ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
CLLD/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)
(αρ.πρωτ 419/12-4-2019)
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ ΚΑΔ
(απόφαση ΕΔΠ Νο 10/15-7-2019)
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)»
Ενημερώνονται οι υποψήφιοι δικαιούχοι ότι σύμφωνα με:
α. την υπ.αριθμ. 10/15-7-2019 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ)
β. την υπ.αριθμ. 1441/17-7-2019 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)
γ. το από 22/7/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα για τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας
Εφαρμογής/Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης,
τροποποιείται η 1η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα), ως προς
το Παράρτημα Δ «Επιλέξιμοι ΚΑΔ για χρηματοδότηση ανά Υποδράση» και συγκεκριμένα:
Στην Υποδράση 19.2.2.2 «Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής

προστίθεται ο εξής ΚΑΔ: 20.15.80 - Παραγωγή ζωικών ή φυτικών
λιπασμάτων π.δ.κ.α.
στρατηγικής»,

Υπενθυμίζεται η Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:

Πέμπτη 22 Αυγούστου

2019 και ώρα: 15.00.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν
εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών να υποβάλλουν (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή
ταχυμεταφορά) στην ΟΤΔ το φυσικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική πρόσκληση.
Η τροποποίηση της Πρόσκλησης 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 στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ www.anher.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.agrotikianaptixi.gr.
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 Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ (Σαραντουλάκη & Χριστοδουλάκη γωνία, Τυμπάκι,
Τ.Κ. 70200) στο τηλέφωνο 2892040000 και στα στελέχη της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), Βασιλική
Παπανικολάου, Γεωργία Κουτσάκη και Κωνσταντίνος Κωνιωτάκης ή στο e-mail: mesara@anher.gr.
Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ Τ.Π. CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου
Εμμανουήλ Κοκοσάλης

