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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ  2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) 

LEADER: ΤΠΟΜΕΣΡΟ 19.2.4.5 ΕΝΙΥΤΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ 

Τποδράζη 19.2.4.5 ηήξημε γηα κειέηεο, ππεξεζίεο θαη επελδύζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πνιηηηζκό, κε ηε 

δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηώλ, ησλ 

αγξνηηθώλ ηνπίσλ θαη ησλ ηόπσλ κε πςειή θπζηθή αμία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθώλ θνηλσληθό-

νηθνλνκηθώλ πηπρώλ, θαζώο θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

πνιηηηζηηθώλ / ζπλεδξηαθώλ θέληξσλ, κνπζείσλ, πνιηηηζηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ππαίζξνπ – κύινη, 

γεθύξηα).  

Ηκεξνκελία έλαξμεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξόηαζεο : 25.05.2018   

Ηκεξνκελία ιήμεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξόηαζεο :  03.08.2018 

Ηκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ππνγεγξακκέλεο αίηεζεο ζηήξημεο θαη όισλ ησλ ζπλεκκέλσλ δηθαηνινγεηηθώλ 

ζηελ ΟΣΔ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΜΕΗΝΙΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α., ενηός 

πένηε εργάζιμων ημερών θαη έσο ώξα 14.00 από ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

ζηήξημεο.  

Δεν θα γίνονηαι δεκηές αηηήζεηο ζηήξημεο εθηόο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηώλ θαη αηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ 

έρεη πξνεγεζεί ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξόηαζεο ζην ΟΠΑΑ. 

Μέζσ ηεο ππνδξάζεο δύλαηαη λα πινπνηεζνύλ πξάμεηο πνπ ζπλδένληαη κε:  

 Σελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, όπσο γηα παξάδεηγκα κειέηεο θαηαγξαθήο, ενίζτσζη πολιηιζηικών 

ζσλλόγων μέζω ηης προμήθειας μοσζικών οργάνων, παραδοζιακών θορεζιών, δημιοσργία 

εκθεηηρίων – ζσλλογών, πνιηηηζηηθώλ / ζπλεδξηαθώλ θέληξσλ, κνπζείσλ, βηβιηνζεθώλ, 

παξεκβάζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πνιηηηζηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ππαίζξνπ – κύινη, γεθύξηα.  

 Σελ θπζηθή θιεξνλνκηά, όπσο κηθξήο θιίκαθαο ηερληθά έξγα θαζαξηζκνύ, πξνζηαζίαο ή 

απνθαηάζηαζεο / αλαβάζκηζεο ηνπίσλ θαη ρώξσλ. 

Σελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε, όπσο δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη πιεξνθόξεζεο, δηνξγάλσζε 

ζπλαληήζεσλ, εκεξίδσλ, ζρεδίαζε ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ θαη πιηθνύ πξνώζεζεο.  

Εηδηθόηεξα, νη παξεκβάζεηο πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηελ ππν-δξάζε, όπσο απηέο θαηαγξάθεθαλ ζύκθσλα 

κε ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο, πεξηιακβάλνπλ έξγα όπσο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη:  

1. αμηνπνίεζε θηηξίσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ παξάδνζε θαη παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν 

αξρηηεθηνληθό ελδηαθέξνλ, ή κεηαηξνπή απηώλ ζε εζηίεο πξνβνιήο ησλ πνιηηηζηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο 

ηνπηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο γηα θνηλσθειή ρξήζε ή κηθξά κνπζεία (όπσο ιανγξαθηθά ή ηνπηθήο 

παξάδνζεο),  

2. δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηηζηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ππαίζξνπ, (όπσο γεθύξηα, 

βξύζεο, αλαπιάζεηο νηθηζκώλ πνιηηηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο, απνθαηαζηάζεηο λεξόκπισλ, ιηνηξίβηα, θ.ιπ.)  
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3. αλάδεημε ηνπίσλ ηεο ππαίζξνπ κε δεκηνπξγία παξαηεξεηεξίσλ ζε ηδηαηηέξνπ ελδηαθέξνληνο ζεκεία, 

πινπνίεζε εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ θαη πξνθύιαμεο αθηώλ, δεκηνπξγία ππνδνκώλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο 

νηθνινγηθήο αμίαο ησλ γεσξγηθώλ ζπζηεκάησλ, (όπσο θπηεύζεηο, ηερληθά έξγα πξνζηαζίαο/ δηεπζέηεζεο 

