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  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Δικαιούχος :   Πόλη: 
Ταχ. Διεύθυνση :   Ημερομηνία : 
Ταχ. Κώδικας :   Αρ. Πρωτ. 
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Τηλέφωνο :   
Fax :   
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ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 226 – ΔΡΑΣΕΙΣ 2 ΚΑΙ 3 

 
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. … Πρόσκλησης της Ειδικής Γραμματείας Δασών του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την υποβολή 

προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 226 – Δράση: ----------------------------------------------

-------του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας, 2007-2013, το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ), υποβάλλουμε πρόταση για την χρηματοδότηση της  πράξης με τίτλο 

«……………………………………………..» και δημόσια δαπάνη …………….. ευρώ.  

Η πρόταση περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης και τα 

σχετικά συνοδευτικά έγγραφα.  

 

 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου 

 

 

 



ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:  
1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης Υποδομών 

2. Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη 

χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης 

προγραμματικής περιόδου. 

3. Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Δικαιούχου για την υποβολή 

αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης (όπου 

απαιτείται). 

4. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της 

πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του και Διαχειριστικό Σχέδιο 

Λειτουργίας του συνολικού έργου. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται φορέας 

λειτουργίας του έργου, ο δικαιούχος θα πρέπει, πριν την ολοκλήρωση του 

έργου, να έχει εξασφαλίσει τον ορισμό ή τη δημιουργία συγκεκριμένης 

επαρκούς δομής ή υπηρεσίας για την απρόσκοπτη λειτουργία του. Η δέσμευση 

αυτή θα συμπεριληφθεί στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης. 

5. Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα, ανάλογα με το είδος της πράξης, 

και ειδικότερα: 

 Αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη/ες για το Υποέργο/α της προς ένταξη Πράξης 

 Προϋπολογισμός μελέτης/ων με τα ισχύοντα κατά τον χρόνο ένταξης τιμολόγια. 

 Τεύχη δημοπράτησης. 

  Άδεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, όπου απαιτείται. 

 Περιβαλλοντική αδειοδότηση ή σχετική απαλλαγή 

 Άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με τη φύση του υποέργου/ων της 

προτεινόμενης Πράξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

 


