ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2000 - 2006
ΜΕΤΡΟ 2.13
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2
«∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ
Η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Η
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ (ΆΡΘΡΟ 33,7 ΠΑΥΛΑ ΤΟΥ ΚΑΝ.

1257/99)»

Ο∆ΗΓΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΑΪΟΣ 2005

Tο Μέτρο 2.13 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων

του

αγροτουρισµού

και

της

µεταποίησης»

Ενέργεια 2: «∆ιαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και
των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τη γεωργία, για να
παρασχεθεί

η

δυνατότητα

δηµιουργίας

πολλαπλών

δραστηριοτήτων ή απόκτησης εναλλακτικών εισοδηµάτων (Άρθρο
33,7η παύλα του Καν. 1257/99)» συγχρηµατοδοτείται από
ιδιωτικούς πόρους και δηµόσια δαπάνη. Η δηµόσια δαπάνη
καλύπτεται από την εθνική συµµετοχή (Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων) και την κοινοτική συµµετοχή που το ποσοστό της
ανέρχεται έως µέγιστο 35% του συνολικού προϋπολογισµού και
καλύπτεται

από

το

Ευρωπαϊκό

Γεωργικό

Ταµείο

Προσανατολισµού και Εγγυήσεων ΕΓΤΠΕ, αποστολή του οποίου
είναι:

• Η καθιέρωση της σχέσης µεταξύ πολυλειτουργικής γεωργίας
και ιδιαίτερης περιοχής.
• Η ενδυνάµωση και στήριξη της ανταγωνιστικότητας της
γεωργίας ως δραστηριότητας – κλειδί των αγροτικών
περιοχών.
• Η διευκόλυνση της συγκράτησης του πληθυσµού στις
αγροτικές ζώνες.
• Η διαφύλαξη και βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου
και της κληρονοµιάς.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 – 2006

2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΥΠΑΙΘΡΟΥ».

3.

ΜΕΤΡΟ 2.13 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΤΟΥ

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ

ΤΗΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ», ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2. «∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η

ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Η

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ (ΆΡΘΡΟ 33,7 ΠΑΥΛΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. 1257/99)»
3.1. ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
3.2. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ
3.3. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ
3.4. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
3.5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
3.6. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
4.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
4.2 ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
4.3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ / ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ
4.3.1 Προϋποθέσεις – ∆ικαιολογητικά ένταξης
4.3.2 Περιεχόµενα
παρουσίασης

φακέλου

υποψηφιότητας

και

τρόπος

4.3.3 Κριτήρια αποκλεισµού των επενδυτών / επενδυτικών σχεδίων
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4.3.4 Είδος και ύψος ενίσχυσης
4.3.5 Ειδικές προϋποθέσεις χρηµατοδότησης.
4.3.6 ∆ιάρκεια υλοποίησης έργων
4.4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΧΕ∆ΙΩΝ

5.

ΚΑΙ

ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΕ∆ΙΩΝ
5.1 ΣΤΑ∆ΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
5.1.1 Έλεγχος πληρότητας υποβαλλόµενου
επιλεξιµότητας της πρότασης

φακέλου

και

5.1.2 Εκτίµηση φερεγγυότητας βιωσιµότητας του φορέα της
επένδυσης και εκτίµηση βιωσιµότητας του προτεινόµενου
σχεδίου
5.1.3 Βαθµολόγηση επενδυτικών σχεδίων σύµφωνα µε τα
κριτήρια αξιολόγησης -κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων
5.1.4 Έκδοση απόφασης
Θεσσαλίας

Γενικού

Γραµµατέα

Περιφέρειας

5.1.5 Εγγυητικές επιστολές

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ

7. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
7.1. ∆ιαδικασία καταβολής ενίσχυσης
7.2. ∆ικαιολογητικά πληρωµής

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

9. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
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ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΚΑΙ

2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1. Πίνακας επιλέξιµων κλάδων.
2. ΚΥΑ 471/2002 «Προσδιορισµός των λειτουργικών µορφών και τάξεων
τουριστικών καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που
εντάσσονται στα Ε.Π. αρµοδιότητας του Υπ. Γεωργίας και των ΠΕΠ κατά
τη Γ’ Προγραµµατική Περίοδο, ως εγκαταστάσεις ανάπτυξης
Αγροτουρισµού.
3. Περιοχές εφαρµογής του Μέτρου 2.13, Ενέργειας 2 του ΠΕΠ Θεσσαλίας
2000-2006
4. ∆ιευθύνσεις Κεντρικής ∆οµής Στήριξης των ΟΠΑΑΧ της Περιφέρειας
Θεσσαλίας και αντενών της ανά νοµό.
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1

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2000 – 2006
Εισαγωγή / Στόχοι του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας
2000 – 2006
Η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως εκφράζεται από τους
άξονες προτεραιότητας και τις δράσεις του Γ’ Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Θεσσαλίας (Γ’ ΠΕΠ Θεσσαλίας), κρίνεται συνεπής µε τις κατευθύνσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτικές Πολιτικές για την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση,
την ισότητα, το περιβάλλον) και ενισχύει σηµαντικά την αναπτυξιακή δυναµική της
Περιφέρειας προκειµένου αυτή να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πρόκληση.
Σε συνέχεια των προγραµµατικών περιόδων 1986 – 1999 (ΜΟΠ - Α’ ΚΠΣ – Β’ ΚΠΣ) που
κάλυψαν σε ένα βαθµό την αναπτυξιακή υστέρηση της Περιφέρειας και έβαλαν τις βάσεις
για τις νέες προοπτικές της, το Γ’ ΠΕΠ Θεσσαλίας που εφαρµόζεται κατά την περίοδο
2000-2006:
♦ αποσκοπεί στη λειτουργική διασύνδεση µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών που
διέρχονται από την Περιφέρεια και στην αποτελεσµατική αξιοποίησή τους,
♦ ενισχύει την τοπική επιχειρηµατικότητα, την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων και αξιοποιεί το ευνοϊκό αναπτυξιακό περιβάλλον που
δηµιουργείται στην ευρύτερη περιοχή,
♦ συντελεί στην ενίσχυση της Έρευνας και Τεχνολογίας µε τον εκσυγχρονισµό των
τηλεπικοινωνιακών υποδοµών, την εισαγωγή της Κοινωνίας της Πληροφορίας και
την προσπάθεια για στενότερη διασύνδεση της έρευνας µε την παραγωγή,
♦ ενισχύει την απασχόληση και αποσκοπεί στη µείωση της ανεργίας (καίριες
προτεραιότητες της στρατηγικής),
♦ εντάσσει την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη ως
σηµαντικές αναπτυξιακές παραµέτρους.
Οι άξονες που αποτελούν την εξειδίκευση των προτεραιοτήτων της αναπτυξιακής
στρατηγικής της Περιφέρειας για την περίοδο 2000 – 2006 είναι οι:

ΑΞΟΝΑΣ 1
ΑΞΟΝΑΣ 2

: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ 3

: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 4

: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΒΑΡΟΥΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΕ «ΚΟΜΒΟ ∆ΙΚΤΥΩΝ»
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ΑΞΟΝΑΣ 5

: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ 6 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Στο πλαίσιο του προγράµµατος ιδιαίτερη έµφαση δίδεται σε τρεις "ειδικούς" τύπους
δράσεων : α) στην «ανάπτυξη και διάχυση της καινοτοµίας στην Περιφέρεια», β) στην
«ολοκληρωµένη

ανάπτυξη

υποβαθµισµένων

αστικών

περιοχών»

και

γ)

στην

«ολοκληρωµένη αντιµετώπιση ορεινών - αποµακρυσµένων περιοχών της υπαίθρου στην
Περιφέρεια». Οι δράσεις αυτές διαχέονται σε όλους τους άξονες προτεραιότητας και
δρουν παράλληλα και συµπληρωµατικά µε τις υπόλοιπες δράσεις.
Στη δράση «ανάπτυξη της καινοτοµίας», η Περιφέρεια σε συνεργασία µε τις Εθνικές
Αρχές και τους Οικονοµικούς και Κοινωνικούς εταίρους υλοποιεί, στο πλαίσιο ειδικών
µέτρων, δράσεις που αναδεικνύουν την καινοτοµία και τη δηµιουργία µορφών
συνεργασίας και δικτύων µεταξύ των πιο δυναµικών και εκσυγχρονιστικών στοιχείων του
επιχειρηµατικού κόσµου της Περιφέρειας, της Εκπαίδευσης και του ∆ηµοσίου Τοµέα, µε
εξωστρεφή κυρίως προσανατολισµό.
Στη δράση «ολοκληρωµένη ανάπτυξη υποβαθµισµένων αστικών περιοχών» δίδεται
ιδιαίτερη έµφαση σε τοπικές ζώνες µικρής κλίµακας των αστικών κέντρων όπου το αστικό
περιβάλλον είναι υποβαθµισµένο ή /και όπου υπάρχει συγκέντρωση µη προνοµιούχων
ατόµων.
Στη δράση «ολοκληρωµένη ανάπτυξη ορεινών - αποµακρυσµένων περιοχών της
υπαίθρου» η προσοχή εστιάζεται σε τοπικές πρωτοβουλίες και σε µία ολοκληρωµένη
προσέγγιση επίλυσης των προβληµάτων των περιοχών αυτών. Οι ειδικές αυτές ζώνες
χαρακτηρίζονται είτε από αναπτυξιακές και κοινωνικές ανισότητες είτε από προβλήµατα
που προκαλούνται από τις αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική.
Κεντρικός Αναπτυξιακός Στόχος είναι:
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας µε έµφαση στην ποιότητα, στην
αειφορία, στην ενδοπεριφερειακή και κοινωνική συνοχή, µε την αύξηση της απασχόλησης
και την επίτευξη υψηλού επιπέδου κατάρτισης.
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2)
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»
Ο Τοµέας της Υπαίθρου παραµένει τοµέας βασικής προτεραιότητας στη διάρκεια του
Προγράµµατος µε ιδιαίτερη σηµασία στην κοινωνικοοικονοµική βάση της Περιφέρειας και
στην προστασία, ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της
Θεσσαλικής Υπαίθρου.
Ο Τοµέας υποστηρίζεται στα πλαίσια µιας ενιαίας στρατηγικής «Ολοκληρωµένης
Ανάπτυξης της Υπαίθρου» µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του
αγροτικού τοµέα και τη βιωσιµότητα των περιοχών της Θεσσαλικής Υπαίθρου και
διακρίνεται σε δύο Υποάξονες µε τις αντίστοιχες παρεµβάσεις, ήτοι:
Α)
Παρεµβάσεις τοµεακού χαρακτήρα µε στόχο την «Ενίσχυση
Ανταγωνιστικότητας των δοµών και υποδοµών της Θεσσαλικής Υπαίθρου».

της

Β)
Παρεµβάσεις χωρικού χαρακτήρα µε στόχο την ολοκληρωµένη ανάπτυξη των
ορεινών, αποµακρυσµένων και νησιωτικών περιοχών και δράσεις προστασίας και
βιώσιµης διαχείρισης του περιβάλλοντος.
Ειδικοί στόχοι αυτού του άξονα προτεραιότητας είναι:
•

Η ∆ιασφάλιση της ποιότητας ζωής και εισοδήµατος των κατοίκων.

•

Η αναχαίτιση της εσωτερικής µετανάστευσης.

•

Η ήπια αξιοποίηση του τοπικού πλούτου, φυσικού, πολιτιστικού, ιστορικού και
ανθρώπινου µε την ανάληψη τοπικών παραγωγικών πρωτοβουλιών.

•

Η προστασία του περιβάλλοντος και των σπάνιων φυσικών πόρων.

Οι ολοκληρωµένες παρεµβάσεις τοµεακές και γεωγραφικές αφορούν στα εξής:
Ειδικές µορφές τουρισµού, ανάδειξη και εµπορευµατοποίηση των τοπικών παραδοσιακών
προϊόντων, βελτίωση της προσπελασιµότητας και των δυνατοτήτων διαµονής – αναψυχής
και σεβασµός στην ισορροπία των οικοσυστηµάτων που µπορούν να προσφέρουν µια νέα
δυναµική στην ανάπτυξη των ορεινών και νησιωτικών περιοχών.
Οι δράσεις που περιλαµβάνει ο Άξονας 2 σχετίζονται µε τους ακόλουθους βασικούς
στόχους του ΚΠΣ:
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♦ Προστασία των οικονοµικά και κοινωνικά ασθενέστερων περιοχών, καθώς και εκείνων

που πλήττονται από τις αναπόφευκτες διαρθρωτικές µεταβολές και την προσαρµογή
της ελληνικής οικονοµίας στις διεθνείς εξελίξεις, και προώθηση της µείωσης των
ανισοτήτων στις ευκαιρίες και τις αµοιβές µεταξύ φύλων και οµάδων του πληθυσµού.
♦ Συνέχιση της προσπάθειας µείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και στήριξης της

ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές της χώρας.
♦ Επανένταξη των ορεινών περιοχών και του νησιωτικού χώρου στο εθνικό παραγωγικό

σύστηµα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η περιθωριοποίησή τους.
Οι δράσεις του Άξονα 2 στοχεύουν κατά κύριο λόγο στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση
µιας πολιτικής για την ολοκληρωµένη και βιώσιµη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της
περιφέρειας Θεσσαλίας, µε απώτερο σκοπό την ανασυγκρότηση της υπαίθρου. Η
πολιτική αυτή έχει στόχο την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθµιση της
υπαίθρου, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η οικονοµική αυτοδυναµία της, η προστασία
του περιβάλλοντος και η διάσωση και διαφύλαξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Η συγκεκριµένη πολιτική εντάσσεται σε ένα ενιαίο σύνολο κατευθύνσεων της ΕΕ για την
ανταγωνιστικότητα των περιφερειών, την ενίσχυση της απασχόλησης, την προώθηση των
ίσων ευκαιριών, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο αξιοποίηση των
φυσικών πόρων. Επίσης, βρίσκεται σε αντιστοιχία µε την προτεραιότητα της ΕΕ για τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών περιοχών, µέσω της διαφοροποίησης
της οικονοµικής βάσης, της παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται µε τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών και την προώθηση της κοινωνικής
και οικονοµικής συνοχής στον Ευρωπαϊκό χώρο.
Ο Άξονας αυτός περιλαµβάνει και το Μέτρο 2.13 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων του αγροτουρισµού και της µεταποίησης», στο οποίο
εντάσσεται η Ενέργεια 2: ∆ιαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και των
δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τη γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα
δηµιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων ή απόκτησης εναλλακτικών εισοδηµάτων
(Άρθρο 33,7η παύλα του Καν. 1257/99).
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ΜΕΤΡΟ 2.13
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2
«∆ιαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και

των δραστηριοτήτων που

σχετίζονται µε τη γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δηµιουργίας πολλαπλών
η

δραστηριοτήτων ή απόκτησης εναλλακτικών εισοδηµάτων (Άρθρο 33,7 παύλα του Καν.
1257/99)»

