ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΗ 1Η ΠΡΟΚΛΗΗ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΑΑ 2014-2020
(ΓΙΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ)
ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ Ο.Σ.Γ. ΠΙΔΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Δ. Ο.Σ.Α.
ηα πιαίζηα ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο Ννκνχ Πηεξίαο «ηπαηηγικέρ Σοπικήρ Ανάπηςξηρ με
Ππωηοβοςλία Σοπικών Κοινοηήηων» ηνπ ΜΔΣΡΟΤ 19: «ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜE ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΙΑ
ΣΟΠΙΚΧΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 - ΤΠΟΜΔΣΡΟ 19.2: «ΣΖΡΗΞΖ
ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΩΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΩΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΔ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΑ ΣΟΠΗΚΩΝ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ (CLLD/LEADER)», θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη (ππνςήθηνη δηθαηνχρνη) λα ππνβάιινπλ
ηηο πξνηάζεηο ηνπο για έπγα ιδιωηικού σαπακηήπα ζην πιαίζην ησλ Γπάζεων 19.2.2, 19.2.3 και 19.2.7.
H ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε (Δζληθνί πφξνη & ΔΓΣΑΑ), πνπ δηαηίζεηαη ζπλνιηθά γηα ηελ
έληαμε πξάμεσλ κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε, αλέξρεηαη ενδεικηικά ζε 2.782.500,00 €.
Αλαιπηηθφηεξα, νη δξάζεηο θαη ππνδξάζεηο πνπ δχλαηαη λα πινπνηεζνχλ, κέζσ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο,
γηα ηδησηηθνχ ραξαθηήξα παξεκβάζεηο είλαη νη αθφινπζεο:
Γπάζη /
Γημόζια
Πποϋπολογιζμόρ
Κανονιζηικό
Ποζοζηό Δνίζσςζηρ
Τποδπάζη
Γαπάνη (€)
(€)
Πλαίζιο
Γξάζε 19.2.2 Αλάπηπμε / βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρή εθαξκνγήο ζε
εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, πεξηνρέο ή δηθαηνχρνπο
Τπνδξάζε 19.2.2.2. Δλίζρπζε
επελδχζεσλ ζηελ κεηαπνίεζε,
εκπνξία θαη / ή αλάπηπμε
γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε
απνηέιεζκα κε γεσξγηθφ πξντφλ
γηα ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ
ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο.
Τπνδξάζε 19.2.2.3. Δλίζρπζε
επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ
ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ
εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο.
Τπνδξάζε 19.2.2.4. Δλίζρπζε
επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο
βηνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο,
παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε
κεηαπνίεζε, θαη ηνπ εκπνξίνπ κε
ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ
ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο.
Τπνδξάζε 19.2.2.5. Δλίζρπζε
επελδχζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ
γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ

200.000,00

520.000,00

260.000,00

150.000,00

400.000,00

50%
Δημόζια Δαπάνη έωρ
200.000€ ζηην ηπιεηία,
ζε επίπεδο «ενιαίαρ
επισείπηζηρ»

–Καλ. (ΔΔ) 1305/2013,
Άξζξν 17
–Καλ. (ΔΔ) 1407/2013

800.000,00

65%
Δημόζια Δαπάνη έωρ
200.000€ ζηην ηπιεηία,
ζε επίπεδο «ενιαίαρ
επισείπηζηρ»

–Καλ. (ΔΔ) 1305/2013,
Άξζξν 19
–Καλ. (ΔΔ) 1407/2013.

400.000,00

65%
Δημόζια Δαπάνη έωρ
200.000€ ζηην ηπιεηία,
ζε επίπεδο «ενιαίαρ
επισείπηζηρ»

–Καλ. (ΔΔ) 1305/2013,
Άξζξν 19
–Καλ. (ΔΔ) 1407/2013

230.769,23

65%
Δημόζια Δαπάνη έωρ
200.000€ ζηην ηπιεηία,
ζε επίπεδο «ενιαίαρ

–Καλ. (ΔΔ) 1305/2013,
Άξζξν 19
–Καλ. (ΔΔ) 1407/2013

αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ (παηδηθνί
ζηαζκνί, ρψξνη αζιεηηζκνχ,
πνιηηηζηηθά θέληξα, θιπ) κε
ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ
ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο.

