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CLLD 2014-2010 «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλώ”»

Περιοχή Παρέμβασης CLLD/LEADER 2014-2020

Κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων Δημοσίων Παρεμβάσεων

Το περιοχή παρέμβασης αποτελείται από 8 Δήμους:

 ΟΤΑ Α βαθμού και φορείς τους
 Φορείς Δημοσίου Τομέα1

Δήμος Αγκιστρίου
Δήμος Αίγινας

 Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων
έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την
επιλεξιμότητα που καθορίζεται σε κάθε τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ.
Επιπλέον για τους δικαιούχους ισχύουν τα εξής:

Δήμος Κυθήρων

1.

δικαιούχος δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής.

Δήμος Πόρου

2.
δικαιούχος δύναται να είναι υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ειδικά για τις υπό ίδρυση:
2.1 για τις ατομικές επιχειρήσεις, αρκεί η αίτηση στήριξης

Δήμος Σαλαμίνας
Δήμος Σπετσών
Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων
Δήμος ΄Ύδρας

19.2.4

2.2 για τα Νομικά Πρόσωπα απαιτείται σχέδιο καταστατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης και σε κάθε περίπτωση απόκτηση ΑΦΜ πριν
την ένταξη της πράξης.
3.
δικαιούχος δύναται να είναι το νομικό πρόσωπο που έχει συστήσει
την ΟΤΔ ή μέλος που την απαρτίζει συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΔΠ καθώς επίσης και μέλη του ΔΣ του εν λόγω νομικού προσώπου, σε επίπεδο φορέων.
4.
δικαιούχος δύναται να είναι εργαζόμενος σε ΔΕΚΟ, εφόσον δεν
κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΔΕΚΟ ή Δημόσιος Υπάλληλος που διαθέτει σχετική άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD 2014- 2020
(ΕΓΤΑΑ)
Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

19.2.5

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα

19.2.6

Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών

Ως Φορείς Δημοσίου Τομέα νοούνται: Δημόσιες υπηρεσίες και φορείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, ανεξάρτητα της νομικής τους μορφής, συγκροτούν την έννοια του δημόσιου τομέα και περιλαμβάνονται στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων
της Ελληνικής Διοίκησης» έτσι όπως καταρτίζεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε ετήσια βάση.
[ΔΟΜ/Φ.10/οικ.19038 Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμιστής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διεύθυνση Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων, Τμήμα Οργάνωσης και Αξιολόγησης Δομών Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2017 σύμφωνα με Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), άρθ. 51, παρ. 1, Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α΄ 50), άρθ. 4 παρ. 6, Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α΄ 38), άρθ. 3, παρ. 6, Ν.
4170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 163) άρθ. 36 όπως εκάστοτε ισχύουν. ΑΔΑ: 7ΤΟΩ465ΦΘΕ-108]
1

Κωδικός
Δράσης

Τίτλος
Δράσης

Κωδικός
Υποδράσης

19.2.4.1

Τίτλος Υποδράσης

Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού
κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της
εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

Ενδεικτικές Ενέργειες
Ενίσχυση παρεμβάσεων σε υποδομές με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις.
Ενδεικτικές ενέργειες αφορούν στην:
•

Υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με σκοπό τη σταδιακή μετατροπή τους σε κτίρια
σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (κτιριακό κέλυφος, κουφώματα, περιβάλλοντας χώρος, σύστημα ψύξης/θέρμανσης, φωτισμός, παθητική θέρμανση/ψύξη, φυσικός φωτισμός, βιοκλιματικές παρεμβάσεις, αυτοματισμοί
και συστήματα BMS, κ.λπ.).

•

Εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις (φωτοβολταϊκά, μικρά αιολικά συστήματα, ηλιακά
συστήματα για ΖΝΧ, καινοτόμα έργα ΑΠΕ)

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

19.2.4

Ενίσχυση για έργα δημιουργίας, βελτίωσης ή επέκτασης βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού και νησιωτικού πληθυσμού όπως π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κ.ά..

19.2.4.2

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό
πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί
σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)

Ποσοστό Ενίσχυσης

100% των επιλέξιμων δαπανών,
εφόσον η πράξη δεν εμπίπτει στο
καθεστώς κρατικών ενισχύσεων.