3.1

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ

∆ιεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.
3.2

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

Σκοπός του µέτρου είναι η παροχή δυνατοτήτων δηµιουργίας πολλαπλών
δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδηµάτων για τη µείωση της
υποαπασχόλησης στο γεωργικό τοµέα, τη δηµιουργία ίσων ευκαιριών, τη βελτίωση των
εισοδηµάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο.
Το µέτρο περιλαµβάνει την ενίσχυση επενδύσεων εκσυγχρονισµού ή ίδρυσης
επιχειρήσεων, από γεωργούς κατά κύρια ή µερική απασχόληση, οι οποίες διαφοροποιούν
τις δραστηριότητες µε τις οποίες ασχολούνται εντός ή εκτός της εκµετάλλευσής τους µε
την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται µε τη γεωργία.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Ενέργειας 2 του Μέτρου 2.13 θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες
δράσεις:
Α. ∆ράση 1: Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων
Στο πλαίσιο της ∆ράσης 1 της Ενέργειας 2 του Μέτρου 2.13 ενισχύονται επενδύσεις οι
οποίες :
♦ Αυξάνουν την επισκεψιµότητα της περιοχής παρέµβασης και την επέκταση της
τουριστικής περιόδου σε αυτή, µε την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού.
♦ Βελτιώνουν την οργάνωση του αγροτικού τουριστικού προϊόντος.
Η δράση θα ενισχύσει επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν στη συµπλήρωση και/ή
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ανάπτυξη της τουριστικής υποδοµής των περιοχών παρέµβασης, σύµφωνα µε πρότυπα
συµβατά µε το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της περιοχής, καθώς και στην ανάπτυξη
εναλλακτικών µορφών τουρισµού στα πλαίσια προώθησης του τουριστικού προϊόντος
αυτής.
Ενδεικτικά έργα τα οποία εντάσσονται σε αυτή τη δράση είναι η δηµιουργία και/ή ο
εκσυγχρονισµός τουριστικών καταλυµάτων και παραδοσιακών ξενώνων, χώρων εστίασης,
άθλησης και αναψυχής, χώρων κατασκήνωσης σε σηµεία φυσικού κάλλους, υπαίθριων
χώρων κατάκλισης, αναψυκτηρίων, ορεινών καταφυγίων, εναλλακτικών δραστηριοτήτων
τουρισµού και λοιπές συναφείς δραστηριότητες.
Β. ∆ράση 2: Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων
Στο πλαίσιο της ∆ράσης 2 της Ενέργειας 2 του Μέτρου 2.13 ενισχύονται επενδύσεις οι
οποίες :
− ∆ηµιουργούν νέες ή βελτιώνουν υφιστάµενες βιοτεχνικές οικοτεχνικές δραστηριότητες.
− Βελτιώνουν την οργάνωση του βιοτεχνικού και οικοτεχνικού προϊόντος.
Ενδεικτικά έργα τα οποία εντάσσονται σε αυτή τη δράση είναι η δηµιουργία και/ή ο
εκσυγχρονισµός βιοτεχνικών µονάδων επεξεργασίας των τοπικών πρώτων υλών, σε
τοµείς εκτός της πρώτης µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων.
Οι επενδύσεις που ενισχύονται µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε έναν από τους
κλάδους οι οποίοι παρουσιάζονται στο Παράρτηµα του παρόντος Οδηγού Εφαρµογής.

3.3

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

Στην Ενέργεια 2 του Μέτρου 2.13 δεν είναι επιλέξιµες επενδύσεις οι οποίες αφορούν στην
καθετοποίηση της γεωργικής παραγωγής µέσα στην εκµετάλλευση (οι επενδύσεις αυτές
δύνανται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Ενέργειας 1 του Μέτρου 2.13 του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας 2000 – 2006), καθώς και
επενδύσεις για τη διακίνηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων.
∆εν είναι επιλέξιµες οι επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται στους τοµείς του κρέατος, του
γάλακτος, των αβγών και πουλερικών, του µελιού, της σηροτροφίας, των δηµητριακών,
των ελαιούχων προϊόντων, του οίνου, των οπωροκηπευτικών, των ανθέων, των
ζωοτροφών και των σπόρων, καθώς και στους τοµείς του καπνού, της ζάχαρης και του
βάµβακος.
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3.4

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Όσον αφορά στο καθεστώς ενισχύσεων της Ενέργειας 2 του Μέτρου 2.13 δικαιούχοι
δύνανται να είναι Φυσικά πρόσωπα, κατά κύρια ή µερική απασχόληση γεωργοί,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 532/2003, όπως ισχύει κάθε φορά
για επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις ή τα εκάστοτε οριζόµενα σε µεταγενέστερες
ρυθµίσεις. Σύµφωνα µε τις έως σήµερα διατάξεις της ΚΥΑ 532/2003, γεωργός για την
εφαρµογή του παρόντος νοείται το πρόσωπο, που είναι κάτοχος και αρχηγός γεωργικής
εκµετάλλευσης, εφόσον:
(ι) Έχει κύριο ταµείο ασφάλισης τον ΟΓΑ και αντλεί τουλάχιστον το 25% του ατοµικού
του εισοδήµατος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της
εκµετάλλευσής του.

(ii) Το πρόσωπο, το οποίο ανεξαρτήτως ασφαλιστικού ταµείου αντλεί τουλάχιστον το
50% του ατοµικού του εισοδήµατος από γεωργικές δραστηριότητες που
ασκούνται στα όρια της γεωργικής του εκµετάλλευσης και δεν πραγµατοποιεί
περισσότερα από 115 ηµεροµίσθια ετησίως σε εξω-γεωργικούς τοµείς.
Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω και για την εφαρµογή του παρόντος δύνανται να
θεωρηθούν γεωργοί:
Οι Νέοι Γεωργοί κατά την έννοια του Μέτρου 3.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ που δεν έχουν
ολοκληρώσει ακόµα το Σχέδιο ∆ράσης τους, ανεξαρτήτως εισοδηµάτων. Οι
Νέοι Γεωργοί, σύµφωνα µε το Μέτρο 3.1 του Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ. 2000-2006,
δύνανται να είναι δικαιούχοι µόνον εφόσον έχουν παραλάβει την έγκρισή τους
από το Υπουργείο και έχουν αποδεχθεί τις νοµικές δεσµεύσεις. Αυτοί που
έχουν ολοκληρώσει το Σχέδιο ∆ράσης τους θεωρούνται γεωργοί και όχι Νέοι
Γεωργοί.
Αγρεργάτες,

∆ασεργάτες,

Αλλιεργάτες,

Μικροεπαγγελµατίες

µόνιµοι

κάτοικοι

∆ηµοτικών ή Κοινοτικών διαµερισµάτων πληθυσµού µέχρι 2000 κατοίκων ή
ορεινών οικισµών κατά την έννοια της οδηγίας 85/148 ΕΟΚ όπως ισχύει,
πληθυσµού µέχρι 2000 κατοίκων ή µικρών νησιών πληθυσµού µέχρι 3100
κατοίκων (τελευταία επίσηµη απογραφή) ανεξαρτήτως ταµείου, εφόσον
αντλούν τουλάχιστον το 25% του ατοµικού τους εισοδήµατος από γεωργικές
δραστηριότητες.
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Κάθε µεταγενέστερη ρύθµιση της ΚΥΑ 532/2003 θα ισχύει και στον παρόντα Οδηγό
Εφαρµογής.

3.5

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

1. Προκειµένου για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων τα οποία αφορούν στην ίδρυση,
επέκταση και βελτίωση υφιστάµενων µονάδων στο τοµέα της τουριστικής υποδοµής και
διανυκτέρευσης, στο τοµέα των εναλλακτικών µορφών τουρισµού και ειδικών µορφών
τουρισµού επιλέξιµες δαπάνες είναι οι ακόλουθες:
•

∆απάνες για τη δηµιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων µε τον απαραίτητο
ηλεκτροµηχανολογικό, ξενοδοχειακό και λοιπό εξοπλισµό, καθώς και τη
διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου αυτών, στα πλαίσια τουριστικών
καταλυµάτων, παραδοσιακών ξενώνων κ.λπ, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σχετική ΚΥΑ 471/ 2002 «Προσδιορισµός
των λειτουργικών µορφών και τάξεων τουριστικών καταλυµάτων και λοιπών
τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται στα Ε.Π αρµοδιότητας του Υπ.
Γεωργίας και των ΠΕΠ κατά τη Γ’ Προγραµµατική Περίοδο ως εγκαταστάσεις
ανάπτυξης Αγροτουρισµού», η οποία παρατίθεται στο Παράρτηµα του παρόντος
τεύχους.

•

∆απάνες για τη επέκταση και βελτίωση υφιστάµενων κτιριακών υποδοµών, του
περιβάλλοντα χώρου, των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και του
ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισµού σε υφιστάµενα τουριστικά και
αγροτουριστικά καταλύµατα, παραδοσιακούς ξενώνες κ.λ.π, σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σχετική ΚΥΑ 471/2002.

•

∆απάνες για τη δηµιουργία νέων χώρων εστίασης και αναψυχής µε την αντίστοιχη
αγορά εξοπλισµού, καθώς και δαπάνες για την αναβάθµιση, επέκταση
υφισταµένων υποδοµών και του αντίστοιχου εξοπλισµού χώρων εστίασης και
αναψυχής.

•

∆απάνες για την ίδρυση, επέκταση και αναβάθµιση λοιπών τουριστικών
εγκαταστάσεων όπως κατασκηνώσεις, κάµπινγκ, υδροθεραπευτήρια, χώροι
πολυδραστηριοτήτων κ.λ.π και αγορά του σχετικού αυτών.

Στα πλαίσια των ανωτέρω επενδύσεων περιλαµβάνονται δαπάνες για τη βελτίωση της
προσπελασιµότητας – σύνδεσης αυτών µε το υφιστάµενο οδικό δίκτυο, µε µικρές
παρεµβάσεις αναβάθµισης του δικτύου πρόσβασης (πλακόστρωση µονοπατιών, µικρά
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τεχνικά έργα, τσιµεντοστρώσεις σε δύσβατα τµήµατα κ.ο.κ). Η δαπάνη βελτίωσης της
προσπελασιµότητας δεν θα µπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού κόστους
της επένδυσης.
•

∆απάνες για µελέτες – υπηρεσίες υποστήριξης, όπως η σύνταξη σχετικής
οικονοµοτεχνικής µελέτης, η µελέτη έκδοσης οικοδοµικής άδειας, δαπάνες
επιβλέψεων επιµετρήσεων κλπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν µπορούν να
υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιµου κόστους της επένδυσης.

•

∆απάνες για τη δηµιουργία νέων ή εκσυγχρονισµό εγκαταστάσεων και αγοράς
εξοπλισµού για εναλλακτικές µορφές και ειδικές µορφές τουρισµού – άθλησης και
ψυχαγωγίας όπως ορεινή ποδηλασία, rafting , ιππασία κλπ.

•

∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών φυλλαδίων,
προβολή σε µέσα µαζικής επικοινωνίας, κλπ. και µε ποσοστό µέχρι 5% του
συνολικού επιλέξιµου κόστους.

2. Προκειµένου για την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την ίδρυση – εκσυγχρονισµό
και επέκταση µικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τοµείς εκτός της πρώτης
µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων.
•

∆απάνες για µελέτη και κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και για τη
βελτίωση και/ή επέκταση υφιστάµενων εγκαταστάσεων.

•

∆απάνες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις λειτουργίας της συγκεκριµένης βιοτεχνικής δραστηριότητας.

•

∆απάνες για αγορά µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού.

•

∆απάνες για υπηρεσίες υποστήριξης όπως η σύνταξη οικονοµοτεχνικής µελέτης, η
έκδοση των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδοµική άδεια, καθώς και οι προβλεπόµενες
δαπάνες αµοιβής επιβλέποντος µηχανικού, ανάλογα µε το είδος της επένδυσης. Οι
ανωτέρω δαπάνες δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού
επιλέξιµου κόστους της επένδυσης.

•

∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών φυλλαδίων,
προβολή σε µέσα µαζικής επικοινωνίας, κ.λπ. και µε ποσοστό µέχρι 5% του
συνολικού επιλέξιµου κόστους.
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∆ιευκρινίζεται ότι:
•

Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαµβάνεται σε καµία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται
επιλέξιµη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον τελικό αποδέκτη, εκτός των
περιπτώσεων που ο φορέας υλοποίησης δεν εµπίπτει στο καθεστώς ΦΠΑ. Σε αυτές
τις περιπτώσεις ο φορέας θα πρέπει να προσκοµίζει αντίστοιχη βεβαίωση από την
αρµόδια ∆ΟΥ µε την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας. Αν δεν προσκοµισθεί
βεβαίωση, ο ΦΠΑ θα θεωρείται µη επιλέξιµος.

∆εν θεωρείται επιλέξιµη καµία άλλη δαπάνη πέραν των παραπάνω αναφεροµένων. Ως
ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών θεωρείται η ηµεροµηνία της θετικής γνωµοδότησης της
επένδυσης από τη Γνωµοδοτική Επιτροπή Έγκρισης των Επενδυτικών Σχεδίων. Στις
περιπτώσεις όπου επενδυτικές προτάσεις απορριφθούν από τη Γνωµοδοτική Επιτροπή
Έγκρισης των Επενδυτικών Σχεδίων και κατόπιν υποβολής ενστάσεων αξιολογηθούν
θετικά από τη ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων, τότε ως ηµεροµηνία
έναρξης εργασιών για τις συγκεκριµένες επενδυτικές προτάσεις θεωρείται η ηµεροµηνία
της θετικής γνωµοδότησης της επένδυσης από τη ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή εξέτασης των
ενστάσεων και µε την προϋπόθεση ότι δύναται να ενταχθούν στο πρόγραµµα µε βάση τις
εγκεκριµένες διαθέσιµες πιστώσεις του προγράµµατος. ∆απάνες εργασιών που
πραγµατοποιήθηκαν νωρίτερα της ηµεροµηνίας αυτής δεν θεωρούνται επιλέξιµες και δεν
υπολογίζονται για ενίσχυση. Εξαιρείται-η δαπάνη για την οικονοµοτεχνική µελέτη, υπό την
προϋπόθεση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

3.6

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

Οι δαπάνες που αναφέρονται κατωτέρω δεν επιδοτούνται:
1. Αγορά οικοπέδου.
2. Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή
καινούργιες και την πιθανή προηγούµενη χρήση τους.
3. Κόστος προσωρινών έργων µη αµέσως συνδεοµένων µε την εκτέλεση του έργου (π.χ.
προσωρινό υπόστεγο για τη φύλαξη υλικών, κλπ.).
4. Συµβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις
του φορέα της επένδυσης.
5. ∆απάνες που πραγµατοποιήθηκαν νωρίτερα από την ηµεροµηνία της θετικής
γνωµοδότησης της επένδυσης από τη Γνωµοδοτική Επιτροπή Έγκρισης των

ΠΕ.Π. Θεσσαλίας 2000-2006
Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 2.13, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.

