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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΛΗΗ
ΣΗ ΣΡΙΥΧΝΙΓΑ Α.Δ. - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ
ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ
ΣΟ ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΠΑΑ) 2014-2020
ηα πιαίζηα πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα
Δπηινγή ηξαηεγηθώλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο κε Πξσηνβνπιία Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, ηνπ Μέηξνπ
19 «ηήξημε γηα ηνπηθή αλάπηπμε κέζσ ηνπ LEADER ΣΑΠΣνΚ - ΠΑΑ 2014-2020»,
θαη ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 4 «Αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο ηνπ ΔΠΑΛΘ 20142020»,
εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 3206/12.12.16 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ,
ε εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ηνπηθήο αλάπηπμεο, ηεο Δηαηξείαο «ΣΡΙΥΧΝΙΓΑ Α.Δ. - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ
ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ο.Σ.Α.».
Με ηελ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη (ππνςήθηνη
δηθαηνχρνη) λα ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 19.2.4: «ΒΑΙΚΔ
ΤΠΗΡΔΙΔ & ΑΝΑΠΛΑΗ ΥΧΡΙΧΝ Δ ΑΓΡΟΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ».
Πεξηνρή Παξέκβαζεο
Η δξάζε εθαξκόδεηαη ζε όιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο
ΣΡΙΥΧΝΙΓΑ ΑΔ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη πέληε (5) δήκνη ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο
θαη ζπγθεθξηκέλα: ν Γήκνο Αγξηλίνπ - εθηόο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγξηλίνπ, ν Γήκνο
Θέξκνπ ν Γήκνο Ακθηινρίαο, ν Γήκνο Αθηίνπ-Βόληηζαο, ν Γήκνο Ξεξνκέξνπ - εθηόο ηεο
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αζηαθνύ θαη ν Γήκνο Μεγαλεζίνπ ηεο Π.Δ. Λεπθάδαο.
Η ζπγρξεκαηνδνηνύκελε δεκόζηα δαπάλε πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ έληαμε πξάμεσλ κε ηελ
παξνύζα πξόζθιεζε, αλέξρεηαη ελδεηθηηθά 1.348.500€ (ζπγρξεκαηνδόηεζε Δζληθνί πόξνη
& ΔΓΣΑΑ).
Αλαιπηηθφηεξα, νη ππνδξάζεηο πνπ δχλαηαη λα πινπνηεζνχλ, κέζσ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο
Γξάζεο 19.2.4, φζνλ αθνξά ζε δεκνζίνπ ραξαθηήξα παξεκβάζεηο είλαη νη αθφινπζεο:
Τπνδξάζε 19.2.4.1 ηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε ρξεζηκνπνηνύκελα δεκόζηα θηίξηα
Η δξάζε αθνξά ζηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ππνδνκψλ κηθξήο θιίκαθαο, (πρ χδξεπζε,
απνρέηεπζε, νδνπνηία εληφο νηθηζκνχ θ.ιπ.) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε
ρξεζηκνπνηνχκελα δεκφζηα θηίξηα.
Η επηινγή ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ πξνέθπςε απφ ηελ ζπλεθηίκεζε ηεο αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ζηνπο θιάδνπο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ θαζψο
θαη ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο ζηνπο πξναλαθεξζέληεο θιάδνπο.
Δπηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε πινπνίεζεο δξάζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ
εμππεξέηεζεο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ έρνληαο ηαπηφρξνλα ζαλ ζηφρν ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε
ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ, κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο νηθηζκνχο πνπ βξίζθνληαη
εληφο πεξηνρψλ NATURA.

ηα πιαίζηα ηεο ππφ-δξάζεο παξέρεηαη ε ζηήξημε γηα ηα αθφινπζα είδε παξεκβάζεσλ:




ελέξγεηεο γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε δεκφζησλ θηηξίσλ.
έξγα χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, νδνπνηίαο εληφο νηθηζκνχ, θ.ιπ.
έξγα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, αλαθχθισζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε απνξξηκκάησλ θαη ινηπά.