•

100% των επιλέξιμων δαπανών
εφόσον η πράξη δεν εμπίπτει
στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων

•

Σε ποσοστό 80% των επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με το
άρθρο 53 καν. (ΕΕ) 651/2014
«Ενισχύσεις για τον πολιτισμό
και τη διατήρηση της κληρονομιάς»

•

100% των επιλέξιμων δαπανών, εφόσον η πράξη δεν εμπίπτει στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων

•

Σύμφωνα με το άρθρο 56 καν.
(ΕΕ) 651/2014, «Επενδυτικές
ενισχύσεις για τοπικές υποδομές» απαιτείται εξέταση του
ποσού ενίσχυσης (επιλέξιμων
δαπανών) και κέρδους εκμετάλλευσης

Ενδεικτικές ενέργειες αφορούν:
•

στην εξυπηρέτηση των πολιτών με την υλοποίηση έργων βασικών υπηρεσιών (αγροτικά ιατρεία, παιδικοί σταθμοί
κ.α.)

•

Δημιουργική απασχόληση και φροντίδα ηλικιωμένων – παιδιών – ΑΜΕΑ, στέγαση δημοτικών/ κοινωνικών ιατρείων –
φαρμακείων – παντοπωλείων, συμβουλευτική υποστήριξης σε γυναίκες – άνεργους,

•

σε αθλητικά κέντρα/ κέντρα νέων.

•

Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό των υποδομών αναψυχής της περιοχής (άλση, πάρκα/ πλατείες, παιδικές
χαρές, χώροι αθλητικών δραστηριοτήτων, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα και μνημεία, κ.λπ.).

Ενδεικτικά:
•

για την ανάδειξη της κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος (φυτοτεχνικές εργασίες και δενδροφυτεύσεις με
ενδημικά είδη, μικρής κλίμακας τεχνικά έργα για την προστασία του εδάφους, μονοπάτια – διαδρομές περιήγησης,
θέσεις θέας, σήμανση περιοχών κ.λπ. (Λεμονοδάσος Πόρου, Αναργύρειος Σχολή Σπετσών, κ.ά.) δημιουργία κέντρων
επισκεπτών και ενημέρωσης)

Γενικά οι παρεμβάσεις ενδεικτικά αναφέρονται:

19.2.4.3

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές
πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ.
σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι,
προβολή προώθηση περιοχών,
ποδηλατικές διαδρομές κλπ.)

•

στην ανάπτυξη βασικών υποδομών για την υποστήριξη δραστηριοτήτων των εναλλακτικών μορφών τουρισμού δημιουργία βασικών υποδομών για την υποστήριξη της δημιουργίας καταδυτικών κέντρων θαλάσσιου τουρισμού κ.ά.

•

στην υποστήριξη για την ανάπτυξη και προώθηση αθλητικού εναλλακτικού τουρισμού (ορειβασία, αναρρίχηση, MTB,
paragliding, wind & kite surf, κ.λπ.)

•

στη δημιουργία πόλων έλξης, με επίκεντρο τα τοπικά προϊόντα, την ιστορία και τις παραδοσιακές τέχνεςεπαγγέλματα: προβλέπεται η δημιουργία πόλων έλξης για οργανωμένες και μεμονωμένες περιηγήσεις, με σκοπό τη
διαμόρφωση των κατάλληλων προορισμών και διαδρομών και την προώθηση των τοπικών προϊόντων

•

στην οργάνωση ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης πληθυσμού και επισκεπτών που ενδεικτικά μπορεί να
περιλαμβάνει: ενημερωτικές πινακίδες κατεύθυνσης, έντυπους και ψηφιακούς χάρτες, σημεία πληροφόρησης κ.λπ.

•

στη δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμό υποδομών για επισκέπτες/τουρίστες (π.χ. καταφύγια, παρατηρητήρια,
θέσεις θέας) σε περιοχές της υπαίθρου

•

σε δράσεις προβολής και προώθησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών (π.χ. δημιουργία ΤΠΕ εφαρμογών
και ιστοσελίδων e-τουρισμού, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, καταχωρήσεις, ημερίδες – εκδηλώσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις)

•

στη δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (π.χ. γραφεία, κέντρα
ενημέρωσης και καθοδήγησης επισκεπτών)

•

σε σήμανση τοπικών αξιοθέατων, μνημείων και άλλων σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος

•

σε δημιουργία ποδηλατικών ή άλλων διαδρομών, μονοπατιών σε περιοχές της υπαίθρου

•

σε έργα δημιουργίας παιδικών χαρών, πάρκων, πλατειών κ.ά.