10

Επενδυτικών Σχεδίων. Εξαιρείται-η δαπάνη για την οικονοµοτεχνική µελέτη, υπό την
προϋπόθεση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
6. Εξοπλισµός αναψυχής (τηλεοράσεις, Video, κλπ.) εκτός των περιπτώσεων που αυτός
αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της επένδυσης.
7. Αγορά οχηµάτων.
8. Αγορά υλικών αποσβέσιµων σε διάρκεια µικρότερη του έτους.
9. Μη φυσικές επενδύσεις όπως των δηµοσιονοµικών επιβαρύνσεων κάθε είδους εις
βάρος των δικαιούχων. Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν επιδοτείται.
10. Αποζηµιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους (φορείς) σε τρίτους για
απαλλοτριώσεις, εκκρεµότητες, κλπ.
11. Επισκευές και έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και µηχανολογικού
εξοπλισµού.
12. Αγορά µεταχειρισµένων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού.
13. Εργασίες πρασίνου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κλπ.) καθώς και έργα διακόσµησης,
προκειµένου για επενδύσεις στον τοµέα της βιοτεχνίας.
14. Έργα οδοποιίας πέραν των απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της µονάδας.
15. Αµοιβές προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής
ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του (όταν η επένδυση τεθεί
σε λειτουργία).
16. Επενδύσεις σχετικές µε κατοικίες φύλαξης των εγκαταστάσεων δαπάνης.
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4

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

4.1

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι φορείς – δικαιούχοι προς ένταξη στην Ενέργεια 2 του Μέτρου 2.13 θα είναι
δυνατόν να υποβάλλουν προς εξέταση ολοκληρωµένες προτάσεις για την υλοποίηση
επενδύσεων οι οποίες θα πρέπει να είναι συµβατές µε τους στόχους του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας 2000 - 2006.
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τις υποψήφιες επενδύσεις που
υποβάλλονται από τους δικαιούχους είναι:
♦ Η προτεινόµενη επένδυση να πραγµατοποιείται εντός περιοχής Ολοκληρωµένου
Προγράµµατος Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου του ΠΕΠ Θεσσαλίας.
♦ Η οικονοµική βιωσιµότητα και η παροχή επαρκών εγγυήσεων ως προς την
αποδοτικότητα των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν και η πρόβλεψη θετικών
αποτελεσµάτων χρήσης προ φόρων και αποσβέσεων για πέντε (5) έτη µετά την
ολοκλήρωση της επένδυσης.
♦ Η τεκµηρίωση της σκοπιµότητας της επένδυσης σε σχέση µε τους στόχους της
Ενέργειας 2 του Μέτρου 2.13.
♦ Η συµβολή της επένδυσης στη δηµιουργία ή τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης στην
περιοχή.
♦ Η επενδυτική πρόταση και ο αντίστοιχος προϋπολογισµός αυτής να αφορούν
ολοκληρωµένο και λειτουργικό φυσικό αντικείµενο.

4.2

ΤΗΡΗΣΗ

ΤΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΣΕ

Ο,ΤΙ

ΑΦΟΡΑ

ΤΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) της επένδυσης, η
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) λειτουργίας της επένδυσης και η άδεια διάθεσης
των λυµάτων-αποβλήτων (Α∆Λ) ή η εγκεκριµένη µελέτη διάθεσης αποβλήτων που
χορηγούνται από τις αρµόδιες αρχές, ανάλογα µε το είδος της επένδυσης και εάν
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απαιτούνται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, θα πρέπει να προσκοµίζονται πριν την
υπογραφή της οριστικής έγκρισης-σύµβασης, ενώ βεβαίωση υποβολής κατάθεσης των
ανωτέρω µελετών προς έγκριση στις αρµόδιες υπηρεσίες θα αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα του φακέλου υποψηφιότητας. ∆ιευκρινίζεται ότι για τουριστικές µονάδες που
ιδρύονται εντός ορίων οικισµών η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και
Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) δεν είναι απαραίτητη. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαλλαγής από
κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι απαραίτητη η βεβαίωση της αρµόδιας
υπηρεσίας.

4.3.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ / ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ

4.3.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι υποβαλλόµενες προτάσεις εκτός των προαναφερθέντων θα πρέπει να πληρούν τις
ακόλουθες προϋποθέσεις για να έχουν δικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα:
1. Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας. Ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για την
αξιολόγηση των προτάσεων είναι η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, ο οποίος
θα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα υποδείγµατα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Το κόστος εκπόνησης της οικονοµοτεχνικής µελέτης που υπάρχει στο φάκελο
υποψηφιότητας δύναται να θεωρηθεί επιλέξιµη δαπάνη, εφόσον το προτεινόµενο έργο
εγκριθεί και εφόσον αποδεικνύεται ότι η µελέτη αυτή έχει εκπονηθεί για την τεκµηρίωση
της αναγκαιότητας υλοποίησης του έργου. Το ανώτερο ύψος της δαπάνης της
οικονοµοτεχνικής µελέτης που λαµβάνεται ως επιλέξιµο ορίζεται το ποσό των 1.500,00
€.
2. Προϋπολογισµός του έργου.
•

Το επιλέξιµο κόστος των προτεινόµενων έργων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις
τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (440.000) ΕΥΡΩ. Είναι δυνατόν το συνολικό κόστος
της επένδυσης να υπερβαίνει τις 440.000 ΕΥΡΩ, αλλά το συνολικό επιλέξιµο
κόστος µε βάση το οποίο θα προσδιοριστεί το ποσοστό επιδότησης δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ποσό αυτό.

•

Το σύνολο του προϋπολογισµού της Κατηγορίας «Μελέτες – Υπηρεσίες
Υποστήριξης» δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει το 12% του
συνολικού επιλέξιµου κόστους της επένδυσης

•

Οι δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών φυλλαδίων,
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προβολή σε µέσα µαζικής επικοινωνίας, δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 5% του
συνολικού επιλέξιµου κόστους της επένδυσης.

3. Υποβολή αναγκαίων δικαιολογητικών.
Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα
δικαιολογητικά, τα οποία είναι απαραίτητα για την αξιολόγησή του και η έλλειψή
τους τον καθιστά ελλιπή:
1) Σε ότι αφορά τα στοιχεία πιστοποίησης του φορέα της επένδυσης µε την ιδιότητα του
γεωργού

Νέοι Γεωργοί
•

Στην περίπτωση που οι Νέοι Γεωργοί δεν έχουν ολοκληρώσει το Σχέδιο ∆ράσης
τους θα προσκοµίζουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε τα προσωπικά
στοιχεία του δικαιούχου, τη δήλωση ότι έχει ενταχθεί στο Μέτρο 3.1 του ΕΠΑΑΑΥ 2000-2006, τον αριθµό της σύµβασής του και το αν στο σχέδιο δράσης του
Νέου Γεωργού περιλαµβάνει αγροτουριστικές δραστηριότητες. Στην περίπτωση
που έχουν ολοκληρώσει το Σχέδιο ∆ράσης τους θεωρούνται γεωργοί
ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ και προσκοµίζουν τα δικαιολογητικά της επόµενης
παραγράφου.

Αγρότες ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ:
•

Βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ.

•

Αντίγραφα εκκαθαριστικών σηµειωµάτων των τριών τελευταίων ετών ή
φορολογικών δηλώσεων (Ε1) σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό
σηµείωµα, καθώς και το έντυπο Ε9. Γίνεται σύγκριση των γεωργικών
εισοδηµάτων µε τα συνολικά ατοµικά όπως δηλώνονται κατά πηγή στη
Φορολογική ∆ήλωση (µέσος όρος των διαθεσίµων στοιχείων της τελευταίας
τριετίας).

∆ασεργάτες, Μικροεπαγγελµατίες κ.λ.π. (όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3.4):
•

Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας από τον οικείο ∆ήµο.

•

Βεβαίωση του ασφαλιστικού τους ταµείου που να βεβαιώνει την ιδιότητα, χωρίς
να εξετάζεται ο αριθµός των ηµεροµισθίων.
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•

Αντίγραφα εκκαθαριστικών σηµειωµάτων των τριών τελευταίων ετών ή
φορολογικών δηλώσεων (Ε1) σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό
σηµείωµα, καθώς και το έντυπο Ε9. Γίνεται σύγκριση των γεωργικών
εισοδηµάτων µε τα συνολικά ατοµικά όπως δηλώνονται κατά πηγή στη
Φορολογική ∆ήλωση (µέσος όρος των διαθεσίµων στοιχείων της τελευταίας
τριετίας).

Λοιπές Περιπτώσεις Γεωργών µη Ασφαλισµένων στον ΟΓΑ (όπως αναφέρονται στην
παράγραφο 3.4):
•

Αντίγραφα εκκαθαριστικών σηµειωµάτων των τριών τελευταίων ετών ή
φορολογικών δηλώσεων (Ε1) σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό
σηµείωµα, καθώς και το έντυπο Ε9. Γίνεται σύγκριση των γεωργικών
εισοδηµάτων µε τα συνολικά ατοµικά όπως δηλώνονται κατά πηγή στη
Φορολογική ∆ήλωση (µέσος όρος των διαθεσίµων στοιχείων της τελευταίας
τριετίας).

•

Βεβαίωση του ασφαλιστικού ταµείου όπου εµφανίζονται τα στοιχεία της
τελευταίας τριετίας και από την οποία θα µπορεί να υπολογισθεί ο µέσος όρος
των ηµεροµισθίων της τελευταίας τριετίας.

Τα παρακάτω δικαιολογητικά είναι απαραίτητο να προσκοµισθούν από όλες τις
προαναφερόµενες περιπτώσεις:
•

Οικονοµοτεχνική µελέτη σύµφωνα µε τα υποδείγµατα της Περιφέρειας
Θεσσαλίας στο φάκελο υποψηφιότητας στην οποία θα αναλύονται η υπάρχουσα
θέση της επιχείρησης, καθώς και η µελλοντική στρατηγική ανάπτυξής της, σε
χρονικό ορίζοντα κατ’ ελάχιστον πέντε (5) ετών. Στην οικονοµοτεχνική µελέτη θα
πρέπει επίσης να τεκµηριώνονται επαρκώς οι ανάγκες, η σκοπιµότητα και οι
αναµενόµενες επιπτώσεις από την υλοποίηση των προτεινόµενων επενδύσεων
στο έργο και η συµβολή του έργου στους στόχους του Μέτρου 2.13 του Π.Ε.Π.
Θεσσαλίας 2000-2006, καθώς και τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία του
προτεινόµενου έργου. Σκοπός της µελέτης είναι να αποδεικνύεται τεκµηριωµένα
η οικονοµική σκοπιµότητα και βιωσιµότητα του έργου καθώς και ο τρόπος µε τον
οποίο ο ανάδοχος φορέας - χρήστης προτίθεται να εκµεταλλευτεί επιχειρησιακά
τα αποτελέσµατα του έργου.

•

Τίτλος ιδιοκτησίας του οικοπέδου ή ακινήτου στο οποίο θα γίνει η επένδυση και
το οποίο πρέπει να ανήκει στον φορέα της επένδυσης. Γίνονται δεκτές και οι
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περιπτώσεις
µίσθωσης
οικοπέδων
µε
συµβολαιογραφικό
έγγραφο
(προσύµφωνο ή συµβόλαιο)από το οποίο προκύπτει η µίσθωση του ακινήτου
για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 20 ετών από την υποβολή της αίτησης, για τις
επενδύσεις αγροτουρισµού (καταλύµατα) και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
Συµφωνητικά επαγγελµατικής µίσθωσης θεωρηµένα από την εφορία γίνονται
δεκτά µόνο στις περιπτώσεις εκσυγχρονισµού επιχειρήσεων που αφορά
βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και προµήθεια εξοπλισµού.
•

Toπογραφικό διάγραµµα 1:200 ή 1:500 υπογεγραµµένο από µηχανικό.

•

∆ιάγραµµα κάλυψης 1:200 υπογεγραµµένο από µηχανικό

•

Κατόψεις υπογείου, ισογείου και ορόφων (πλήρεις και µε διάταξη του
εξοπλισµού) για κάθε κτίριο που περιλαµβάνει η επένδυση, υπογεγραµµένες
από το µηχανικό.

•

Όλες τις όψεις για κάθε κτίριο που περιλαµβάνει η επένδυση, υπογεγραµµένες
από το µηχανικό.

•

Τοµές για κάθε κτίριο που περιλαµβάνει η επένδυση, υπογεγραµµένες από το
µηχανικό.

•

Σήµα λειτουργίας ΕΟΤ για επενδύσεις εκσυγχρονισµού
καταλυµάτων ή άδεια λειτουργίας λοιπόν επιχειρήσεων.

ή

επέκτασης

•

Προσφορές (προτιµολόγια) και πληροφοριακά φυλλάδια (prospectus) του
προτεινόµενου εξοπλισµού (τουλάχιστον ένα ανά προτεινόµενη δαπάνη).

•

Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των τριών τελευταίων χρήσεων (έντυπα Ε1
και Ε9) συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση για το ακριβές αντίγραφο.

•

Βεβαίωση Τραπέζης που να δηλώνει το κατ’ αρχήν ενδιαφέρον για δανειοδότηση
του προτείνοντα, σε περίπτωση που µέρος της επένδυσης καλυφθεί µε δάνειο,
σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχήµα της επένδυσης.

•

Αποδεικτικά στοιχεία που τεκµηριώνουν τη δυνατότητα του επενδυτή να
καλύψει τους προβλεπόµενους ιδίους πόρους (ίδια συµµετοχή µείον δανεισµός),
σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχήµα. Η ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης διατηρεί
το δικαίωµα να ζητήσει εκ νέου κίνηση λογαριασµού καθ΄όλη τη διάρκεια και
µέχρι την υπογραφή της σύµβασης.
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Ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία ιδίων πόρων:
Η δυνατότητα αυτή πρέπει να τεκµηριώνεται από στοιχεία ιδίων πόρων, όπως η
ύπαρξη ρευστών διαθεσίµων-αντίγραφο τραπεζικού λογαριασµού στο όνοµα του
φυσικού προσώπου ή βεβαίωση της τράπεζας για το υπόλοιπο του τραπεζικού
λογαριασµού- ή χρεογράφων ή τίτλων ευκόλως ρευστοποιήσιµα και γενικά κάθε
στοιχείο που τεκµηριώνει τη δυνατότητα του επενδυτή να καλύψει την προβλεπόµενη
ιδιωτική συµµετοχή (ίδιοι πόροι και δανεισµός).
•

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση για την επένδυση ή
βεβαίωση κατάθεσης της αντίστοιχης µελέτης στην αρµόδια υπηρεσία για έγκριση ή
έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας ότι απαλλάσσονται από αυτή. Οι επενδυτές που
προτίθενται να υλοποιήσουν τουριστικές επενδύσεις εντός ορίων οικισµού δεν είναι
απαραίτητο να φέρουν βεβαίωση απαλλαγής.

•

Άδεια διάθεσης αποβλήτων ή εγκεκριµένη µελέτη διάθεσης αποβλήτων από την
αρµόδια υπηρεσία ή βεβαίωση κατάθεσης της αντίστοιχης µελέτης στην αρµόδια
υπηρεσία για έγκριση ή βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας ότι απαλλάσσονται από
αυτή.

•

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή βεβαίωση απαλλαγής από αυτούς από την
αρµόδια υπηρεσία ή βεβαίωση κατάθεσης της αντίστοιχης µελέτης στην αρµόδια
υπηρεσία για έγκριση ή βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας ότι απαλλάσσονται από
αυτούς.
•

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1985 του υποψήφιου επενδυτή ή όλων των
εταίρων/ µετόχων σε περίπτωση νοµικού προσώπου, στην οποία αναφέρονται
τα εξής:
I. Όλα

τα

στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στο φάκελο

υποψηφιότητας είναι αληθή.
II. Η επενδυτική πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο
πρόγραµµα / καθεστώς για το ίδιο αντικείµενο του έργου. Σε περίπτωση
υπαγωγής της δεν θα ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραµµα για
την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τµήµατος αυτής.
III. Η κάλυψη της ιδίας συµµετοχής σε περίπτωση που αυτή θα καλυφθεί µε
φορολογικά αποθεµατικά να δηλώνεται ότι αυτά δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ή
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής άλλου
ενισχυόµενου προγράµµατος.
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IV. Κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας για συµµετοχή στο
πρόγραµµα ελήφθησαν υπόψη και έγιναν αποδεκτοί όλοι οι όροι και οι
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σχετικό οδηγό εφαρµογής και στο
φάκελο υποψηφιότητας.
V.