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ (ζε €): 90.000

Τπνδξάζε 19.2.4.2: ηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθώλ βαζηθώλ
ππεξεζηώλ γηα ηνλ αγξνηηθό πιεζπζκό, θαζώο θαη ησλ ζρεηηθώλ ππνδνκώλ (π.ρ. παηδηθνί
ζηαζκνί, αγξνηηθά ηαηξεία, θιπ)
Η ππνδξάζε αθνξά ζε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε βαζηθψλ ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε
θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. ηελ παξνχζα ππνδξάζε δχλαηαη λα
εληαρζνχλ πξάμεηο φπσο παηδηθνί ζηαζκνί, αγξνηηθά ηαηξεία, θέληξα απαζρφιεζεο θαη θξνληίδαο λέσλ,
ειηθησκέλσλ ή ΑκεΑ, αζιεηηθνί ρψξνη.
Η επηινγή ησλ δξάζεσλ πξνέθπςε απφ ηελ ζπλεθηίκεζε ηεο αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο
πεξηνρήο ζηνπο θιάδνπο ησλ ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη γεληθφηεξα ζε βαζηθέο θνηλσληθέο
ππνδνκέο εμππεξέηεζεο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ.
Δηδηθφηεξα νη δξάζεηο θνηλσληθήο κέξηκλαο αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ησλ
θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ, ελψ παξάιιεια εληζρχνπλ ηε δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο αγξνηηθέο δψλεο.
ηα πιαίζηα ηεο ππφ-δξάζεο παξέρεηαη ε ζηήξημε γηα ηα αθφινπζα είδε παξεκβάζεσλ:




εμππεξέηεζε πνιηηψλ κε έξγα βαζηθψλ ππεξεζηψλ (αγξνηηθά ηαηξεία, παηδηθνί ζηαζκνί,
δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε θαη θξνληίδα ειηθησκέλσλ, παηδηψλ ,ΑκεΑ) θ.α.
πξφζβαζε ζε Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ)
θαηαζθεπή/ αλαβάζκηζε αζιεηηθψλ ππνδνκψλ θαη ινηπψλ ρψξσλ.

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ (ζε €): 98.500
Τπνδξάζε 19.2.4.3: ηήξημε γηα επελδύζεηο γηα δεκόζηα ρξήζε ζε ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο
αλαςπρήο, αλάπιαζεο ρώξσλ εληόο νηθηζκώλ, ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο
ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (ελδεηθηηθά: ζεκάλζεηο, δεκόζηνη θνηλόρξεζηνη ρώξνη, πξνβνιή
πξνώζεζε πεξηνρώλ, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο)
Η ππνδξάζε αθνξά ζε έξγα κηθξήο θιίκαθαο πνπ ζπκβάινπλ / ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο
ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο φπσο άιζε, πάξθα/πιαηείεο, κνλνπάηηα, δηαδξνκέο, αμηνζέαηα, θαηαθχγηα,
παξαηεξεηήξηα, ζέζεηο ζέαο, ε δεκηνπξγία, βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ηνπηθψλ θέληξσλ
ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο, ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ, παξαγσγή πιεξνθνξηαθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ
πιηθνχ, δεκφζηεο ππνδνκέο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αχμεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε
επηζθέςηκνπο ρψξνπο. Οη πξάμεηο πνπ ζα εληαρζνχλ κπνξνχλ λα έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθφ ραξαθηήξα θαη
κε ηδησηηθέο επελδχζεηο.
Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο ππν-δξάζεο 19.2.4.3 νπνηαδήπνηε πξάμε ηνπξηζηηθήο θχζεο εληαρζεί ζα πξέπεη
λα ζηνρεχεη απνθιεηζηηθά ζηελ εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηψλ (πρ ζεκεία πιεξνθφξεζεο) θαη φρη ζηελ
πξνβνιή ηεο πεξηνρήο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο (παξά κφλν αηηηνινγεκέλα ζε ηνπηθφ
επίπεδν) ή ηελ πξνβνιή πξντφλησλ πνπ ζπλδένληαη θαη εμππεξεηνχλ ηδησηηθά ζπκθέξνληα.
Δηδηθφηεξα, ε σπό-δράζη αθορά ζηη δημιοσργία, βεληίωζη ή επέκηαζη σπηρεζιών και σποδομών
αναυστής και μικρής κλίμακας ηοσριζηικών σποδομών. Οριζμένες από ηις επενδύζεις ποσ
μπορούν να ενιζτσθούν ζηο πλαίζιο ηης δράζης είναι:



Τπνδνκέο αλαπιάζεσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζε νηθηζκνχο (αλαπιάζεηο νηθηζκψλ, θνηλνρξήζησλ
ρψξσλ, πιαηεηψλ, έξγα πξαζίλνπ, θ.ιπ.). Γηα ηελ θαηεγνξία ελεξγεηψλ αλαπιάζεσλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απαηηείηαη ε χπαξμε νινθιεξσκέλεο κειέηεο (master plan) γηα ηνλ
νηθηζκφ, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ε πξνηεηλφκελε παξέκβαζε.



Γεκηνπξγία/βειηίσζε/εθζπγρξνληζκφο κηθξψλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ κηθξήο θιίκαθαο γηα
εμππεξέηεζε επηζθεπηψλ (ζέζεηο ζέαο, αλαπιάζεηο πεξηνρψλ θπζηθνχ θάιινπο, παξαηεξεηήξηα
θιπ), κνλνπάηηα-δηαδξνκέο, πνδειαηνδξφκνη, ζεκάλζεηο κε πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρέο Natura
2000 θιπ.
Δλέξγεηεο πξνβνιήο-πξνψζεζεο ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο θ.ιπ.




Φπζηθή/ ςεθηαθή
ελδηαθέξνληνο



Γεκηνπξγία/βειηίσζε/εθζπγρξνληζκφο ελαιιαθηηθψλ ππνδνκψλ ηνπξηζκνχ (π.ρ. ηακαηηθέο
πήγεο)
Γεκηνπξγία παξαηεξεηεξίσλ ζε ηδηαηηέξνπ ελδηαθέξνληνο ζεκεία, θαηαθχγηα
Βειηίσζε/εθζπγρξνληζκφο νξεηβαηηθψλ θαηαθπγίσλ




ζήκαλζε

αμηνζέαησλ,

κλεκείσλ

θαη

άιισλ

ζεκείσλ

ηνπξηζηηθνχ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ (ζε €): 420.000
Τπνδξάζε 19.2.4.4: Δλίζρπζε πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ.
Η Τπνδξάζε αθνξά ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ή άιισλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο
εθαξκνγήο, ηα νπνία πξνβάιινληαη κέζα απφ ηηο ηνπηθέο εθδειψζεηο. Οη πξάμεηο πνπ δχλαηαη λα
πινπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε άκεζν ηξφπν κε ηελ πξνβνιή / δηαηήξεζε ησλ ηνπηθψλ
ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο φπσο γηα παξάδεηγκα ε παξάδνζε, ηα έζηκα, ε ιανγξαθία, ε ηζηνξία, ηα ηνπηθά
πξντφληα θαη επαγγέικαηα. Η ελίζρπζε αθνξά ζε πξάμεηο άπινπ ραξαθηήξα.
Η Τπνδξάζε ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε, αλάδεημε θαη πξνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο
ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη εθδειψζεηο ή νη ινηπέο πξάμεηο πνπ ζα εληαρζνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηφρν ηε
δηαηήξεζε πνιηηηζηηθψλ / ηζηνξηθψλ / πεξηβαιινληηθψλ θιπ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο ή ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ θαη φρη ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ ή ηελ άκεζε ή έκκεζε πξνβνιή
ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ.
ηελ ππνδξάζε πεξηιακβάλεηαη :
-

Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ/θεζηηβάι, άπιε θιεξνλνκηά θιπ. Ιδηαίηεξε βαξχηεηα
δίλεηαη ζηελ ζπλέρηζε/αλαβίσζε πθηζηάκελσλ παξαδνζηαθψλ εθδειψζεσλ/ζεζκψλ θαζψο θαη ε
ελίζρπζε εθδειψζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνβνιή ηνπηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο θαη ε
ζχλδεζή ηνπο κε ηνλ ηνπξηζκφ ηεο πεξηνρήο.

