Επιστολη 4ης (125Α2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αθήνα 16-9-08

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
-

Αριθ. Πρωτ: 8679

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ταχ. ∆/νση:

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών

Ταχ. Κώδικας: 10443
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ : 125Α(2)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α Ν. 1558/85 ¨Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Oργανα ¨
(ΦΕΚ 137/Α) όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 /Α)
και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/07 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013»
3. Την Απόφαση της Επιτροπής των Ε(2007) 6015/29-11-07 µε την οποία εγκρίθηκε το
πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ)
4. Την Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης,
Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών , Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε την
οποία συγκροτείται η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ (διαχειριστική Αρχή)
5. Την αριθµ. 263545/4-1-08 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων περί µεταβίβασης στους Γενικούς Γραµµατείς,, Ειδικό Γραµµατέα ,
Γενικούς ∆ιευθυντές, ∆ιευθυντές και Τµηµατάρχες της εξουσίας να υπογράφουν µε
« εντολή Υπουργού» .

6. Την αριθµ. 245245/2-4-04 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε την οποία διορίζεται ∆ηµήτριος
Παπαγιαννίδης του Οδυσσέα στη θέση του Ειδικού Γραµµατέα µε αρµοδιότητες να
προΐσταται των υπηρεσιών του ∆ιοικητικού Τοµέα Προγραµµατισµού και
Εφαρµογών του Γ΄Κ.Π.Σ. (νυν του ∆ιοικητικού Τοµέα Κοινοτικών Πόρων και
Υποδοµών) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
7. Τα Συµπεράσµατα της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράµµατος µε τα
οποία συµφωνήθηκαν τα συνηµµένα κριτήρια επιλογής των πράξεων

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ
ΤΗΝ ∆/ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΣΥΝΕΠΙΚΟΥΡΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆/ΝΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ) για την υποβολή προτάσεων έργων ( πράξεων) προκειµένου να
ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στα πλαίσια του Μέτρου 125Α(2) .

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες
πράξεων του µέτρου(δηµόσια έργα):
•
•

Εκούσιοι αναδασµοί (µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µελέτη
αναδασµού, µελέτη ,κατασκευή παράλληλων έργων αναδασµού)
Παράλληλα έργα σε περιοχές περατωθέντων αναδασµών ( µελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παράλληλων έργων ,µελέτη των
παράλληλων έργων µε την κατασκευή των συνοδών αποστραγγιστικών
έργων και του απαραίτητου αγροτικού δικτύου )

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη στο εν λόγω Μέτρο θα
χρηµατοδοτηθούν κατά 29% από Εθνικούς πόρους και κατά 71% περίπου από

το

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) .
Ο συνολικός διαθέσιµος προϋπολογισµός (εθνική + κοινοτική συµµετοχή) που
διατίθεται συνολικά για την χρηµατοδότηση πράξεων µε την παρούσα επιστολή

είναι

120.000.000 ΕΥΡΩ .
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στους στόχους του µέτρου 125Α
«Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδοµής που σχετίζεται µε την ανάπτυξη και
προσαρµογή της γεωργίας και της δασοκοµίας υποµέτρο γεωργικός τοµέας

» του

Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της Γεωργίας και της
∆ασοκοµίας » του Προγράµµατος « Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 » (ΠΑΑ) .

Για την υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να συµπληρωθεί το έντυπο
αίτησης, το Τεχνικό ∆ελτίο πράξης (Τ∆Π) Υποδοµών και τα σχετικά Τεχνικά ∆ελτία
Υποπράξης (Τ∆Υ) , υποδείγµατα των οποίων επισυνάπτονται.
Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση τυποποιηµένων εντύπων
Τ∆Π/Υ απορρίπτονται.

Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων αρχίζει από την υπογραφή της
παρούσας απόφασης .
Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στα Κεντρικά γραφεία της ΕΥ∆ (Λ.
Αθηνών 58- 10443 ΑΘΗΝΑ) τις ώρες 09.00 έως 17.00 όλες τις εργάσιµες ηµέρες .
Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδροµικά , επί αποδείξει , µε
ηµεροµηνία υποβολής την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης στα γραφεία της Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης θα αξιολογήσει και θα επιλέξει προς
χρηµατοδότηση από το ΠΑΑ µόνον τις προτάσεις που υποβάλλονται σε συνέχεια της
παρούσας επιστολής .

Η διαδικασία που τηρείται για την χρηµατοδότηση των πράξεων στο ΠΑΑ
θα ακολουθήσει τα εξής στάδια:
1. Υποβολή της πρότασης στα γραφεία της ΕΥ∆ . Τα Τ∆Π/Υ πρέπει να είναι
ενυπόγραφα , συµπληρωµένα µε σαφήνεια και να συνοδεύονται από όλα τα
απαραίτητα για την εξέτασή τους έγγραφα. Στην περίπτωση που η πράξη
εγκριθεί για χρηµατοδότηση στο Πρόγραµµα το Τ∆Π/Υ αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της απόφασης χρηµατοδότησης
2. Έλεγχος πληρότητας αιτήσεων χρηµατοδότησης : Στις υποβαλλόµενες
προτάσεις διενεργείται άµεσα έλεγχος πληρότητας, µε βάση τη λίστα ελέγχου
πληρότητας αίτησης χρηµατοδότησης µε δυνατότητα υποβολής
συµπληρωµατικών στοιχείων από τον Φορέα Εφαρµογής µέχρι την ηµεροµηνία
που ορίζεται από την ΕΥ∆ .

