν απαιτείται ςτθν υποδράςθ 19.2.4.4)
• Η πρόταςθ ςυνοδεφεται από αναλυτικό προχπολογιςμό εργαςιϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο υπόδειγμα τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.
• Αποδεικνφεται θ κατοχι ι θ χριςθ του ακινιτου ςτο οποίο προβλζπεται θ υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ (Δεν απαιτείται ςτθν υποδράςθ 19.2.4.4)
• Θα πρζπει να υπάρχει μελζτθ ςυνολικισ κεϊρθςθσ αιςκθτικισ και λειτουργικισ αναβάκμιςθσ ι ανάδειξθσ του οικιςμοφ ι τμιματοσ αυτοφ, όπωσ εξειδικεφεται ςτθν
Ρρόςκλθςθ (Το κριτιριο αφορά μόνο αναπλάςεισ ι αναδείξεισ οικιςμϊν ι τμθμάτων οικιςμϊν που προτείνονται μόνο ςτο πλαίςιο τθσ υποδράςθσ 19.2.4.3)
• Η πρόταςθ αφορά ολοκλθρωμζνο και λειτουργικό φυςικό αντικείμενο.
• Στθν πρόταςθ δε δθλϊνονται ψευδι και αναλθκι ςτοιχεία.
• Στον υποψιφιο μζχρι και το χρόνο υποβολισ τθσ πρόταςθσ δεν ζχουν επιβλθκεί διοικθτικζσ κυρϊςεισ για παραβίαςθ Κοινοτικϊν Κανονιςμϊν ι Εκνικισ Νομοκεςίασ ςε
ςχζςθ με τθν υλοποίθςθ ζργων.
• Εμπρόκεςμθ θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ και αποςτολι του αποδεικτικοφ κατάκεςθσ και του επιςυναπτόμενου υλικοφ ςτθν ΟΤΔ ςτθν προκεςμία που ορίηεται
από τθν προκιρυξθ.
• Η αίτθςθ ςτιριξθσ ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα.
• Η πρόταςθ είναι ςφμφωνθ με τθν περιγραφι, τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ τθσ προκθρυςςόμενθσ υποδράςθσ.
• Η πρόταςθ υλοποιείται εντόσ τθσ περιοχισ εφαρμογισ τθσ προκθρυςςόμενθσ υποδράςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ.
• Ο ςυνολικόσ προτεινόμενοσ προχπολογιςμόσ τθσ πρόταςθσ δεν υπερβαίνει το όριο που κακορίηεται ςτο ΡΑΑ. Ειδικότερα: μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ πράξθσ και
επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ 600.000 ςε περίπτωςθ μθ άυλων και προχπολογιςμόσ 50.000 ςε περίπτωςθ άυλων.
• Η πρόταςθ δεν ζχει ενταχκεί/οριςτικά υπαχκεί ςε άλλο πρόγραμμα/κακεςτϊσ τθσ 5θσ προγραμματικισ περιόδου για το ίδιο φυςικό αντικείμενο.
• Η μορφι του υποψιφιου είναι ςφμφωνθ με τα προβλεπόμενα ςτθν ΥΑ, όπωσ ιςχφει κάκε φορά, και ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ.
• Εξετάηεται θ τιρθςθ των όρων και των προχποκζςεων του ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014 εφόςον εφαρμόηεται.
• Για νομικά πρόςωπα δεν υπάρχει κζμα λφςθσ, εκκακάριςθσ ι πτϊχευςθσ.
• Εξετάηεται αν το φυςικό αντικείμενο τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ δεν ζχει περαιωκεί μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ (ςφμφωνα με τον Καν.
1303/2013, άρκρο 65, παρ. 6).
• Εξετάηεται αν θ πράξθ δεν περιλαμβάνει τμιμα που ζπαυςε ι μετεγκαταςτάκθκε (ςφμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρκρο 71) (Δεν απαιτείται ςτθν υποδράςθ
19.2.4.4).
• Εξετάηεται αν θ προτεινόμενθ πράξθ εξαςφαλίηει τθν προςβαςιμότθτα των ατόμων με αναπθρία.
• Εξετάηεται θ ςυμβατότθτα τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ με τουσ κανόνεσ του ανταγωνιςμοφ και των κρατικϊν ενιςχφςεων.