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ (ζε €): 20.000€
Τπνδξάζε 19.2.4.5: ηήξημε γηα κειέηεο, ππεξεζίεο θαη επελδύζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ
πνιηηηζκό, κε ηε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο
θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηώλ, ησλ αγξνηηθώλ ηνπίσλ θαη ησλ ηόπσλ κε πςειή θπζηθή αμία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθώλ θνηλσληθό-νηθνλνκηθώλ πηπρώλ, θαζώο θαη δξάζεηο
πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνιηηηζηηθώλ / ζπλεδξηαθώλ
θέληξσλ, κνπζείσλ, πνιηηηζηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ππαίζξνπ - κύινη, γεθύξηα).
Μέζσ ηεο ππνδξάζεο δχλαηαη λα πινπνηεζνχλ πξάμεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά,
φπσο γηα παξάδεηγκα κειέηεο θαηαγξαθήο, ελίζρπζε πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ κέζσ ηεο πξνκήζεηαο
κνπζηθψλ νξγάλσλ, παξαδνζηαθψλ θνξεζηψλ, δεκηνπξγία εθζεηεξίσλ – ζπιινγψλ, πνιηηηζηηθψλ /
ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ, κνπζείσλ, βηβιηνζεθψλ, παξεκβάζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ππαίζξνπ – κχινη, γεθχξηα.

Η ππν- δξάζε ζηνρεχεη ζηελ αλαγλψξηζε θαη αλάπηπμε ηεο γλψζεο ζηνπο ηδηαίηεξνπο θπζηθνχο πφξνπο
ηεο πεξηνρήο, θαηφπηλ ζηε δηαρείξηζε απηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνβνιή θαη αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ
πιενλεθηήκαηνο ζην επξχ θνηλφ. Η πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ πιήζνο εληαγκέλσλ πεξηνρψλ ζην Γίθηπν
NATURA 2000 θαζψο θαη ηνπίσλ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο.
Η ππν-δξάζε πεξηιακβάλεη ηα εμήο :









Αλάδεημε, πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο θιεξνλνκίαο (πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θιπ)
θαη ζπλαθψλ πφξσλ αγξνηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ πςειήο αμίαο, απνθαηάζηαζε
ππνβαζκηζκέλσλ ηνπίσλ θαη πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ, εθηφο πεξηνρψλ γεσξγηθήο γεο.
Αλάδεημε πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ρσξηψλ θαη ηεο αγξνηηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
(βξχζεο, γεθχξηα, κχινη μεξνιηζηέο – αιψληα - γνχξλεο θιπ),
ζεκαηηθά κνλνπάηηα- δηαδξνκέο κε θπζηθή ή πνιηηηζηηθή αμία θιπ.
Γξάζεηο πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο/επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη εηδηθψλ
θαηεγνξηψλ πιεζπζκνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ
Δλέξγεηεο ίδξπζεο/αλαβάζκηζεο/αλάδεημεο Πνιηηηζηηθψλ-ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ, ζεάηξσλ,
εθζεζηαθψλ ρψξσλ-ζπιινγψλ ,κνπζείσλ, βηβιηνζεθψλ θιπ
θαζαξηζκφο θαη πξνθχιαμε αθηψλ,
Παξάιιεια πεξηιακβάλεηαη ζηήξημε πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ κε κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκή,
πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζηνιψλ.