επισείπηζηρ»

50%
Δημόζια Δαπάνη έωρ –Καλ. (ΔΔ) 1305/2013,
Τπνδξάζε 19.2.2.6. Δλίζρπζε
200.000€ ζηην ηπιεηία, Άξζξν 17
επελδχζεσλ νηθνηερλίαο θαη
ζε επίπεδο «ενιαίαρ
–Καλ. (ΔΔ) 1407/2013
πνιπιεηηνπξγηθψλ αγξνθηεκάησλ
επισείπηζηρ»
40.000,00
61.538,46
κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε
65%
εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο
Δημόζια Δαπάνη έωρ –Καλ. (ΔΔ) 1305/2013,
ζηξαηεγηθήο
200.000€ ζηην ηπιεηία, Άξζξν 19
ζε επίπεδο «ενιαίαρ
–Καλ. (ΔΔ) 1407/2013
επισείπηζηρ»
Γξάζε 19.2.3 Οξηδφληηα ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε / βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρή
εθαξκνγήο
Τπνδξάζε 19.2.3.1. Οξηδφληηα
εθαξκνγή κεηαπνίεζεο,
50%
εκπνξίαο θαη/ή αλάπηπμεο
Σςνολικόρ
-Καλ. (ΔΔ) 1305/2013,
γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε
700.000,00
1.400.000,00
Πποϋπολογιζμόρ έωρ Άξζξν 17,
απνηέιεζκα γεσξγηθφ πξντφλ κε
600.000€ & για άςλερ Παξάξηεκα ΗΗ
ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ
ππάξειρ έωρ 100.000 €
ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο.
Τπνδξάζε 19.2.3.3 Οξηδφληηα
55%
-Καλ. (ΔΔ) 1305/2013,
εθαξκνγή ελίζρπζεο
Σςνολικόρ
Άξζξν 19
επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ
Πποϋπολογιζμόρ έωρ -Καλ. (ΔΔ) 651/2014
600.000,00
1.090.909,09
ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ
600.000€ & για άςλερ Άξζξν 14
εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο
ππάξειρ έωρ 100.000 €
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο
Τπνδξάζε 19.2.3.4. Οξηδφληηα
εθαξκνγή ελίζρπζεο
55%
-Καλ. (ΔΔ) 1305/2013,
επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο
Σςνολικόρ
Άξζξν 19
βηνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο,
Πποϋπολογιζμόρ έωρ
300.000,00
545.454,55
-Καλ. (ΔΔ) 651/2014
παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε
600.000€ & για άςλερ
Άξζξν 14
κεηαπνίεζε, θαη ηνπ εκπνξίνπ κε
ππάξειρ έωρ 100.000 €
ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ
ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο
Γξάζε 19.2.7 πλεξγαζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ
Τπνδξάζε 19.2.7.3. πλεξγαζία
κεηαμχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ γηα
δηνξγάλσζε θνηλψλ κεζφδσλ
εξγαζίαο θαη ηε θνηλή ρξήζε
εγθαηαζηάζεσλ θαη πφξσλ
θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη/ή
ηελ εκπνξία ηνπξηζηηθψλ
ππεξεζηψλ, πνπ ζπλδένληαη κε
ηνλ αγξνηνπξηζκφ

12.500,00

19.230,77

65%
Δημόζια Δαπάνη έωρ
200.000€ ζηην ηπιεηία,
ζε επίπεδο «ενιαίαρ
επισείπηζηρ»

–Καλ. (ΔΔ) 1407/2013

Πεπιοσή εθαπμογήρ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο CLLD/Leader απνηειεί ην ζχλνιν ηνπ Ννκνχ Πηεξίαο,
εμαηξνχκελεο ηεο πφιεο ηεο Καηεξίλεο (εληφο ζρεδίνπ πεξηνρή).
Γηα ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο, επηπιένλ εμαηξείηαη θαη ε παξαζαιάζζηα πεξηνρή εθαξκνγήο, ε νπνία
νξίδεηαη αλαηνιηθά απφ ην δηαθξηηφ φξην πνπ θαζνξίδνπλ νη: α)Νέα εζληθή νδφο Αζελψλ-Θεζζαινλίθεο,
απφ ηνλ θφκβν ηεο Καηεξίλεο θαη πξνο ηα λφηηα έσο ηα φξηα κε ηελ Π.Δ. Λάξηζαο β)Παιαηά εζληθή νδφο

