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Το Μέτρο 2.13 ‘ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
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Γεωργικών
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Προϊόντων»

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 στο 35% του συνολικού κόστους
και

καλύπτεται

από

το

Ευρωπαϊκό

Γεωργικό

Ταµείο

Προσανατολισµού και Εγγυήσεων Ε.Γ.Τ.Π.Ε., 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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“ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗ
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

3.4

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

3.5

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

3.6

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

3.7

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
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4.3

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
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ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ

ΣΧΕ∆ΙΟΥ
4.3.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
4.3.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
4.3.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΟΥ /

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ

ΣΧΕ∆ΙΟΥ
4.3.4 ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
4.3.5 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
4.3.6 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
4.4

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

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
5.2

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

-

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΥ
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5.3

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ

5.4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ

ΣΧΕ∆ΙΟΥ

–

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΥΠΑΓΩΓΗΣ
5.5

ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

5.6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

5.7

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

6. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
6.1

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

6.2

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
8.

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΚΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α΄: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
Β΄: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
Γ΄: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆΄: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Ε΄: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ-ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1 : ∆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, κρίνεται συνεπής µε τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και ενισχύει σηµαντικά την αναπτυξιακή δυναµική της Περιφέρειας προκειµένου να ενταχθεί στην
ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πρόκληση. Η στρατηγική εναρµονίζεται πλήρως µε τις Κοινοτικές
Πολιτικές (ανταγωνιστικότητα, απασχόληση, ισότητα, περιβάλλον) και επιδιώκει να επιτύχει µε
αποτελεσµατικότητα τους στόχους που τίθενται από αυτές.
Όσον αφορά τους στόχους του Σχεδίου Ανάπτυξης, το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας ακολουθεί µε συνέπεια
τις δεδοµένες κατευθύνσεις και ειδικότερα :
♦ αποσκοπεί στη λειτουργική διασύνδεση µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών που
διέρχονται από την Περιφέρεια και στην αποτελεσµατική αξιοποίηση 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 για την Περιφέρεια.

Οι άξονες προτεραιότητας του Γ’ Π.Ε.Π. Θεσσαλίας αποτελούν την εξειδίκευση των
προτεραιοτήτων της νέας στρατηγικής ανάπτυξης της Περιφέρειας για την περίοδο 2000 – 2006 ,
σε συνέχεια των προγραµµατικών περιόδων 1986 – 1999 (Μ.Ο.Π. - Α’ Κ.Π.Σ. – Β’ Κ.Π.Σ.) που
κάλυψε σε ένα βαθµό την αναπτυξιακή υστέρηση και έβαλε τις βάσεις για τις νέες προοπτικές της
Περιφέρειας.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος ιδιαίτερη έµφαση δίδεται σε τρεις "ειδικούς" τύπους δράσεων που
αποσκοπούν στην ανάπτυξη και διάχυση της καινοτοµίας στην Περιφέρεια, στην «ολοκληρωµένη»
ανάπτυξη υποβαθµισµένων αστικών περιοχών και 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.
Στην δράση «ανάπτυξη της καινοτοµίας», η Περιφέρεια σε συνεργασία µε τις Εθνικές Αρχές και
τους Οικονοµικούς και Κοινωνικούς εταίρους, θα υλοποιήσει, στο πλαίσιο ειδικών µέτρων, δράσεις
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που θα αναδεικνύουν την καινοτοµία και την 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.
Στην δράση «ολοκληρωµένη αστική ανάπτυξη υποβαθµισµένων 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 θα εστιαστεί σε τοπικές πρωτοβουλίες και σε µία ολοκληρωµένη προσέγγιση επίλυσης
των προβληµάτων τους. Οι ειδικές αυτές ζώνες χαρακτηρίζονται από προβληµατικότητα που
προκύπτει είτε από αναπτυξιακές και κοινωνικές ανισότητες είτε από προβλήµατα που θα
προκληθούν από τις αλλαγές στην Κοινή Γεωργική Πολιτική.

Κεντρικός Αναπτυξιακός Στόχος είναι:
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας µε έµφαση στη ποιότητα, στην αειφορία στην
ενδοπεριφερειακή και κοινωνική συνοχή, µε την αύξηση της απασχόλησης και την επίτευξη
υψηλού επιπέδου κατάρτισης.

Οι στόχοι της νέας προγραµµατικής περιόδου 2000 – 2006 θα επιτευχθούν µέσα από έξι άξονες
προτεραιότητας:
ΑΞΟΝΑΣ 1
ΑΞΟΝΑΣ 2
ΑΞΟΝΑΣ 3
ΑΞΟΝΑΣ 4

: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΒΑΡΟΥΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΕ «ΚΟΜΒΟ ∆ΙΚΤΥΩΝ»
ΑΞΟΝΑΣ 5 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 6 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ
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2
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»

Ο Τοµέας της Υπαίθρου παραµένει τοµέας βασικής προτεραιότητας 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 την
βιωσιµότητα των περιοχών της Θεσσαλικής Υπαίθρου, και περιλαµβάνει τις παρακάτω δύο
κατηγορίες παρεµβάσεων:
Α)
Παρεµβάσεις
Τοµεακού
χαρακτήρα
µε
στόχο
την
«Ενίσχυση
της
Ανταγωνιστικότητας των δοµών και υποδοµών της Θεσσαλικής Υπαίθρου».
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, φυσικού, πολιτιστικού, ιστορικού και ανθρώπινου πλούτου
µε την ανάληψη τοπικών παραγωγικών πρωτοβουλιών

•

Η προστασία του περιβάλλοντος και των σπάνιων φυσικών πόρων

Οι ολοκληρωµένες παρεµβάσεις τοµεακές και γεωγραφικές θα αφορούν στα εξής:
Ειδικές µορφές τουρισµού, ανάδειξη και εµπορευµατοποίηση των τοπικών παραδοσιακών
προϊόντων, βελτίωση της προσπελασιµότητας και των δυνατοτήτων διαµονής – αναψυχής και ο
σεβασµός της ισορροπίας 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
Κ.Π.Σ.:
♦ 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 περιθωριοποίηση τους.
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Οι δράσεις του Άξονα 2 στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην ανάγκη σχεδιασµού και υλοποίησης µιας
πολιτικής για την ολοκληρωµένη και βιώσιµη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της περιφέρειας
Θεσσαλίας, µε απώτερο στόχο 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 Ε.Ε 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 Ε.Ε για την βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των αγροτικών περιοχών, µέσω της διαφοροποίησης της οικονοµικής βάσης,
της παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται µε την 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 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ», µε την
Ενέργεια 4 «Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
πρώτης µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων».
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3
ΜΕΤΡΟ 2.13, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4:
“ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”
3.1