3. Αξιολόγηση της πράξης από τη ΕΥ∆ . Τα υποβαλλόµενα Τ∆Π/Υ θα
αξιολογηθούν (άµεση αξιολόγηση µε δυαδικό σύστηµα) από την ΕΥ∆ µε
βάση τα κριτήρια που συµφωνήθηκαν στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης και στη συνέχεια προσαρµόστηκαν .
4. Για να επιλεγεί ένα έργο προς χρηµατοδότηση στο Μέτρο θα πρέπει να
λάβει θετική αξιολόγηση σε όλα τα επιµέρους στάδια.
Για την αξιολόγηση των Τ∆Π/Υ η ΕΥ∆ . διατηρεί το δικαίωµα του ελέγχου των

παρεχόµενων στοιχείων (π.χ. τήρηση της εθνικής ή κοινοτικής νοµοθεσίας)
Επίσης διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει κατά την διάρκεια της εξέτασης της
πρότασης κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνει απαραίτητη για την αξιολόγησή
της, καθώς επίσης και (µε επαρκή αιτιολόγηση) να χρηµατοδοτήσει την πράξη µε
µειωµένο προϋπολογισµό σε σχέση µε αυτό του αιτήµατος ή και να µειώσει
ανάλογα το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο. Στην περίπτωση αυτή το Τ∆Π/Υ
υποβάλλεται από τον Φορέα Εφαρµογής εκ νέου προσαρµοσµένο στις
παρατηρήσεις της ΕΥ∆
5. Μετά την αξιολόγηση εκδίδεται Φύλλο Αξιολόγησης των πράξεων . Αν η
αξιολόγηση είναι αρνητική η ΕΥ∆ ενηµερώνει εγγράφως τον Φορέα Εφαρµογής
6. Η έκδοση της Απόφασης χρηµατοδότησης του έργου /υποέργου γίνεται από
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ΄ Τροφίµων . Στην εν λόγω απόφαση θα
αναφέρονται οι συγκεκριµένοι όροι-υποχρεώσεις του Φορέα Εφαρµογής που
απορρέουν από το περιεχόµενο των Τ∆Π/Υ για την υλοποίηση των πράξεων /
υποπράξεων καθώς και αυτών που απορρέουν από το σύστηµα ∆ιαχείρισης και
Ελέγχου του ΠΑΑ και από την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία
7. Η ένταξη των πράξεων θα γίνεται µέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιµου
προϋπολογισµού της παρούσας επιστολής
Προκειµένου ο Φορέας Εφαρµογής να ενηµερωθεί αναλυτικά για τη συµπλήρωση των
Τ∆Ε/Υ , για τις πηγές από τις οποίες µπορεί να αναζητήσει σχετικά στοιχεία, για τα
απαιτούµενα έγγραφα που απαιτούνται να συνυποβληθούν µε το Τ∆Π/Υ και άλλες
ειδικές πληροφορίες µπορεί να απευθύνεται :
1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΥ∆ ( www.agrotikianaptixi.gr)

.Ο εν λόγω

δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥ∆ µε το σύνολο των
ενδιαφεροµένων σε θέµατα που αφορούν το ΠΑΑ και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε
σχετική πληροφορία
2. Στα τηλέφωνα της ΕΥ∆, Λ. Αθηνών 58, ΑΘΗΝΑ, τηλ 210 5275086 (κ. Φαράκου)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Συνηµµένα:
1. Παρ. :

Τεχνικό ∆ελτίο πράξης

2. Παρ.:

Υπόδειγµα Αίτησης υποβολής Πρότασης

3. Παρ.:

Κριτήρια επιλογής πράξεων

4. Παρ. :

Σχέδιο φύλλου αξιολόγησης πράξεων

5. Παρ. : Τεχνικό δελτίο µέτρου στο Πρόγραµµα

∆/ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
……………………………
………………………….

Ηµεροµηνία…………..
Αριθ. Πρωτ……………..

(στοιχεία εισηγητή)

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ
Οδός : Λ. Αθηνών 58
10443 ΑΘΗΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013»
«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»
Κωδικός µέτρου

125Α(2)

Σε συνέχεια της από ………….. Ενηµερωτικής επιστολή σας για την
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 125Α(2) του Προγράµµατος
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» το οποίο συγχρηµατοδοτείται κατά 70,87% από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΠΑΑ) υποβάλλουµε πρόταση πράξης
µε τίτλο : «………………………………………………………………………..»
………………………………………………………………………………………….
προτεινόµενου συνολικού προϋπολογισµού σε ευρώ……………………
Η πρόταση περιγράφεται αναλυτικά στο συνηµµένο Τεχνικό δελτίο Πράξης ( το
οποίο υποβάλλεται και σε δισκέττα) και στα σχετικά έγγραφα

Ο ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

(ονοµατεπώνυµο-σφραγίδα)

Συνοπτικά Στοιχεία
1. ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ……………………………….
2. ∆/νση:………………………………………………………………………
3. Ονοµατεπώνυµο νόµιµου εκπροσώπου…………………………………..
4. τηλ………………………………..
5. fax…………………………………..
6. Email………………………………….
Συνηµµένα έγγραφα/ αδειοδοτήσεις / µελέτες/τεχνικό δελτίο
(γίνεται αναλυτική αναφορά)
1. ……………………………..
2. ……………………………….
3. ………………………………….
4. …………………………………..
5. ……………………………………
6. …………………………………..

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Προς ενέργεια:
∆/νσεις ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ΄ Τροφίµων
Κοινοποίηση:
1. Γρ. κ. Υπουργού ΥΠΑΑΤ
2. Γραφεία Γενικών Γραµµατέων ΥΠΑΑΤ
3. Γεν. ∆/νση ∆/κης Υποστήριξης
4. ΟΠΕΚΕΠΕ