Σε περίπτωση συµµετοχής στο πρόγραµµα υποψήφιου επενδυτή (άρρεν) ότι
έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νοµίµως
από αυτές.

VI. ∆εν είναι συνταξιούχος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταµείο του εσωτερικού
ή εξωτερικού.
VII. Αποδέχεται να διευκολύνει τους εθνικούς και κοινοτικούς ελέγχους.
VIII. ∆εν έχω τελεσίδικα καταδικαστεί για οικονοµικό αδίκηµα ή αδίκηµα που
σχετίζεται µε την επαγγελµατική µου δραστηριότητα ή αδίκηµα σχετικά µε
καλλιέργεια, κατοχή, εµπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών ή/και απάτη εις
βάρος του ∆ηµοσίου.
IX. ∆εν µου έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών
Κανονισµών ή εθνικής Νοµοθεσίας σχετικές µε την υλοποίηση επενδυτικών
σχεδίων

∆ικαιολογητικά που υποχρεωτικά πρέπει να συνοδεύουν το φάκελο αλλά µπορούν
να προσκοµιστούν στο µεταγενέστερο της αξιολόγησης στάδιο και οπωσδήποτε
πριν την οριστική ένταξη µίας πρότασης. Η έλλειψή τους καθιστά το φάκελο ελλιπή.
 Πιστοποιητικά βαρών και µη διεκδικήσεων, πιστοποιητικά µεταγραφής: Οι τίτλοι
ιδιοκτησίας θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά βαρών και µη
διεκδικήσεων που τα εκδίδει το αρµόδιο υποθηκοφυλακείο. Από αυτά θα πρέπει να
προκύπτει ότι τα ακίνητα επί των οποίων θα πραγµατοποιηθεί επένδυση, είτε είναι
ιδιοκτησίας του υποψήφιου επενδυτή είτε µισθωµένα σε αυτόν, είναι ελεύθερα
βαρών και διεκδικήσεων το αργότερο πριν από την οριστική έγκριση των
επενδυτικών σχεδίων. Τα µισθωτήρια συµβόλαια θα πρέπει να συνοδεύονται και
από µεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο.
 Χάρτης προσανατολισµού 1:50.000 στις περιπτώσεις που περιλαµβάνουν νέες
κτιριακές εγκαταστάσεις.
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 Φωτογραφικό υλικό σχετικά µε την υλοποίηση του έργου (π.χ. θέση υλοποίησης).
 Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα τόσο του ιδίου (δικό του ασφαλιστικό
ταµείο) όσο και για τις εργοδοτικές του εισφορές (βεβαίωση από ΙΚΑ ακόµα και αν
δεν απασχολεί προσωπικό).
 Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικό ποινικού
µητρώου γενικής χρήσης.
 Προκαταρκτική

Περιβαλλοντική

Εκτίµηση

και

Αξιολόγηση,

Έγκριση

Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας της επένδυσης και Άδεια διάθεσης αποβλήτων
ή εγκεκριµένη µελέτη διάθεσης αποβλήτων.
 Τίτλοι σπουδών ή βεβαιώσεις επαγγελµατικής κατάρτισης του υποψηφίου
επενδυτή ή άλλα πιστοποιητικά που τεκµηριώνουν την εµπειρία σε σχέση µε το
σχήµα της επένδυσης. ∆ιευκρινίζεται ότι τα πιστοποιητικά αυτά µπορούν να
προσκοµιστούν µεταγενέστερα µόνο εφόσον είχε γίνει επίκλησή τους στο φάκελο
υποψηφιότητας αλλά εκ παραδροµής δεν είχαν συµπεριληφθεί.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1985 του επενδυτή για το αληθές των φορολογικών
εντύπων που έχει καταθέσει.
∆ιευκρινίζεται ότι:
1. Όσον αφορά στην τεκµηρίωση από τον υποψήφιο επενδυτή της δυνατότητας να
καλύψει την ιδιωτική συµµετοχή στην περίπτωση που το συνολικό κόστος της επένδυσης
είναι ανώτερο του επιλέξιµου κόστους αυτής, ο επενδυτής αρκεί κατά το στάδιο υποβολής
του φακέλου υποψηφιότητας να αποδεικνύει ότι διαθέτει ίδια ρευστοποιήσιµα κεφάλαια
ύψους τουλάχιστον 20% του επιλέξιµου κόστους, καθώς και δυνατότητα δανεισµού για το
υπόλοιπο ποσό της ιδιωτικής συµµετοχής υπολογιζόµενης επί του επιλέξιµου κόστους της
επένδυσης. Ωστόσο, πριν την οριστική έγκριση της επένδυσης θα πρέπει να αποδεικνύει
την εξεύρεση ίδιων κεφαλαίων είτε κεφαλαίων από δανεισµό για την κάλυψη του
συνολικού κόστους της προτεινόµενης επένδυσης.

2. Αν η έλλειψη, κατά περίπτωση, φορολογικών δηλώσεων (εντύπων Ε1, Ε3 και Ε9) ή
στοιχείων εσόδων-εξόδων θεραπεύεται από στοιχεία που προκύπτουν από άλλα
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προσκοµισθέντα δικαιολογητικά, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση του
φακέλου υποψηφιότητας, τότε τα ελλείποντα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον
υποψήφιο επενδυτή πριν την οριστική ένταξη.

4.3.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ –ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Τα περιεχόµενα του φακέλου υποψηφιότητας θα πρέπει να ακολουθούν τη δοµή του
Φακέλου Υποβολής Πρότασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας και θα πρέπει να
υποβάλλονται σε τέσσερα (4) πλήρη αντίτυπα δακτυλογραφηµένα σε µέγεθος Α4 και σε
µορφή ντοσιέ (κλασέρ). Επίσης, θα πρέπει να υποβάλλεται ένα πλήρες αντίγραφο σε
ηλεκτρονική µορφή (CD ROM για περιβάλλον WINDOWS 95 ή 98). Τα κείµενα θα πρέπει
να είναι σε µορφή WORD και οι πίνακες σε EXCEL.
Στην αρχή κάθε φακέλου θα υπάρχει πίνακας περιεχοµένων, καθώς και πλήρη στοιχεία
(τηλέφωνο, fax, διεύθυνση) του υπευθύνου εκπροσώπου του φορέα, µε τον οποίο θα
έρχονται σε επαφή οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και θα αναγράφεται
υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. του υποψήφιου.
Ο Οδηγός Εφαρµογής και οι Φάκελοι Υποψηφιότητας της Ενέργειας 2 του Μέτρου 2.13 θα
είναι διαθέσιµοι στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (www.dgapeth.gr), καθώς και
από την Κεντρική ∆οµή Στήριξης των ΟΠΑΑΧ της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Σωκράτους
111, ΤΚ 41336 Λάρισα, Τηλ. 2410 555282, Fax: 2410 555 283, e-mail ruralthe@otenet.gr)
µε τις αντένες της ανά νοµό της Περιφέρειας, τη ∆ιεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φαρσάλων 148, ΤΚ 41335 Λάρισα, Τηλ. 2410 670511-29, Fax:
2410 670184, e-mail: perifagr@otenet.gr), και την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΠΕΠ
Θεσσαλίας 2000-2006, υπεύθυνος κ. Ε. Κοντζικλίδης, Σωκράτους 111, Λάρισα, τηλ. 2410
579920.

4.3.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ / ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
Αποκλείονται οι επενδυτές / επενδυτικά σχέδια που εµπίπτουν στις ακόλουθες
περιπτώσεις :

1. Επενδύσεις οι οποίες υποβάλλονται από υποψηφίους οι οποίοι δεν έχουν την
ιδιότητα του Γεωργού κατά κύρια ή µερική απασχόληση, όπως αυτή προσδιορίζεται
από την ΚΥΑ 532/2003 και τις Υ.Α. που τη συνοδεύουν.
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2. Εκπρόθεσµη υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας καθώς και η κατάθεση της
αίτησης και των δικαιολογητικών σε άλλη υπηρεσία εκτός αυτής που ορίζεται από
την προκήρυξη του Μέτρου.
3. Οι προτάσεις που παρουσιάζουν µερική ή ολική έλλειψη των απαιτούµενων
δικαιολογητικών όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.
4. Μη επιλέξιµα επενδυτικά σχέδια.
5. Για τη δράση που αφορά στα τουριστικά καταλύµατα, αποκλείονται τα επενδυτικά
σχέδια που δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 471/2002
όπως ισχύει κάθε φορά.
6. Οι υποψήφιοι στους οποίους κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης του
επενδυτικού τους σχεδίου έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση
κοινοτικών Κανονισµών ή εθνικής Νοµοθεσίας σχετικές µε την υλοποίηση
επενδυτικών σχεδίων.
7. Οι υποψήφιοι που δεν παρουσιάζουν τεκµηριωµένη δυνατότητα κάλυψης των ιδίων
πόρων για την πραγµατοποίηση της επένδυσης σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό
σχήµα.
8. Οι υποψήφιοι επενδυτές που δεν έχουν την ιθαγένεια Κράτους – Μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9. Οι υποψήφιοι επενδυτές που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους κατά την
υποβολή της πρότασης.
10. Οι υποψήφιοι επενδυτές που δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
κατά την υποβολή της πρότασης και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές.
11. Οι υποψήφιοι επενδυτές που έχουν τελεσίδικα καταδικαστεί για οικονοµικό αδίκηµα
ή αδίκηµα που σχετίζεται µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα ή αδίκηµα
σχετικό µε καλλιέργεια, κατοχή, εµπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών ή / και
απάτη εις βάρος του ∆ηµοσίου.
12. Φορείς των οποίων δεν µπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονοµική
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βιωσιµότητα.
13. Φορείς που δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία.
14. Μη συγκέντρωση της ελάχιστης δυνατής βαθµολογίας του επενδυτικού σχεδίου
(κάτω από 40% της µέγιστης συνολικής βαθµολογίας).

4.3.4. ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο φορέα της επένδυσης µε τη µορφή επιδότησης
κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών της
επένδυσης.
Για ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις εκτός γεωργικού τοµέα που υλοποιούνται στις
περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης του Αγροτικού
χώρου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας από µικρές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τον κανονισµό
Ε.Ε 70/2001, το ποσοστό ενίσχυσης εκπεφρασµένο στο σύνολο του επιλέξιµου κόστους
των επενδυτικών σχεδίων είναι το 55%.
Στα πλαίσια εξασφάλισης της ιδίας συµµετοχής από τον υποψήφιο το ποσό των ιδίων
πόρων δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 20% του συνολικού επιλέξιµου κόστους της
επένδυσης.

4.3.5. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Κάθε φορέας έχει δικαίωµα να επανυποβάλλει αίτηση επενδυτικού σχεδίου εφόσον έχει
υλοποιήσει και ολοκληρώσει προηγούµενο/α έργο/α.

4.3.6. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Τα εγκεκριµένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 24 µηνών από την
ηµεροµηνία υπογραφής της Απόφασης του Γενικού Γραµµατέα (Γ.Γ.) της Περιφέρειας
Θεσσαλίας για την έγκριση και την υπαγωγή τους στην Ενέργεια 2 του Μέτρου 2.13.
4.4

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τους φακέλους υποψηφιότητας σύµφωνα µε τις ηµεροµηνίες
που ορίζονται από την προκήρυξη του Μέτρου.
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Οι φορείς που ενδιαφέρονται να εντάξουν επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια της παρούσας,
υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας στη λειτουργούσα ∆οµή Στήριξης της Περιφέρειας
Θεσσαλίας. Φάκελοι υποψηφιότητας που υποβάλλονται σε άλλους φορείς εκτός των
οριζοµένων θεωρούνται ως µηδέποτε υποβληθέντες.

ΠΕ.Π. Θεσσαλίας 2000-2006
Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 2.13, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.

23

5

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
5.1

ΣΤΑ∆ΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ

Η εξέταση για την υπαγωγή ή µη των επενδυτικών σχεδίων σε πρόγραµµα
ενίσχυσης πραγµατοποιείται στα ακόλουθα στάδια:
1. Έλεγχος πληρότητας υποβαλλόµενου φακέλου και επιλεξιµότητας της
πρότασης.
2. Βαθµολόγηση επενδυτικού σχεδίου σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης
από τη Γνωµοδοτική Επιτροπή – Κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων ανά
Ενέργεια, ΟΠΑΑΧ και ∆ράση.
3. Αποστολή αποτελεσµάτων της Γνωµοδοτικής Επιτροπής στον Τελικό
∆ικαιούχο (∆.Γ.Α. Π.Θ.).
4. Ενέργειες του Τελικού ∆ικαιούχου προς την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του
Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται.
5. Ο Τελικός ∆ικαιούχος συνεπικουρούµενος από τις ∆οµές Στήριξης, από τα
αποτελέσµατα

της

Γνωµοδοτικής

Επιτροπής

γνωστοποιεί

στους

εγκρινόµενους τη βαθµολογία και τη σειρά κατάταξης ανά Ενέργεια,
ΟΠΑΑΧ και ∆ράση, ενώ στους απορριπτόµενους τους λόγους απόρριψής
τους.

Παράλληλα,

στους

τελευταίους

αποστέλλεται

η

Απόφαση

Απόρριψης του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας.
6. Οι απορριπτόµενοι έχουν δικαίωµα υποβολής έντασης κατά των
αποτελεσµάτων σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από
την

ηµεροµηνία

γνωστοποίησης

της

Απόφασης

Απόρριψής

τους

σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην ΚΥΑ 505/2002 όπως ισχύει κάθε φορά.
7. Εξέταση των ενστάσεων από τη ∆ευτεροβάθµια Γνωµοδοτική Επιτροπή.
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8. Ενέργειες του Τελικού ∆ικαιούχου προς την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του
Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται.
9. Ο Τελικός ∆ικαιούχος συνεπικουρούµενος από τις ∆οµές Στήριξης, από τα
αποτελέσµατα της ∆ευτεροβάθµιας Επιτροπής γνωστοποιεί στους άµεσα
ενδιαφερόµενους τη βαθµολογία και τη σειρά κατάταξης ανά Ενέργεια,
ΟΠΑΑΧ και ∆ράση και στους απορριπτόµενους τους λόγους απόρριψης.
Παράλληλε στους τελευταίους αποστέλλεται η Απόφαση Οριστικής
Απόρριψης του γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας.
10. Ο Τελικός ∆ικαιούχος στέλνει τις Προεγκρίσεις στους εν δυνάµει
δικαιούχους και τους καλεί να υποβάλουν α) ∆ήλωση Αποδοχής της κατ’
αρχήν ένταξής του µε τις τυχόν τροποποιήσεις του επενδυτικού του
σχεδίου ως προς το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο που προτείνονται
από τον Τελικό ∆ικαιούχο, β) την τροποποιηµένη µελέτη του επενδυτικού
του σχεδίου σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Τελικού ∆ικαιούχου και γ) τις
απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές το αργότερο σε τριάντα ηµέρες από
την ηµέρα γνωστοποίησης της προέγκρισής του.
11. Έκδοση Απόφασης ένταξης Γ.Γ Περιφέρειας Θεσσαλίας.