•

σε έργα αναπλάσεων και εξωραϊσμού περιοχών

Κωδικός
Δράσης

Τίτλος
Δράσης

Κωδικός
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19.2.4

19.2.4.4

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή
τομέα

19.2.5

19.2.4.5

19.2.5.1

Τίτλος Υποδράσης

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

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 (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών /
συνεδριακών κέντρων, μουσείων,
πολιτιστικών χαρακτηριστικών
της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια
κ.λπ.)

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Ενδεικτικές Ενέργειες

•

Διοργάνωση καλλιτεχνικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων (Μιαούλεια Ύδρας, Αρμάτα Σπετσών, Σαλαμίνα κ.ά.) και παραστάσεων, φεστιβάλ (π.χ. φεστιβάλ φιστικιού Αίγινας, γαστρονομικό φεστιβάλ Πόρου, φεστιβάλ «Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας» κ.ά.) εκθέσεις και άλλες παρόμοιες πολιτιστικές δραστηριότητες

•

Διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή τοπικών παραδόσεων και προϊόντων, παραδοσιακών επαγγελμάτων και
καλλιεργειών και λοιπές σχετικές πολιτιστικές εκδηλώσεις από συλλογικούς-τοπικούς φορείς

•

Στήριξη ενεργειών και δαπανών για την υλοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων

Ποσοστό Ενίσχυσης
•

100% των επιλέξιμων δαπανών, εφόσον η πράξη δεν εμπίπτει στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων

•

Σε ποσοστό 80% των επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με το
άρθρο 53 καν. (ΕΕ) 651/2014
«Ενισχύσεις για τον πολιτισμό
και τη διατήρηση της κληρονομιάς»

•

100% των επιλέξιμων δαπανών, εφόσον η πράξη δεν εμπίπτει στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων

•

Σύμφωνα με το άρθρο 56 καν.
(ΕΕ) 651/2014, «Επενδυτικές
ενισχύσεις για τοπικές υποδομές» απαιτείται εξέταση του
ποσού ενίσχυσης (επιλέξιμων
δαπανών) και κέρδους εκμετάλλευσης

Η υποδράση αφορά σε στήριξη για μελέτες και επενδύσεις διατήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης της πολιτιστικής
κληρονομιάς της περιοχής. Ενδεικτικές ενέργειες για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς:
•

μελέτες καταγραφής εθίμων και σχετικές ηλεκτρονικές εφαρμογές

•

δημιουργία εκθετηρίων – συλλόγων και πολιτιστικών διαδρομών, πολιτιστικά κέντρα, ωδεία κ.λπ.

•

προμήθεια μουσικών οργάνων, στολών, παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια, που σχετίζονται με τη λαογραφική/ αγροτική/ πολιτιστική κληρονομιά, βιβλιοθήκες κ.λπ.

•

πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και προώθηση της κατανόησης της σημασίας που
έχει η προστασία και η προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και
αυξημένης ευαισθητοποίησης του κοινού, μεταξύ άλλων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών

•

βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης του κοινού στην πολιτιστική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών
για ψηφιοποίηση και άλλες νέες τεχνολογίες, οι δαπάνες για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και για την προαγωγή της πολιτιστικής ποικιλομορφίας όσον αφορά τις παραστάσεις, τα προγράμματα
και τους επισκέπτες

Έργα βελτίωσης αγροτικών δρόμων προσέγγισης και σύνδεσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων με μεταποιητικές μονάδες,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική προσέγγιση της μονάδας μεταποίησης στην πηγή παραγωγής της πρώτης
ύλης, μέσω της αποκατάστασης της βατότητας των οδών και την ασφαλή διέλευσή τους, ανεξαρτήτως κλιματολογικών
συνθηκών.
Ενδεικτικές ενέργειες αφορούν:
•

σε μελέτη και κατασκευή έργων αγροτικής οδοποιίας

•

σε χωματουργικές εργασίες (διανοίξεις, επιχώσεις τάφρων, διευθετήσεις χειμάρρων)

