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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την υποβολή προτάσεων δημοσίου χαρακτήρα στο πλαίσιο του μέτρου 19,
υπομέτρο 19.2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 20142020)
Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014 - 2020: «Καλές Πρακτικές Νησιωτικής
Ανάπτυξης» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 το οποίο εγκρίθηκε
με τις υπ. αριθ. πρωτ. 3893/20-12-2017 (ΦΕΚ 4557/Β/2017) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων και αναμορφώθηκε σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ 1584/30.05.2018 έγγραφο του
Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Δ.Κ.Π, το Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων - Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, ως Φορέας
Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης),
καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους):
•

ΟΤΑ Α και Β βαθμού και φορείς τους

•

Φορείς Δημοσίου Τομέα

•

Ιδιωτικούς 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.

για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του
LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», Υπομέτρο
19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», για προτάσεις δημοσίου χαρακτήρα.
Οι γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής των Υποδράσεων αφορούν στο σύνολο της περιοχής

παρέμβασης του τοπικού προγράμματος Δικτύου Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε.
Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης. Η περιοχή παρέμβασης
αποτελείται από τους εξής Δήμους: 1. Δήμος Κεφαλλονιάς, 2. Δήμος Ιθάκης.
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν Πράξεις δημοσίου
χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την
επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Οι εν λόγω παρεμβάσεις παρέχονται
δωρεάν στο ευρύ κοινό, ή η όποια χρηματική συνεισφορά από το κοινό καλύπτει μέρος μόνο του
πραγματικού κόστους της δραστηριότητας, δεν μεταβάλει τον μη οικονομικό της χαρακτήρα και
δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποζημίωση για την παρεχόμενη υπηρεσία.
Συνοπτική Περιγραφή Δράσεων/ υποδράσεων.
Δράση 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, η οποία
περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:
19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια
κτίρια.

1η Πρόσκληση Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 - 2020: «Καλές
πρακτικές νησιωτικής ανάπτυξης»
Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα

Η υποδράση αφορά σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων. Δύναται να ενισχυθούν
παρεμβάσεις σε υποδομές με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια
κτίρια και εγκαταστάσεις.
19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών
για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί
σταθμοί, αγροτικά ιατρεία).
Η υποδράση αφορά σε δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών, με σκοπό την
εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. Στην παρούσα
υποδράση δύναται να ενταχθούν πράξεις όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κέντρα
απασχόλησης και φροντίδας νέων, ηλικιωμένων ή ΑμεΑ, αθλητικοί χώροι.
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 (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι,
προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές).
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. Παράλληλα, μέσω της υποδράσης μπορούν να
υλοποιηθούν πράξεις οι οποίες αφορούν στην τουριστική προβολή και εξυπηρέτηση της περιοχής
εφαρμογής όπως η δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των τοπικών κέντρων τουριστικής
πληροφόρησης, η δημιουργία ιστοσελίδων, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού,
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.
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.
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 περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών /
συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι,
γεφύρια).
Μέσω της υποδράσης δύναται να υλοποιηθούν πράξεις που συνδέονται με:
•

Την πολιτιστική κληρονομιά, όπως για παράδειγμα μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών
συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία
εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών,
παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι,
γεφύρια.

•

Την φυσική κληρονομιά, όπως μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, προστασίας ή
αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χώρων.

Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, διοργάνωση
συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης.
Δράση 19.2.5 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα, η οποία
περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:
19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Η υποδράση αφορά στην βελτίωση της σύνδεσης των κτηνοτροφικών και γεωργικών
εκμεταλλεύσεων με τις μεταποιητικές μονάδες της περιοχής, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, για
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την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων καθώς και τη μείωση του
κόστους μεταφοράς τους και με τελικό σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Βασική
προϋπόθεση για την υλοποίηση μίας πράξης εντός της υποδράσης είναι η ύπαρξη και εξυπηρέτηση
μεταποιητικών μονάδων σε σχετικά μικρή απόσταση από την χωροθέτηση της Πράξης παράλληλα
με την εξυπηρέτηση του συνόλου των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
Δράση 19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών, η οποία περιλαμβάνει την
υποδράση
19.2.6.1.1 Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές
καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.
Η υποδράση αφορά στην ενίσχυση πράξεων για την πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές
πυρκαγιές, θεομηνίες, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς και
καταστροφικά συμβάντα καθώς και συμβάντα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Μέσω της
υποδράσης μπορούν να ενισχυθούν πράξεις όπως έργα προστατευτικών υποδομών, πρόληψης
πυρκαγιών.
19.2.6.1.2 Αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες
φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.
Η υποδράση αφορά στην ενίσχυση πράξεων για την αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές
πυρκαγιές, θεομηνίες, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς και
καταστροφικά συμβάντα καθώς και συμβάντα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Μέσω της
υποδράσης μπορούν να ενισχυθούν πράξεις όπως έργα αποκατάστασης δασικού δυναμικού.
Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 600.000,00
ΕΥΡΩ (Άρθρο 4 ΚΥΑ 2635/20-9-2017/ΦΕΚ 3313/17, ανάλογα με την υποδράση και την πράξη).
Για πράξεις που αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει
το ποσό των 50.000,00 €. Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες δεν αφορούν
στη δημιουργία υποδομών ή σε επενδύσεις.
Ένταση Ενίσχυσης.
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

(1)

(2)

(3)

1.

19.2.4.1

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

2.

19.2.4.2

100% 1 των επιλέξιμων δαπανών, εφόσον η πράξη δεν εμπίπτει στο καθεστώς κρατικών
ενισχύσεων

3.

19.2.4.3

100% 2 των επιλέξιμων δαπανών, εφόσον η πράξη δεν εμπίπτει στο καθεστώς κρατικών
ενισχύσεων

4.

19.2.4.4

100% 3 των επιλέξιμων δαπανών εφόσον η πράξη δεν εμπίπτει στο καθεστώς κρατικών
ενισχύσεων

Σε αντίθετη περίπτωση,
1, 3 Σε ποσοστό 80% των επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 53 καν. (ΕΕ) 651/2014 «Ενισχύσεις για τον πολιτισμό
και τη διατήρηση της κληρονομιάς»

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

2, 4
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Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

5.

19.2.4.5

100% 4 των επιλέξιμων δαπανών εφόσον η πράξη δεν εμπίπτει στο καθεστώς κρατικών
ενισχύσεων

6.

19.2.5.1

100% 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

7.

19.2.6.1.1

100% των επιλέξιμων δαπανών

8.

19.2.6.1.2

100% των επιλέξιμων δαπανών

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Υποβολή επενδυτικών προτάσεων.


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.
Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του
ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), στον σύνδεσμο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ».



Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε υποδράση αναφέρονται στους σχετικούς
Πίνακες του Οδηγού Διοικητικού Ελέγχου στα συνημμένα της παρούσας πρόσκλησης.



Η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην ΟΤΔ
«ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ», στη διεύθυνση Διοικητήριο
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Πλατεία Βαλλιάνου, Τ.Κ. 28100.



Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 22 Οκτωβρίου 2018 (22/10/2018)



Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 21 Δεκεμβρίου 2018 (21/12/2018)



Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 11 Φεβρουαρίου 2018 (11/02/2019)



Ημερομηνία λήξης
(29/03/2019)

ηλεκτρονικής

υποβολής

πρότασης:

29

Μαρτίου

2019

Ημερομηνία υποβολής, της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων
δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ: ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ – Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΙΘΑΚΗΣ: Το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης της
αίτησης στήριξης στο ΟΠΣΑΑ.
Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις
για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ.
Η παρούσα πρόσκληση και τα παραρτήματα αυτής διατίθενται σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική
μορφή, χωρίς αμοιβή, στα γραφεία της Ο.Τ.Δ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης είναι
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