Οη αλσηέξσ παξεκβάζεηο ζα γίλνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000.
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ (ζε €): 720.000
Γηα όιεο ηηο ππνδξάζεηο ην Πνζνζηό Δπηρνξήγεζεο είλαη:
Α) γηα επελδχζεηο ρσξίο θέξδε, έσο 100%
Β)

γηα επελδχζεηο πνπ παξάγνπλ θέξδε ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο δελ ππεξβαίλεη ηε δηαθνξά κεηαμχ
ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη ηνπ θέξδνπο εθκεηάιιεπζεο ηεο επέλδπζεο. Σν θέξδνο εθκεηάιιεπζεο
αθαηξείηαη απφ ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο εθ ησλ πξνηέξσλ, βάζεη εχινγσλ πξνβιέςεσλ. Δλαιιαθηηθά,
ζηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 53 θαη 55 ηνπ Καλ. 651/2014, ην κέγηζην πνζνζηφ
ελίζρπζεο δχλαηαη λα θαζνξηζηεί ζην 80% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ρσξίο ηελ δηεμαγσγή
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο.

Γηα όιεο ηηο ππνδξάζεηο δπλεηηθνί ηειηθνί δηθαηνύρνη είλαη:
-ΟΣΑ Α & Β βαζκνχ θαη θνξείο ηνπο
-Ιδησηηθνί θνξείο κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ
H αίηεζε ζηήξημεο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΟΠΑΑ (www.opsaa.ar/RDIIS) ζπλνδεπφκελε
απφ ηα δηθαηνινγεηηθά/έγγξαθα γηα ηα νπνία νξίδεηαη σο ππνρξεσηηθή ε ειεθηξνληθή ππνβνιή. Γηα ηνλ
ζθνπφ απηφ, απαηηείηαη ηα ζηειέρε ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ, λα δηαζέηνπλ αηνκηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο
ζην ΟΠΑΑ.
Ηκεξνκελία έλαξμεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξόηαζεο :
Ηκεξνκελία ιήμεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξόηαζεο :
παξάηαζεο ελφο (1) κελφο.

07 Μαΐνπ 2018
06 Απγνύζηνπ 2018, κε δπλαηφηεηα

Δπηπιένλ, ε ππνγεγξακκέλε αίηεζε ζηήξημεο θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά/έγγξαθα ππνβάιινληαη ζηελ
Ο.Σ.Γ. ΣΡΙΥΩΝΙΓΑ ΑΔ - Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α, ζηε δηεχζπλζε Γεκνηηθφ Καηάζηεκα
Καηλνπξγίνπ (1νο Όξνθνο) - Πιαηεία Γεκαξρείνπ - Σ.Κ. 30005, Καηλνχξην Γήκνπ Αγξηλίνπ - Σει.
26410-39007/79344 - Fax: 26410-49645., εληόο δέθα (10) εκεξώλ θαη έσο ώξα 14.00, από ηελ

εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο.
Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, ηε ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ
ζηήξημεο θαη άιιεο δηεπθξηλίζεηο ππεχζπλνη είλαη, ν θ. Υάξεο Καθξίηζαο, ή θαη ν θ. Παληειήο Μεηδεληδήο,
ηειέθσλν 26410-39007/79344, e-mail: info@trihonida.gr.
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην ΠΑΑ 2014-2020, ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020, ην ζεζκηθφ
πιαίζην πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην ΠΑΑ 2014-2020, ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο
ησλ δαπαλψλ ησλ πξάμεσλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ
ζηήξημεο, βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.agrotikianaptixi.gr ή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
ΟΣΓ http://www.trihonida.gr/.
Η πιήξεο πξφζθιεζε κε ηα παξαξηήκαηά ηεο θαη φιν ην αλαιπηηθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, ηίζεηαη ζηε
δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, είηε απφ ηελ έδξα ηεο ΟΣΓ, είηε κέζσ
ηνπ δηαδηθηχνπ.
Πξόεδξνο ηεο ΔΓΠ CLLD LEADER/ΔΠΑιΘ
Γεώξγηνο Παπαλαζηαζίνπ

Γήκαξρνο Αγξηλίνπ

«Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο»