Προι και Ρρουποκζςεισ Συμμετοχισ

Τι χρθματοδοτείται

Ρρόςκλθςθ (Το κριτιριο αφορά μόνο αναπλάςεισ ι αναδείξεισ οικιςμϊν ι τμθμάτων οικιςμϊν που προτείνονται μόνο ςτο πλαίςιο τθσ υποδράςθσ 19.2.4.3)
• Η πρόταςθ αφορά ολοκλθρωμζνο και λειτουργικό φυςικό αντικείμενο.
• Στθν πρόταςθ δε δθλϊνονται ψευδι και αναλθκι ςτοιχεία.
• Στον υποψιφιο μζχρι και το χρόνο υποβολισ τθσ πρόταςθσ δεν ζχουν επιβλθκεί διοικθτικζσ κυρϊςεισ για παραβίαςθ Κοινοτικϊν Κανονιςμϊν ι Εκνικισ Νομοκεςίασ ςε
ςχζςθ με τθν υλοποίθςθ ζργων.
• Εμπρόκεςμθ θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ και αποςτολι του αποδεικτικοφ κατάκεςθσ και του επιςυναπτόμενου υλικοφ ςτθν ΟΤΔ ςτθν προκεςμία που ορίηεται
από τθν προκιρυξθ.
• Η αίτθςθ ςτιριξθσ ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα.
• Η πρόταςθ είναι ςφμφωνθ με τθν περιγραφι, τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ τθσ προκθρυςςόμενθσ υποδράςθσ.
• Η πρόταςθ υλοποιείται εντόσ τθσ περιοχισ εφαρμογισ τθσ προκθρυςςόμενθσ υποδράςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ.
• Ο ςυνολικόσ προτεινόμενοσ προχπολογιςμόσ τθσ πρόταςθσ δεν υπερβαίνει το όριο που κακορίηεται ςτο ΡΑΑ. Ειδικότερα: μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ πράξθσ και
επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ 600.000 ςε περίπτωςθ μθ άυλων και προχπολογιςμόσ 50.000 ςε περίπτωςθ άυλων.
• Η πρόταςθ δεν ζχει ενταχκεί/οριςτικά υπαχκεί ςε άλλο πρόγραμμα/κακεςτϊσ τθσ 5θσ προγραμματικισ περιόδου για το ίδιο φυςικό αντικείμενο.
• Η μορφι του υποψιφιου είναι ςφμφωνθ με τα προβλεπόμενα ςτθν ΥΑ, όπωσ ιςχφει κάκε φορά, και ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ.
• Εξετάηεται θ τιρθςθ των όρων και των προχποκζςεων του ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014 εφόςον εφαρμόηεται.
• Για νομικά πρόςωπα δεν υπάρχει κζμα λφςθσ, εκκακάριςθσ ι πτϊχευςθσ.
• Εξετάηεται αν το φυςικό αντικείμενο τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ δεν ζχει περαιωκεί μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ (ςφμφωνα με τον Καν.
1303/2013, άρκρο 65, παρ. 6).
• Εξετάηεται αν θ πράξθ δεν περιλαμβάνει τμιμα που ζπαυςε ι μετεγκαταςτάκθκε (ςφμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρκρο 71) (Δεν απαιτείται ςτθν υποδράςθ
19.2.4.4).
• Εξετάηεται αν θ προτεινόμενθ πράξθ εξαςφαλίηει τθν προςβαςιμότθτα των ατόμων με αναπθρία.
• Εξετάηεται θ ςυμβατότθτα τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ με τουσ κανόνεσ του ανταγωνιςμοφ και των κρατικϊν ενιςχφςεων.
• Εξετάηεται θ βιωςιμότθτα, λειτουργικότθτα και αξιοποίθςθ τθσ πράξθσ.
• Εξετάηεται εάν ο φορζασ που υποβάλλει τθν πρόταςθ εμπίπτει ςτουσ δικαιοφχουσ του μζτρου/δράςθσ/πρόςκλθςθσ
• Εξετάηεται αν ο φορζασ που υποβάλλει τθν πρόταςθ ζχει τθν αρμοδιότθτα εκτζλεςθσ του ζργου.
• Εξετάηεται θ πλθρότθτα τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.
• Εξετάηεται θ φπαρξθ απόφαςθσ αρμοδίων οργάνων για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.
• Εξετάηεται αν το χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ εμπίπτει ςτθν οριηόμενθ ςτθν πρόςκλθςθ περίοδο επιλεξιμότθτασ, κακϊσ και αν θ πράξθ
δφναται να υλοποιθκεί εντόσ τθσ περιόδου αυτισ.
• Εξετάηεται θ εμπρόκεςμθ υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ι διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων.

