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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

 

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

LEADER: ΤΠΟΜΕΣΡΟ 19.2.4.5 ΕΝΙΥΤΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ 

Η επιλεξιμόηεηα ηων δαπανών απσίδει από ηεν οπιζηική ςποβολή ηερ αίηεζερ ζηήπιξερ από ηον δικαιούσο ζηο 

Εμαηξνύληαη νη δαπάλεο γηα ηα Ολοκλεπωμένο Πλεποθοπιακό Σύζηεμα Αγποηικήρ Ανάπηςξερ (ΟΠΣΑΑ). 

γεληθά έμνδα νη νπνίεο είλαη επηιέμηκεο, ζύκθωλα κε ην άξζξν 65 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνύ αξηζ. (ΕΕ) 

1303/2013, εθόζνλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη πιεξωζεί από ηνλ δηθαηνύρν κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014. 

Δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαη εμνθινύληαη πξηλ ηελ ηειηθή έληαμε ηεο πξάμεο, γίλνληαη κε 

απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ δηθαηνύρνπ. 

Ο δηθαηνύρνο νθείιεη λα νινθιεξώζεη ην νηθνλνκηθό θαη θπζηθό αληηθείκελν ηεο πξάμεο, εληόο ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηόο ηεο, όπωο δειώλεηαη ζηελ αίηεζε ζηήξημεο, θαη εληόο, ην πνιύ, ηξηώλ (3) 

εηώλ από ηελ ζηηγκή ηεο έληαμεο (θαη ζε θάζε πεξίπηωζε κέρξη ηελ 30-06-2023), όπωο νξίδεηαη ζηνλ άξζξν 

4 ηεο Υ.Α. 13215/30.11.17. 

 

 

Α/Α  

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  

 

 

ΜΕΓΙΣΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΟΣΟ / ΠΟΟ ΣΟΝ 

ΕΠΙΥΟΡΗΓΟΤΜΕΝΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ 

ΕΡΓΟΤ 

1.  Καηαζθεπή ή βειηίωζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο Έως 100% 

2.  
Αγνξά λέωλ κεραλεκάηωλ θαη εμνπιηζκνύ 

κέρξη ηελ αγνξαζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνύ 

ζηνηρείνπ 

 

Έως 100% 

3.  Γεληθέο δαπάλεο ζπλδεόκελεο κε ηηο δαπάλεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α) θαη β), όπωο 

ακνηβέο αξρηηεθηόλωλ, κεραληθώλ θαη 

ζπκβνύιωλ, ακνηβέο γηα ζπκβνπιέο ζρεηηθά 

ηελ πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή 

βηωζηκόηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ 

δαπαλώλ γηα κειέηεο ζθνπηκόηεηαο. Οη 

κειέηεο ζθνπηκόηεηαο παξακέλνπλ επηιέμηκεο 

δαπάλεο αθόκε θαη όηαλ, βάζεη  ηωλ 

 

 

 

 

 

 

 

Έως 100% 
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απνηειεζκάηωλ ηνπο, δελ πξαγκαηνπνηνύληαη 

δαπάλεο ζύκθωλα κε ηα ζηνηρεία α) θαη β). Η 

επηιεμηκόηεηα ηωλ ζπγθεθξηκέλωλ δαπαλώλ 

αξρίδεη από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 θαη 

πξέπεη λα αθνξά κόλν ην πξνηεηλόκελν έξγν 

θαη όρη ηπρόλ πξνγελέζηεξε κνξθή ηνπ. 

4. 
Δαπάλεο γηα ηελ απόθηεζε ηωλ απαξαίηεηωλ 

γηα ηελ πξάμε εδαθηθώλ εθηάζεωλ 
 

5.  
Σύληαμε θαη παξαθνινύζεζε ηνπ 

επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

α. Δαπάλε ππνβνιήο θαθέινπ (θαηάζεζε 

Αίηεζε Σηήξημεο) κέρξη 1.000 € 

β. Τερληθή ζηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ (παξαθνινύζεζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ 

επελδπηηθνύ ζρεδίνπ) κέρξη 3.000 € 

 

 

Μέχρι 4.000 € 

6.  
Καηαζθεπή – αγνξά παξαδνζηαθώλ θνξεζηώλ 

Καηαζθεπή – αγνξά παξαδνζηαθώλ κνπζηθώλ 

νξγάλωλ 

 

Έως 100% 

7. 
Μίζζωζε ρώξωλ θαη εμνπιηζκνύ 

 

-αγνξά εθζεζηαθνύ πιηθνύ 

ιανγξαθηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ζηνηρείωλ 

 

 

Έως 100% 

 


