
 

 
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 1ης 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 19, 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ 

ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER  
 

Έληξε τη Δευτέρα 22/10/2018, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής Φακέλων Υποψηφιότητας επενδυτικών 

σχεδίων στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα, του 

τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER  (ΠΑΑ 2014-2020) για τις Π.Ε. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. 

 

Οι προτάσεις/Φάκελοι Υποψηφιότητας που κατατέθηκαν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι συνολικά 

51 με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 2.517.594,43 € υπερκαλύπτοντας την δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης 

που ανερχόταν σε 1.740.000,00 €. Αναλυτικότερα κατατέθηκαν: 

 

 6 προτάσεις/Φάκελοι Υποψηφιότητας στην Υποδράση 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας 

(ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 

ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια» με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 335.193,55 €. 

 38 προτάσεις/Φάκελοι Υποψηφιότητας στην Υποδράση 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)» με συνολική αιτούμενη 

δημόσια δαπάνη 1.736.500,88 €. 

 7 προτάσεις/Φάκελοι Υποψηφιότητας στην Υποδράση 19.2.5.1 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 445.900,00 €. 

 

Από τους ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού κατατέθηκαν  27 προτάσεις, από φορείς των ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού κατατέθηκε 1 

πρόταση, από άλλους Δημόσιους φορείς κατατέθηκε 1 πρόταση, από πολιτιστικούς συλλόγους κατατέθηκαν  14 

προτάσεις, ενώ από ΜΚΟ, Ιδρύματα και φορείς που έχουν στο καταστατικό τους υλοποίηση ανάλογων έργων 

κατατέθηκαν 8 προτάσεις.  

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία της Αξιολόγησης των Αιτήσεων σε επίπεδο επιλεξιμότητας και 

κριτήριων επιλογής ώστε να γίνει η τελική ένταξή τους προς χρηματοδότηση. 

 

Ταυτόχρονα η Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ολοκληρώνει τη διαδικασία 

προετοιμασίας της δημοσίευσης πρόσκλησης έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, που αναμένεται πολύ σύντομα. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. LEADER 2014-2020 

Ντέτσικας Κωνσταντίνος 

 

 
  

 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 