5.1.1 ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΥ

ΚΑΙ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Εξετάζεται εάν η αίτηση εµπίπτει στις εγκεκριµένες ενέργειες και
δραστηριότητες του Προγράµµατος (επιλεξιµότητα της πρότασης), καθώς και
η πληρότητα των δικαιολογητικών που περιλαµβάνονται σε αυτή. ∆εν
επιτρέπεται η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων ή η τροποποίηση του
περιεχοµένου του φακέλου υποψηφιότητας µετά την κατάθεση της αίτησης. Η
Γνωµοδοτική Επιτροπή και η ∆ευτεροβάθµια Γνωµοδοτική Επιτροπή
δύνανται να ζητήσουν επιπλέον διευκρινιστικά στοιχεία κατά την αξιολόγηση
των φακέλων.
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5.1.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ
1.

Για την εκτίµηση της φερεγγυότητας εξετάζονται στο επίπεδο του
φορέα της επένδυσης τα εξής:
α) τα χαρακτηριστικά του υποψηφίου φορέα της επένδυσης και
ειδικότερα η εµπειρία του σε τοµείς σχετικούς µε την προτεινόµενη
επένδυση, η κλίµακα των δραστηριοτήτων του κατά το παρελθόν,
β) η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων που είναι απαραίτητα
για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής στην επένδυση και στο
απαιτούµενο κεφάλαιο κίνησης. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να
τεκµηριώνεται από την ύπαρξη διαθεσίµων ρευστών, χρεογράφων ή
τίτλων.

2.

Η εκτίµηση της βιωσιµότητας του φορέα στις περιπτώσεις επενδύσεων
σε υφιστάµενες µονάδες κρίνεται µε βάση την κερδοφορία του φορέα της
τελευταίας τριετίας. Φορείς µε Θετικό Μέσο όρο τριετίας στα
αποτελέσµατα χρήσεως προ αποσβέσεων και φόρων τεκµαίρονται
καταρχήν ως βιώσιµοι.

3.

Για την εκτίµηση της βιωσιµότητας του προτεινόµενου σχεδίου
εξετάζεται η ύπαρξη κερδοφορίας της επένδυσης που προκύπτει από τα
προβλεπόµενα αποτελέσµατα προ φόρων και αποσβέσεων.

4.

Η αδυναµία τεκµηρίωσης της φερεγγυότητας του φορέα και της
βιωσιµότητας, αποτελούν αιτίες αποκλεισµού της επένδυσης από τη
βαθµολόγησή της.

5.1.3 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
Η βαθµολόγηση όσων επενδυτικών σχεδίων πληρούν τις προϋποθέσεις της
ενότητας 5.1, γίνεται σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία
παρουσιάζονται στην Ενότητα 6 του παρόντος Οδηγού Εφαρµογής.
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Η κατάταξη των ενδιαφερόµενων επενδυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά
βαθµολογίας και στα πλαίσια του καθορισµένου ορίου πιστώσεων κατά
δράση.

5.1.4 ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προβαίνει στην οριστική έγκριση των έργων, µε
απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αναλαµβάνοντας δέσµευση
για την καταβολή των ενισχύσεων.

5.1.5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Οι επενδυτές υποχρεούνται το αργότερο εντός 1 µηνός από την ηµεροµηνία
παραλαβής του εγγράφου µε το οποίο ειδοποιούνται για την καταρχήν
έγκριση του έργου, να υποβάλλουν στη ∆οµή Στήριξης δύο εγγυητικές
επιστολές τραπέζης καλής εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου, για ποσό ίσο
προς το 5% του επιλέξιµου κόστους του έργου εκάστη, η πρώτη των οποίων
θα επιστρέφεται µε τη βεβαίωση υλοποίησης του 20% του εγκριθέντος έργου,
η δε δεύτερη µε τη βεβαίωση ολοκλήρωσης της επένδυσης.
Οι εγγυητικές επιστολές θα εκδίδονται υπέρ της Περιφέρειας Θεσσαλίας –
∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.
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6

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν στα πλαίσια του παρόντος
προγράµµατος

µετά

την

υποβολή

τους

και

εφόσον

πληρούν

τις

προϋποθέσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο 4 του παρόντος οδηγού
εφαρµογής, αξιολογούνται σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται και
αναλύονται παρακάτω. Η διαδικασία εξέτασης και έγκρισης της υπαγωγής
των επενδυτικών σχεδίων θα γίνει σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο
κεφάλαιο 5. του παρόντος οδηγού.
6.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Α1 : Πλήρης και ορθή συµπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας
Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται η πληρότητα και η ορθή συµπλήρωση του
φακέλου υποψηφιότητας, ώστε να είναι δυνατή η διαµόρφωση πλήρους
εικόνας του περιεχοµένου του επενδυτικού σχεδίου και των στοιχείων που
απαιτούνται για την αξιολόγησή του.
Α2 : Ετοιµότητα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται ο βαθµός ετοιµότητας για την άµεση έναρξη
υλοποίησης της επένδυσης. Στοιχεία που θα εξεταστούν είναι η ύπαρξη των
αναγκαίων µελετών, αδειών, εγκρίσεων κ.λ.π, σε συνδυασµό µε το χρόνο που
απαιτείται για την έκδοση τους.
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Β1. Ηλικία
Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται η ηλικία του επενδυτή κατά το χρόνο υποβολής
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της πρότασης.
Β2. Επιχειρηµατική ικανότητα του φορέα της επένδυσης
Στο κριτήριο αυτό θα εξεταστεί ο βαθµός της ικανότητας του φορέα της
επένδυσης να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τη λειτουργία του επενδυτικού
του σχεδίου. Στοιχεία που θα συνεκτιµηθούν είναι η γνώση, η εµπειρία, η
επιχειρηµατική δραστηριότητα, καθώς και κάθε στοιχείο που τεκµηριώνει την
επιχειρηµατική ικανότητα του φορέα της επένδυσης (βεβαιώσεις παρεµφερών
σπουδών, σεµιναρίων, βεβαίωση από εργοδότη που θα συνοδεύεται .από
βεβαίωση του ΙΚΑ για την απασχόληση στο συγκεκριµένο εργοδότη).
Β3. Τρόπος κάλυψης της Ιδιωτικής Συµµετοχής.
Εξετάζεται ο βαθµός συµµετοχής του φορέα µε ίδια κεφάλαια στο
χρηµατοδοτικό σχήµα της επένδυσης καθώς και η τεκµηρίωση της κάλυψης
της ίδιας συµµετοχής µε την ύπαρξη ρευστών διαθεσίµων (αντίγραφο
τραπεζικού λογαριασµού ή βεβαίωση της τράπεζας για το υπόλοιπο του
λογαριασµού), χρεογράφων ή τίτλων ευκόλως ρευστοποιήσιµων.
Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Γ1. Σκοπιµότητα του επενδυτικού σχεδίου σε σχέση µε τις συνθήκες αγοράς
και του κλάδου στη περιοχή
Εξετάζεται ο βαθµός κάλυψης των αναγκών της περιοχής από το επενδυτικό
σχέδιο, το νέο περιβάλλον που διαµορφώνεται σε σχέση µε επιχειρήσεις του
ίδιου κλάδου, ο πιλοτικός χαρακτήρας της επένδυσης καθώς και κάθε
στοιχείο που τεκµηριώνει την αναγκαιότητα της επένδυσης σε σχέση µε τις
συνθήκες αγοράς στην περιοχή.
Γ2. Αξιοποίηση νέας τεχνολογίας
Εξετάζεται ο βαθµός αξιοποίησης νέων τεχνολογιών στην παραγωγική
διαδικασία, η είσοδος νέας τεχνολογίας στην περιοχή, η αξιοποίηση
ευρεσιτεχνιών, η εξοικονόµηση ενέργειας κ.λ.π
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Το κριτήριο αυτό δεν εφαρµόζεται στη δράση 2.13.2.1
Γ3. Συµβατότητα του σχεδίου µε την τοπική παράδοση και την αρχιτεκτονική
φυσιογνωµία της περιοχής
Το κριτήριο αφορά στις επενδύσεις στον τοµέα των καταλυµάτων, χώρων
εστίασης κ.λ.π. Εξετάζεται η συµβατότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων µε
την

τοπική

αισθητική

και

αρχιτεκτονική

της

περιοχής,

η

ανάδειξη

παραδοσιακών ή διατηρητέων καταλυµάτων, η ανάδειξη των ιδιαίτερων
πολιτισµικών

στοιχείων

της

περιοχής,

της

παραδοσιακής

κουζίνας,

οικοτεχνίας, χειροτεχνίας κ.λ.π
Γ4. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους του επενδυτικού σχεδίου
Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους της επένδυσης σε
σχέση µε τις τιµές και τις ποσότητες των επιµέρους στοιχείων του
προϋπολογισµού.
Επιπλέον θα εξεταστεί η αναγκαιότητα του συνόλου των προτεινόµενων
κτιριακών εγκαταστάσεων, η δυναµικότητα και το εύρος του µηχανολογικού
εξοπλισµού σε σχέση µε τις πραγµατικές παραγωγικές δυνατότητες της
επένδυσης καθώς και ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας κ.λ.π
Γ5. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της επένδυσης
Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της
επένδυσης σε σχέση µε το κόστος , τους χρονικούς περιορισµούς που
τίθενται για την ολοκλήρωση της καθώς και η ορθολογική διατύπωση των
διακριτών τµηµάτων των επιµέρους εργασιών.
Γ6. Βιωσιµότητα – Κερδοφορία της επένδυσης
Εξετάζεται η βιωσιµότητα της επένδυσης την επόµενη πενταετία µε βάσει τα
προσδοκώµενα

οικονοµικά

αποτελέσµατα

και

συνεκτιµώνται

τα

αποτελέσµατα των τριών τελευταίων χρήσεων σε υφιστάµενες επιχειρήσεις.
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∆. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
∆1. ∆ηµιουργία ετήσιων ισοδύναµων θέσεων απασχόλησης
Εξετάζεται η δηµιουργία ετήσιων ισοδύναµων νέων θέσεων απασχόλησης
(µισθωτών και αυτοαπασχολούµενων) που ο φορέας της επένδυσης
δεσµεύεται να δηµιουργήσει σε συνάρτηση µε το ζητούµενο ποσό της
∆ηµόσιας επιχορήγησης.
Από τον αριθµό των νέων θέσεων απασχόλησης αφαιρείται ο αριθµός των
απολυθέντων από το µόνιµο προσωπικό κατά το τελευταίο τετράµηνο.
Η διάρκεια της δέσµευσης για την απασχόληση των νέων θέσεων είναι ένα
έτος µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
∆2. Συµβολή στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας
Εξετάζεται ο βαθµός συµβολής της επένδυσης στην ενίσχυση της τοπικής
οικονοµίας σε σχέση µε την αξιοποίηση τοπικών πόρων,
προϊόντων

και

υπηρεσιών,

τα

µεσοπρόθεσµα

και

πρώτων υλών,
µακροπρόθεσµα

πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, η δυνατότητα µεταβιβασιµότητας των
αποτελεσµάτων

της

επένδυσης,

και

η

ενδυνάµωση

και

αναβίωση

παραδοσιακών κλάδων της τοπικής οικονοµίας,
∆3. Συµβολή στην προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος
Εξετάζεται η συµβολή τόσο στην προστασία όσο και στην ανάδειξη του
περιβάλλοντος που προκύπτουν είτε από τα στοιχεία της επένδυσης
(κτιριακές

και

µηχανολογικές

εγκαταστάσεις,

έργα

προστασίας

περιβάλλοντος) όσο και από τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν µετά
την ολοκλήρωση της επένδυσης.
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θα δίνεται πρόσθετη πριµοδότηση στις παρακάτω περιπτώσεις :
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1. Ο φορέας της επένδυσης είναι Νέος Γεωργός όπως ορίζεται στην
παράγραφο 3.4 µε αγροτουριστικές δραστηριότητες στο Σχέδιο ∆ράσης
[βαθµοί δέκα (10)]
Η πριµοδότηση χορηγείται στις περιπτώσεις που φορέας της
επένδυσης είναι Νέος Αγρότης για τον οποίο έχει εγκριθεί σχέδιο
δράσης

το

οποίο

περιλαµβάνει

και

ενέργειες

αγροτουρισµού,

οικοτεχνίας, χειροτεχνίας κ.λ.π
2. Ο φορέας της επένδυσης δεν έχει επιχορηγηθεί για οποιοδήποτε
επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων. [βαθµοί
πέντε (5)]
Η πριµοδότηση χορηγείται στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος
επενδυτής χρηµατοδοτείται για πρώτη φορά στα πλαίσια κοινοτικών ή
εθνικών ενισχύσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι
ενταγµένοι Νέοι Γεωργοί του Μέτρου 3.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ που δεν έχουν
ολοκληρώσει το Σχέδιο ∆ράσης τους, πρόκειται να πάρουν το πριµ
πρώτης εγκατάστασης και δεν έχουν επιδοτηθεί από κανένα άλλο
πρόγραµµα για οποιοδήποτε επενδυτικό σχέδιο.
3. Ο φορέας της επένδυσης είναι γυναίκα [βαθµοί πέντε (5)]
Η πριµοδότηση χορηγείται στις περιπτώσεις που φορέας της
επένδυσης είναι γυναίκα.
4. Ο φορέας της επένδυσης ιδρύει νέα επιχείρηση [βαθµοί πέντε (5)]
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6.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
2.13.2.1

Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

2.13.2.2

20

20

5

5

1

Πλήρης και ορθή συµπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας

2

Ετοιµότητα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

15

15

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

30

30

5

5

1

Ηλικία επενδυτή

2

Επιχειρηµατική ικανότητα του φορέα της επένδυσης (γνώση, εµπειρία κ.λ.π.)

15

15

3

Τρόπος κάλυψης ιδιωτικής συµµετοχής

10

10

Γ.

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ

30

30

1

Σκοπιµότητα του επενδυτικού σχεδίου σε σχέση µε της συνθήκες αγοράς και
του κλάδου στη περιοχή

10

10

2

Αξιοποίηση νέας τεχνολογίας

3

Συµβατότητα του επενδυτικού σχεδίου µε την τοπική παράδοση και την
αρχιτεκτονική φυσιογνωµία της περιοχής

7

4

4

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους του επενδυτικού σχεδίου

5

5

5

Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της επένδυσης

3

3

6

Βιωσιµότητα - Κερδοφορία της επένδυσης

5

5

∆. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ

20

20

1

∆ηµιουργία ετήσιων ισοδύναµων θέσεων απασχόλησης

10

10

2

Συµβολή και ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας

5

5

3

Συµβολή στη προστασία του περιβάλλοντος

5

5

ΠΕ.Π. Θεσσαλίας 2000-2006
Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 2.13, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.

3

33

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
100

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΙ

100

ΒΑΘΜΟΙ

Φορέας της επένδυσης να είναι Νέος Γεωργός για τον οποίο έχει εγκριθεί
1

σχέδιο δράσης το οποίο περιλαµβάνει και ενέργειες αγροτουρισµού,

10

10

5

5

Φορέας της επένδυσης να είναι γυναίκα

5

5

4 Ο φορέας της επένδυσης ιδρύει νέα επιχείρηση

5

5

οικοτεχνίας, χειροτεχνίας κ.λ.π
Ο υποψήφιος επενδυτής δεν έχει επιχορηγηθεί για άλλο επενδυτικό σχέδιο
2

3

κατά τη τελευταία πενταετία στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων
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6.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
1.