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ

∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

3.2

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι περιοχές εφαρµογής της Ενέργειας 4 του Μέτρου 2.13 του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006 αποτελούν τις
περιοχές εφαρµογής Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) της
Περιφέρειας Θεσσαλίας και είναι αναλυτικά οι εξής:
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

Ν.
ΜΑΓΝΗ
ΣΙΑΣ

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
ΠΥΛΗΣ K. Μυροφύλλου
Μυροφύλλου
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,
Ελληνοκάστρου,
Κρυοπηγής,
Λαζαρίνας,
Μαγουλίτσης,
Μουζακίου
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)
ΝΟΤΙΟ ΠΗΛΙΟ Αργαλαστής
Αργαλαστής, Μετοχίου, Ξινόβρυσης
Αφετών
Αφετών, Καλαµακίου, Λαµπινούς, Νεοχωρίου, Συκής
Σηπιάδος
Λαύκου, Μηλίνης, Προµυρίου
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΤΑ
Αιθήκων
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Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΘΡΥΟΣ

3.3

Τρικερίου

Τρικερίου

Αλµυρού
Ανάβρας

Πτελεού

Ανθοτόπου, Κοκκωτών, Κωφών, Φυλάκης
Ανάβρας
Αγίας Τριάδος, Αγίου Ιωάννου, Αµαλιαπόλεως,
∆ρυµώνος, Σούρπης
Αγίων Θεοδώρων, Αχιλλείου, Πτελεού

Μελιβοίας

Σωτηρίτσας, Μελιβοίας

Ευρυµενών

Στοµίου, Οµολίου, Καρύτσας

Σούρπης

Κάτω Ολύµπου
ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ
Αγιάς
- ΚΙΣΣΑΒΟΥ
Λακέρειας

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

Νέσσωνος

Πουρναρίου

Μακρυχωρίου

Παραποτάµου, Ελάτειας, Ευαγγελισµός

Βρυναίνης,

Νεροµύλων,

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Οι επενδύσεις που θα χρηµατοδοτηθούν στοχεύουν στη βελτίωση και τον εξορθολογισµό της
µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν στην
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων αυτών.
Οι επιλέξιµες για συχρηµατοδότηση επενδύσεις αφορούν:
1. Εκσυγχρονισµό, βελτίωση, επέκταση και συµπλήρωση αναγκών σε υφιστάµενες µονάδες
διαλογής – τυποποίησης – συσκευασίας και µεταποίησης.
2. Μετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων διαλογής – τυποποίησης – συσκευασίας, µεταποίησης
µε ή χωρίς εκσυγχρονισµό, βελτίωση, επέκταση και συµπλήρωση των εγκαταστάσεων.
3. Ίδρυση νέων σύγχρονων µονάδων διαλογής – τυποποίησης – συσκευασίας, µεταποίησης σε
αντικατάσταση υφισταµένων µονάδων παλαιάς τεχνολογίας που οδηγούνται ή έχουν οδηγηθεί
σε παύση δραστηριότητας.
4. Ίδρυση νέων µονάδων διαλογής – τυποποίησης – συσκευασίας, µεταποίησης για την
παραγωγή νέων προϊόντων ή νέων µορφών επιθυµητών στη κατανάλωση (προϊόντα υγιεινής
διατροφής, βιολογικής καλλιέργειας, ονοµασίας προέλευσης, µικροσυσκευασιών, κλπ) καθώς
και µικρών µονάδων προωθούµενων κλάδων παραγωγής.
5. Ίδρυση νέων µονάδων, µετεγκατάσταση, εκσυγχρονισµός και επέκταση υφισταµένων
εγκαταστάσεων αποθήκευσης και συντήρησης αγροτικών προϊόντων µε ή χωρίς ψυκτικές
εγκαταστάσεις - εγκαταστάσεις ξήρανσης, κλπ.
6. Ίδρυση νέων µικρών µονάδων διαλογής, τυποποίησης, συσκευασίας, µεταποίησης σε
αποµακρυσµένες ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.
7. Προµήθεια ειδικών µέσων συντήρησης, µεταφοράς, για την υγιεινή µεταφορά των γεωργικών
προϊόντων και την διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών.
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8. Επενδύσεις προστασίας Περιβάλλοντος – Βιολογικοί καθαρισµοί – ∆ιασφάλιση υγιεινής.1
9. Ίδρυση, εκσυγχρονισµός και επέκταση υφισταµένων µονάδων επεξεργασίας υποπροϊόντων
και παραπροϊόντων - υπολειµµάτων της κύριας µεταποιητικής διαδικασίας.
10. ∆ηµιουργία συγχρόνων δικτύων διακίνησης των γεωργικών Προϊόντων (δηµιουργία κέντρων
διανοµής σε εκτέλεση προγραµµάτων εφοδιασµού αλυσίδας καταστηµάτων, υπεραγορών κλπ)
µε την εφαρµογή Logistics.
11. Επεµβάσεις στα δίκτυα Μεταφορών µε την κατασκευή των απαραιτήτων συνδέσεων αυτών µε
µονάδες εµπορίας καθώς και κατασκευή εγκαταστάσεων ψύξης - συντήρησης στα
διαµετακοµιστικά κέντρα.
13. Ίδρυση, εκσυγχρονισµός και επέκταση υφισταµένων µονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης
πολλαπλασιαστικού υλικού.
Οι παραπάνω αναφερόµενες επενδύσεις εντάσσονται στους εξής επιµέρους τοµείς:

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Α.

Ζωικής Παραγωγής
1. Τοµέας Κρέατος
2. Τοµέας αυγών – πουλερικών
3. Τοµέας Γάλακτος
4. Τοµέας Μελιού – Σηροτροφίας

Β.

Φυτικής Παραγωγής
1. Τοµέας ∆ηµητριακών
2. Τοµέας Οπωροκηπευτικών
3. Τοµέας Οίνου
4. Τοµέας Φαρµακευτικών & Αρωµατικών φυτών
5. Τοµέας Ανθέων και Καλλωπιστικών
6. Τοµέας Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού υλικού

Οι επενδύσεις που ενισχύονται ανά τοµέα παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Α του
Οδηγού Εφαρµογής.

