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Η ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ. ΟΤΑ δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα Αξιολόγησης των Επενδυτικών
Σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
ένταξη στο

Τοπικό

Πρόγραμμα

Άξονα 4

του ΠΑΑ (Προσέγγιση LEADER) Βόρειας

Πελοποννήσου. Επί 55 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν (39 ιδιωτικά και 16 έργαδράσεις ΟΤΑ) με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 8.9549.47,67 ευρώ, απορρίφθηκαν τα
13 (12 ιδιωτικά και ένα ΟΤΑ) ως μη πληρούντα τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας και
αξιολογήθηκαν ως υπαγώγιμα τα υπόλοιπα 42 (27 ιδιωτικά και 15 ΟΤΑ) με συνολικό
εγκρινόμενο προϋπολογισμό 4.693.953,37 ευρώ και αναλογούσα συνολική Δημόσια Δαπάνη
3.461.221,31 ευρώ. Εκ των υπαγώγιμων επενδυτικών σχεδίων προεγκρίνονται (προ
ενστάσεων) τα 28 (22 ιδιωτικά και 6 ΟΤΑ) με συνολικό προϋπολογισμό 4.637.953,37 και
αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη 3.422.021,31 ευρώ, από δε τα υπόλοιπα 14 (5 ιδιωτικά και 9
ΟΤΑ) ένα έργο ΟΤΑ δεν ενισχύεται λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων της Δράσης
του (L313-4) και 13 (5 ιδιωτικά και 8 ΟΤΑ) με συνολικό προϋπολογισμό 1.018.003,07 ευρώ
και αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη 776.068,07 ευρώ παραμένουν επιλαχόντα και θα
προενταχθούν κατόπιν τροποποίησης του Τοπικού Προγράμματος, αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας ενδεχομένων ενστάσεων.
Κατά των αποτελεσμάτων αυτών οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να
υποβάλλουν ένσταση προς την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, στα γραφεία της ΑΝΒΟΠΕ,
εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης και
δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης (δηλ. μέχρι 16-4-2013) ή το αργότερο
εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την αποδεδειγμένη παραλαβή, από κάθε υποψήφιο,
της συστημένης επιστολής με την οποία του γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα της Δράσης
του.
Τα οριστικά αποτελέσματα θα εξαχθούν και θα ανακοινωθούν μετά την εκδίκαση τυχόν
ενστάσεων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την
ιστοσελίδα της ΑΝΒΟΠΕ: www.anvope.gr, όπου έχουν αναρτηθεί:
1) Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων.
2) Αναλυτικός Πίνακας - Ευρετήριο των Αποφάσεων ΕΔΠ,
3) τα Πρακτικά 115/16-1-13, 116/22-1-13 και 117/27-3-13 της Επιτροπής Διαχείρισης
Προγράμματος (ΕΔΠ LEADER), στα οποία περιλαμβάνονται οι αποφάσεις 3/13 – 10/13,
11/13 – 16/13 και 19/13 – 27/13 που αφορούν στην υπαγωγή ή όχι των υποβληθέντων
επενδυτικών σχεδίων στις προκηρυχθείσες Δράσεις L123α, L311-2, L312-1, L312-2, L3123, L313-4, L313-5, L313-6, L313-8, L321-1, L321-2, L321-3, L323-2β και L323-4.
Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Κων/νος Μπιτζής

