ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
(ΠΑΑ 2014-2020)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής
ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα)

του ΜΕΤΡΟΥ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του
ΠΑΑ 2014-2020

στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), CLLD/ LEADER
της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ»

Ανώγεια Ιούνιος 2019
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΕΓΤΑΑ)

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ

Έχοντας υπόψη:
1. Την απόφαση της ΕΔΠ CLLD / LEADER με αριθμό 5/3-6-2019 με θέμα: «Παράταση για
την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης έργων ιδιωτικού
χαρακτήρα για τις δράσεις 19.2.2 «Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή
δικαιούχους» και 19.2.3 «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της
επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής» του Μέτρου
19.2 του Τοπικού Προγράμματος .
2. Το με αριθμό 404/6-6-2019 έγγραφο της Ο.Τ.Δ. ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ προς
την ΕΥΚΕ περί τροποποίησης της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για έργα
ιδιωτικού χαρακτήρα Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ και το έγγραφο της ΕΥΚΕ με αριθμό
1117/6.6.2019
Ανακοινώνει
Την 1η τροποποίηση της με αριθμό 205/28-2-2019 πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων
έργων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 του Τοπικού
Προγράμματος CLLD / LEADER.
Η τροποποίηση της πρόσκλησης αφορά τα παρακάτω σημεία και παραρτήματα αυτής:
Πρόσκληση
•
•

•

•

Μέρος Α
Άρθρο 1 «Προκηρυσσόμενες υποδράσεις» Σημείο 1.3.1 «ένταση ενίσχυσης» σύμφωνα
με τις οδηγίες της ΕΥΚΕ
Άρθρο 3 «Δικαιούχοι», Υποδράση 19.2.2.6 «Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της
τοπικής στρατηγικής» σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΑΤ
Άρθρο 4 «Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής»
o Στο σημείο Α. «Γενικοί όροι» προστίθεται νέα παράγραφος σύμφωνα με
οδηγίες της ΕΥΚΕ
o Στο Σημείο Β «Ειδικοί όροι» τροποποιείται το σημείο 3 σύμφωνα με οδηγίες
της ΕΥΚΕ
Μέρος Β
Άρθρο 7 «Διαδικασίες υποβολής αίτησης στήριξης» : νέα καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των αιτήσεων στήριξης ορίζεται η 22/07/2019 και ώρα 15.00.

ΙΙ_2 Οδηγός Επιλεξιμότητας - Επιλογής
•

3 «Οδηγίες για την εξέταση των κριτηρίων επιλεξιμότητας πράξεων». Τροποποιείται
το κριτήριο 14

ΟΤΔ : ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ – Συνοπτικό κείμενο για την 1η Τροποποίηση Πρόσκληση υπομέτρου 19.2 (ιδιωτικές
παρεμβάσεις )
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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•

•

4 «Περιγραφή υποδράσεων τοπικού προγράμματος που προκηρύσσονται», 4.2
«Περιγραφή υποδράσεων» . Τροποποιούνται οι υποδράσεις:
o 19.2.2.2 «Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Τροποποιήθηκε η περιγραφή της υποδράσης με την απαλοιφή ενός σημείου
το οποίο είχε παραμείνει εκ παραδρομής στην αρχική πρόσκληση
o 19.2.2.5 «Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά
κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής»
Συγκεκριμένα προστίθεται και στην περιγραφή της υποδράσης οι
Επαγγελματίες Αγρότες ως Δικαιούχοι
o 19.2.2.6 «Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών
αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής».
Τροποποιείται η περιγραφή της υποδράσης καθώς και οι Δικαιούχοι
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΑΤ
5 «Κριτήρια επιλογής υποδράσεων τοπικού προγράμματος», Τροποποιούνται τα
σημεία 3 και 4 ως προς τη βαρύτητα των κριτηρίων της υποδράσης 19.2.2.2

Παράρτημα IV : Ένταση ενισχύσεων, Κανονισμοί και ειδικοί όροι ανά υποδράση
•

Ειδικοί όροι της υποδράσης 19.2.2.5 και 19.2.2.6
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