•

σε τεχνικά έργα (γέφυρες, ισόπεδες διαβάσεις)

•

σε επισκευές του οδοστρώματος για την εξασφάλιση της βατότητας συμπεριλαμβανομένης και της ασφαλτοτσιµεντόστρωσης

100% των επιλέξιμων δαπανών,
δεδομένου ότι αφορά σε στήριξη
υποδομών που δεν προορίζονται να
αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής
εκμετάλλευσης, με ωφελούμενους
άτομα που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία γεωργικών
προϊόντων

Δημιουργία εγγειοβελτιωτικών έργων.
Ενδεικτικές ενέργειες αφορούν:

19.2.5.2

Βελτίωση διαχείρισης υδατικών
πόρων και αποθήκευσης ύδατος
(εγγειοβελτιωτικά έργα, ομβροδεξαμενές κλπ.)

•

στην ταμίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών απορροών όπως φράγματα, λιμνοδεξαμενές, ομβροδεξαμενές κ.λπ., καθώς και έργα για την μεταφορά και διανομή του ταμιευμένου ύδατος για γεωργική χρήση,

•

στην βελτίωση – εκσυγχρονισμό υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων

•

στην κατασκευή – εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων και δεξαμενών, ανόρυξη γεωτρήσεων κτλ., καθώς και

•

σε έργα διευθέτησης χειμάρρων, αντιπλημμυρικά έργα, αποξηραντικά έργα και έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Τα έργα αυτά θα πρέπει να βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών.

100% των επιλέξιμων δαπανών,
δεδομένου ότι αφορά σε στήριξη
υποδομών που δεν προορίζονται να
αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής
εκμετάλλευσης, με ωφελούμενους
άτομα που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία γεωργικών
προϊόντων

Κωδικός
Δράσης

Τίτλος
Δράσης

Κωδικός
Υποδράσης

Τίτλος Υποδράσης

Ενδεικτικές Ενέργειες

Ποσοστό Ενίσχυσης

Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών

19.2.6

Ενδεικτικές ενέργειες αφορούν:

19.2.6.1.1

Πρόληψη δασών και δασικών
εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και
καταστροφικά συμβάντα.

•

στη δημιουργία προστατευτικών υποδομών

•

σε τοπικές δραστηριότητες πρόληψης μικρής κλίμακας κατά πυρκαγιών ή άλλων φυσικών καταστροφών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης για τη βοσκή ζώων,

•

σε καθιέρωση και βελτίωση εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού εξοπλισμού για την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών, παρασίτων και ασθενειών,

Αναφορικά με τις παρεμβάσεις στις δασικές εκτάσεις της περιοχής παρέμβασης από τους ΟΤΑ της περιοχής, θα υλοποιηθούν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και θα πρέπει να εκδίδονται οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες δασικές
αρχές.

100% των επιλέξιμων δαπανών,
σύμφωνα με το άρθρο 34 του καν.
(ΕΕ) 702/2014.

Για τις υπόλοιπες ενέργειες και όπου απαιτείται θα εφαρμοστεί το ισχύον νομικό πλαίσιο αδειοδότησης από τους αρμόδιους
φορείς.

19.2.6.1.2

Αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και
άλλες φυσικές καταστροφές και
καταστροφικά συμβάντα.

Ενδεικτικές ενέργειες που αφορούν σε αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που έχει πληγεί από πυρκαγιές και άλλες
φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των καταστροφικών συμβάντων και συμβάντων που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος αναφέρονται:
•

αναδασώσεις, αποκαταστάσεις

•

έργα διευθέτησης χειμάρρων και ενδεικτικά αναφέρονται αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις δασικές εκτάσεις / στα ορεινά, φράγματα ανάσχεσης φερτών υλικών ορεινών κ.ο.κ.

Αναφορικά με τις παρεμβάσεις στις δασικές εκτάσεις της περιοχής παρέμβασης από τους ΟΤΑ της περιοχής, θα υλοποιηθούν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και θα πρέπει να εκδίδονται οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες δασικές
αρχές.

100% των επιλέξιμων δαπανών,
σύμφωνα με το άρθρο 34 του καν.
(ΕΕ) 702/2014.

