ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
2007-2013 (Π.Α.Α)
ΑΞΟΝΑΣ 4 – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» - (ΠΑΑ)
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α»
Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης
1.1 Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καλούνται οι
ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στα
πλαίσια του Μέτρου 41 του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER, στα
κάτωθι Υπομέτρα και δράσεις:
Μέτρο 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης»
ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ: Ανταγωνιστικότητα Κωδικός 411
ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ

L123α

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ
Αύξηση της αξίας των γεωργικών
προϊόντων

200.000,00

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά και Νομικά
πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
200.000,00
ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ: Βελτίωση ποιότητας ζωής /διαφοροποίηση Κωδικός 413
ΥΠΟΜΕΤΡΟ L 312
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ

L312-1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και
εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

L312-3

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων
παραγωγής ειδών διατροφής μετά την
α' μεταποίηση

ΣΥΝΟΛΟ

50.000,00

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, εκτός των
δικαιούχων του
υπομέτρου L 311 που
δύνανται να
υλοποιήσουν
επενδύσεις πολύ
μικρών επιχειρήσεων

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

100.000,00
ΥΠΟΜΕΤΡΟ L 313

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

L313-8

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός,
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για
την εξυπηρέτηση του τουρισμού,
(εναλλακτικές μορφές τουρισμού,
ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι
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50.000,00

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

50.000,00

Φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, εκτός των
δικαιούχων του
υπομέτρου L 311 που
δύνανται να

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1

υλοποιήσουν
επενδύσεις πολύ
μικρών επιχειρήσεων

αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας,
κέντρα δημιουργικής απασχόλησης )

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ

L321-2

50.000,00
ΥΠΟΜΕΤΡΟ L 321

ΔΡΑΣΕΙΣ

Χώροι άσκησης πολιτιστικών,
εκπαιδευτικών, αθλητικών
δραστηριοτήτων καθώς και
δραστηριοτήτων κοινωνικής
προστασίας, όπως κέντρα φροντίδας
παιδιών προσχολικής ηλικίας,
δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι
άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΡΑΣΕΙΣ

L323-1

Διατήρηση, αποκατάσταση και
αναβάθμιση περιοχών, με
προτεραιότητα σε τοποθεσίες υψηλής
φυσικής αξίας (όταν αυτές
προσδιοριστούν με σχετική μελέτηεμπειρογνωμοσύνη) και σε περιοχές
Natura 2000, όπως βελτίωση –
σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές
εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας
για την προστασία του εδάφους,
διαμόρφωση θέσεων θέας καθώς και
δράσεις περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης

L323-4

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

100.000,00

ΟΤΑ, τα νομικά τους
πρόσωπα,
Επιμελητήρια με
καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δημοσίου
χαρακτήρα και ιδιωτικοί
φορείς μη
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με
καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δημόσιου
χαρακτήρα

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΤΑ, τα νομικά τους
πρόσωπα και άλλοι
φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης,
Επιμελητήρια με
καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δημοσίου
χαρακτήρα και ιδιωτικοί
φορείς μη
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με
καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δημόσιου
χαρακτήρα
ΟΤΑ, τα νομικά τους
πρόσωπα και άλλοι
φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης,
Επιμελητήρια με
καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων
έργων, ιδιωτικοί φορείς
μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με
καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δημόσιου
χαρακτήρα, καθώς και
φυσικά και νομικά
πρόσωπα
ΟΤΑ, τα νομικά τους
πρόσωπα και άλλοι
φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης,
Επιμελητήρια με
καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δημόσιου
χαρακτήρα και ιδιωτικοί
φορείς μη
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με
καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δημόσιου
χαρακτήρα

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

100.000,00
ΥΠΟΜΕΤΡΟ L 323

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ

L323-2β

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

50.000,00

Διατήρηση, αποκατάσταση και
αναβάθμιση πολιτιστικών
χαρακτηριστικών της αγροτικής
υπαίθρου τα είχαν παραγωγική
δραστηριότητα κατά το παρελθόν και
ενισχύονται ώστε να καταστούν
επισκέψιμα (όπως μύλοι, λιοτρίβια,
πατητήρια)

50.000,00

Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για
τη μετατροπή τους σε μουσείασυλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με
τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική
κληρονομιά

50.000,00
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L323-5

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
και εκδηλώσεων ανάδειξης και
διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς –
στήριξη πολιτιστικών φορέων για
μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια
εξοπλισμού, μουσικών οργάνων,
στολών

