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Καζεζηώο 19.2: Σηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεωλ ζην πιαίζην ηεο Σηξαηεγηθήο
Τνπηθήο Αλάπηπμεο κε πξωηνβνπιία ηνπηθώλ θνηλνηήηωλ -. Δξάζε 19.2.2: Δξάζεηο
ελίζρπζεο επελδύζεωλ γηα κε γεωξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αίηεζε Αξ. ΧΧΧΧΧΧΧ
Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα ζαο πιεξνθνξνύκε όηη ε αίηεζή ζαο εμεηάζηεθε θαη
απνξξίπηεηαη γηα ηνπο πην θάησ ιόγνπο:
ε πεξίπησζε απόξξηςεο ηεο αίηεζεο, λα αλαθέξεηαη ν ιόγνο απόξξηςεο. ε πεξίπησζε
έγθξηζεο ηεο αίηεζεο αιιά ε θαηάζηαζε ηεο αίηεζεο δελ είλαη «Δπηηπρήο Μνξηνδόηεζε», λα
αλαθέξεηαη «Μεηά ηε κνξηνδόηεζε ε αίηεζή ζαο δελ εμαζθάιηζε ηελ απαηηνύκελε
βαζκνινγία γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ηειηθό θαηάινγν ησλ εγθεθξηκέλσλ αηηήζεσλ»
Δάλ δηαθσλείηε κε ην πεξηερόκελν ηεο παξνύζαο επηζηνιήο κπνξείηε λα ππνβάιεηε έλζηαζε
ζε δηάζηεκα κέρξη θαη ηξηάληα εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο
παξνύζαο επηζηνιήο. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο, ηπρόλ ελζηάζεηο πνπ ζα
παξαιακβάλνληαη, ζα ζθξαγίδνληαη ωο εθπξόζεζκεο θαη δελ εμεηάδνληαη. Οη
ελζηάζεηο πξέπεη απαξαίηεηα λα ππνβάιινληαη ζηα Γξαθεία ηεο ΟΤΔ όπνπ είραηε
ππνβάιεη ηελ αίηεζε ζαο κε ην εηδηθό έληππν, Οπνηαδήπνηε άιιε κνξθή εληύπνπ
ππνβιεζεί/απνζηαιεί πέξαλ ηνπ εληύπνπ έλζηαζεο, δελ ζεωξείηαη έλζηαζε θαη δελ
ζα εμεηάδεηε από ηελ Επηηξνπή Ελζηάζεωλ.
.
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ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε εγθξίλεηαη αιιά ε θαηάζηαζε ηεο αίηεζεο δελ είλαη «Δπηηπρήο
Μνξηνδόηεζε», λα εκθαλίδνληαη ηα πην θάησ:
ηνλ πην θάησ Πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε κνξηνδόηεζε ηεο αίηεζήο ζαο:
Κξηηήξηα
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ύλνιν

Βαζκνινγία:

Οη αηηήζεηο κε ηελ πην ρακειή βαζκνινγία πνπ έρνπλ εγθξηζεί πξνθαηαξθηηθά ζηελ
θαηεγνξία ηεο αίηεζήο ζαο έρνπλ βαζκνινγεζεί κε ρρρρ κόξηα.

Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε / πιεξνθνξία, πηζαλό λα ρξεηαζηείηε γηα ηελ ελ ιόγσ
αίηεζή ζαο παξαθαινύκε όπσο απνηείλεζηε ζηα Γξαθεία ηεο ΟΣΓ ζηα νπνία ηελ
έρεηε ππνβάιεη.

Με εθηίκεζε,

Γηεπζπληήο ΟΣΓ
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