1

Μόνο αν προκύπτουν ως αναγκαιότητα από πρόσφατη αλλαγή της Νοµοθεσίας που τροποποιεί τους όρους λειτουργίας της

µονάδας ή υπερκαλύπτουν τις υποχρεωτικές απαιτήσεις των διατάξεων ή κανονισµών.
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3.4

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

Οι επενδύσεις που δεν είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση αφορούν:
1. Επενδύσεις στο τοµέα ελαιούχων σπόρων, σφαγείων, ζωοτροφών (σύµφωνα µε την ΚΥΑ
505/2002 και την τροποποίησή της, καθώς και τις λεπτοµέρειες εφαρµογής αυτών).
2. Επενδύσεις για αύξηση της δυναµικότητας σε τοµείς όπου υπάρχει περιορισµός στην
παραγωγή.
3. Επενδύσεις σε περιοχές όπου η δυναµικότητα του τοµέα έχει ήδη υπερκαλυφθεί και οι
συνθήκες παραγωγής δεν ευνοούν την ίδρυση αντίστοιχων µονάδων.
4. Επενδύσεις για τη µεταποίηση ή την εµπορία προϊόντων που προέρχονται από Χώρες εκτός
Ε.Ε. (σύµφωνα µε την ΚΥΑ 450/2001 και την τροποποίησή της).
5. Επενδύσεις παρασκευής και εµπορίας προϊόντων αποµίµησης ή υποκατάστασης του γάλακτος
και των γαλακτοκοµικών προϊόντων και του µελιού (σύµφωνα µε την ΚΥΑ 450/2001, και την
τροποποίησή της).
6. Επενδύσεις στο επίπεδο λιανικού εµπορίου (σύµφωνα µε την ΚΥΑ 450/2001, και την
τροποποίησή της).
7. Επενδύσεις που αφορούν γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα (σύµφωνα µε την ΚΥΑ 450/2001,
και την τροποποίησή της).
8. Επενδύσεις οι οποίες δεν προβλέπουν την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από
αρµόδιους οργανισµούς (ISO 9000, HACCP, κλπ), τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την
επιλεξιµότητα της υποβαλλόµενης πρότασης, όπου απαιτείται (σύµφωνα µε την τροποποίηση
της ΚΥΑ 450/2001).

Οι επενδύσεις που δεν ενισχύονται ανά τοµέα παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Β
του Οδηγού Εφαρµογής.

3.5

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
1. Φυσικά Πρόσωπα.
2. Εταιρείες κάθε µορφής (Ο.Ε.-Ε.Ε.-Ε.Π.Ε.-Α.Ε).
3. Συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε µορφής.
4. Νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου ή 2ου
Βαθµού), µόνο σε απόλυτα τεκµηριωµένες και ειδικές περιπτώσεις.
5. Εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν ΟΤΑ, και Συνεταιρισµοί – Αναπτυξιακές εταιρείες, - και
άλλα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου.
6. ∆ιεπαγγελµατικές οργανώσεις.
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Αποκλείονται επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη µορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού
δικαίου και κοινοπραξίας (σύµφωνα µε την ΚΥΑ 505/2002 και την τροποποίησή της).

3.6

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

∆απάνες για τις οποίες δύναται να παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιµες δαπάνες) αφορούν, σύµφωνα
µε την ΚΥΑ 505/2002, την τροποποίησή της και τις λεπτοµέρειες εφαρµογής αυτών:
α)

Την διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

β)

Την κατασκευή ή την βελτίωση ακινήτων.

γ)

Την

προµήθεια

και

εγκατάσταση

νέου

µηχανολογικού

εξοπλισµού

συµπεριλαµβανοµένου και του λογισµικού πληροφορικής και του εξοπλισµού των εργαστηρίων.
δ)

Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού.

ε)

Τα γενικά έξοδα, όπως αµοιβές µηχανικών, και συµβούλων, δαπάνες για µελέτες

σκοπιµότητας, απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών
και µέχρι ορίου 12% του συνόλου των.
στ

Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρµόδιους οργανισµούς (ISO 9000,

HACCP κλπ).
ζ)
ηλεκτρονικών

Την αγορά telex, fax τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και
υπολογιστών (συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας κειµένων,

software

telescripteurs) και συστηµάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
η)

Τον εξοπλισµό εργαστηρίων στο βαθµό που εξυπηρετεί την λειτουργία της

µονάδας.
θ)

Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων µέχρι των 10.000 ΕΥΡΩ.

∆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 Φ.Π.Α.

•

∆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. ∆απάνες
εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν νωρίτερα της ηµεροµηνίας αυτής δεν θεωρούνται
επιλέξιµες και δεν υπολογίζονται για ενίσχυση. Κατ’ εξαίρεση, συνυπολογίζονται στο
ενισχυόµενο κόστος, ακόµα και αν έχουν πραγµατοποιηθεί σε χρόνο πριν την υποβολή της
αίτησης υπαγωγής, οι αµοιβές µηχανικών και αρχιτεκτόνων και οι δαπάνες για την άδεια
κατασκευής και εκπόνησης της οικονοµοτεχνικής µελέτης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής του
επενδυτικού σχεδίου.

•

Το πρόγραµµα δεν χρηµατοδοτεί ενέργειες:
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- λιανικού εµπορίου
- επενδύσεων για τη µεταποίηση ή την εµπορία προϊόντων που προέρχονται από τρίτες
χώρες
Στο Παράρτηµα Γ του Οδηγού Εφαρµογής γίνεται η κατανοµή των επιλέξιµων δαπανών.

3.7

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

Οι δαπάνες που αναφέρονται κατωτέρω δεν επιδοτούνται, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 505/2002, την
τροποποίησή της και τις λεπτοµέρειες εφαρµογής αυτών:
1. Αγορά οικοπέδου.
2. Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή
καινούργιες και την πιθανή προηγούµενη χρήση τους.
3. Προσωρινά έργα µη αµέσως συνδεόµενα 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. Εξοπλισµός αναψυχής (τηλεοράσεις, Video, κλπ.).
6. Αγορά οχηµάτων εν γένει, εκτός ειδικών και αναγκαίων για την µεταφορά του βασικού
πρωτογενούς προϊόντος προς το χώρο µεταποίησής του (π.χ. ψυγεία ή ισόθερµα
µεταφοράς γάλακτος προς µεταποίηση).
7. Λοιπός εξοπλισµός γραφείων (γραφοµηχανές, αριθµοµηχανές, φωτοτυπικά, έπιπλα, κλπ.)
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 (εκτός της περίπτωσης
που αφορά HACCP).
10. Αποζηµιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους (φορείς) σε τρίτους για
απαλλοτριώσεις, εκκρεµότητες, κλπ.
11. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), εφόσον ανακτάται, δεν επιδοτείται.
12. Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και µηχανολογικού εξοπλισµού.
13. Αγορά µεταχειρισµένων µηχανηµάτων και εξοπλισµού.
14. Εργασίες πρασίνου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κλπ.) καθώς και έργα διακόσµησης.
15. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της µονάδας, πέραν των
απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της µονάδας.
16. Αµοιβές προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων των επιβαρύνσεων
ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του.
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17. Γενικά έξοδα και Απρόβλεπτα µεγαλύτερα συνολικά σε ποσοστό του 12% του συνολικού
επιλέξιµου κόστους.
18. Επενδύσεις σχετικές µε κατοικίες φύλαξης των εγκαταστάσεων δαπάνης µεγαλύτερες των
10.000 ΕΥΡΩ.
19. ∆απάνες που πραγµατοποιήθηκαν νωρίτερα από την ηµεροµηνία της θετικής
γνωµοδότησης της επένδυσης από τη Γνωµοδοτική Επιτροπή Έγκρισης των Επενδυτικών
Σχεδίων. Κατ’ εξαίρεση, συνυπολογίζονται στο ενισχυόµενο κόστος, ακόµα και αν έχουν
πραγµατοποιηθεί σε χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, οι αµοιβές
µηχανικών και αρχιτεκτόνων και οι δαπάνες για την άδεια κατασκευής και εκπόνησης της
οικονοµοτεχνικής µελέτης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
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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 4 «Επενδύσεις για τη Βελτίωση
της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων Πρώτης Μεταποίησης και Εµπορίας
Γεωργικών Προϊόντων» θα είναι δυνατόν να υποβάλλουν προς εξέταση ολοκληρωµένες
προτάσεις για την υλοποίηση επενδύσεων οι οποίες θα πρέπει να είναι συµβατές µε τις
κατευθύνσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής και να λαµβάνουν υπόψη τους περιορισµούς στην
παραγωγή και τα ανώτερα όρια κοινοτικής στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης της
Αγοράς (Κ.Ο.Α.).
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τις υποψήφιες επενδύσεις που υποβάλλονται
από τους δικαιούχους ενδεικτικά είναι:
♦

