ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναπτυξιακή Πάρνωνα
Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Λεωνίδιο Αρκαδίας, T.K. 22300
Τηλ.: 27570-22807, Fax: 27570-23230
Email : leader@parnonas.gr

Αρ. Πρωτ.: 1020/69/26-04-2018
Για την υποβολή προτάσεων δημοσίου χαρακτήρα
στο πλαίσιο του μέτρου 19, υπομέτρο 19.2, του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
(ΠΑΑ 2014-2020)

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER: «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα
Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2014-2020 το οποίο εγκρίθηκε με την αριθ. 3206/12-12-2016 (ΦΕΚ 4111 Β’/2016)
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και αναμορφώθηκε με την αριθ.
2309/03-08-2017 αποδοχή/σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής &
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ,
ως Φορέας Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης),
καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο
πλαίσιο του Μέτρου 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την
υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων», για προτάσεις δημοσίου χαρακτήρα.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:

14 Μαΐου 2018

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:

31 Ιουλίου 2018

Ημερομηνία υποβολής, της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων
δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία
ΟΤΑ: Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία
οριστικοποίησης της αίτησης στήριξης στο ΟΠΣΑΑ
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ
19.2.4.1
19.2.4.2

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών
υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές
αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες
και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις,
κοινόχρηστοι χώροι, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)

19.2.4.4

Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση,
οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της
εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

19.2.4.3

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗ

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

19.2.4.5

19.2.4
Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ

Με την παρούσα πρόσκληση προκηρύσσονται οι παρακάτω δράσεις και υποδράσεις δημοσίου χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος:

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον
πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών
τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων
των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων
πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών
χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

•
•

ΟΤΑ Α’ βαθμού
Φορείς των ΟΤΑ Α’ βαθμού

Το σύνολο της
περιοχής
παρέμβαση

300.000,00

•
•
•

ΟΤΑ Α’ βαθμού
Φορείς των ΟΤΑ Α’ βαθμού
Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων
έργων

Το σύνολο της
περιοχής
παρέμβαση

400.000,00

•
•
•

ΟΤΑ Α’ βαθμού
Φορείς των ΟΤΑ Α’ βαθμού
Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων
έργων

Το σύνολο της
περιοχής
παρέμβαση

250.000,00

•
•
•

ΟΤΑ Α' Βαθμού
Φορείς Δημοσίου Τομέα
Ιδιωτικοί Φορείς με καταστατικό
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων
έργων

Το σύνολο της
περιοχής
παρέμβαση

•
•
•
•
•

ΟΤΑ Α’ βαθμού
Φορείς των ΟΤΑ Α’ βαθμού
Φορείς Δημοσίου Τομέα
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα
Ιδιωτικοί Φορείς με καταστατικό
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων
έργων

Το σύνολο της
περιοχής
παρέμβαση

580.000,00

400.000,00
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19.2.6
19.2.5
Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας
Παρεμβάσεις για τη βελτίωση
δασών
υποδομών στον πρωτογενή τομέα

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ
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ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗ

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις

Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες
φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα

Αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες
φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

•
•

ΟΤΑ Α’ βαθμού
Φορείς των ΟΤΑ Α’ βαθμού

Το σύνολο της
περιοχής
παρέμβαση

30.000,00

•
•
•

ΟΤΑ Α' Βαθμού
Φορείς Δημοσίου Τομέα
Ιδιωτικοί Φορείς με καταστατικό
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων
έργων

Το σύνολο της
περιοχής
παρέμβαση

30.000,00

•
•
•

ΟΤΑ Α' Βαθμού
Φορείς Δημοσίου Τομέα
Ιδιωτικοί Φορείς με καταστατικό
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων
έργων

Το σύνολο της
περιοχής
παρέμβαση

373.600,00

2.363.600,00

Η κατανομή του ποσού συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ανά υποδράση είναι ενδεικτική.
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Συνοπτική Περιγραφή υποδράσεων
Δράση 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, η οποία
περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις
19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση,
οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.
Η υποδράση αφορά σε υποδομές μικρής κλίμακας εντός οικισμών. Οι πράξεις που μπορούν να
υλοποιηθούν στο πλαίσιο της υποδράσης αφορούν σε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης
δημόσιων κτηρίων.
19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών
για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί
σταθμοί, αγροτικά ιατρεία).
Η υποδράση αφορά σε δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών, με σκοπό την
εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. Στην παρούσα
υποδράση δύναται να ενταχθούν πράξεις όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κέντρα
απασχόλησης και φροντίδας νέων, ηλικιωμένων ή ΑμεΑ, αθλητικοί χώροι.
19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές
αναψυχής,

