Δράση L323-4 : Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε
μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική /
πολιτιστική κληρονομιά

Γνωρίστε τη Δράση...

1. Περιγραφή της Δράσης

Η περιοχή χαρακτηρίζεται
για το μεγάλο αριθμό οικισμών που έχουν χα
μεσαίας ή υψηλής πολιτιστικής αξίας αλλά και την πληθώρα των ιδιαί
χαρακτηριστικών που διαθέτει. Υπάρχουν αρκετά κτίσματα στα οποία εφόσο
παρεμβάσεις είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν στοιχεία της πλούσιας λαογραφικ
και πολιτιστικής κληρονομιάς για τη συγκέντρωση και ανάδειξή τους.

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης η Ομάδα προωθεί την μετατροπή των ιδια
σε
μουσεία, συλλογές και εκθετήρια για την ανάδειξη του πλούσιου
π
περιοχής.

2. Περιοχή εφαρμογής της δράσης σε Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του
σχέση με 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

Δαπάνες

1.

Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.

2.
Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικώ
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.

3.
Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να
απαιτήσεις λειτουργίας του έργου, όπως ισοπεδώσεις,
διαμορφώσεις, συν
ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.

4.
Δαπάνες προμήθειας καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού,
λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφορ

5.

Δαπάνες προμήθειας λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία

1.

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.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), εκτός εάν δεν μπορεί να ανα
ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3 (α) του Καν (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθ

5.

Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού.

6.

Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά

7.

Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές

προσωπ

8.
Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες
τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.

επιχειρή

9.

τ

Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.

10.
Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και
ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης.

λειτου

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

α

12.
Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων
τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμο

13.

8. Νομική Βάση

Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005, άρθρο 37 και σημείο 5
Καν(ΕΚ) 1974/2006
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