Ο προσανατολισµός της παραγωγής σε συνάρτηση µε τις προβλεπόµενες τάσεις των αγορών
ή την ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων διεξόδων για τα γεωργικά προϊόντα

♦

Η βελτίωση ή ο εξορθολογισµός των διαύλων εµπορίας ή των διαδικασιών µεταποίησης

♦

Η βελτίωση της παρουσίασης ή της προετοιµασίας των προϊόντων, παραπροϊόντων ή
υπολειµµάτων

♦

Η ανάπτυξη και εφαρµογή νέων τεχνολογιών

♦

Η προώθηση καινοτόµων επενδύσεων

♦

Η βελτίωση και παρακολούθηση της ποιότητας

♦

Η βελτίωση και παρακολούθηση των υγειονοµικών συνθηκών

♦

Η προστασία του περιβάλλοντος

♦

Η επενδυτική πρόταση και ο αντίστοιχος προϋπολογισµός αυτής να αφορούν ολοκληρωµένο
και λειτουργικό φυσικό αντικείµενο.

4.2

ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σύµφωνα µε την 1378/2005 Υ.Α., τα παρακάτω:
α) Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) της επένδυσης,
β) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας της επένδυσης και
γ) Άδεια ή θεωρηµένη µελέτη ∆ιάθεσης των αποβλήτων,
που χορηγούνται από τις αρµόδιες αρχές, ανάλογα µε το είδος της επένδυσης και σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, θα πρέπει να προσκοµίζονται πριν την υπογραφή της οριστικής έγκρισης. Στην
περίπτωση που αυτά δεν απαιτούνται θα προσκοµίζονται τα αντίστοιχα απαλλακτικά έγγραφα.
Βεβαίωση υποβολής κατάθεσης των ανωτέρω, προς έγκριση στις αρµόδιες υπηρεσίες, θα
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αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του φακέλου υποψηφιότητας.

4.3.

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

4.3.1

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι υποβαλλόµενες προτάσεις, εκτός των προαναφερθέντων θα πρέπει να πληρούν και τις
ακόλουθες προϋποθέσεις, για να έχουν δικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα:
1. Εκπόνηση Οικονοµοτεχνικής Μελέτης: Ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για την
αξιολόγηση των προτάσεων είναι η υποβολή οικονοµοτεχνικής µελέτης µε την οποία θα
αναλύονται η υπάρχουσα επιχειρηµατική 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
ενεργειών στο έργο και η συµβολή του έργου στους στόχους του Μέτρου 2.13, ενέργεια 4, του
Π.Ε.Π. «Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου», 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.
Αναλυτικά το περιεχόµενο της οικονοµοτεχνικής µελέτης παρουσιάζεται στο Φάκελο
Υποψηφιότητας, µε βάση τον οποίο θα υποβληθούν οι προτάσεις των επιχειρήσεων και
αναπόσπαστο τµήµα της οικονοµοτεχνικής µελέτης αποτελούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.

Αναφορά

της

υφιστάµενης

υποδοµής,

στις

περιπτώσεις

µετεγκατάστασης

ή

εκσυγχρονισµού ή βελτίωσης ή επέκτασης για υφιστάµενες µονάδες. Ιδιαίτερα για τον
µηχανολογικό εξοπλισµό, θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυµία του κατασκευαστή, ο
αριθµός του µηχανήµατος, το έτος κατασκευής και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά
(Ιπποδύναµη - δυναµικότητα κλπ).
2.

Τεχνικά σχέδια (τοπογραφικό διάγραµµα και διάγραµµα κάλυψης 1:200, κατόψεις, όψεις,
τοµές, υπογεγραµµένα από µηχανικό) σχέδια διάταξης µηχανολογικού εξοπλισµού και
λεπτοµερής τεχνική και λειτουργική περιγραφή του προτεινοµένου επενδυτικού σχεδίου.

3.

Αναλυτικός προϋπολογισµός κόστους κτιριακών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων
(προµέτρηση, ανάλυση κατά µηχάνηµα, κλπ) σε ΕΥΡΩ µε διαχωρισµό του καθαρού ποσού
και του Φ.Π.Α.

4.

Προσφορές που συνοδεύονται από τεχνική περιγραφή (προσπέκτους) για την προµήθεια
του µηχανολογικού εξοπλισµού καθώς και κάθε προτεινόµενης δαπάνης, που θα αποτελούν
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την βάση κατάρτισης του προϋπολογισµού (µια τουλάχιστον προσφορά ανά προτεινόµενη
δαπάνη).
5.

Επαρκής αιτιολόγηση των ευνοϊκών επιπτώσεων του επενδυτικού σχεδίου στους
παραγωγούς των πρωτογενών προϊόντων και προσκόµιση των σχετικών αποδεικτικών
στοιχείων, όπου αυτό είναι πρόσφορο.

6.

Επαρκή στοιχεία, από τα οποία να είναι δυνατή η εκτίµηση της εν γένει επιχειρηµατικής
δράσης του φορέα και της ικανότητάς του για την διάθεση των τελικών προϊόντων (π.χ.
συµβάσεις πώλησης προϊόντων, κλπ).

7.