ανάπλασης

χώρων

εντός

οικισμών,

τουριστικές

πληροφορίες

και

τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι
χώροι, ποδηλατικές διαδρομές).
Η υποδράση αφορά σε έργα μικρής κλίμακας που συμβάλουν / στοχεύουν στη βελτίωση της
ελκυστικότητας της περιοχής όπως άλση, πάρκα/πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα,
καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας. Παράλληλα, μέσω της υποδράσης μπορούν να
υλοποιηθούν πράξεις οι οποίες αφορούν στην εξυπηρέτηση της περιοχής εφαρμογής όπως η
δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, η
δημιουργία ιστοσελίδων, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, δημόσιες υποδομές
που κρίνονται απαραίτητες για την αύξηση της προσβασιμότητας σε επισκέψιμους χώρους. Οι
πράξεις που θα ενταχθούν μπορούν να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και με ιδιωτικές
επενδύσεις.
19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η υποδράση αφορά στη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της περιοχής
εφαρμογής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις που δύναται να
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υλοποιηθούν θα πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή / διατήρηση των
τοπικών στοιχείων της περιοχής όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η
ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα.
19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον
πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή
φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών,
καθώς

και

δράσεις

περιβαλλοντικής

ευαισθητοποίησης

(συμπεριλαμβανομένων

πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της
υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).
Μέσω της υποδράσης δύναται να υλοποιηθούν πράξεις που συνδέονται με:
• Την

πολιτιστική

κληρονομιά,

όπως

για

παράδειγμα

μελέτες

καταγραφής,

ενίσχυση

πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών,
δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων,
βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου
– μύλοι, γεφύρια.
• Την φυσική κληρονομιά, όπως μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, προστασίας ή
αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χώρων.
• Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης,
διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης.
Δράση 19.2.5 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα, η οποία
περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις
19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Η υποδράση αφορά στην βελτίωση της σύνδεσης των κτηνοτροφικών και γεωργικών
εκμεταλλεύσεων με τις μεταποιητικές μονάδες της περιοχής, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου,
για την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων καθώς και τη μείωση του
κόστους μεταφοράς τους και με τελικό σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Βασική
προϋπόθεση για την υλοποίηση μίας πράξης εντός της υποδράσης είναι η ύπαρξη και
εξυπηρέτηση μεταποιητικών μονάδων (τουλάχιστον μίας) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή
εφαρμογής του ΤΠ, παράλληλα με την εξυπηρέτηση του συνόλου των κατοίκων της ευρύτερης
περιοχής.
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Δράση 19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών, η οποία περιλαμβάνει την
υποδράση
19.2.6.1.1 Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές
καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.
Η υποδράση αφορά στην ενίσχυση πράξεων για την πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές
πυρκαγιές, θεομηνίες, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς και
καταστροφικά συμβάντα καθώς και συμβάντα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Μέσω
της υποδράσης μπορούν να ενισχυθούν πράξεις όπως έργα προστατευτικών υποδομών,
πρόληψης πυρκαγιών.
19.2.6.1.2 Αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες
φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.
Η υποδράση αφορά στην ενίσχυση πράξεων για την αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές
πυρκαγιές, θεομηνίες, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς και
καταστροφικά συμβάντα καθώς και συμβάντα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Μέσω
της υποδράσης μπορούν να ενισχυθούν πράξεις όπως έργα αποκατάστασης δασικού δυναμικού.

Ένταση ενίσχυσης
Ακολουθεί πίνακας με τους κανόνες έντασης ενίσχυσης ανά υποδράση
Ένταση ενίσχυσης ανά υποδράση
α/α

Κωδικός

1

19.2.4.1

2

19.2.4.2

3

19.2.4.3

4

19.2.4.4

5

19.2.4.5

6

19.2.5.1

7

19.2.6.1

Γενικοί Κανόνες για το
σύνολο των υποδράσεων

Εξειδίκευση ανά υποδράση
Για την υποδράση 19.2.4.1 ισχύουν μόνο οι γενικοί κανόνες

Ανέρχεται σε ποσοστό 100% των
επιλέξιμων δαπανών, εφόσον η
πράξη δεν εμπίπτει στο καθεστώς
κρατικών ενισχύσεων.
Σε αντίθετη περίπτωση,
απαιτείται εξέταση του ποσού
ενίσχυσης (επιλέξιμων δαπανών)
και κέρδους εκμετάλλευσης.
Σε κάθε περίπτωση το ποσό
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τη
διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων
δαπανών και του κέρδους
εκμετάλλευσης της επένδυσης.
Το κέρδος εκμετάλλευσης
αφαιρείται από τις επιλέξιμες
δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει
εύλογων προβλέψεων, ή μέσω
μηχανισμού ανάκτησης.

