Διαδικασίες Ενταξης & Υλοποίησης Επενδύσεων

Στο πρόγραμμα υπάρχουν καθορισμένα βήματα πάνω στα οποία πρέπει να κινηθεί ένας υποψήφιος
επενδυτής για την ένταξη της επένδυσής του στο τοπικό πρόγραμμα. Τα βήματα αυτά πολύ συνοπτικά είναι
τα εξής :

1. Προκήρυξη του προγράμματος από την εταιρία μας [εφεξής ΟΤΔ]

2. Σύνταξη και υποβολή φακέλου υποψηφιότητας από τον υποψήφιο Επενδυτή.
[Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποβολή της
πρότασης και διανέμεται με το σχετικό ενημερωτικό υλικό από την ΟΤΔ]

3. Εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας από την επιτροπή αξιολόγησης βάση των κριτηρίων αξιολόγησης
[Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από στελέχη της ΟΤΔ. Η επιτροπή γνωμοδοτεί και δεν
αποφασίζει.]

4. Η επιτροπή αξιολόγησης συντάσσει Δελτία Αξιολόγησης με τη σχετική αναλυτική τεκμηρίωση ανά
κριτήριο καθώς και Πρακτικό Αξιολόγησης στο οποίο περιλαμβάνεται και ο πίνακας κατάταξης.

5. Απόφαση της Ε.Δ.Π. LEADER επί της γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης.

6. Κοινοποίηση στην «ΕΥΕ ΠΑΑ Διαφοροποίηση» για την πραγματοποίηση δειγματοληπτικού ελέγχου.

7. Ενημέρωση των υποψήφιων επενδυτών με συστημένη επιστολή

8. Ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να υποβάλλει ένσταση σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων
της αξιολόγησης.
9. Εξέταση των ενστάσεων από την επιτροπή και σύνταξη πρακτικού στο οποίο περιλαμβάνονται
αναλυτικά η γνωμοδότηση της επιτροπής επί των όλων των αιτιάσεων των ενστάσεων.

10. Κοινοποίηση του πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων στους υποψήφιους επενδυτές της δράσης στην
οποία εντάσσεται η πρόταση και στην ΕΔΠ LEADER.

11. Απόφαση της ΕΔΠ, όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση της γνωμοδότησης της επιτροπής ενστάσεων
αναρτάται στην ιστοσελίδα της ομάδας και τοιχοκολλάται στην έδρα της.

12. Οριστικοποίηση της διαδικασίας των προς ένταξη έργων και υπογραφή σχετικής σύμβασης μεταξύ του
επενδυτή και της ομάδας

13. Έναρξη υλοποίησης του έργου το οποίο υλοποιείται με βάση την εγκεκριμένη μελέτη και με βάση της
υπογραφείσα σύμβαση χωρίς παρεκκλίσεις.

14. Παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης του έργου από την ΟΤΔ [«Επιτροπή Πιστοποίησης Έργων
LEADER»] η οποία διενεργεί τους διοικητικούς ελέγχους και διεκπεραιώνει τα αιτήματα πληρωμής των
δικαιούχων.

15. Υποβολή αιτήματος από τον επενδυτή για την καταβολή της ενίσχυσης

16. Έλεγχος του αιτήματος από την «Επιτροπή Πιστοποίησης Έργων LEADER»

17. Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής η οποία μπορεί να είναι το 50% της δημόσιας δαπάνης
με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζεται εγγυητική επιστολή η οποία αντιστοιχεί στο 110% της
προκαταβολής.

18. Το αίτημα για την καταβολή της ενίσχυσης ελέγχεται από την Επιτροπή Πιστοποίησης Έργων LEADER
η οποία προβαίνει στη σύνταξη πρακτικού.

19. Σύνταξη πρακτικού και καταβολή στο δικαιούχο χωρίς καμία παρακράτηση της οικονομικής ενίσχυσης
με πίστωση του λογαριασμού του. Εφόσον έχει ληφθεί προκαταβολή αυτή το ποσό αυτής αφαιρείται από
την αναλογούσα ενίσχυση

20. Έκδοση από το δικαιούχο αθεώρητου τιμολόγιου είσπραξης και αποστολή στην Ομάδα

21. Κατά την τελευταία πληρωμή του έργου πρέπει να προσκομιστούν και όλες οι απαραίτητες άδειες για τη
νόμιμη λειτουργία του έργου.

Οι διαδικασίες ένταξης και υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων καταγράφονται αναλυτικά στον οδηγό με
θέμα

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΏΝ ΣΧΕΔΙΩΝ»