Χάρτης περιοχής πραγµατοποίησης της επένδυσης (κλίµακα 1:50.000) όπου θα
σηµειώνεται η θέση της µονάδας και µε κύκλο θα εµφανίζεται η ακτίνα δράσης της όπου
αυτό είναι δυνατόν.

Το κόστος εκπόνησης της οικονοµοτεχνικής µελέτης 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 ύψος της δαπάνης
της οικονοµοτεχνικής µελέτης που λαµβάνεται ως επιλέξιµο ορίζεται ως ποσοστό µέχρι 2,5%
του επιλέξιµου προϋπολογισµού κατά την έγκριση.

2. Προϋπολογισµός του έργου. Ο συνολικός προϋπολογισµός των προτεινόµενων έργων θα
είναι κατά το µέγιστο τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (440.000) ΕΥΡΩ.
Το σύνολο του προϋπολογισµού των «Γενικών εξόδων» δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να
υπερβαίνει το 12% του συνολικού κόστους των άλλων επιµέρους κατηγοριών της επένδυσης
[πάγια, µηχανολογικός εξοπλισµός, κτίρια, έργα διαµόρφωσης χώρων, ειδικές εγκαταστάσεως,
αγορά συστηµάτων λογισµικού - αυτοµατισµού, µεταφορικά µέσα, δαπάνες µεταφοράς και
εγκατάστασης εξοπλισµού, πιστοποίηση (άρθρο 21, Καν. 1257/99)].
3 Αναγκαία δικαιολογητικά. ∆ιακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
Α)

δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση του Φακέλου Υποψηφιότητας και η

έλλειψη των οποίων αποτελεί λόγο απόρριψης του επενδυτικού σχεδίου και
Β)

δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για την οριστική ένταξη του υποψήφιου επενδυτή.

Ειδικότερα, στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα εξής δικαιολογητικά:
1) Καταστατικό ή εταιρικό κατά περίπτωση του φορέα και τυχόν τροποποιήσεις του, όπου
ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπος, εκτός και εάν η επιχείρηση είναι προσωπική. Για τις
κεφαλαιούχες εταιρίες (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) απαιτείται αντίγραφο Φ.Ε.Κ., όπου ορίζεται ο διαχειριστής
στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και ο νόµιµος εκπρόσωπος στις περιπτώσεις Α.Ε.. Σε περίπτωση
που ο φορέας υποβάλλει πρόταση και είναι υπό σύσταση εταιρεία, θα πρέπει, κατά την
υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, να περιλαµβάνεται και σχέδιο καταστατικού της
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εταιρείας µαζί µε υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φορέα, όπου δηλώνεται η νοµική µορφή
και η µετοχική / εταιρική σύνθεση του κεφαλαίου της καθώς και ο υπεύθυνος για την
υλοποίηση του έργου. Προϋπόθεση για την υπογραφή της οριστικής έγκρισης, εφόσον
εγκριθεί η πρόταση, είναι η σύσταση της εταιρείας.
2) Τίτλοι ιδιοκτησίας οικοπέδου στο οποίο πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η επένδυση, εφόσον
πρόκειται για νέα µονάδα ή για µετεγκατάσταση ή εκσυγχρονισµό ή επέκταση ήδη υπάρχουσας
µονάδας. Γίνονται αποδεκτές και οι περιπτώσεις µίσθωσης οικοπέδων µε συµβολαιογραφικό
έγγραφο και πιστοποιητικό µεταγραφής, από το οποίο προκύπτει η µίσθωση του ακινήτου για
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον είκοσι ετών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Αυτό το
παραστατικό µπορεί να προσκοµιστεί και πριν την οριστική έγκριση, ενώ µε την κατάθεση του
φακέλου γίνεται δεκτό και προσύµφωνο της µίσθωσης.
3) Ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσεως για τα τρία (3) προηγούµενα έτη αυτού της αίτησης, για
τα νοµικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας ή στοιχεία εσόδων-εξόδων για τα νοµικά
πρόσωπα που τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.),
καθώς επίσης και υποβολή των αντιστοίχων εκκαθαριστικών σηµειωµάτων της ∆.Ο.Υ. ενός
εκάστου των εταίρων που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω του 10%. Στην περίπτωση που οι
φορείς α). είναι υποχρεωµένοι να δηµοσιεύουν ισολογισµό και αποτελέσµατα χρήσης,
απαιτείται η προσκόµιση επίσηµου αντίγραφου της δηµοσίευσής του στον τύπο ή στο
αντίστοιχο Φ.Ε.Κ. β). δεν είναι υποχρεωµένοι να δηµοσιεύουν ισολογισµό και αποτελέσµατα,
απαιτείται η προσκόµιση αντίγραφου το οποίο πρέπει να είναι θεωρηµένο από τους
διορισµένους ελεγκτές. Εάν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία υποβάλλονται µόνο τα αντίστοιχα
παραστατικά της ∆.Ο.Υ. των τριών (3) τελευταίων ετών, ενός εκάστου των παραπάνω µετόχων.
Οι φορείς που δεν είναι υποχρεωµένοι να συντάσσουν και δηµοσιεύουν ισολογισµό πρέπει
υποχρεωτικά να υποβάλλουν αντίγραφα των εντύπων φορολογίας εισοδήµατος Ε3 και Ε5 που
υπέβαλλαν τα τρία (3) προηγούµενα έτη αυτού της αίτησης. Στην περίπτωση που επενδυτικά
σχέδια αναφέρονται σε µετεγκατάσταση ή εκσυγχρονισµό, θα πρέπει δια των ισολογισµών να
αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητα της µονάδας δεν είχε διακοπεί τα τρία (3) τουλάχιστον
τελευταία έτη.
4) Άδεια λειτουργίας ή αντίστοιχο απαλλακτικό έγγραφο των αρµοδίων υπηρεσιών, για τις
υφιστάµενες επιχειρήσεις. Γίνονται δεκτές αιτήσεις Επενδυτικών Σχεδίων υφισταµένων
µονάδων των οποίων προσωρινά έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας, εφόσον µε το
προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο ικανοποιούνται οι όροι της ανάκλησης.
5) Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν την δυνατότητα του φορέα να καταβάλλει την
υποχρεωτική συµµετοχή του µε ίδια κεφάλαια (π.χ. καταθέσεις, αύξηση µετοχικού κεφαλαίου,
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δηµιουργία αποθεµατικού για επενδύσεις, δηµιουργία ειδικού αποθεµατικού για τις εταιρίες τις
εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, καθώς και τις συνεταιριστικές οργανώσεις κλπ).
6) Τελευταία κατάσταση προσωπικού και προγραµµάτων ωρών εργασίας, συνοδευόµενη από τα
απαραίτητα τυχόν συµπληρωµατικά δικαιολογητικά µεταβολών (άρθρο 16, Ν.2874/2000) σε
υφιστάµενες επιχειρήσεις.
7) Έγγραφο πρόθεσης χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος για σύναψη δανείου στο οποίο θα
συµπεριλαµβάνονται και οι όροι χορήγησης αυτού (ύψος – διάρκεια – επιτόκιο – εξασφαλίσεις),
όταν στο προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται η χρησιµοποίηση δανειακών
κεφαλαίων.
8) Βεβαίωση υποβολής αιτήσεων από τις αρµόδιες υπηρεσίες για έγκριση των περιβαλλοντικών
αδειοδοτήσεων.
9) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 του υποψήφιου επενδυτή. Στην περίπτωση που ο
επενδυτής είναι εταιρία, για τις µεν προσωπικές εταιρίες (οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες)
υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται από όλους τους εταίρους, για δε τις κεφαλαιουχικές (ΕΠΕ,
Α.Ε.) υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται από τους νόµιµους εκπροσώπους τους. Στην
υπεύθυνη δήλωση αναφέρονται τα εξής:
I.

Όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στον φάκελο υποψηφιότητας
είναι αληθή.

II.

Το ίδιο αντικείµενο επένδυσης ή η ίδια παραγωγική µονάδα δεν έχει ενταχθεί /
οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση-επιχορήγηση σε άλλο αναπτυξιακό νόµο.

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.
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.

Αποδέχοµαι να διευκολύνω τους εθνικούς και κοινοτικούς ελέγχους.

VII.

∆εν µου έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση κοινοτικών κανονισµών
ή εθνικής νοµοθεσίας σχετικές µε την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.
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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.

Στην δεύτερη κατηγορία, που µπορούν να προσκοµιστούν στο στάδιο πριν την οριστική ένταξη
µιας πρότασης, ανήκουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικά µεταγραφής, πιστοποιητικά βαρών και µη διεκδικήσεως για τα ακίνητα στα
οποία αφορά η επένδυση, καθώς και συµβολαιογραφικό έγγραφο και πιστοποιητικό
µεταγραφής, από το οποίο προκύπτει η µίσθωση του ακινήτου για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον είκοσι ετών (στις περιπτώσεις µίσθωσης οικοπέδων και όπου υπήρχε
προσύµφωνο κατά την κατάθεση του φακέλου).
2. Πιστοποιητικό µη λύσης και µη πτώχευσης, όταν ο υποψήφιος επενδυτής είναι νοµικό
πρόσωπο.
3. Φωτογραφικό υλικό σχετικά µε την υλοποίηση του έργου, ανάλογα µε το προβλεπόµενο
φυσικό αντικείµενο.
4. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του φυσικού ή του νοµικού προσώπου. Όσον
αφορά την ασφαλιστική ενηµερότητα διευκρινίζεται ότι, ο υποψήφιος επενδυτής πρέπει να
είναι ενήµερος τόσο ως προς τις δικές του ασφαλιστικές εισφορές, αν είναι έµπορος ή
ελεύθερος επαγγελµατίας (ασφαλιστική ενηµερότητα από το αντίστοιχο ασφαλιστικό
ταµείο, π.χ. ΤΕΒΕ, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ), όσο και ως προς τις τυχόν εργοδοτικές εισφορές
(ασφαλιστική ενηµερότητα από το ΙΚΑ ότι δεν οφείλει εργοδοτικές εισφορές ή ότι δεν
απασχολεί προσωπικό).
5. Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο φορέας πρέπει να τηρεί την Εθνική και
Κοινοτική Νοµοθεσία (οδηγία 85/337/ΕΟΚ της 27ης Ιουνίου 1985) που αφορά την
προστασία του περιβάλλοντος και να προσκοµίσει τα πιο κάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:
•

προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση ή απαλλακτικό έγγραφο
των αρµοδίων υπηρεσιών,

•

έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, και

•

άδεια ή θεωρηµένη µελέτη διάθεσης αποβλήτων ή απαλλακτικό έγγραφο των
αρµοδίων υπηρεσιών.
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6. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψήφιου επενδυτή ή του νόµιµου
εκπροσώπου του φορέα που εκπροσωπεί.
7. Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου αρµοδίου οργάνου όπως προσδιορίζεται στο
Καταστατικό της επιχείρησης, για τον ορισµό του υπευθύνου υλοποίησης του έργου. Το
ανωτέρω πρόσωπο είναι το µόνο αρµόδιο για την υποβολή αιτήσεων πληρωµής,
τροποποιήσεων, παρατάσεων του επενδυτικού σχεδίου.
8. Για την περίπτωση που ο φορέας επένδυσης είναι Συνεταιρισµός, υπεύθυνη δήλωση ότι
για την υλοποίηση του έργου θα τηρηθεί η ισχύουσα κάθε φορά εθνική νοµοθεσία που
διέπει την πραγµατοποίηση έργων από Συνεταιρισµούς. Οι διαδικασίες προµήθειας και
εκτέλεσης έργων που προβλέπονται στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 383/89 είναι
υποχρεωτικές για τους Συνεταιρισµούς οποιασδήποτε βαθµίδας.

4.3.2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Τα περιεχόµενα της αίτησης – µελέτης θα πρέπει να ακολουθούν τη δοµή του Φακέλου Υποβολής
Πρότασης, 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, οι πίνακες σε EXCEL και τα δικαιολογητικά σε µορφή εικόνας
(bmp ή jpg).
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. και η
∆.Ο.Υ. της επιχείρησης.
Ο Οδηγός Εφαρµογής και ο Φάκελος Υποψηφιότητας θα είναι διαθέσιµοι:
 στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (www.dgapeth.gr),
 από την Κεντρική ∆οµή Στήριξης των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Π.Ε.Α.Α. (Σωκράτους 111, Λάρισα, Τ.Κ. 41336, Τηλ. 2410 555282, Fax 2410 555283, email ruralthe@otenet.gr) µε τις αντένες της ανά νοµό της Περιφέρειας, (οι διευθύνσεις και τα
τηλέφωνα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, του παρόντος Οδηγού Εφαρµογής)
 τη ∆ιεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φαρσάλων 148, Τ.Κ.
41335 Λάρισα, Τηλ. 2410 670516-18, Fax: 2410 670184, e-mail: perifagr@otenet.gr), και
 την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006, υπεύθυνος κ. Ε.
Κοντζικλίδης, Σωκράτους 111, Λάρισα, τηλ. 2410 579920.
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4.3.3

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΟΥ / ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ

Αποκλείονται οι επενδυτές / επενδυτικά σχέδια που εµπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Εκπρόθεσµη υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας καθώς και κατάθεση της αίτησης και
των δικαιολογητικών σε άλλη υπηρεσία, εκτός αυτής που ορίζεται από την προκήρυξη του
Μέτρου.
2. Οι προτάσεις που παρουσιάζουν µερική ή ολική έλλειψη των απαιτούµενων συνηµµένων
της αίτησης του υποψήφιου δικαιολογητικών (σύµφωνα µε το δελτίο πληρότητας του
φακέλου υποψηφιότητας)
3. Μη επιλέξιµα επενδυτικά σχέδια.
4. 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.
5. Οι υποψήφιοι που δεν παρουσιάζουν τεκµηριωµένη δυνατότητα κάλυψης των ιδίων πόρων
για την πραγµατοποίηση της επένδυσης, σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχήµα.
6. Οι εν’ ενεργεία δηµόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι δεν προσκοµίζουν έγγραφη άδεια
δυνατότητας άσκησης παράλληλης επενδυτικής δραστηριότητας κατά την υποβολή του
φακέλου υποψηφιότητας.
7. Οι υποψήφιοι επενδυτές που δεν έχουν την ιθαγένεια Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
8. Οι υποψήφιοι επενδυτές που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους κατά την υποβολή
της πρότασης.
9. 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.
10. 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.
11. Επενδυτικά σχέδια στα οποία οι προβλεπόµενες δράσεις (το αντικείµενο µεταποίησης –
τυποποίησης και εµπορίας) έρχονται σε αντίθεση µε τις δεσµεύσεις της Κ.Ο.Α. της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτές ισχύουν κατά την περίοδο εξέτασης τους.
12. Επενδυτικά σχέδια που έχουν αντικείµενο µεταποίησης – τυποποίησης και εµπορίας
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προϊόντων που δεν υπάγονται στο Παράρτηµα 1 της Συνθήκης και δεν θεωρούνται
γεωργικά προϊόντα κατά την κοινοτική ή εθνική νοµοθεσία.
13. Η παράβαση των κοινοτικών κανόνων που έχουν άµεση σχέση µε το επιχειρηµατικό σχέδιο
που προτείνεται και που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης (π.χ. βιοµηχανίες
που αποδεδειγµένα δεν απέδωσαν στους παραγωγούς την κοινοτική επιδότηση του
προϊόντος, κλπ.).
14. Φορείς που έχουν ενταχθεί για το ίδιο επενδυτικό σχέδιο ή τµήµα αυτού και σε άλλο
πρόγραµµα.
15. Φορείς που υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προηγούµενο
επενδυτικό σχέδιο.
16. Φορείς που στο παρελθόν δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς σε εγκεκριµένα επενδυτικά
σχέδια.
17. Επενδυτικά σχέδια που δεν διασφαλίζουν την καλή διαβίωση των ζώων και την προστασία
του περιβάλλοντος.
18. Σε περιπτώσεις εκσυγχρονισµού ή µετεγκατάστασης, αποκλείονται οι επενδύσεις από
φορείς που δεν παρουσιάζουν κατά τα τρία τελευταία έτη οικονοµική δραστηριότητα.
19. Φορείς των οποίων δεν µπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονοµική
βιωσιµότητα.
20. Φορείς που δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία.
21. Μη συγκέντρωση της ελάχιστης δυνατής βαθµολογίας του επενδυτικού σχεδίου (35
βαθµοί).

4.3.4. ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο φορέα της επένδυσης µε τη µορφή επιχορήγησης
κεφαλαίου. Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης (∆ηµόσιας ∆απάνης) εκπεφρασµένο ως ποσοστό του
όγκου επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50%.
Το ποσό των ιδίων πόρων στα πλαίσια κάλυψης της ιδίας συµµετοχής δεν µπορεί να είναι
µικρότερο από το 20% του συνολικού επιλέξιµου κόστους της επένδυσης.
4.3.5. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωµα να επανυποβάλλει αίτηση επενδυτικού σχεδίου εφόσον έχει
υλοποιήσει και ολοκληρώσει προηγούµενο/α έργο/α.
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4.3.6. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
Τα εγκεκριµένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 24 µηνών από την ηµεροµηνία
υπογραφής της Απόφασης από τον Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας για την έγκριση και την υπαγωγή
τους στην Ενέργεια 4 του Μέτρου 2.13.

4.4

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι φορείς υποβάλλουν τους φακέλους υποψηφιότητας σύµφωνα µε τις ηµεροµηνίες που ορίζονται
από την προκήρυξη του Μέτρου.
Οι Φάκελοι Υποψηφιότητας υποβάλλονται στη λειτουργούσα ∆οµή Στήριξης της Περιφέρειας,
δηλαδή στην αντένα κάθε νοµού που εντάσσεται η περιοχή εφαρµογής του Ολοκληρωµένου
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. (Οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, του παρόντος Οδηγού Εφαρµογής).
Φάκελοι Υποψηφιότητας που υποβάλλονται σε άλλους φορείς εκτός των οριζοµένων θεωρούνται
ως µηδέποτε υποβληθέντες.
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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 – Κατάταξη των
επενδυτικών σχεδίων.
3. Αποστολή αποτελεσµάτων της Γνωµοδοτικής Επιτροπής στον τελικό δικαιούχο (∆.Γ.Α.).
4. Ενέργειες του τελικού δικαιούχου προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας
2000-2006, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται.
5. Ο τελικός δικαιούχος ή / και συνεπικουρούµενος από τις ∆οµές Στήριξης γνωστοποιεί, από τα
αποτελέσµατα της Γνωµοδοτικής Επιτροπής, στους εγκρινόµενους, τη βαθµολογία και τη σειρά
κατάταξης, ενώ στους απορριπτόµενους, τους λόγους απόρριψής τους. Παράλληλα, στους
τελευταίους, στέλνεται η Απόφαση Απόρριψης του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας.
6. Οι απορριπτόµενοι έχουν δικαίωµα υποβολής ένστασης 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, την τροποποίησή
της και τις λεπτοµέρειες εφαρµογής αυτών.
7. Εξέταση των ενστάσεων από τη δευτεροβάθµια γνωµοδοτική επιτροπή.
8. Ενέργειες του τελικού δικαιούχου προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας
2000-2006, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται.
9. Ο τελικός δικαιούχος ή / και συνεπικουρούµενος από τις ∆οµές Στήριξης γνωστοποιεί στους
άµεσα ενδιαφερόµενους, από τα αποτελέσµατα της δευτεροβάθµιας Επιτροπής, τη
βαθµολογία, τη σειρά κατάταξης και τους λόγους απόρριψης.
10. Ο Τελικός ∆ικαιούχος στέλνει τις Προεγκρίσεις στους εν δυνάµει δικαιούχους και τους καλεί να
υποβάλουν ∆ήλωσης Αποδοχής προσκοµίζοντας τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές
καθώς και να προσκοµίσουν το επενδυτικό τους σχέδιο, προσαρµοσµένο στα αποτελέσµατα
της γνωµοδοτικής επιτροπής.
11. Έκδοση Απόφασης ένταξης Γ.Γ Περιφέρειας Θεσσαλίας.