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 41

96.000,00

ΟΤΑ, τα νομικά τους
πρόσωπα και άλλοι
φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης,
Επιμελητήρια με
καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δημόσιου
χαρακτήρα και ιδιωτικοί
φορείς μη
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με
καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δημόσιου
χαρακτήρα

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

246.000,00

696.000,00

1.2 Οι ανωτέρω προκηρυσσόμενες δράσεις του τοπικού προγράμματος συνολικής
Δημόσιας Δαπάνης 696.000,00€ συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) κατά 95% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά
5%.
1.3 Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος
της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών του έργου.
1.4 Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος ανά δράση, τα ποσοστά ενίσχυσης, οι επιλέξιµες
δαπάνες, οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής, οι προβλεπόµενες διαδικασίες
αξιολόγησης (κριτήρια επιλεξιµότητας και επιλογής) των επενδυτικών προτάσεων, η
ένταξη και οι όροι υλοποίησης των έργων, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα
(Ενημερωτικό υλικό) της αναλυτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
1.5 Η αναλυτική πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής διατίθενται στα γραφεία της
Ο.Τ.Δ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. στη Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 72 ΡΟΔΟΣ 85100, τηλ. 2241075323
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος.
Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε : www.ando.gr,
Άρθρο 2: Περιοχή εφαρμογής
2.1 Την Περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος αποτελούν οι παρακάτω
Δήμοι, Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες:
A/A

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΙ

1

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

2

ΑΦΑΝΤΟΥ

3

ΡΟΔΟΥ

4
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ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΛΙΝΔΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
KOINOΤΗΤΕΣ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ*
ΜΑΛΩΝΑΣ
ΑΦΑΝΤΟΥ*
ΚΑΛΥΘΙΩΝ*
ΚΟΣΚΙΝΟΥ
ΛΙΝΔΟΥ
ΛΑΡΔΟΥ

ΤΟΠΙΚΕΣ
KOINOΤΗΤΕΣ
ΜΑΣΑΡΩΝ
ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ
ΨΙΝΘΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΥ ΛΑΕΡΜΩΝ
ΠΥΛΩΝΟΣ

3

ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
ΜΑΡΙΤΣΩΝ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ
5
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ
ΠΑΣΤΙΔΑΣ
ΠΥΛΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ
6
ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ
ΚΩ
ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ
7
ΚΕΦΑΛΟΥ
ΛΕΙΨΩΝ
ΛΕΙΨΩΝ
ΛΕΙΨΩΝ
8
ΛΕΡΟΥ
ΛΕΡΟΥ
ΛΕΡΟΥ
9
ΠΑΤΜΟΥ
ΠΑΤΜΟΥ
ΠΑΤΜΟΥ
10
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
11 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
*Υλοποίηση παρεμβάσεων μόνο στις εκτός σχεδίου περιοχές.

ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Άρθρο 3: Χρόνος και Τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων
3.1 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 3η
Ιουλίου 2015 και ώρα 14:00
3.2 Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε : 28ης
Οκτωβρίου 72, Ρόδος 85100 είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική
επιστολή ή ταχυμεταφορά με την ένδειξη «Για την 3η πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος

του

τοπικού

προγράμματος

της

Ο.Τ.Δ.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΔΩ Α.Ε )», υπόψη κ.
Κων/νου Ζήφου.
Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΔΩ Α.Ε
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση
υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της
πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με
αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο
κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε
υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.
Άρθρο

4:

Διευκρινήσεις

πρόσκλησης

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος

–

Πληροφορίες
4.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το
περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ
ΑΝ.ΔΩ Α.Ε, αποκλειστικά εγγράφως.
4.2 Συμπληρωματικές έγγραφες διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος θα παρέχονται από την Ο.Τ.Δ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε το αργότερο πέντε (5)
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εργάσιμες ημέρες πριν την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής και
εφόσον έχουν ζητηθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία αυτή
(καταληκτική ημερομηνία υποβολής).
4.3 Οι ως άνω έγγραφες διευκρινίσεις αναρτώνται υποχρεωτικά και στην ιστοσελίδα
της Ο.Τ.Δ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε στην ως άνω προθεσμία.
4.4 Μετά την υποβολή των προτάσεων, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις
όρων της παρούσας πρόσκλησης από τους υποψηφίους δικαιούχους δε γίνονται
αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Για την
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER ΠΑΑ
Η Πρόεδρος
Παπαδημητρίου Βασιλική
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