ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Ο

ενδιαφερόμενος

για

συμμετοχή

στην

παρούσα

πρόσκληση

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος, πρέπει:
Ø να συμπληρώσει τον φάκελο υποψηφιότητας για τη δράση στην οποία
εντάσσεται η πρότασή του και την αίτηση ενίσχυσης που τον συνοδεύει,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας προκήρυξης,
καθώς

πρόταση

που

δεν

ακολουθεί

το

υπόδειγμα

του

φακέλου

υποψηφιότητας και της αίτησης ενίσχυσης, απορρίπτεται κατά τη διαδικασία
της αξιολόγησης.
Ø να υποβάλλει την πρότασή του είτε ιδιοχείρως στα γραφεία της ΑΝ.ΔΩ Α.Ε
28ης Οκτωβρίου 72 ΡΟΔΟΣ 85100 μέχρι την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2010
και ώρα 14.00, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά με
την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού
προγράμματος της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΔΩ Α.Ε) », ώστε να παραληφθεί από την ΑΝ.ΔΩ
Α.Ε - με αποκλειστική του ευθύνη - μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα υποβολής προτάσεων.
Ο φάκελος υποψηφιότητας με τα συνημμένα δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες
δηλώσεις υποβάλλεται έντυπα σε δύο αντίγραφα (ένα εκ των οποίων είναι το
πρωτότυπο), υπό μορφή κλασέρ μέσα σε σφραγισμένους φακέλους, καθώς και σε
ηλεκτρονική μορφή cd-rom. Σε περίπτωση αντίθεσης υπερισχύει το πρωτότυπο.
Όλα τα ανωτέρω - ως ενιαίο δέμα - υποβάλλονται στην ΑΝ.ΔΩ Α.Ε με την
πρωτότυπη

αίτηση

ενίσχυσης,

προκειμένου

η

πρόταση

να

λάβει

αριθμό

πρωτοκόλλου.
Έξω από κάθε σφραγισμένο φάκελο πρέπει να αναγράφονται:
1. Για τον πρωτότυπο φάκελο η ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ, για τον δεύτερο φάκελο
που θα είναι πλήρες αντίγραφο του πρωτοτύπου η ένδειξη ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ.
2. Η περιοχή στην οποία θα υλοποιηθεί η επενδυτική πρόταση
3. Το ονοματεπώνυμο του επενδυτή ή η επωνυμία του φορέα
4. Η δράση στην οποία ανήκει η επενδυτική πρόταση
5. Ο τίτλος του προτεινόμενου έργου
6. Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός του έργου (αναφορά για Φ.Π.Α)
Κάθε σφραγισμένος φάκελος πρέπει να περιέχει ένα κλασέρ με:
·

Τον φάκελο υποψηφιότητας υπογεγραμμένο από τους συντάκτες του
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·

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το Παράρτημα του φακέλου
υποψηφιότητας

·

Τις απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις, σύμφωνα με το Παράρτημα του
φακέλου υποψηφιότητας και

·

για τον ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ φάκελο, το αντίγραφο της αίτησης ενίσχυσης
υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο επενδυτή.

Στην σχετική σελίδα του φακέλου υποψηφιότητας (ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ),
πρέπει να αναγράφονται σε λίστα, όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις και όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται συνημμένα στον φάκελο υποψηφιότητας.
Μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, δεν επιτρέπεται η υποβολή
συμπληρωματικών στοιχείων ή η τροποποίηση του περιεχομένου του.
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