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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 13-12-2012
Α.Π. : ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ48/3763
Προς:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης/Μη Ένταξη της Πράξης με τίτλο "48 Επιμορφωτικές και ενημερωτικές
διαλέξεις στην Αττική: α) για την παρουσία και διαμόρφωση των παραδοσιακών φορεσιών, των οργάνων
και των χορών της Κρήτης και β) για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα με σκοπό την ποιοτική βελτίωση
της ζωής των κατοίκων / επισκεπτών της. " στον Άξονα Προτεραιότητας "Αειοφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση
της Ποιότητας Ζωής" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική"

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 "περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999", όπως ισχύει,
2. Το Ν. 3614/2007 "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013" (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως ισχύει,
3. Την με αρ. πρωτ. 14053 / ΕΥΣ1749 / 27.03.2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει,
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/22-12-2000(ΦΕΚ 1620/Β/29-12-2000) / με την οποία
συστάθηκε / αναδιαρθρώθηκε η Υπηρεσία "ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ",
5. Τα κριτήρια επιλογής των πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας "Αειοφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής"
όπως αυτά εγκρίθηκαν με την απόφαση της Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Αττική"
6. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ/262 / 10-01-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Δικαιούχους για την
υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική", στον Άξονα Προτεραιότητας "Αειοφόρος Ανάπτυξη και
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής", ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ ,
7. Την με αρ. πρωτ. ΠΟΚΣ-08-10-12-Ε0005/08.10.2012 αίτηση χρηματοδότησης,
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Την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης "48 Επιμορφωτικές και ενημερωτικές διαλέξεις στην Αττική: α) για την
παρουσία και διαμόρφωση των παραδοσιακών φορεσιών, των οργάνων και των χορών της Κρήτης και β) για τα σύγχρονα
κοινωνικά προβλήματα με σκοπό την ποιοτική βελτίωση της ζωής των κατοίκων / επισκεπτών της. " με κωδικό ΟΠΣ 390508 και
δημόσια δαπάνη 61960 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ/262 / 10-01-2012
Πρόσκλησης "ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» του ΕΣΠΑ 2007-2013 Α.Π.2 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΚΘΠ 60 – ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
" όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τους κάτωθι λόγους:
Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο ελέγχου της πληρότητας των στοιχείων της αίτησης χρηματοδότησης και
ειδικότερα:
1 - Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση, αφορούν την επαρκή πληρότητα και ωριμότητα της
προτεινόμενης πράξης και αναγράφονται στο έντυπο Ε.

- Με βάση το υπ΄αριθμ. 3 πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής για την επιλογή προτάσεων στο πλαίσιο της
πρόσκλησης με κωδ.
αριθμ. ΕΥΤΟΠ 8 και ειδικότερα του ΚΘΠ 60 την 25/10/2012, η επιτροπή κρίνει ότι:η εν λόγω πρόταση δεν διαθέτει
τα στοιχεία που είναι απαραίτητα ώστε να ενταχθεί στον γενικότερο προγραμματισμό του Υπουργείου για την
πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειας Αττικής και συνεπώς δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την εν λόγω
πρόσκληση εντασσόμενη στο πρόγραμμα. Επιπλέον, η νομική μορφή του φορέα πρότασης (σωματείο) δεν τον
καλύπτει για την υποβολή της πρότασης, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στην σχετική πρόσκληση ΕΥΤΟΠ 8.

Για τους παραπάνω λόγους απορρίπτεται η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης.
Διευθυντής

Νταής Παναγιώτης

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Γ. Γραμματέως Πολιτισμού
2. Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού: Μονάδες Α1, Β1, Γ
Συνημμένα:

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Μονάδας Δ΄
Κ. Ντέντε
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