ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις
Αγροτικές περιοχές

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ –
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ΑΝΦΛΩ
για την υποβολή πρότασης στο τοπικό πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων, του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ ΠΑΑ 2014-2020», και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής
συνοχής του ΕΠΑΛΘ 2014- 2020», εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/12.12.16 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εφαρμογή προγράμματος τοπικής ανάπτυξης,
της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Φλώρινας Ανώνυμη Εταιρία – Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΦΛΩ».
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
(υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο των Δράσεων 19.2.4

-
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«Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» και 19.2.5 «Παρεμβάσεις
για την βελτίωση των υποδομών στον πρωτογενή τομέα»
Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι
ο Δήμος Πρεσπών, Αμυνταίου και Φλώρινας (εκτός των εντός σχεδίου περιοχών της Δ.Ε.
Φλώρινας) και η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων
με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.545.000 € (συγχρηματοδότηση Εθνικοί
πόροι & ΕΓΤΑΑ).
Αναλυτικότερα, οι δράσεις και υπο-δράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω των τοπικών
στρατηγικών, όσον αφορά σε δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:
Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», η οποία
περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπο-δράσεις:
▪ Υποδράση 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ ύδρευση, αποχέτευση,
οδοποιία εντός οικισμού κτλ), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.
Στην παρούσα Υποδράση περιλαμβάνονται υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. δρόμοι, ύδρευση,
αποχέτευση, κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα
δημόσια κτίρια. Οι επεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν σε περιοχές, κτίρια ή εγκαταστάσεις που
βρίσκονται εντός των οικισμών και πόλεων της περιοχής παρέμβασης.
Για τις επιλέξιμες δαπάνες της Υποδράσης θα καλύπτει δαπάνες που ενδεικτικά θα αφορούν σε:


Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου



Μηχανολογικός Εξοπλισμός/ Εξοπλισμός ΑΠΕ



Λοιπός Εξοπλισμός



Μελέτες – Έρευνες
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Μελέτη για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου



Διαμόρφωση Χώρων



Δαπάνες για απόκτηση γης



Δαπάνες απαλλοτριώσεων



Δαπάνη υποβολής φακέλου



Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 270.000,00€

▪ Υποδράση 19.2.4.2: Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί
σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κλπ)
Στην παρούσα Υποδράση περιλαμβάνεται στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση
τοπικών βασικών υπηρεσιών. Στην περιοχή παρέμβασης υπάρχει πρόβλημα μείωσης του
πληθυσμού λόγω εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης με αποτέλεσμα να αυξάνεται το
ποσοστό του ανενεργού πληθυσμού. Ένας τρόπος συγκράτησης του ενεργού πληθυσμού είναι να
δημιουργηθούν ή να βελτιωθούν οι μηχανισμοί παροχής υπηρεσιών που θα δώσουν αντικίνητρα
για την αντιμετώπιση αυτής της τάσης. Επιπλέον εφόσον θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες
δομές, θα αυξηθούν και οι θέσεις εργασίας.
Για τις επιλέξιμες δαπάνες της Υποδράσης θα καλύπτει δαπάνες που ενδεικτικά θα αφορούν σε:


Δαπάνες για απόκτηση γης



Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου



Διαμόρφωση Χώρων
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Μηχανολογικός Εξοπλισμός/ Εξοπλισμός ΑΠΕ



Λοιπός Εξοπλισμός



Μελέτες – Έρευνες



Μελέτη για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου



Δαπάνη υποβολής φακέλου



Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου



Δαπάνη ενημέρωσης επισκεπτών



Αξιοποίηση διαδικτύου



Ανάπτυξη λογισμικού



Αγορά μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 270.000,00€

▪ Υποδράση 19.2.4.3: Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και
υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές
μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών,
ποδηλατικές διαδρομές, κλπ)
Η Υποδράση αφορά σε έργα μικρής κλίμακας που συμβάλουν / στοχεύουν στη βελτίωση της
ελκυστικότητας της περιοχής, όπως: άλση, πάρκα/πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα,
καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας, δημιουργία ή εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων
τουριστικής πληροφόρησης, δημιουργία ιστοσελίδων και δημόσιες υποδομές που κρίνονται
απαραίτητες για την αύξηση της προσβασιμότητας σε επισκέψιμους χώρους. Οι πράξεις που θα
ενταχθούν μπορούν να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και με ιδιωτικές επενδύσεις.

-
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Οι δαπάνες ενδεικτικά θα αφορούν σε:


Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου



Μηχανολογικός Εξοπλισμός/ Εξοπλισμός ΑΠΕ



Λοιπός Εξοπλισμός



Μελέτες – Έρευνες



Μελέτη για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου



Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας



Δαπάνη υποβολής φακέλου



Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου



Διαμόρφωση Χώρων



Ανάπτυξη λογισμικού



Δαπάνη ενημέρωσης επισκεπτών

Στο πλαίσιο της Υποδράσης δεν είναι επιλέξιμη η διοργάνωση και η συμμετοχή σε εκθέσεις, η
διοργάνωση, η συμμετοχή με τουριστικούς operators, και η εκτύπωση ενημερωτικού υλικού.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 270.000,00€

▪ Υποδράση 19.2.4.4: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
Η Υποδράση αφορά στη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της
περιοχής εφαρμογής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις που
δύναται να υλοποιηθούν θα πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή / διατήρηση
των τοπικών στοιχείων της περιοχής όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η
ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα.

