Δράση L321-1 : Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα
διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)

Γνωρίστε τη Δράση...

1. Περιγραφή της Δράσης

Στην περιοχή παρέμβασης
αγροτική οδοποιία κ.α.

υπάρχει σημαντική έλλειψη σε υποδομές όπως

Η ΟΤΔ προωθεί μέσω του τοπικού της σχεδίου μικρές αλλά ουσιαστικές πα
κατεύθυνση λόγω του χαρακτήρα του προγράμματος το οποίο μπορεί να
χ
Έργα , έως το 15% της Δημόσιας Δαπάνης του μέτρου 4.1).

2. Περιοχή εφαρμογής της δράσης σε Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή παρέμβασης με
σχέση με τους στόχους και τη
Δήμου Τυμπακίου.
στρατηγική του τοπικού
προγράμματος:

3.

Δικαιούχοι

4. Μέγιστο ύψος

προτεραιότητα

Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

παρεμβάσεων

Μέχρι 500.000 €

5. Ποσοστό επιχορήγησης

100%

επί του συνολικού κόστους της επένδυσης

6. Άλλες προϋποθέσεις

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
διέπει την εφαρμογή του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση
τυχόν διαφοροποι
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

7. Επιλέξιμες / μη επιλέξιμες δαπάνες Επιλέξιμες Δαπάνες

1.

Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.

2.

Δαπάνες κατασκευής.

3.

Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού.

4.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
Καν (ΕΚ) 1698/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(δηλ. εφόσον δ
ανάκτησής του)

Μη επιλέξιμες Δαπάνες

1.
Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσ
κ.λπ.).

2.

Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.

3.
Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομι
δικαιούχου.

4.
Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Δαπάνες για την εκπόνηση
εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου.

5.

Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές

6.

Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.

προσωπ

7.
Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή
επιλέξιμων δαπάνες.

α

8.
Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων
τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμο

8. Νομική Βάση

Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005, άρθρο 37 και σημείο 5
Καν(ΕΚ) 1974/2006
L321-1 Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα
γεωργικές εκμεταλλεύσεις)