Βαθµολόγηση κριτηρίων

Η βαθµολόγηση των κριτηρίων γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
κεφάλαιο 6.1 «Ανάλυση Κριτηρίων» ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και τα
στοιχεία της επενδυτικής πρότασης
Τα κριτήρια Β1, Β3 και ∆1 υπολογίζονται και βαθµολογούνται µε τον τρόπο
που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 6.4 ‘Ειδικός τρόπος υπολογισµού και
βαθµολόγησης κριτηρίων’
2. Κλίµακα βαθµολογίας
Όλα τα κριτήρια βαθµολογούνται µε την κλίµακα από 0-3 και ο βαθµός
µπαίνει σε ακέραια µονάδα εκτός από το κριτήριο ∆1. ‘∆ηµιουργία νέων
θέσεων απασχόλησης’ το οποίο υπολογίζεται µε µαθηµατικό τύπο
3. Υπολογισµός τελικού βαθµού κριτηρίου (ΤΒΚ)
Ο τελικός βαθµός του κάθε κριτηρίου (ΤΒΚ) προκύπτει από το µαθηµατικό
τύπο ΤΒΚ= (Βαθµός κριτηρίου * συντελεστή στάθµισης) / 3
Παράδειγµα: εάν στο κριτήριο Α2 ο βαθµός είναι δύο (2) µε συντελεστή
στάθµισης 15, ο ΤΒΚ= (2*15)/3 = 10.
4. Υπολογισµός Συνολικής βαθµολογίας Κριτηρίων (ΣΒΚ)
Η συνολική βαθµολογία κριτηρίων (ΣΒΚ) προκύπτει µε το άθροισµα των
τελικών βαθµών των κριτηρίων δηλαδή ΣΒΚ= ΤΒΚ(Α1+Α2+………..+∆2+∆3).
Τα επενδυτικά σχέδια που θα τεθούν υπό αξιολόγηση θα πρέπει να
συµπληρώνουν κατ΄ ελάχιστο επί του συνόλου της βαθµολογίας των κριτηρίων
το 40% της µέγιστης συνολικής βαθµολογίας.
5. Υπολογισµός Τελικής βαθµολογίας πρότασης (ΤΒΠ)
Ο τελικός βαθµός του κάθε επενδυτικού σχεδίου (ΤΒΠ) προκύπτει από το
άθροισµα

της

Συνολικής

Βαθµολογίας

Κριτηρίων

(ΣΒΚ)

και

της

πριµοδότησης.
∆ηλαδή ΤΒΠ=ΣΒΚ+πριµοδότηση
6. Κατάταξη των προτάσεων
Η κατάταξη των προτάσεων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά της Τελικής Βαθµολογίας
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τους (ΤΒΠ)
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6.4 ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Β1. Ηλικία
Κλίµακα ηλικίας

Βαθµός

Μέχρι και 40 ετών

3

Από 41 έως 55

2

Από 56+ έως 65

1

Β3. Τρόπος κάλυψης της Ιδιωτικής Συµµετοχής.
Ποσοστό

κάλυψης

ιδιωτικής

Βαθµός

συµµετοχής από ιδίους πόρους
Από 90% ως 100%

3

Από 70% ως 90%

2

Από το ελάχιστο υποχρεωτικό (20%

1

του

συνολικού

κόστους

της

επένδυσης) έως 70%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ∆. : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
∆1. ∆ηµιουργία νέων ετήσιων ισοδύναµων θέσεων απασχόλησης
Ο βαθµός υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο
1. Τελικός Βαθµός Κριτηρίου (ΤΒΚ) = [Νέες Θέσεις Απασχόλησης /
Αιτούµενο Ποσό ∆ηµόσιας Επιχορήγησης (σε €)]*40.000*συντελεστή
στάθµισης
2. Στην περίπτωση που το αποτέλεσµα του τύπου είναι µεγαλύτερη του
10 τίθεται ο βαθµός 10.
3. Ο βαθµός του κριτηρίου στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό
ψηφίο.

Παράδειγµα : Έστω ότι η αιτούµενη ∆ηµόσια Επιχορήγηση είναι 110.000 €,
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και η δέσµευση του επιχειρηµατία είναι ότι θα δηµιουργήσει 2 νέες θέσεις
εργασίας.
Τότε έχουµε (2/110.000 )*40.000*10 = 7,27

Στην περίπτωση των επενδυτικών προτάσεων για τις οποίες το ποσό της
∆ηµόσιας Επιχορήγησης είναι µικρότερο των 40.000,00 € και δεν
δηµιουργείται καµία θέση εργασίας τίθεται ο βαθµός 2,5.
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7

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
7.1.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η επιχορήγηση της επένδυσης καταβάλλεται στον επενδυτή από µία ως τρεις
δόσεις, ως εξής:
•

Το αργότερο εντός δώδεκα µηνών (12) από την ηµεροµηνία της οριστικής
έγκρισης του έργου (νοµική δέσµευση), ο φορέας θα πρέπει να έχει
υποβάλλει στον τελικό δικαιούχο ή στην Επιτροπή Παρακολούθησης της
οικείας αντένας της ∆οµής Στήριξης αίτηση πληρωµής που να
αντιπροσωπεύει δαπάνες (χωρίς Φ.Π.Α.) για επιλέξιµες δαπάνες
τουλάχιστον ίσες µε το 20% του εγκεκριµένου κόστους. Μη τήρηση του
παραπάνω όρου σηµαίνει αυτόµατα ακύρωση του έργου και κατάπτωση
και των δύο (2) εγγυητικών επιστολών

•

Μετά την ολοκλήρωση του 20% του εγκεκριµένου φυσικού αντικειµένου
της επένδυσης και µετά τη γραπτή αίτηση του επενδυτή προς τη ∆οµή
Στήριξης, πραγµατοποιείται επιτόπιος έλεγχος της επένδυσης εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την αίτηση για την πιστοποίηση του
υλοποιηθέντος φυσικού αντικειµένου.

•

Μετά την ολοκλήρωση του 70% του εγκεκριµένου φυσικού αντικειµένου
της επένδυσης και µετά από γραπτό αίτηµα του επενδυτή προς τη ∆οµή
Στήριξης, πραγµατοποιείται η δεύτερη πιστοποίηση του υλοποιηθέντος
φυσικού αντικειµένου και καταβάλλεται προς τον επενδυτή το ποσό το
οποίο αντιστοιχεί στη ∆ηµόσια ∆απάνη του νέου φυσικού αντικειµένου
που υλοποιήθηκε µετά την πραγµατοποίηση της πρώτης πιστοποίησης.

•

Το υπόλοιπο της επιχορήγησης, που δεν µπορεί να είναι µικρότερο του
20% της εγκεκριµένης ενίσχυσης, καταβάλλεται στον επενδυτή µετά την
ολοκλήρωση του έργου και την
υλοποιηθέντος φυσικού αντικειµένου.

πιστοποίηση

του

συνολικού

Σε περίπτωση που υπάρχει µείωση του επιλέξιµου τελικού κόστους, σε
σχέση µε το προβλεπόµενο αρχικό επιλέξιµο κόστος, θα µειώνονται
αναλογικά και τα ποσά των ενισχύσεων
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Μείωση των προβλεπόµενων βασικών µεγεθών της επένδυσης (εµβαδά,
όγκοι, δυναµικότητες) θα επιφέρει αναλογική µείωση των ποσών ενίσχυσης,
ανεξάρτητα αν ο προϋπολογισµός διαµορφώνεται σε επίπεδα ανώτερα από
τα προβλεπόµενα.
Τα έργα πρέπει να εκτελούνται χωρίς παρεκκλίσεις από τις εγκεκριµένες
αρχικές ή τροποποιηµένες µελέτες. Στην περίπτωση τροποποίησης
προηγείται η έγκρισή της και ακολουθεί η καταβολή των ενισχύσεων.
7.2.
•

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο τελικός αποδέκτης υποβάλλει στην οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης
εκτός από την αίτηση πληρωµής, κατάλογο των προσκοµιζόµενων
δικαιολογητικών και τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε πρωτότυπο, κατά
περίπτωση ανάλογα µε το ενισχυόµενο έργο (δηλαδή, ανάλογα µε το εάν
περιλαµβάνονται στην επένδυση εργασίες που απαιτούν την έκδοση
τους):
α) Επιµετρήσεις επιβλεπόντων µηχανικών για τις κτιριακές και
µηχανολογικές εγκαταστάσεις.
β) Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας θεωρηµένο από την αρµόδια
Πολεοδοµία.
γ) Πίνακες προβλεποµένων – εκτελεσθεισών εργασιών σύµφωνα µε
υποδείγµατα που θα διατεθούν στον τελικό αποδέκτη από τον τελικό
δικαιούχο.
δ) Φορολογική ενηµερότητα.
ε) Ασφαλιστική ενηµερότητα για προσωπικές εισφορές και από ΙΚΑ για
εργοδοτικές εισφορές.
στ) Νόµιµα παραστατικά δαπάνης σε πρωτότυπα, όπως αυτά
προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ., τα οποία πρέπει να αποδεικνύεται
επαρκώς ότι έχουν εξοφληθεί νοµίµως (τα τιµολόγια θα συνοδεύονται
από εξοφλητική απόδειξη). Σε περίπτωση που εξοφλούνται µε επιταγή
είναι απαραίτητο και το αποδεικτικό κίνησης τραπεζικού λογαριασµούextrait τράπεζας Παραστατικά από την αλλοδαπή συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφραση και πρέπει να τηρούν τις διατάξεις που τα

ΠΕ.Π. Θεσσαλίας 2000-2006
Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 2.13, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.

40

διέπουν.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του τελικού αποδέκτη όπου θα αναφέρονται
λεπτοµερώς τα παραστατικά και θα βεβαιώνεται το ακριβές των
στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά και ότι είναι εξοφληµένα.
Μετά την σφράγισή των παραστατικών από την αρµόδια
επιτροπή παρακολούθησης, τα πρωτότυπα παραστατικά
επιστρέφονται στον τελικό αποδέκτη και στη ∆οµή Στήριξης
παραµένουν τα φωτοαντίγραφα αυτών.
η) ∆ήλωση για το υποκατάστηµα της Τράπεζας και του αριθµού
λογαριασµού στον οποίο ο τελικός αποδέκτης επιθυµεί να κατατεθούν
οι ενισχύσεις, καθώς και τον αριθµό του φορολογικού µητρώου.
Υποβάλλεται µόνο κατά τον πρώτο έλεγχο, καθώς και σε κάθε
περίπτωση τροποποίησης.
θ) Θεωρηµένη από την Τράπεζα εκτύπωση του αριθµού λογαριασµού,
του αριθµού λογαριασµού κατά ΙΒΑΝ και των στοιχείων ως δικαιούχου
του λογαριασµού.
ι)

Άδεια

λειτουργίας

νεοϊδρυόµενες

µονάδες

µονάδας
ή

βιοτεχνίας,

επέκταση

της

προκειµένου
άδειας

για

λειτουργίας

προκειµένου για επενδύσεις επέκτασης υφιστάµενων µονάδων.
κ)

Άδεια

εγκατάστασης

νεοϊδρυόµενες

µονάδες

µονάδας
ή

βιοτεχνίας,

επέκταση

της

προκειµένου

άδειας

για

εγκατάστασης

προκειµένου για επενδύσεις επέκτασης υφιστάµενων µονάδων.
λ) Για τουριστικά καταλύµατα απαιτείται το ειδικό σήµα ΕΟΤ.
µ) Βεβαίωση της Επιθεώρησης Εργασίας για την απασχόληση
προσωπικού

από

την

ηµεροµηνία

έκδοσης

της

απόφασης

ολοκλήρωσης του έργου (στην περίπτωση που προβλέπεται στην
απόφαση έγκρισης).
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8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΏΝ –
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Ο επενδυτής οφείλει να εκτελέσει την επένδυση σύµφωνα µε τα όσα
προβλέπονται στο φάκελο υποψηφιότητας που υποβλήθηκε στη ∆οµή
Στήριξης και εγκρίθηκε και µέσα στα χρονικά περιθώρια που
προσδιορίζονται στον παρόντα Οδηγό Εφαρµογής.
2. Ο επενδυτής υποχρεούται:
α) Να ενηµερώνει απαραιτήτως για την ακριβή ηµεροµηνία έναρξης των
εργασιών τη ∆οµή Στήριξης.
β) Να υποβάλλει στη ∆οµή Στήριξης την οριστική µελέτη του έργου
(οικοδοµική µελέτη και εγκεκριµένα από την αρµόδια πολεοδοµία
σχέδια) προκειµένου αυτή να διευκολύνεται στις εργασίες, εφ’ όσον
αυτή απαιτείται.
γ) Να παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση προκειµένου να διευκολύνει
τις υπηρεσίες που παρακολουθούν την εκτέλεση του έργου του.
δ) Να

αποδέχεται

τον

έλεγχο

προσκοµίζοντας

οποιαδήποτε

παραστατικά ζητηθούν και να παρέχει πρόσβαση στα λογιστικά του
βιβλία από τα αρµόδια εντεταλµένα όργανα του Κράτους και της Ε.Ε.
ε) Να τηρεί τις υποχρεώσεις του για δηµοσιότητα όπως αυτές
προβλέπονται στον κανονισµό Ε.Ε 1159/2000.
ζ)

Να διευκολύνει τους εµπλεκόµενους φορείς του προγράµµατος σε ό,τι
αφορά σε θέµατα προβολής και δηµοσιότητάς του (λήψη
φωτογραφιών, καταχωρήσεις σε ΜΜΕ, συµµετοχή σε εκθέσεις,
κ.λ.π).

