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Ρόδος, 10.07.2017

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων \ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας δημοσιεύθηκαν οι παρακάτω Προσκλήσεις:
1.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1
«ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΤΟΠΟΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΓΙΑ
ΕΡΓΑ ΜΕ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Συνοπτικά:
Καλούνται οι:
 Περιφέρειες της χώρας
 Δήμοι
 Λιμενικά Ταμεία
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στις παρακάτω δράσεις:
1) Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες,
στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε
εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων (για σκοπούς
βελτίωσης της ποιότητας, του ελέγχου και της ιχνηλασιμότητας ων προϊόντων που
εκφορτώνονται, αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, συμβολής στην προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας).
2) Επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων προκειμένου να
βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων.
3) Η κοινοτική στήριξη μπορεί να δοθεί για αντίστοιχες υποδομές στην αλιεία εσωτερικών
υδάτων (ΚΑΝ 508/2014 άρθρο 44 παρ. 1 στοιχείο στ.). Επισημαίνεται ότι η κοινοτική στήριξη δεν
καλύπτει την κατασκευή νέων λιμένων, νέων τόπων εκφόρτωσης ή νέων ιχθυοσκαλών. Στα
πλαίσια των προαναφερόμενων δράσεων μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ένταξη έργων
με προπαρασκευαστικές ενέργειες (μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις, κλπ).
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων επισυνάπτεται ή το βρίσκετε με τα
συνημμένα του εδώ
Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων
η
Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 30 Οκτωβρίου 2017.
Πληροφορίες: ΕΥΔ Αλιείας, κ. Κόντσα Καλλιόπη, τηλ: 2131501155, kkontsa@mou.gr

(Ακολουθεί η δεύτερη πρόσκληση)
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2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1
«ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΤΟΠΟΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΓΙΑ
ΕΡΓΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Συνοπτικά:
Καλούνται οι:
 Περιφέρειες της χώρας
 Δήμοι
 Λιμενικά Ταμεία
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στις παρακάτω δράσεις:
1) Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες,
στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε
εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων (για σκοπούς
βελτίωσης της ποιότητας, του ελέγχου και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων που
εκφορτώνονται, αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, συμβολής στην προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας).
2) Επενδύσεις σε αλιευτικούς λιμένες, ιχθυόσκαλες, τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια,
προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των
αλιευμάτων (ΚΑΝ 1380/2013 άρθρο 15 και ΚΑΝ 1379/2013 άρθρο 8 παρ. 2 στοιχείο β.) και για
να προστεθεί αξία στα υποχρησιμοποιούμενα συστατικά των αλιευμάτων.
3) Επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων προκειμένου να
βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων.
4) Η κοινοτική στήριξη μπορεί να δοθεί για αντίστοιχες υποδομές στην αλιεία εσωτερικών
υδάτων (ΚΑΝ 508/2014 άρθρο 44 παρ. 1 στοιχείο στ.).
Επισημαίνεται ότι η κοινοτική στήριξη δεν καλύπτει την κατασκευή νέων λιμένων, νέων
τόπων εκφόρτωσης ή νέων ιχθυοσκαλών.
Στα πλαίσια των προαναφερόμενων δράσεων μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για
ένταξη έργων χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες (π.χ. μελέτες, άδειες).
Μέσω της παρούσας Πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν εκτός από την κατασκευή των
έργων, εργασίες για την πλήρη λειτουργία των υποδομών και ενδεικτικά: ηλεκτροφωτισμός,
ύδρευση, πυρόσβεση, μηχανήματα εφοδιασμού νερού και ρεύματος για τους χρήστες των
καταφυγίων, δεξαμενές για την αποθήκευση των ελαιωδών καταλοίπων, βελτίωση της οδού
πρόσβασης στο καταφύγιο - τόπο εκφόρτωσης, προμήθεια ψυκτικών θαλάμων, κατασκευή –
βελτίωση χώρων υγιεινής, δημιουργία αποθηκευτικών και λοιπών βοηθητικών χώρων για τους
αλιείς, προμήθεια εξοπλισμού κ.ο.κ.
Θα υποβληθούν ως ξεχωριστά υποέργα οι παρακάτω περιπτώσεις ενεργειών: • Οι εργασίες
αρχαιολογίας, • Οι συνδέσεις με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω., • Η φωτοσήμανση των καταφυγίων και σε
κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού, • Η
προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για τα καταφύγια, • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για
την υποστήριξη του Δικαιούχου, που θα κριθούν αναγκαίες για την έγκαιρη και λειτουργικά
αποτελεσματική υλοποίηση βασικού υποέργου της Πράξης.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων επισυνάπτεται ή το βρίσκετε με τα
συνημμένα του εδώ
Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων
Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017.
Πληροφορίες: ΕΥΔ Αλιείας, κ. Κόντσα Καλλιόπη, τηλ: 2131501155, kkontsa@mou.gr
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