Καηεξίλεο-Θεζζαινλίθεο, απφ ηνλ θφκβν ηεο Καηεξίλεο θαη πξνο ηα βφξεηα έσο ηελ Γ.Κ. Αηγηλίνπ, δηφηη
απηέο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΑιΘ . Δηδηθφηεξα:
Γηα ηηο ππνδξάζεηο 19.2.2.3, & 19.2.3.3:
Γηα παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ελίζρπζε θχξησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ: πεξηνρή εθαξκνγήο
απνηειεί ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Γηα ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγηθέο κνξθέο θαηαιπκάησλ, ηηο κνλάδεο εζηίαζεο & αλαςπρήο, ηηο επηρεηξήζεηο
παξνρήο ππεξεζηψλ: πεξηνρή εθαξκνγήο απνηειεί ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ
πξνγξάκκαηνο πιελ ηεο παξαζαιάζζηαο πεξηνρήο (φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ).
Γηα ηηο ππνδξάζεηο 19.2.2.4, 19.2.3.4:
Γηα ηηο επηρεηξήζεηο κηθξήο θιίκαθαο εκπνξίαο: πεξηνρή εθαξκνγήο απνηειεί ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πιελ ηεο παξαζαιάζζηαο πεξηνρήο εθαξκνγήο (φπσο νξίδεηαη
παξαπάλσ).
Γηα ηελ ππνδξάζε 19.2.2.5: πεξηνρή εθαξκνγήο απνηειεί ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ
ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πιελ ηεο παξαζαιάζζηαο πεξηνρήο εθαξκνγήο (φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ).
Γςνηηικοί Γικαιούσοι ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηηο αλσηέξσ ππνδξάζεηο είλαη:
Τπνδξάζε 19.2.2.2
Μηθξέο θαη πνιχ κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο
Τθηζηάκελεο & λέεο επηρεηξήζεηο
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ΟΣΑ Α & Β βαζκνχ θαη θνξείο ηνπο, Φνξείο Γεκνζίνπ Σνκέα, ηδησηηθνί
θνξείο κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ.
Τπνδξάζε 19.2.2.3
Μηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο
Τθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο
Νέεο επηρεηξήζεηο ζηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ΟΣΑ Α & Β βαζκνχ θαη θνξείο ηνπο, Φνξείο Γεκνζίνπ Σνκέα, ηδησηηθνί
θνξείο κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ.
Τπνδξάζεηο 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.3.3, 19.2.3.4
Μηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο
Τθηζηάκελεο & λέεο επηρεηξήζεηο
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ΟΣΑ Α & Β βαζκνχ θαη θνξείο ηνπο, Φνξείο Γεκνζίνπ Σνκέα, ηδησηηθνί
θνξείο κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ.
Τπνδξάζε 19.2.2.6
Μηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο
Τθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο (νηθνηερλία, πνιπιεηηνπξγηθφ αγξφθηεκα)
Νέεο επηρεηξήζεηο κε δπλαηφηεηα ίδξπζεο νηθνηερλίαο, πνιπιεηηνπξγηθνχ αγξνθηήκαηνο
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ηδησηηθνί θνξείο κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ θαη δπλαηφηεηα πινπνίεζεο
αληίζηνηρσλ έξγσλ.
Γηθαίσκα δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο Πνιπιεηηνπξγηθψλ Αγξνθηεκάησλ έρνπλ: α) νη εγγεγξακκέλνη ζην
Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (ΜΑΑΔ), βάζεη ηνπ λ. 3874/2010 (ΦΔΚ 151 Α΄), β)
ζπκπξάμεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ εγγεγξακκέλσλ ζην ΜΑΔΔ θαη γ) ζπκπξάμεηο θπζηθψλ
ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ εγγεγξακκέλσλ ζην ΜΑΔΔ κε άιια θπζηθά ή/θαη λνκηθά πξφζσπα, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ν/νη εγγεγξακκέλνο/νη ζην ΜΑΑΔ κεηέρεη/-νπλ κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% ζηε
ζχκπξαμε.
Γηθαίσκα νηθνηερληθήο παξαζθεπήο κεηαπνηεκέλσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ έρνπλ κφλν ηα θπζηθά
πξφζσπα πνπ είλαη επαγγεικαηίεο αγξφηεο, φπσο απηνί νξίδνληαη θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν
Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ, ζχκθσλα κε ην N. 874/2010, θαζψο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο
ηνπο.
Οη ππνςήθηνη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ επελδπηηθή πξφηαζε πνπ ζα αθνξά κφλν έλα απφ ηα
δχν άξζξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1305/2013, είηε ζην άξζξν 17 είηε ζην άξζξν 19, φρη θαη ζηα
δχν.
Τπνδξάζε 19.2.3.1
Μηθξέο θαη πνιχ κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο

Τθηζηάκελεο & λέεο επηρεηξήζεηο
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ΟΣΑ Α & Β βαζκνχ θαη θνξείο ηνπο, Φνξείο Γεκνζίνπ Σνκέα, ηδησηηθνί
θνξείο κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ.
Τπνδξάζε 19.2.7.3
ρήκαηα ζπλεξγαζίαο θνξέσλ (απφ ηνπιάρηζηνλ δχν ελδηαθεξφκελνπο θνξείο). Μέιε ηνπ ζπλεξγαηηθνχ
ζρήκαηνο κπνξνχλ λα είλαη κφλν επηρεηξήζεηο νκνεηδψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ πξντφλησλ. Μηθξέο θαη
πνιχ κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο.
Ζ αίηηζη ζηήπιξηρ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζην ΠΚΔ θαη ζε θπζηθφ θάθειν ζηελ ΟΣΓ. Ζ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο ζηήξημεο, ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο Πιεξνθνξηθνχ πζηήκαηνο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ
(ΠΚΔ) (www.ependyseis.gr) πξνυπνζέηεη λα έρεη πξνεγεζεί δηαδηθαζία απφθηεζεο πξνζσπηθψλ
θσδηθψλ πξφζβαζεο απφ ηνλ/ηελ δπλεηηθφ δηθαηνχρν.
Ημεπομηνία έναπξηρ ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ ππόηαζηρ : 03/04/2019, ώπα: 13.00
Ημεπομηνία λήξηρ ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ ππόηαζηρ : 02/07/2019, ώπα: 15.00
Μεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζην ΠΚΔ, νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη νθείινπλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10)
εκεξψλ θαη έσο ψξα 14.30, λα ππνβάιινπλ (ή λα απνζηείινπλ κε ηαρπδξνκείν ή ηαρπκεηαθνξά) ζηελ
ΟΣΓ ΠΗΔΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ. Ο.Σ.Α. ην απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο, φπσο
παξάγεηαη απφ ην ΠΚΔ καδί κε θπζηθφ θάθειν ν νπνίνο ζα πεξηέρεη: φια ηα έληππα ηνπ Παξαξηήκαηνο Η
θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο, φπσο απηά πεξηιακβάλνληαη ζηα Κεθάιαηα 1 & 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο
ΗΗ, Τπφδεηγκα_2, «Οδεγφο Δπηιεμηκφηεηαο επηινγήο», ζηήιε «Γηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο», θαζψο θαη
ζην Κεθάιαην 6 «Πίλαθαο απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ», ηα νπνία δχλαηαη λα εθπιεξψλνπλ ηα
θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη επηινγήο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο
Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, ηε ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ
ζηήξημεο θαη άιιεο δηεπθξηλίζεηο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ψξεο ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο ή ζηα ηειέθσλα 2351027541 (θα. Παξηζαιίδνπ Μπέηηπ, θ. Εαπνπλίδεο
Κσλζηαληίλνο, θ. Σδέγθαο Νηθφιανο θα Κνινθάηζε Καηεξίλα), ή ζην e-mail: pieriki@otenet.gr.
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην ΠΑΑ 2014-2020, ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020, ην ζεζκηθφ
πιαίζην πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην ΠΑΑ 2014-2020, ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο
ησλ δαπαλψλ ησλ πξάμεσλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ
ζηήξημεο, βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.agrotikianaptixi.gr ή ζηην ιζηοζελίδα ηηρ ΟΣΓ
http://www.pieriki-anaptixiaki.gr .
Ζ πιήξεο Πξφζθιεζε κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο θαη φιν ην αλαιπηηθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, ηίζεηαη ζηε
δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, είηε απφ ηελ έδξα ηεο ΟΣΓ, ΠΗΔΡΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ. Ο.Σ.Α. είηε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.
H Ππόεδπορ ηηρ ΔΓΠ CLLDLEADER/ΔΠΑλΘ
ΜΑΤΡΙΓΟΤ Ι. ΟΦΙΑ
ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ Π.Δ. ΠΙΔΡΙΑ

«Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο».