3. Επενδυτές οι οποίοι δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία προκειµένου να
επιτύχουν την επιχορήγησή τους απεντάσσονται από το πρόγραµµα και
αποκλείονται για διάστηµα έως 10 ετών από κάθε µορφής ενισχύσεις
προσανατολισµού.
4. Το ελάχιστο ποσοστό υποχρεωτικής συµµετοχής του φορέα µε ίδια
κεφάλαια, όπως καθορίζεται στην απόφαση υπαγωγής του άρθρου 17, θα
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αναλίσκεται κατά προτεραιότητα για την αντιµετώπιση των πρώτων δαπανών
του έργου.
5. Κάθε δυνητικός επενδυτής έχει δικαίωµα να υποβάλει κατ’ ανώτατο όριο ένα
(1) επενδυτικό σχέδιο και µόνο σε µία ∆οµή Στήριξης, σε κάθε κύκλο
προκήρυξης του κάθε Μέτρου. Η υποβολή περισσότερων της µία υποβολής
από τον ίδιο υποψήφιο καθιστά όλες τις υποβληθείσες προτάσεις του
αυτοδίκαια άκυρες.
6. Ο επενδυτής υποχρεούται στην τήρηση των όρων της απόφασης υπαγωγής.
Σε περίπτωση µη τήρησης των όρων αυτών, ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας
εκδίδει απόφαση ανάκλησης της υπαγωγής και µερικής ή ολικής επιστροφής
των ποσών της δηµόσιας επιχορήγησης. Είναι δυνατή η ανάκληση της
απόφασης υπαγωγής µετά από αίτηµα του επενδυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της ΚΥΑ 505/2002.
7. Αίτηµα τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής που αφορά σε αύξηση του
εγκριθέντος προϋπολογισµού της επένδυσης απαγορεύεται.
8. Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση προκύψει η αποδεδειγµένη
αναγκαιότητα τροποποίησης του εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου, η
εγκριθείσα ενίσχυση καταβάλλεται στον επενδυτή µόνο µετά από την έγκριση
της τροποποίησης από τον Τελικό ∆ικαιούχο.
9. Σε κάθε περίπτωση, τροποποιήσεις που επηρεάζουν τα ουσιώδη
χαρακτηριστικά και στον σκοπό του επενδυτικού σχεδίου ή/ και συνεπάγονται
αύξηση του αρχικά εγκεκριµένου επιλέξιµου προϋπολογισµού του επενδυτικού
σχεδίου δεν είναι αποδεκτές.
10. Τα πρωτότυπα παραστατικά δαπάνης που τηρούνται από τον τελικό
αποδέκτη (καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την επένδυση και
που τηρούνται από τον τελικό δικαιούχο) παραµένουν σε αυτούς, τουλάχιστον
για 3 έτη µετά την πληρωµή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του τελικού
υπολοίπου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και επιδεικνύονται σε τυχόν
έλεγχο σύµφωνα µε το άρθρο 21 της Κ.Υ.Α. 505/2002, όπως ισχύει κάθε φορά.
11. Κάθε δικαιούχος ενίσχυσης δεσµεύεται να µην µετεγκατασταθεί σε άλλη
Περιφέρεια ή άλλη γεωγραφική ενότητα, εκτός αυτής στην οποία του έχει
χορηγηθεί η επένδυση. ∆εσµεύεται, επίσης, να µην παύσει την ενισχυόµενη
επένδυση ή να µην µεταβάλει τη χρήση της και να µην αλλάξει το χαρακτήρα,
τους στόχους και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου τουλάχιστον για τρία
(3) έτη µετά την πληρωµή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του τελικού
υπολοίπου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, εκτός και αν προβλέπεται
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µακρύτερο χρονικό διάστηµα στην απόφαση έγκρισης του έργου. ∆ιαφορετικά
ανακαλείται η απόφαση έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, οι εγγυητικές
επιστολές καταπίπτουν και τα ποσά της ενίσχυσης που έχουν τυχόν
καταβληθεί ανακτώνται.
9. Απαγορεύεται η µεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων της επένδυσης
που έχουν επιχορηγηθεί τουλάχιστον για τρία (3) έτη µετά την πληρωµή από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του τελικού υπολοίπου του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος (εκτός και αν προβλέπεται µακρύτερο χρονικό διάστηµα στην
απόφαση έγκρισης του έργου) εκτός εάν αυτά έχουν αντικατασταθεί από άλλα
τουλάχιστον ισοδυνάµου αποτελέσµατος. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται
ολική ή µερική ανάκληση της απόφασης έγκρισης και η επιστροφή της
καταβληθείσας επιχορήγησης. Απαγορεύεται επίσης η εκµίσθωση παγίων
στοιχείων της επένδυσης, για το ίδιο χρονικό διάστηµα.
10. Από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης
και για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, ο επενδυτής έχει την υποχρέωση
διατήρησης των δηµιουργηµένων νέων θέσεων απασχόλησης, όπως αυτές
προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται
αναλογική επιστροφή της
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

δηµόσιας

επιχορήγησης,

µε

απόφαση

της

11. Η δηµόσια επιχορήγηση που καταβάλλεται στον επενδυτή δεν επιτρέπεται
να εκχωρείται σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση σε πιστωτικό
ίδρυµα για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου, ισόποσου της
εκχωρούµενης επιχορήγησης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιµοποιείται
αποκλειστικά για την πραγµατοποίηση της επένδυσης.
12. Οποιαδήποτε επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δηµόσιας
επιχορήγησης γίνεται εντόκως από την ηµεροµηνία καταβολής τους, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ηµοσίων Εσόδων.
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9
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Πίνακας Επιλέξιµων Κλάδων
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Στο πλαίσιο της Ενέργειας 2 του Μέτρου 2.13, επιλέξιµες είναι οι επενδύσεις οι
οποίες εντάσσονται στις κατηγορίες που περιγράφονται στο άρθρο 3 του
Οδηγού Εφαρµογής. Οι βασικοί κλάδοι και υποκλάδοι, σύµφωνα µε τη
Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, είναι οι ακόλουθοι:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ

14.1

Λατοµεία λίθων για οικοδοµικές χρήσεις

153.3

Παρασκευή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά

155.2

Παρασκευή παγωτών

158.1

Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

158.5

Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων αλευροειδών
προϊόντων

158.6

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

158.7

Παραγωγή αρτυµάτων και καρικευµάτων

159.1

Παραγωγή αποσταγµάτων αλκοολούχων ποτών

159.2

Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από υλικά που υφίστανται ζύµωση

159.6

Ζυθοποιϊα

159.7

Παραγωγή βύνης

159.8

Παραγωγή µεταλλικών νερών και αναψυκτικών

17

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

18

Κατασκευή ειδών ένδυσης, κατεργασία και βαφή γουναρικών

19

Κατεργασία και δέψη δέρµατος, κατασκευή ειδών ταξιδίου, τσαντών, ειδών
σελοποιϊας, ειδών σαγµατοποιϊας και υποδηµάτων

20

Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελό, εκτός από
τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιϊας και σπαρτοπλεκτικής

212.1

Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από
χαρτί και χαρτόνι

212.3

Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου

221.9

Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

222.9

Άλλες δραστηριότητες συναφείς µε την εκτύπωση

241.2

Παραγωγή χρωστικών υλών

245.1

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού και
στίλβωσης

245.2

Παραγωγή αρωµάτων και παρασκευασµάτων καλλωπισµού

246.3

Παραγωγή αιθερίων ελαίων

263

Κατασκευή κεραµικών πλακιδίων και κυβολίθων

265.1

Παραγωγή τσιµέντου

266.2

Κατασκευή δοµικών προϊόντων από γύψο
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ

267

Κοπή, µορφοποίηση και κατεργασία λίθων

285

Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων, γενικές µηχανολογικές εργασίες που
εκτελούνται έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης

286

Κατασκευή ειδών µαχαιροποιϊας, εργαλείων και σιδηρικών

287

Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων

29

Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού µ.α.κ.

36

Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιοµηχανίες

55

Ξενοδοχεία και εστιατόρια

633

∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων οργανωµένων
εκδροµών, δραστηριότητες παροχής τουριστικής βοήθειας

748.2

∆ραστηριότητες συσκευασίας

930.2

∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων

923

Άλλες δραστηριότητες θεάµατος

925

∆ραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, µουσείων και λοιπές
πολιτιστικές δραστηριότητες

926
927.2

Αθλητικές δραστηριότητες
Άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες µ.α.κ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΚΥΑ 471/2002: «Προσδιορισµός των λειτουργικών µορφών
και

τάξεων

τουριστικών

καταλυµάτων

και

λοιπών

τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται στα Ε.Π
αρµοδιότητας του Υπ. Γεωργίας και των ΠΕΠ κατά τη Γ’
Προγραµµατική

Περίοδο

ως

εγκαταστάσεις

ανάπτυξης

Αγροτουρισµού»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 10/07/02

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ: 272331/4816

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ.∆
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.∆.

Αριθ. Απόφασης: 471

TMHMA ∆’
ΠΛΗΡ.: ΤΑΤΣΗ Ε.
ΤΗΛ.: 010 2124135

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
∆/ΝΣΗ Α΄ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ :

«Προσδιορισµός των λειτουργικών µορφών και τάξεων

των τουριστικών καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων
που είναι δυνατό να εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα
αρµοδιότητας

Υπουργείου

Γεωργίας

και

τα

Περιφερειακά

Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) κατά την Γ΄ Προγραµµατική
Περίοδο, ως εγκαταστάσεις ανάπτυξης Αγροτικού Τουρισµού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. τις διατάξεις:
α) του ν.δ. 131/74 «περί παροχής οικονοµικών ενισχύσεων στη γεωργική,
κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α’ 320), όπως τροποποιήθηκε µε
τους ν. 1409/83 (Α’ 199), 2538/97 (Α’ 242) και 2512/97 (Α’ 138).
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Α

β) του άρθρου 29 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137),
όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 «Ρύθµιση του
θεσµού των Επιµελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον
εκσυγχρονισµό των επαγγελµατικών οργανώσεων των εµπόρων, βιοτεχνών και
λοιπών επαγγελµάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 154) και τροποποιήθηκε µε την παρ.
α

2

του

άρθρου

1

του

ν.

2469/1997

«Περιορισµός

και

βελτίωση

της

αποτελεσµατικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).
γ) του άρθρου 39 παρ. 10 του ν. 2065/92 «Αναµόρφωση της άµεσης φορολογίας και
άλλες διατάξεις» (Α’ 113).
δ) του ν. 2601/1998 «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονοµική και
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α’ 81).
ε) του άρθρου 21 παρ. 8 του του ν. 2741/99 « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων και
άλλες ρυθµίσεις του ΥΠ. Ανάπτυξης» (Α’ 199).
στ) του Π.∆/τος µε αριθ. 43/02 «για την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών
καταλυµάτων σε κατηγορίες µε σύστηµα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών»
(Α’ 43).
ζ) του Π.∆/τος µε αριθ. 337/00 «για την κατάταξη ενοικιαζοµένων δωµατίων και
ενοικιαζοµένων διαµερισµάτων σε κατηγορίες µε το σύστηµα των κλειδιών» (Α’ 281).
η) του Π.∆/τος µε αριθ. 33/79 «περί τουριστικών καταλυµάτων εντός παραδοσιακών
κτισµάτων» (Α’ 10)
2.

τους κανονισµούς:

α) καν. (ΕΚ) 1260/99 του Συµβουλίου «περί γενικών διατάξεων για τα ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία».
β) καν. (ΕΚ) 1257/99 του Συµβουλίου «για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για
την τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανονισµών».
γ) καν. 69/01 και 70/01 της Επιτροπής της Ε.Κ για την εφαρµογή των άρθρων 87, 88
της συνθήκης της ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας και προς τις µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις.
3. την οδηγία µε αριθ. 75/268
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4. την αριθ.

56616/2000

απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας,

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµ. ΄Εργων και Ανάπτυξης «Καθορισµός
τµηµάτων της Επικράτειας στα οποία δεν έχουν εφαρµογή τα κίνητρα
επιχορήγησης και επιδότησης τόκων καθώς και επιδότησης χρηµατοδοτικής
µίσθωσης του ν. 2601/98, για τις επενδύσεις ίδρυσης και επέκτασης
ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων»
5. την αριθ. 451/2001 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Γεωργίας για τα καθεστώτα ενισχύσεων του κοινοτικού πλαισίου στήριξης
2000-2006 για επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις.
6. την αριθ. Ε(2001)845/06.04.01 απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση του Ε.Π.
Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου.
7. την αριθ. Ε(2001)3562/19-11-2001 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε
την οποία εγκρίθηκε το Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+.
8. τα εγκεκριµένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράµµατα (Π.Ε.Π.).
9. την

αριθ.

2647/ΥΠΕΘΟ/538866/ΕΙ∆135/ΕΟΤ19.11.86

απόφαση

του

Υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας «Μέτρα για την ελεγχόµενη τουριστική
ανάπτυξη και την αναβάθµιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών της
Χώρας. Καθορισµός περιοχών ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης», όπως
τροποποιήθηκε και σήµερα ισχύει.
10. την αριθ. 485/2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Ανάπτυξης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης,
Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και ∆ηµήτριο Γεωργακόπουλο».
11. το γεγονός ότι από την εφαρµογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού .
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Αρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής

Παρεµβάσεις Αγροτικού Τουρισµού µπορούν να υλοποιηθούν στο
πλαίσιο των ακόλουθων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων:
Α.

Ε.Π. « Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου»

και ειδικότερα στα µέτρα 7.6 «∆ιαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων
που σχετίζονται µε τη γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δηµιουργίας
πολλαπλών δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδηµάτων» και
7.9 «Ενθάρρυνση τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων».
Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ και ειδικότερα στο

Β.
πλαίσιο

του

µέτρου

1.2

«Ενισχύσεις

σε

επενδύσεις

– Στήριξη στην

επιχειρηµατικότητα».
Γ.

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα και ειδικότερα στο

πλαίσιο των «Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου»
και στο Πρόγραµµα «Πολυαπασχόλησης στη

γεωργική εκµετάλλευση» σε

εφαρµογή του κεφ. ΣΤ΄ της αριθ. 451/01 ΚΥΑ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Λειτουργικές µορφές και τάξεις τουριστικών καταλυµάτων

Άρθρο 2
Ίδρυση νέων κύριων και µη κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων

Οι λειτουργικές µορφές και τάξεις νέων τουριστικών καταλυµάτων, που
ενισχύονται στα πλαίσια των µέτρων και δράσεων ανάπτυξης Αγροτικού
Τουρισµού των προγραµµάτων του Κεφαλαίου Α

είναι δυνατόν να είναι οι

ακόλουθες:
Α. Παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια: Πρόκειται για επισκευή,
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αποκατάσταση παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων και µετατροπή τους σε
τουριστικά καταλύµατα, σε εφαρµογή αρχιτεκτονικής µελέτης, που συντάσσεται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 33/79 (ΦΕΚ 10/Α/24.01.79) και την αρ.
532249/27.07.94 (ΦΕΚ 616Β/09.08.94) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του
Ε.Ο.Τ..
Τα ανωτέρω κτίσµατα πρέπει να είναι χαρακτηρισµένα ως παραδοσιακά ή
διατηρητέα, από τις αρµόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ή του
ΥΠ.ΠΟ.
Β. Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, 5, 4 και 3 αστέρων : Πρόκειται για µορφή
ξενοδοχείου που περιλαµβάνει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραµονής,
εστίασης και αναψυχής πελατών, υπνοδωµάτια, λουτρά και βοηθητικούς
χώρους.
Η ίδρυσή τους γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές που
προβλέπονται στο Π.∆. 43/02 (ΦΕΚ 43/Α/02).
Ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός δωµατίων είναι 10.
Γ. Ξενοδοχεία τύπου MOTEL 4 και 3 αστέρων: Πρόκειται για ξενοδοχεία
που περιλαµβάνουν κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραµονής, εστίασης
και αναψυχής πελατών, υπνοδωµάτια

µε ιδιαίτερα λουτρά και βοηθητικούς

χώρους. Τα ξενοδοχεία τύπου MOTEL ιδρύονται, εφόσον η σχετική χρήση
επιτρέπεται από τις κείµενες διατάξεις, είτε εκτός σχεδίου αλλά εντός ΖΟΕ είτε
εκτός σχεδίου, εκτός οικισµών και γενικά εκτός κατοικηµένων περιοχών ή στις
παρυφές τέτοιων περιοχών, αλλά απαραιτήτως επί οδικών αρτηριών µεγάλης
κυκλοφορίας που ενώνουν µεγάλα αστικά ή τουριστικά κέντρα και εµφανίζουν
σηµαντική κίνηση αυτοκινήτων (εθνικό και επαρχιακό δίκτυο). Η ίδρυσή τους
γίνεται σύµφωνα µε

