Μέτρο 431: Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση
Το μέτρο 431 περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπομέτρα:

431α: "Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ"

431β: "Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση"

Δικαιούχοι του μέτρου είναι οι ΟΤΔ που υλοποιούν τοπικά προγράμματα προσέγγισης LEADER στο πλαίσιο
του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

Για κάθε τοπικό πρόγραμμα η δημόσια δαπάνη του μέτρου 431 μπορεί να ανέλθει μέχρι το 20% της δημόσιας
δαπάνης του μέτρου 41. Σε κάθε περίπτωση, αύξηση της δημόσιας δαπάνης του μέτρου 431 σε σχέση με την
αρχικά εγκεκριμένη στο πλαίσιο της σύμβασης μεταξύ ΟΤΔ και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο εφόσον κατανεμηθεί επιπλέον δημόσια δαπάνη στο μέτρο 41
τηρώντας το αρχικά εγκεκριμένο ποσοστό.

Στο υπομέτρο 431α περιλαμβάνονται ενέργειες όπως στελέχωση, μετακινήσεις, λειτουργικά έξοδα,
εξοπλισμός, μηχανοργάνωση και οι αντίστοιχες δαπάνες για τη στήριξη των ΟΤΔ που υλοποιούν τοπικά
προγράμματα προσέγγισης LEADER στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

Στο πλαίσιο της σύμβασης μεταξύ ΟΤΔ και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθορίζεται η
ετήσια κατανομή της δημόσιας δαπάνης του υπομέτρου 431α. Για την τροποποίηση της κατανομής αυτής
τηρείται η διαδικασία του άρθρου 14, παράγραφος 4 κατωτέρω.

Στο υπομέτρο 431β περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:

·
431β-1: εκπόνηση μελετών για τις περιοχές παρέμβασης (όπως ενδεικτικά: μελέτες εξειδίκευσης
τομεακών στρατηγικών του τοπικού προγράμματος, μελέτες για την υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών στην

παραγωγή προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών κ.λπ.),

·
431β-2: ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέμβασης και το τοπικό πρόγραμμα (όπως
ενδεικτικά: διεξοδική πληροφόρηση των τοπικών φορέων και του πληθυσμού για τους στόχους, τη
στρατηγική, τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα, τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, τα
αναμενόμενα αποτελέσματα, τα επιμέρους θεματικά πεδία αυτού, τις διαδικασίες εφαρμογής κ.λπ.),

·

431β-3: διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής,

·
431β-4: ενέργειες επιμόρφωσης ατόμων με ηγετικό ρόλο στην ΟΤΔ (όπως τα μέλη της ΕΔΠ LEADER
και οι συντονιστές των τοπικών προγραμμάτων για θέματα αναπτυξιακού χαρακτήρα, εφαρμογής
προγράμματος, διοίκησης κ.λπ.).
Η δημόσια δαπάνη του υπομέτρου 431β θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 1% της δημόσιας δαπάνης
του μέτρου 41 του τοπικού προγράμματος.