-
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Ενδεικτικά μπορούν να ενισχυθούν:



πολιτιστικές εκδηλώσεις που συνδέονται με την πολιτιστική, ιστορική κληρονομιά
(έθιμα και λαϊκή παράδοση)



παραδοσιακές εκδηλώσεις, χοροί, πανηγύρια, φεστιβάλ και εκθέσεις εικαστικών τεχνών



αθλητικές εκδηλώσεις (αθλητικές συναντήσεις (meetings), τοπικές αθλητικές
εκδηλώσεις)

Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι
50.000,00€ (καθώς αφορά ενέργειες άυλου χαρακτήρα) και θα καλύπτει δαπάνες που
ενδεικτικά θα αφορούν σε:


Οργάνωση

εκδηλώσεων

και

δραστηριοτήτων

(διεξαγωγή

εκδηλώσεων

–

δραστηριοτήτων, συμμετοχή άμεσα εμπλεκόμενων φορέων - προσώπων σε εκδηλώσεις,
δαπάνες ενημέρωσης επισκεπτών, μίσθωση χώρων και εξοπλισμού, αξιοποίηση
διαδικτύου, κλπ.).


Δαπάνη υποβολής φακέλου.



Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 235.000,00€

▪ Υποδράση 19.2.4.5: Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον
πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις

-
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περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών
κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια, κλπ)
Στην παρούσα δράση περιλαμβάνεται η στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που
συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική
αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
Ενδεικτικά οι δαπάνες της υποδράσης θα αφορούν σε:

•

Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου

•

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

•

Λοιπός Εξοπλισμός

•

Εξοπλισμός ΑΠΕ

•

Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας

•

Ανάπτυξη λογισμικού

•

Διαμόρφωση Χώρων

•

Μελέτες έρευνας αγοράς, μάρκετινγκ προώθησης προϊόντων

•

Μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου

•

Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού για την ενημέρωση των
επισκεπτών

•

Δημιουργία ντοκιμαντέρ

•

Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού

•

Εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα

•

Παραγωγή-αγορά εκθεσιακού υλικού

-
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• Έρευνα / καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων
•

Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών φορεσιών

•

Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 250.000,00€

Δράση 19.2.5 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα»
▪ Υποδράση 19.2.5.1: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις.
Η στήριξη στο πλαίσιο αυτής της υποδράσης καλύπτει τις επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα
στοιχεία, οι οποίες αφορούν υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή
την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας. Ποιο συγκεκριμένα επιδοτούνται οι
προτάσεις δημιουργίας, αναβάθμισης ή και επέκτασης αγροτικών δρόμων που εξυπηρετούν
μεταποιητικές μονάδες.
Αφορά στην υλοποίηση «άυλων» ενεργειών που περιλαμβάνουν τη μελέτη μαζί με την
υλοποίηση (υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων) δράσεων για την αειφορική διαχείριση
αγροτικών οικοσυστημάτων σε τοπικό επίπεδο.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 250.000,00€

Για τις υποδράσεις το Ποσοστό Επιχορήγησης είναι:

19.2.4.1
Ποσοστό Επιχορήγησης: Α) Για επενδύσεις που δεν παράγουν κέρδη έως 100%.
Β) Για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσό της

-
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επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους
εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες
εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων.

19.2.4.2 , 19.2.4.4 και 19.2.4.5
Ποσοστό Επιχορήγησης: Α) Για επενδύσεις που δεν παράγουν κέρδη έως 100%.
Β) Για επενδύσεις που παράγουν κέρδη, το ποσό της επιχορήγησης
δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της
επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων,
βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55
του Καν. 651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80%των
επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

19.2.4.3
Ποσοστό Επιχορήγησης: Α) Για επενδύσεις που δεν παράγουν κέρδη έως 100%.
Β) Όταν η πράξη δεν επιφέρει κέρδος, εξέταση ποσού ενίσχυσης
(επιλέξιμων δαπανών) και κέρδους εκμετάλλευσης (άρθ. 56 Κ 651/14), 80% των επιλέξιμων
δαπανών (άρθ. 55 Κ 651/2014) με μέγιστο ποσό συνολικού προϋπολογισμού των ενισχυόμενων
παρεμβάσεων τα 600.000 € σύμφωνα με την ΚΥΑ 2635/13-09-2017 (ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017).
(Οι άυλες ενέργειες δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 50.000 € για δημόσιου χαρακτήρα έργα).

Για όλες τις υποδράσεις δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι είναι:
 ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
 Φορείς Δημοσίου Τομέα
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 Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται στο
τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ
 Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS)
συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η
ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να
διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 22/06/2018
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 21/09/2018

Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται
στην Ο.Τ.Δ. της Αναπτυξιακής Φλώρινας Ανώνυμη Εταιρία – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία
Ο.Τ.Α. ΑΝΦΛΩ στη διεύθυνση Στεφάνου Δραγούμη 26 Φλώρινα, ΤΚ 53100, Φλώρινα, εντός
δέκα ημερολογιακών ημερών και έως ώρα 14.00, από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης στήριξης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των
αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνη η Δρ. Ζαχαρούλα (Ζέτα) Ρίζου, τηλέφωνο
2385045745, e-mail: leader@anflo.gr, anflo@anflo.gr. Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ
2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των
πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των
πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης,
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βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ
http://www.anflo.gr/.
Οι ανωτέρω δικτυακοί τόποι αποτελούν βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΟΤΔ με το σύνολο
των ενδιαφερομένων για το ΠΑΑ 2014-2020 και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική
πληροφορία. Η πλήρης πρόσκληση με τα παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό
υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από
την έδρα της ΟΤΔ, είτε μέσω του διαδικτύου.

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΔΠ CLLD LEADER/ΑΝΦΛΩ

Σάββας Σαπαλίδης
«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
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