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ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.-ΑΝΚΟ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία
Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020, και ειδικότερα του ΜΕΤΡΟΥ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2:
«ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι)
να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.
Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος και
ειδικότερα στο σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων
Κοζάνης και Γρεβενών εξαιρουμένων των Δημοτικών Κοινοτήτων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας οι
οποίες ξεπερνούν σε πληθυσμό τους 15.000 κατοίκους.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ), που διατίθεται για την ένταξη
πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.880.000,00 €.
Οι δράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω της τοπικής στρατηγικής, όσον αφορά σε ιδιωτικού
χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:
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Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ.
Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του
Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει
να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/ την δυνητικό
δικαιούχο.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 13/03/2019, ώρα: 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 20/05/2019, ώρα: 15:00
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός προθεσμίας 10
ημερολογιακών ημερών και έως τις 14:00, να υποβάλλουν (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή
ταχυμεταφορά) στην ΟΤΔ ΑΝΚΟ το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται
από το ΠΣΚΕ μαζί με τον φυσικό φάκελο, ο οποίος θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης,
όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 8 «Οδηγός Επιλεξιμότητας - Επιλογής» και στο
Παράρτημα 9 «Πίνακας ενδεικτικών δικαιολογητικών», τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα
κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των
αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΑΝΚΟ, Φον Καραγιάννη 1-3 Κοζάνη, στο τηλέφωνο
24610 24022 και στα στελέχη της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), Γκερεχτέ Ζωή, Γκουντιό Εφη,
Παπαγερίδου Νάταλι, Χριστοδούλου Νίκη, Ράγια Βασίλη και Μαυρίδη Γρηγόρη, ή στο e-mail:
anko@anκο.gr.
Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το
θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες
επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή
των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην
ιστοσελίδα της ΟΤΔ http://www.ankoleader.gr/
Η πλήρης Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται
στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα της
ΟΤΔ, είτε μέσω του διαδικτύου.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ

Παναγιώτης Πλακεντάς

