Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τον άξονα 4 (προσέγγιση LEADER) του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 , το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκρότησε σχετική επιτροπή με τίτλο
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ), στην οποία ανέθεσε μέρος από τις αρμοδιότητες του,
σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρίας. Στην Ε.Δ.Π. συμμετέχουν έντεκα φορείς οι οποίοι
σε ποσοστό 45,45 % εξυπηρετούν συμφέροντα του Δημοσίου, και σε ποσοστό 54,55 % συμμετέχουν φορείς
που εκπροσωπούν κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους.
Συγκεκριμένα στην επιτροπή συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς :

1. Δήμος Ανωγείων
2. Δήμος Μυλοποτάμου
3. Δήμος Αμαρίου
4. Δήμος Γόρτυνας
5. Δήμος Μαλεβιζίου
6. Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Ανωγείων
7. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μυλοποτάμου
8. Σύλλογος Νέων Φουρφουρά
9. Πολιτιστικός Σύλλογος Ζαρού
10. Αγροτικός Οικοτεχνικός Συνεταιρισμός Γυναικών Δήμου Ρούβα "ΙΔΑΙΑ ΓΗ"
11. Πολιτιστικός Σύλλογος Βώρων

Η ΕΔΠ έχει τις εξής αρμοδιότητες :
1. Μεριμνά για την τροποποίηση του Προγράμματος, εφόσον απαιτείται και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του.
2. Εγκρίνει το πρόγραμμα ευρείας δημοσιοποίησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού
πληθυσμού κατά τη διάρκεια υλοποίησης του τοπικού προγράμματος Leader και δημοσιοποίησης των
τελικών αποτελεσμάτων των επιπτώσεων και των δεικτών ανάπτυξης του συνολικού τοπικού προγράμματος,
καθώς και των διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών.
3. Ορίζει τις Επιτροπές Αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων τελικών αποδεκτών, την Επιτροπή
Ενστάσεων και κάθε άλλη επιτροπή που απαιτείται για την υλοποίηση του προγράμματος.
4. Ορίζει την Επιτροπή/-ές Παρακολούθησης (τήρηση των υποχρεώσεων των τελικών αποδεκτών, πορείας
υλοποίησης του φυσικού, τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου του κάθε έργου/υποέργου και του
χρονοδιαγράμματός του) Ελέγχου και Παραλαβής των έργων/υποέργων του Προγράμματος.
5. Διενεργεί τους διαγωνισμούς και πραγματοποιεί τις σχετικές αναθέσεις για την αξιολόγηση του τοπικού
προγράμματος LEADER (ενδιάμεση και εκ των υστέρων αξιολόγηση).
6. Μεριμνά για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την έκδοση ενημερωτικού υλικού και
φακέλων υποψηφιότητας, με σκοπό την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς τελικούς αποδέκτες του
Προγράμματος.
7.

Μεριμνά για την εφαρμογή των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων των

υποψηφίων τελικών αποδεκτών.
8. Επιλέγει τους τελικούς αποδέκτες, που θα ενταχθούν για ενίσχυση στο Πρόγραμμα, με βάση τα
αποτελέσματα αξιολόγησης και την εισήγηση της Αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.
9. Μεριμνά για τη δημοσιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και την
ενημέρωση των υποψήφιων τελικών αποδεκτών για την έγκριση ή απόρριψη της πρότασής τους.
10.
Εγκρίνει την υπογραφή των συμβάσεων με τους τελικούς αποδέκτες του Προγράμματος, καθώς και
τυχόν τροποποιήσεις τους.
11. Απεντάσσει αιτιολογημένα έργα μετά από εισήγηση του Προέδρου της ΕΔΠ LEADER ή του
συντονιστή του προγράμματος.
12. Μεριμνά για την τήρηση πλήρους αρχείου και φακέλων ανά τελικό αποδέκτη και παρέχει στην
Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος LEADER και σε κάθε άλλο αρμόδιο όργανο κάθε απαιτούμενου
στοιχείου σχετικά με την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος.
13. Μεριμνά για την παροχή τακτικής πληροφόρησης στην Υπηρεσία Διαχείρισης προγράμματος
LEADER μέσω των μηνιαίων και τριμηνιαίων εκθέσεων του Ο.Π.Σ κ.λπ. Επίσης οφείλει να συνεργάζεται
μόνιμα και εποικοδομητικά με τις περιφερειακές και εθνικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στην υλοποίηση των
δράσεων και έργων του προγράμματος.
14.

Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις για την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Leader.

15. Μεριμνά για την υποβολή της τελικής έκθεσης υλοποίησης του προγράμματος, καθώς επίσης την
ενδιάμεση και τελική έκθεση αξιολόγησης.
16. Για την αποτελεσματική εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της, η ΕΔΠ μπορεί να συστήνει Ομάδες
Εργασίας ή να προσφεύγει σε εξωτερικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων επί
ειδικών θεμάτων, το σχεδιασμό ενημερωτικού υλικού, την οργάνωση εκδηλώσεων, την υλοποίηση ενεργειών
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης-δημοσιοποίησης, τη σύνταξη εκθέσεων κλπ, σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας και των εγκυκλίων εφαρμογής του Προγράμματος.
17.

Διευκολύνει όλους τους ελέγχους όλων των αρμόδιων οργάνων σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.

18. Η ΕΔΠ συνεργάζεται με το Διευθυντή της εταιρείας και το συντονιστή του προγράμματος και
στηρίζεται στη στελεχιακή δομή του προγράμματος Leader της ΟΤΔ για την επίτευξη του έργου της.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιτροπή κατεβάστε το σχετικό αρχείο