τις σχετικές προδιαγραφές και διαδικασίες που

προβλέπονται στο Π.∆. 43/02 (ΦΕΚ 43/Α/02).
Ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός δωµατίων είναι 10.
∆. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων 5, 4 και 3
αστέρων:
Πρόκειται για ξενοδοχεία, που διαθέτουν κοινόχρηστους χώρους υποδοχής και
παραµονής πελατών, βοηθητικούς χώρους και περιλαµβάνουν διαµερίσµατα
ενός, δύο ή περισσοτέρων κύριων χώρων µε πλήρες λουτρό και µικρό
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µαγειρείο. Η ίδρυσή τους γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές και
διαδικασίες, που προβλέπονται στο Π.∆. 43/02 (ΦΕΚ 43/Α/02).
Ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός δωµατίων ανέρχεται σε 10.
Ε. Τουριστικές επιπλωµένες επαύλεις και τουριστικές επιπλωµένες
κατοικίες: Οι Τουριστικές επιπλωµένες επαύλεις είναι µονόροφες ή δυόροφες
µονοκατοικίες ενδιαφέρουσας αρχιτεκτονικής µορφής που έχουν ανεξάρτητη και
άµεση εξωτερική προσπέλαση, ιδιωτικότητα και παρουσιάζουν αυτοτέλεια οικοπέδου
και κτίσµατος, όπου ανήκει αποκλειστικά και ο διαµορφωµένος κήπος.
Οι Τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες είναι µεµονωµένες ή σε σειρά ή σε
συγκρότηµα µονόροφες ή δυόροφες κατοικίες, που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας,
ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση και ιδιωτικότητα.
Η ίδρυσή τους γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές και διαδικασίες που
προβλέπονται στην αριθ. 530992/87 (ΦΕΚ 557/Β/87) απόφαση του ΕΟΤ.
Ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός κλινών ανέρχεται σε 10.
ΣΤ. Ενοικιαζόµενα δωµάτια 4 «κλειδιών»:
Πρόκειται για ενοικιαζόµενα δωµάτια σε συγκρότηµα µέχρι 10 δωµατίων
που ιδρύονται µε βάση τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Π.∆. 337 (ΦΕΚ
281/Α/28.12.2000).
Ο µέγιστος δυνατός αριθµός δωµατίων

είναι 10, ενώ ο ελάχιστος

απαιτούµενος αριθµός δωµατίων είναι 6 µε αντίστοιχο αριθµό κλινών 12.
Ζ. Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα 4 «κλειδιών»: Πρόκειται για
ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα σε συγκρότηµα µέχρι 20 δωµατίων που
ιδρύονται µε βάση τις προδιαγραφές που ορίζονται

στο Π.∆. 337 (ΦΕΚ

281/Α/28.12.2000).
Ο µέγιστος δυνατός αριθµός δωµατίων

είναι 20, ενώ ο ελάχιστος

απαιτούµενος αριθµός δωµατίων είναι 6 µε αντίστοιχο αριθµό κλινών 12.
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Άρθρο 3
Περιορισµοί στη χωροθέτηση και τις τάξεις τουριστικών καταλυµάτων
Η ίδρυση τουριστικών καταλυµάτων του προηγουµένου άρθρου υπόκειται
στους ακόλουθους όρους και περιορισµούς:
α. Η µετατροπή χαρακτηρισµένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε
τουριστικά

καταλύµατα

ενισχύεται

κατά

προτεραιότητα

στις

περιοχές

εφαρµογής των προγραµµάτων χωρίς κανένα επιπλέον περιορισµό.
β. Για όλες τις λοιπές λειτουργικές µορφές καταλυµάτων του άρθρ. 2 ισχύουν οι
περιορισµοί που προβλέπονται στην µε αριθ. 2647/ΥΠΕΘΟ /538866/ ΕΙ∆135/
ΕΟΤ/19.11.86 (ΦΕΚ 797/86/Β) απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας
«Μέτρα για την ελεγχόµενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθµιση της
τουριστικής προσφοράς περιοχών της Χώρας. Καθορισµός περιοχών Ελέγχου
Τουριστικής Ανάπτυξης», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
γ. Σε οικόπεδα ή γήπεδα ευρισκόµενα σε απόσταση µικρότερη των 3 χλµ. από
τις ακτές είναι δυνατή η ίδρυση µόνο κυρίων ξενοδοχειακών καταλυµάτων
(ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου Motel, ξενοδοχεία τύπου
επιπλωµένων

διαµερισµάτων),

τουριστικών

επιπλωµένων

επαύλεων,

τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών, καθώς και µετατροπή παραδοσιακών ή
διατηρητέων κτιρίων σε καταλύµατα.
δ. Σε παραδοσιακούς οικισµούς, εκτός από τη µετατροπή σε κατάλυµα
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, είναι δυνατή η ίδρυση µόνο ξενοδοχείων
κλασσικού τύπου και επιπλωµένων διαµερισµάτων, τουριστικών επιπλωµένων
επαύλεων και τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών λαµβανοµένων υπόψη των
περιορισµών του εδαφίου β.
ε. Η κατασκευή ενοικιαζοµένων επιπλωµένων δωµατίων και ενοικιαζοµένων
επιπλωµένων διαµερισµάτων είναι δυνατή, τηρουµένων σωρευτικά και των
περιορισµών των εδαφίων β, γ και δ του παρόντος άρθρου, µόνο σε οικόπεδα
που βρίσκονται εντός σχεδίου, εντός οικισµών προϋφιστάµενων του 1923 ή
εντός οριοθετηµένων οικισµών µε πληθυσµό κάτω των 2.000 κατοίκων.

Τα

οικόπεδα αυτά θα πρέπει επί πλέον να βρίσκονται εκτός των περιοχών, που
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ορίζονται στην ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
ΠΕΧΩ∆Ε 56616/2000 (ΦΕΚ 803/Β/00).
Άρθρο 4
Επέκταση κύριων και µη κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων
Ενισχύεται η επέκταση κύριων και µη κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων που
ήδη λειτουργούν νόµιµα µε ειδικό σήµα λειτουργίας, εφόσον ανήκουν στις
λειτουργικές µορφές και τάξεις του άρθρου 2 της παρούσας και µόνον υπό τους
όρους και περιορισµούς του άρθρου 3.

Άρθρο 5
Ποιοτικός εκσυγχρονισµός κύριων και µη κύριων ξενοδοχειακών
καταλυµάτων
1. Ενισχύεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισµός κύριων και µη κύριων ξενοδοχειακών
καταλυµάτων, που ήδη λειτουργούν νόµιµα µε ειδικό σήµα λειτουργίας,
ανεξαρτήτως λειτουργικής µορφής και τάξης.
2. Η χορήγηση της ενίσχυσης είναι δυνατή, εφόσον, µε την ολοκλήρωση των
σχετικών έργων, εργασιών και προµηθειών, που συνιστούν τον ποιοτικό
εκσυγχρονισµό τα καταλύµατα κατατάσσονται σε λειτουργικές µορφές και τάξεις
του άρθρου 2 της παρούσας και µόνο. Η δυνατότητα µετατροπής της
λειτουργικής

µορφής

και

η

δυνατότητα

κατά

τάξη

προαγωγής

των

καταλυµάτων, που δεν συγκαταλέγονται στο άρθρο 2, βεβαιώνεται από την
αρµόδια υπηρεσία του ΕΟΤ ή της οικείας Περιφέρειας, η οποία και εγκρίνει την
τροποποιητική αρχιτεκτονική µελέτη για τη µετατροπή της λειτουργικής µορφής
ή και την προαγωγή κατά τάξη. Η βεβαίωση της εν λόγω δυνατότητας
µετατροπής λειτουργικής µορφής ή και προαγωγής κατά τάξη και η έγκριση της
τροποποιητικής

αρχιτεκτονικής

µελέτης,

όπου

απαιτείται,

αποτελούν

προϋπόθεση για την χορήγηση ενίσχυσης των επενδύσεων ποιοτικού
εκσυγχρονισµού στα οικεία προγράµµατα, εφόσον πρόκειται για καταλύµατα,
που δεν συγκαταλέγονται στην απαρίθµηση του άρθρ.2 του παρόντος
Κεφαλαίου.

Κεφάλαιο Γ΄
Άρθρο 6
Λοιπά καταλύµατα και άλλες Τουριστικές Εγκαταστάσεις
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1.

Ενισχύεται

η

ίδρυση

και

επέκταση

κατασκηνώσεων Β΄ τάξης και άνω,

οργανωµένων

τουριστικών

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και

διαδικασίες που προβλέπονται στην αριθ. 530992/87 (ΦΕΚ 557β/87) απόφαση
του

ΕΟΤ.

Επίσης

ενισχύεται

ο

ποιοτικός

εκσυγχρονισµός

τέτοιων

κατασκηνώσεων, που λειτουργούν νόµιµα µε ειδικό σήµα λειτουργίας,
ανεξάρτητα από τάξη.
Επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης οργανωµένων τουριστικών κατασκηνώσεων
Β΄ τάξης µπορούν να υλοποιηθούν σε οικόπεδα - γήπεδα, τα οποία βρίσκονται
σε απόσταση µεγαλύτερη των 3 χιλ. από ακτές. Τουριστικές κατασκηνώσεις Α΄
τάξης µπορούν να υλοποιηθούν οπουδήποτε µπορούν να χωροθετηθούν.
2. Λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις που περιγράφονται στην αριθ. 530992/87
(ΦΕΚ 557/Β/87) απόφαση του ΕΟΤ υλοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις λοιπές διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας.
Κεφάλαιο ∆΄
Άρθρο 7
Νόµιµες εγκρίσεις και άδειες

Όλες οι ενισχύσεις των προηγουµένων άρθρων του Κεφαλαίου αυτού
χορηγούνται υπό τον όρο, ότι έχει προηγηθεί η τήρηση των νόµιµων
διαδικασιών και η λήψη των νοµίµων αδειών για την ίδρυση, επέκταση και
εκσυγχρονισµό των αντίστοιχων καταλυµάτων και λοιπών εγκαταστάσεων από
τους αρµόδιους φορείς.

Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΡΥΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000-2006
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Οι περιοχές εφαρµογής της Ενέργειας 2 του Μέτρου 2.13 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 20002006

αποτελούν

τις

περιοχές

εφαρµογής

Ολοκληρωµένων

Προγραµµάτων

Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου της Περιφέρειας Θεσσαλίας και είναι αναλυτικά οι εξής:
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΝΟΜΟΣ

∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα - Κοινοτικό ∆ιαµέρισµα
Άγιος Νικόλαος, Αθαµανία, Γαρδίκι, ∆έση, ∆ροσοχώρι
Αγ Προκοπίου, Αγ. Βησσαρίωνος, Κοτρωνίου, Παλαιοκαρυάς,
Πύλης
Πετροχωρίου, Πύλης, Ροποτού
K. Μυροφύλλου
Μυροφύλλου
ΠΥΛΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ∆.Κ. Νεράϊδας
Αρµατωλικού, Κορυφής, Νεράϊδας, Παχτουρίου
Βαθυρρεύµατος,
Βαλκάνου,
Λιβαδοχωρίου,
Μεσοχώρας,
Πινδαίων
Μοσχοφύτου,
Νέας
Πεύκης,
Παράµερου,
Πολυνερίου,
Στουρναρέϊκων
Αύρας, Βλαχάβας, ∆ιάβας, Καλαµπάκας, Καστρακίου, Κρύας
Καλαµπάκας
Βρύσης, Μεγάλης Κερασιάς, Ορθοβουνίου, Σαρακήνας
Καστανιάς
Aµάραντου, Αµπελοχωρίου, Καλοµοίρας, Καστανιάς, Ματονερίου
ΟΡΕΙΝΗΣ
Μαλακασίου
Κορυδαλλού, Μαλακασίου, Παναγίας, Πεύκης, Τρυγόνας
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Αγιόφυλλου, Αγναντιάς, Ασπροκκλησιάς, Αχλαδέας, Γάβρου,
Χασίων
Κακοπλευρίου, Οξύνειας, Σκεπαρίου
Κλεινοβού
Κλεινού
∆.Κ.
Ανατολικής Βλασίου, ∆ροσάτου, Κουµπουριανών, Λεοντίτου, Πετρίλου,
Αργιθέας
Πετροχωρίου, Στεφανιάδος, Φουντωτού
Ανθηρού, Αργιθέας, Ελληνικών, Θερινού, Καλής Κώµης, Καρυάς,
Αργιθέας
Μεσοβουνίου, Πετρωτού
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
Αχελώου
Αργυρίου, Βραγκιανών, Καταφυλλίου, Μαράθου
Αµυγδαλής, Ανθοχωρίου, Βατσουνιάς, Γελάνθης, ∆ρακότρυπας,
Μουζακίου
Ελληνοκάστρου,
Κρυοπηγής,
Λαζαρίνας,
Μαγουλίτσης,
Μαυροµµατίου, Μουζακίου, Οξυάς, Πευκοφύτου, Πορτής
Καλλιφώνου
Απιδέας, ∆αφνοσπηλιάς, Μολόχας, Παλιουρίου (Τµήµα)
Αηδονοχωρίου, Βαθυλάκκου, Θραψιµίου, Κέδρου (Τµήµα),
Μενελαϊδας
Λουτροπηγής, Λουτρού (Τµήµα)
ΣΜΟΚΟΒΟΥ
Ρεντίνης
Ρεντίνης
Ανάβρας (Τµήµα), Ασηµοχωρίου (Τµήµα), Αχλαδέας (Τµήµα),
Ταµασίου
Κτιµένης, Λεονταρίου (Τµήµα)
Αργαλαστής
Αργαλαστής, Μετοχίου, Ξινόβρυσης
Αφετών
Αφετών, Καλαµακίου, Λαµπινούς, Νεοχωρίου, Συκής
ΝΟΤΙΟ ΠΗΛΙΟ
Σηπιάδος
Λαύκου, Μηλίνης, Προµυρίου
Τρικερίου
Τρικερίου
Αλµυρού
Ανθοτόπου, Κοκκωτών, Κωφών, Φυλάκης
Ανάβρας
Ανάβρας
ΟΘΡΥΟΣ
Αγίας Τριάδος, Αγίου Ιωάννου, Αµαλιαπόλεως, Βρυναίνης,
Σούρπης
∆ρυµώνος, Σούρπης
Πτελεού
Αγίων Θεοδώρων, Αχιλλείου, Πτελεού
Μελιβοίας
Σωτηρίτσας, Μελιβοίας
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΤΑ
Αιθήκων

Ευρυµενών

Στοµίου, Οµολίου, Καρύτσας

Κάτω Ολύµπου

Πυργετού, Κρανιάς
Γερακαρίου,
Μεγαλοβρύσου,
Μεταξοχωρίου,
Ποταµιάς, Έλαφος
Ανατολής, ∆ήµητρας, Μαρµαρίνης

ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ
Αγιάς
- ΚΙΣΣΑΒΟΥ
Λακέρειας
Νέσσωνος

Πουρναρίου

Μακρυχωρίου

Παραποτάµου, Ελάτειας, Ευαγγελισµός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
∆ιευθύνσεις Κεντρικής ∆οµής Στήριξης της Περιφέρειας
Θεσσαλίας και των αντενών της ανά νοµό
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