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Η ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ. ΟΤΑ δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα Αξιολόγησης των
Επενδυτικών Σχεδίων μετά τον Δειγματικό Έλεγχο από την «ΕΥΕ ΠΑΑ
Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
ένταξη στο Τοπικό Πρόγραμμα Άξονα 4 του ΠΑΑ (Προσέγγιση LEADER) Βόρειας
Πελοποννήσου.
Επί 29 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν με συνολικό αιτούμενο
προϋπολογισμό χωρίς ΦΠΑ 8.225.837,37 ευρώ, απορρίφθηκαν τα 5 ως μη πληρούντα
τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας και αξιολογήθηκαν ως υπαγώγιμα τα υπόλοιπα 24 με
συνολικό εγκρινόμενο προϋπολογισμό 6.237.480,10 ευρώ και αναλογούσα συνολική
Δημόσια Δαπάνη 3.352.762,60 ευρώ.
Εκ των υπαγώγιμων επενδυτικών σχεδίων προεγκρίνονται (προ ενστάσεων)
τα 8 με συνολικό προϋπολογισμό 1.709.127,00 και αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη
910.969,50 ευρώ, τα υπόλοιπα 16 παραμένουν επιλαχόντα και δεν ενισχύονται λόγω
εξάντλησης των διατιθέμενων πόρων των Προκηρυχθεισών Δράσεων, συνολικού
προϋπολογισμού 4.528.353,10 ευρώ και αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης
2.441.793,10.
Για την προένταξη επιλαχόντων έργων θα γίνει τροποποίηση του Τοπικού
Προγράμματος LEADER, με μεταφορά αδιάθετων πόρων Δημόσιας Δαπάνης από
Δράση σε Δράση, που τελεί υπό την έγκριση της «ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα»
του ΥΑΑΤ.
Ταυτόχρονα θα υποβληθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων αίτημα για την έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης
της τάξης του 1.000.000,00 €, ώστε να ενταχθούν όλα τα επιλαχόντα έργα της 3 ης
Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος.
Κατά των αποτελεσμάτων αυτών οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι επενδυτές
μπορούν να υποβάλλουν ένσταση προς την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, στα
γραφεία της ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ (Λεβίδι 22002), εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της
αξιολόγησης (δηλ. μέχρι 26-02-2014) 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, η δε ένταξη των υπαγώγιμων έργων θα γίνει με αποφάσεις του
Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την
υποβολή και έγκριση των Τεχνικών Δελτίων των έργων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν
την ιστοσελίδα της ΑΝΒΟΠΕ: www.anvope.gr.
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