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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Πήλιο, πεδινές περιοχές Ν. Μαγνησίας»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4, «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ)

Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε η εφαρμογή Τοπικού Προγράμματος με
τίτλο: «Πήλιο, πεδινές περιοχές Ν. Μαγνησίας», με Φορέα Υλοποίησης την Ανώνυμη Εταιρία
με την επωνυμία: «Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) - Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α», η
οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ).
Με την παρούσα πρόσκληση, η ΟΤΔ καλεί τους ενδιαφερόμενους τελικούς δικαιούχους
(υποψήφιους επενδυτές κατά περίπτωση– ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με
καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα), να υποβάλλουν
προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:
Α. Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά τα εξής υπομέτρα και δράσεις:
Υπομέτρο

Δράση

-Δράση

Ενδεικτικό

Ενδεικτική

Ίδια

Συνολικό

Δημόσια Δαπάνη

Συμμετοχή

κόστος

(Κοινοτική &
Εθνική
συμμετοχή)

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L 313 : ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
L313-2

Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων.

L313-4

Προβολή και προώθηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων των περιοχών.

100.000,00

100.000,00

0,00

171.428,57

120.000,00

51.428,57
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ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 313

271.428,57

220.000,00

51.428,57

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L 321 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
L321-2

Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής
ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία,
χώροι άσκησης πολιτιστικών

202.140,00

202.140,00

0,00

60.000,00

45.000,00

15.000,00

262.140,00

247.140,00

15.000,00

δραστηριοτήτων
L321-3

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και
εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης
της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη
πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας
υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού,
μουσικών οργάνων, στολών.
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 321

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L 323 : ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
L323-1

Διατήρηση, αποκατάσταση και
αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση –
σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές
εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας
για την προστασία του εδάφους,

0,00
190.341,00

190.341,00

100.000,00

100.000,00

267.520,00

267.520,00

0,00

557.861,00

557.861,00

0,00

1.091.429,57

1.025.001,00

66.428,57

διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και
δράσεις περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης.
L323-2α

Διατήρηση, αποκατάσταση και
αναβάθμιση πολιτισμικών
χαρακτηριστικών της
αγροτικής υπαίθρου που δεν είχαν ποτέ

0,00

παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες
, γεφύρια)
L323-4

Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη
μετατροπή τους σε μουσεία –συλλογές εκθετήρια που σχετίζονται με τη
λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική
κληρονομιά
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 323
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 41

Β. Οι δράσεις που εντάσσονται στο τοπικό πρόγραμμα, η περιοχή εφαρμογής των δράσεων, οι
τελικοί δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορηγήσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις
συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των
προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, καθώς και ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των έργων
περιγράφονται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αυτής. Την παρούσα Πρόσκληση, με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της, μπορούν να
προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι, χωρίς αμοιβή, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή από τα
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γραφεία της Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) - Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α στο Βόλο επί της
οδού Λαρίσης 191, Τ.Κ.38334, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, είναι διαθέσιμη και στο
δικτυακό τόπο της Ε.Α.Π. Α.Ε. www.eapilio.gr.
Γ. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελεί το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής, στο οποίο περιλαμβάνονται:
Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
Ενημερωτικό υλικό σχετικά με το περιεχόμενο, τις περιοχές εφαρμογής, τους δυνητικούς
δικαιούχους, τα ποσοστά ενίσχυσης και τις επιλέξιμες δαπάνες των προκηρυσσόμενων δράσεων,
Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας για τα Υπομέτρα L321, L323,
Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας για τις δράσεις L313-2, L313-4,
Κριτήρια επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια),
Κριτήρια επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια),
Διευκρινήσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής,
Λίστα απαιτούμενων δικαιολογητικών,
Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες,
Η ΚΥΑ 401/2010 και η ΥΑ 1577/22-7-2010,
Το εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER της Ε.Α.Π. Α.Ε .
Δ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 15/10/2012 και
ώρα 14:00. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται γραφεία της Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε.
(Ε.Α.Π. Α.Ε.) - Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο Βόλο επί της οδού Λαρίσης 191, Τ.Κ.38334, είτε
ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος της Ο.Τ.Δ. «E.Α.Π. Α.Ε»».
Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει
ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως στην Εταιρία 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. μετά την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής, δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε
αυτούς που την υπέβαλαν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για
το περιεχόμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα γραφεία της Ο.Τ.Δ.
«Ε.Α.Π. Α.Ε.» ή στα τηλέφωνα 24210 78391-5 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνοι για
παροχή πληροφοριών είναι η κα Κοντογεωργίου Κατερίνα, ο κος Αγριγιάννης Γεώργιος, ο κος
Βλειώρας Δημήτρης και ο κος Καλαντζής Αντώνης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ(ΕΔΠ L)
LEADER
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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