εδάθνπο ή πδάησλ), απνθαηάζηαζε ππνδνκώλ παξαδνζηαθνύ ραξαθηήξα π.ρ. δηακόξθσζε ινηπώλ 

πξάζηλσλ ππνδνκώλ θ.ιπ. ηελ παξνύζα δξάζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηαζθάιηζε ιεηηνπξγηθόηεηαο 

πνιηηηζηηθώλ δνκώλ  

4. ζηήξημε γηα κειέηεο θαη επελδύζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε, αμηνπνίεζε θαη 

αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηώλ, ησλ αγξνηηθώλ ηνπίσλ θαη ησλ ηόπσλ 

κε πςειή θπζηθή αμία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθώλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθώλ πηπρώλ, θαζώο θαη 

δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο.  

5. παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα ζεκαηηθνύ ελδηαθέξνληνο γηα ηε δεκηνπξγία κνπζείσλ θαη 

επηζθέςηκσλ ρώξσλ (π.ρ. κεηαηξνπή ζρνιείνπ ζε ρώξν εθζέζεσλ, θ.ιπ.)  

Ποζοζηό Επιτορήγηζης :  

α) για επενδύζεις ποσ δεν παράγοσν κέρδη έως 100%  

β) γηα επελδύζεηο πνπ παξάγνπλ θέξδε ην πνζό ηεο επηρνξήγεζεο δελ ππεξβαίλεη ηε δηαθνξά κεηαμύ ησλ 

επηιέμηκσλ δαπαλώλ θαη ηνπ θέξδνπο εθκεηάιιεπζεο ηεο επέλδπζεο. Σν θέξδνο εθκεηάιιεπζεο αθαηξείηαη 

από ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο εθ ησλ πξνηέξσλ, βάζεη εύινγσλ πξνβιέςεσλ. Ελαιιαθηηθά, ζηηο πεξηπηώζεηο 

εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 53 θαη 55 ηνπ Καλ. 651/2014, ην κέγηζην πνζνζηό ελίζρπζεο δύλαηαη λα θαζνξηζηεί 

ζην 80% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ ρσξίο ηελ δηεμαγσγή ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο.  

ηότος ηης Τποδράζης είναι : Η δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ππνδνκώλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πνιηηηζηηθνύ  

ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο θαη ηε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο  

Πεδίο και γεωγραθικές περιοτές εθαρμογής ηης Τποδράζης : Η ππν-δξάζε εθαξκόδεηαη ζε όιε ηελ  

πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

Γηα ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο ππνδξάζεηο ην ζπλνιηθό επηιέμηκν θόζηνο ζα αλέξρεηαη κέρξη 600.000,00 € ή 

θαη ζα θαιύπηνπλ δαπάλεο πνπ μέτρι 50.000,00€ όηαν αθορά ηην σλοποίηζη ενεργειών άσλοσ ταρακηήρα 

ελδεηθηηθά ζα αθνξνύλ ζε:  

 Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη έξγα ππνδνκήο θαη πεξηβάιινληνο ρώξνπ  

 Μεραλνινγηθόο Εμνπιηζκόο  

 Λνηπόο Εμνπιηζκόο  

 Εμνπιηζκόο ΑΠΕ  

 Μειέηεο εθαξκνγήο θαη πηζηνπνίεζεο ζπζηεκάησλ θαη ζεκάησλ πνηόηεηαο  

 Αλάπηπμε ινγηζκηθνύ  

 Δηακόξθσζε Υώξσλ  

 Μειέηεο έξεπλαο αγνξάο, κάξθεηηλγθ πξνώζεζεο πξντόλησλ  

 Μειέηεο γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ινηπέο κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ  
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 ρεδηαζκόο θαη παξαγσγή πιεξνθνξηαθνύ θαη δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

επηζθεπηώλ  

 Δεκηνπξγία ληνθηκαληέξ  

 Μίζζσζε ρώξσλ θαη εμνπιηζκνύ  

 Εμνπιηζκόο θαη νπηηθναθνπζηηθά κέζα  

 Παξαγσγή-αγνξά εθζεζηαθνύ πιηθνύ  

 Έξεπλα / θαηαγξαθή πνιηηηζηηθώλ, ιανγξαθηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ  

 Καηαζθεπή – αγνξά παξαδνζηαθώλ θνξεζηώλ  

 Καηαζθεπή – αγνξά παξαδνζηαθώλ κνπζηθώλ νξγάλσλ. 

 


