Δράση L323-3 : Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου
(όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις
με ενδημικά είδη)
Γνωρίστε τη Δράση...

1. Περιγραφή της Δράσης

Η περιβαλλοντική πίεση
που ασκείται στην περιοχή λόγω της άσκη
κτηνοτροφικής δραστηριότητας, η αλόγιστη ρίψη απορριμμάτων σε περιοχές υ
και η ανεξέλεγκτη και χωρίς προγραμματισμό διάνοιξη αγροτικών δρόμων έχ
σημεία προβλήματα
τα οποία δημιουργούν κακή αισθητική εικόνα στο
επισκέπτες.

Στο πλαίσιο της παρούσας
δράσης η Ομάδα προωθεί την αποκατάστα
περιοχών που εμφανίζουν σημάδια περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

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

3.

Δικαιούχοι

προγράμματος

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώ
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δη

4. Ύψος παρεμβάσεων

Το ανώτατο συνολικό κόστος ανέρχεται στις 300.000 €

5. Ποσοστό επιχορήγησης

100%

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 διαφοροποιήσεω
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

επί του συνολικού κόστους της επένδυσης

7. Επιλέξιμες / μη επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες

1.

Δαπάνες

Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών

2.
Καθαρισμοί απορριμμάτων και μπάζων σε περιοχές υγροτόπων, κοιτών
διαδρομών κ.λπ.)

3.

Εργασίες αποκατάστασης (χωματουργικές εργασίες,

φυτοτεχνικά έργα

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.

5.

Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά

6.

Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές

τ

προσωπ

7.

Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.

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
L323-3 Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά υπο
δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη)