Για την περίπτωση αθλητικών και πολυλειτουργικών
ψυχαγωγικών υποδομών της υποδράσης 19.2.4.2, το ποσό της
ενίσχυσης μπορεί να καθοριστεί, αντί με τη μέθοδο αφαίρεσης
του κέρδους, σε ποσοστό 80% των επιλέξιμων δαπανών.
Για την υποδράση 19.2.4.3 ισχύουν μόνο οι γενικοί κανόνες
Για τις πράξεις της υποδράσης 19.2.4.4, το ποσό της ενίσχυσης
μπορεί να καθοριστεί, αντί με τη μέθοδο αφαίρεσης του
κέρδους, σε ποσοστό 80% των επιλέξιμων δαπανών
Για την περίπτωση των πράξεων της υποδράσης 19.2.4.5, το
ποσό της ενίσχυσης μπορεί να καθοριστεί, αντί με τη μέθοδο
αφαίρεσης του κέρδους, σε ποσοστό 80% των επιλέξιμων
δαπανών
Για την έκδοση μουσικών και λογοτεχνικών έργων το μέγιστο
ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει είτε τη διαφορά μεταξύ των
επιλέξιμων δαπανών και των προεξοφλημένων εσόδων του
έργου, είτε το 70 % των επιλέξιμων δαπανών.
Για την υποδράση 19.2.5.1 ισχύουν μόνο οι γενικοί κανόνες
Για την υποδράση 19.2.6.1 ισχύουν μόνο οι γενικοί κανόνες
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Περιοχή εφαρμογής
Η περιοχή εφαρμογής των προκηρυσσόμενων δράσεων και υποδράσεων στις οποίες αναφέρεται
η παρούσα πρόσκληση, περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησης και
συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί:
Συνοπτικός Πίνακας Περιοχής Παρέμβασης
Περιφερειακή
Ενότητα

ΑΡΚΑΔΙΑ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΛΑΚΩΝΙΑ

Δήμος

Τμήμα του Δήμου που ανήκει στην περιοχή παρέμβασης

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

Το σύνολο του Δήμου

Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Το σύνολο του Δήμου

Δήμος Μεγαλόπολης

Δ.Ε. Φαλαισίας

Δήμος Τρίπολης

Δ.Ε. Σκιρίτιδας, Δ.Ε. Τεγέας, Δ.Ε. Βαλτετσίου

Δήμος Άργους - Μυκηνών

Δ.Ε. Άργους (Τ.Κ.Δαλαμανάρας, Κεφαλαρίου, Πυργέλλας,
Ελληνικού, Ήρας, Ινάχου, Κουρτακίου, Λάλουκα), Δ.Ε.
Αχλαδοκαμπου, Δ.Ε Λερνας, Δ.Ε. Νέας Κίου

Δήμος Επιδαύρου

Το σύνολο του Δήμου

Δήμος Ερμιονίδας

Το σύνολο του Δήμου

Δήμος Ναυπλιέων

Δ.Ε. Ασίνης, Δ.Ε. Μιδέας, Δ.Ε. Νέας Τίρυνθας, Δ.Ε. Ναυπλιέων
(Άρια, Λευκάκια, Πυργιώτικα)

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Το σύνολο του Δήμου

Δήμος Ευρώτα

Το σύνολο του Δήμου

Δήμος Μονεμβασιάς

Το σύνολο του Δήμου

Δήμος Σπάρτης

Δ.Ε Θεραπνών, Δ.Ε. Καρυών, Δ.Ε. Μυστρά, Δ.Ε. Οινούντος,
Δ.Ε.Πελλάνας, Δ.Ε. Φάριδος, Δ.Ε. Σπαρτιατών (Τ.Κ. Αμυκλών,
Αφισίου, Καλυβίων Σοχάς, Κλαδά)

Δήμος Ελαφονήσου

Το σύνολο του Δήμου

Υποβολή επενδυτικών προτάσεων
➢ H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS)
συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η
ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού
δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.
Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του
ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), στον σύνδεσμο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ».
➢ Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε υποδράση αναφέρονται στους
σχετικούς Πίνακες του Οδηγού Διοικητικού Ελέγχου στα συνημμένα της παρούσας
πρόσκλησης.
➢ Η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην
ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», στη διεύθυνση
Λεωνίδιο Αρκαδίας, ΤΚ 22300.
➢ Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 14 Μαΐου 2018
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➢ Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 31 Ιουλίου 2018
➢ Ημερομηνία υποβολής, της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων
δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ: Το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία
οριστικοποίησης της αίτησης στήριξης στο ΟΠΣΑΑ.
Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις
για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ.
Η παρούσα πρόσκληση και τα παραρτήματα αυτής διατίθενται σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική
μορφή, χωρίς αμοιβή, στα γραφεία της Ο.Τ.Δ., στο Λεωνίδιο Αρκαδίας κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Επίσης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ.: www.parnonas.gr.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER

ΣΠΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
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