3.1 Δράση 6γ1.1.: Ενίσχυση μουσειακών υποδομών και πιστοποιήσεις αυτών
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσιο έργο

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των
τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών
εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης
των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ.
51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των
έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων
εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013
και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ.
51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής
των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την
επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως
31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των
οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από
24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη Επιστρεπτέα Ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Δεν υπάρχει ενδιάμεσος φορέας
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση «Ενίσχυση μουσειακών υποδομών και πιστοποιήσεις αυτών» αφορά στη
δημιουργία, βελτίωση και επέκταση μουσειακών υποδομών, για την προβολή του
πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω υποδράσεις:


Κατασκευή, αναβάθμιση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός κτιριακών υποδομών,
συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων και του περιβάλλοντα χώρου και
των απαραίτητων συνοδών έργων, με στόχο, μεταξύ άλλων, και την ικανοποίηση
των ιδιαίτερων αναγκών των επισκεπτών και εργαζομένων με αναπηρία.



Καταγραφή, επιλογή, τεκμηρίωση των προς έκθεση αντικειμένων και κειμηλίων.



Εκπόνηση μουσειολογικού προγράμματος & γενικός μουσειογραφικός σχεδιασμός.



Εκπόνηση μουσειολογικής – μουσειογραφικής
υποστηρικτικών αυτής εργασιών.



Προμήθεια και τοποθέτηση εκθεσιακών κατασκευών, σταθερής και κινητής
επίπλωσης που θα εξασφαλίζουν την λειτουργικότητα, την υψηλή αισθητική και την
ασφάλεια των χώρων.



Σχεδιασμός – παραγωγή εποπτικού υλικού μουσείο και την εισαγωγική –περιοδικήέκθεση.



Σχεδιασμός – παραγωγή εκπαιδευτικού φακέλου και υλικού.



Συντηρήσεις, μεταφορές και τοποθετήσεις εκθεμάτων



Έλεγχος του έργου από ελεγκτές δόμησης στο πλαίσια της Νομοθεσίας ελεγκτών
δόμησης.



Ενέργειες πιστοποίησης μουσειακών χώρων

μελέτης

και

όλων

των

Η υποστήριξη σε έργα πολιτισμού και τουρισμού περιορίζεται μόνο σε έργα μικρής
κλίμακας. Μια επένδυση σε υποδομές στους τομείς αυτούς θα θεωρείται μικρής κλίμακας,
αν το συνολικό κόστος του είναι μικρότερο ή ίσο των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το όριο αυτό
αυξάνεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ στην περίπτωση έργων υποδομής που θεωρούνται
παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης του 1972
που αφορά στην προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς από την
UNESCO.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν τη δράση
Κωδικός
δείκτη

CO09

Δείκτης

Αειφόρος Τουρισμός:
Αύξηση του
αναμενόμενου
αριθμού επισκέψεων
σε ενισχυόμενες
τοποθεσίες
πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς
και πόλους έλξης

Μονάδα
μέτρησης

Επισκέψεις/
έτος

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Μετάβαση

Σύνολο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

7.000,00

Ναί

Όχι

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

επισκεπτών

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης.
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)

2.200.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.200.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

1.100.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.100.000,00

εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα

614.000,00

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00
0
0
0
0

Δυνητικοί δικαιούχοι
Δυνητικοί δικαιούχοι των έργων είναι: οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και το Υπουργείο
Πολιτισμού & Αθλητισμού με τους εποπτευόμενους του φορείς και υπηρεσίες.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ημερομηνία
Ιούλιος 2015
Δ’ Τρίμηνο 2015