Δαπάνεσ για απόκτθςθ γθσ
Δαπάνεσ απαλλοτριϊςεων
Αγορά μεταφορικϊν μζςων για τθν εξυπθρζτθςθ ευπακϊν ομάδων
Σχεδιαςμόσ και παραγωγι πλθροφοριακοφ και διαφθμιςτικοφ υλικοφ
Διαφθμιςτικζσ καταχωριςεισ
Αξιοποίθςθ διαδικτφου
Συμμετοχι άμεςα εμπλεκόμενων φορζων -προςϊπων ςε εκδθλϊςεισ
Οργάνωςθ πολιτιςτικϊν δρϊμενων
Κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ και ζργα υποδομισ και περιβάλλοντοσ χϊρου
Μθχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ
Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ
Εξοπλιςμόσ ΑΡΕ
Μελζτεσ
Μελζτεσ εφαρμογισ και πιςτοποίθςθσ ςυςτθμάτων και ςθμάτων ποιότθτασ
Ανάπτυξθ λογιςμικοφ
Διαμόρφωςθ Χϊρων
Μελζτεσ ζρευνασ αγοράσ, μάρκετινγκ προϊκθςθσ προϊόντων
Ρροβολι προϊκθςθ
Σχεδιαςμόσ και παραγωγι πλθροφοριακοφ και διαφθμιςτικοφ υλικοφ
Δθμιουργία ντοκιμαντζρ
Διεξαγωγι θμερίδων εκδθλϊςεων ενθμζρωςθσ και προβολισ
Μίςκωςθ χϊρων και εξοπλιςμοφ
Εξοπλιςμόσ και οπτικοακουςτικά μζςα
Ραραγωγι-αγορά εκκεςιακοφ υλικοφ
Ζρευνα / καταγραφι πολιτιςτικϊν, λαογραφικϊν και ιςτορικϊν ςτοιχείων
Καταςκευι – αγορά παραδοςιακϊν φορεςιϊν
Καταςκευι – αγορά παραδοςιακϊν μουςικϊν οργάνων

Ρρουπολογιςμόσ

1.348.500 €

Αρμόδιοσ Φορζασ

ΤΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ

Ρλθροφορίεσ - Στοιχεία επικοινωνίασ
αρμόδιου φορζα

ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Σ.Α.
Δημοτικό Κατάςτημα Καινουρίου (1οσ Όροφοσ)
Πλατεία Δημαρχείου
Σ.Κ. 30005, Καινοφριο Δήμου Αγρινίου
Σηλ. 26410-39007/79344
Fax: 26410-49645
E-mail: info@trihonida.gr
Wside: www.trihonida.gr

Ρλθροφορίεσ - Στοιχεία επικοινωνίασ
χειριςτϊν αρμόδιου φορζα

Χάρθσ Καφρίτςασ
Ραντελισ Μετηεντηισ

Ρλθροφορίεσ - Στοιχεία επικοινωνίασ
άλλων φορζων πλθροφόρθςθσ

Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ για το ΡΑΑ 2014-2020, το ςφςτθμα διαχείριςθσ του ΡΑΑ 2014-2020, το κεςμικό πλαίςιο υλοποίθςθσ των πράξεων που εντάςςονται ςτο ΡΑΑ
2014-2020, τουσ κανόνεσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν των πράξεων, κακϊσ και οποιαδιποτε πλθροφορία για τθν υποβολι των αιτιςεων ςτιριξθσ, βρίςκονται ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.agrotikianaptixi.gr ι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΟΤΔ www.trihonida.gr.gr. Οι ανωτζρω δικτυακοί τόποι αποτελοφν βαςικό εργαλείο επικοινωνίασ
τθσ ΟΤΔ με το ςφνολο των ενδιαφερομζνων για το ΡΑΑ 2014-2020 και ανακοινϊνεται ςε αυτόν κάκε ςχετικι πλθροφορία.