5.2

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Κάθε αίτηση επενδυτικού σχεδίου εξετάζεται εάν εµπίπτει στις εγκεκριµένες ενέργειες και
δραστηριότητες του Προγράµµατος (επιλεξιµότητα της πρότασης) και ελέγχεται ως προς την
πληρότητα των δικαιολογητικών που περιλαµβάνονται σε αυτή.
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∆εν επιτρέπεται η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων ή η τροποποίηση του περιεχοµένου του
φακέλου υποψηφιότητας µετά την κατάθεση του.

5.3

1.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ –
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Για την εκτίµηση της φερεγγυότητας εξετάζονται τόσο στο επίπεδο του φορέα της
επένδυσης όσο και στο επίπεδο των µετόχων ή εταίρων που ελέγχουν την πλειοψηφία στις
περιπτώσεις των νοµικών προσώπων, τα εξής:
α)

τα χαρακτηριστικά του υποψηφίου φορέα της επένδυσης και ειδικότερα η εµπειρία των
µετόχων ή στελεχών σε τοµείς σχετικούς µε την προτεινόµενη επένδυση, η κλίµακα των
δραστηριοτήτων 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 ευκόλως ρευστοποιήσιµων στα χρονικά πλαίσια υλοποίησης της επένδυσης.

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.

5.4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Για τις επενδύσεις που κρίνονται βιώσιµες, εφαρµόζεται η βαθµολόγηση, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο Παράρτηµα Ε, και γίνεται η κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων κατά φθίνουσα
σειρά βαθµολογίας καθώς και στα πλαίσια του καθορισµένου ορίου πιστώσεων κατά δράση.
Εξαιρούνται από την διαδικασία βαθµολόγησης επενδυτικά σχέδια:
•

που αφορούν αποκλειστικά και µόνο συµπλήρωση συνθηκών προστασίας της δηµόσιας
υγείας που προέκυψαν κατά τα τελευταία έτη από Κανονισµούς ή οδηγίες ή αποφάσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Εθνικής νοµοθεσίας,

•

που αφορούν λειτουργούσες µονάδες που είναι υποχρεωµένες να προβούν σε επενδύσεις
που προέκυψαν από πρόσφατη µεταβολή της νοµοθεσίας (κατά τα τελευταία έτη) και
επηρεάζουν τους όρους λειτουργίας τους,
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5.5

•

που περιλαµβάνουν επενδύσεις προστασίας περιβάλλοντος ή βελτίωσης των υγειονοµικών
συνθηκών, άνω του 50% του συνολικού κόστους, όπως προσδιορίζεται από την
αξιολόγηση της υπηρεσίας, και αφορά δαπάνες πέραν των υποχρεωτικών από την κείµενη
νοµοθεσία για την έκδοση αδειών λειτουργίας,

•

που αφορούν λειτουργούσες µονάδες οι οποίες είναι υποχρεωµένες δια αποδεικτικών
εγγράφων αρµόδιων υπηρεσιών να προβούν σε αναγκαστική µετεγκατάσταση για λόγους
προστασίας περιβάλλοντος

ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η Περιφέρεια προβαίνει στην οριστική έγκριση των έργων, µε απόφαση Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας Θεσσαλίας, αναλαµβάνοντας έτσι δέσµευση για την καταβολή των ενισχύσεων.
5.6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών θεωρείται η ηµεροµηνία της θετικής γνωµοδότησης της επενδυτικής
πρότασης από την Γνωµοδοτική Επιτροπή Έγκρισης των Επενδυτικών Σχεδίων. Στις περιπτώσεις
όπου επενδυτικές προτάσεις απορριφθούν από την Γνωµοδοτική Επιτροπή Έγκρισης των
Επενδυτικών Σχεδίων και κατόπιν υποβολής ενστάσεων αξιολογηθούν θετικά από την
∆ευτεροβάθµια Επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων, τότε ως ηµεροµηνία έναρξης εργασιών, για τις
συγκεκριµένες επενδυτικές προτάσεις, θεωρείται η ηµεροµηνία της θετικής γνωµοδότησης της
επένδυσης από την ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων και µε την προϋπόθεση ότι
δύναται να ενταχθούν στο πρόγραµµα µε βάση της εγκεκριµένες διαθέσιµες πιστώσεις του
προγράµµατος.

5.7

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Οι επενδυτές υποχρεούνται το αργότερο εντός 1 µηνός από την ηµεροµηνία παραλαβής της
Προέγκρισης του έργου, να υποβάλλουν στη ∆οµή Στήριξης δύο εγγυητικές επιστολές καλής
εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου, από ίδρυµα που έχει εκ του νόµου δικαίωµα έκδοσης, για
ποσό ίσο προς το 5% του επιλέξιµου κόστους του έργου εκάστη, η πρώτη των οποίων θα
επιστρέφεται µε την 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–∆ιεύθυνση Γεωργικής
Ανάπτυξης και τα πρωτότυπά τους θα αποστέλλονται άµεσα στον Τελικό ∆ικαιούχο.
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6.
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η επιχορήγηση του έργου καταβάλλεται στον φορέα απολογιστικά και µετά την πιστοποίηση του
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου.
6.1.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η επιχορήγηση της επένδυσης καταβάλλεται στον επενδυτή το ανώτερο σε 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 στην οικεία αντένα της ∆οµής
Στήριξης αίτηση πληρωµής που να αντιπροσωπεύει έξοδα (χωρίς Φ.Π.Α.) για επιλέξιµες
δαπάνες τουλάχιστον ίσα 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 πιστοποίηση
του συνολικού υλοποιηθέντος φυσικού αντικειµένου.

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.
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.
Τα έργα παραλαµβάνονται οριστικά µετά την ολοκλήρωσή τους και σε ετοιµότητα λειτουργίας
(«ολοκλήρωση φυσικού αντικειµένου») και πριν την αποπληρωµή αυτών από τη ∆ιεύθυνση
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Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία έχει συγκροτήσει επιτροπή για το
σκοπό αυτό («επιτροπή παραλαβής»). Η επιτροπή παραλαβής θα πραγµατοποιεί ελέγχους στο
φυσικό αντικείµενο των επενδύσεων καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των έργων, αλλά και µετά
την ολοκλήρωσή τους. Έλεγχος µπορεί να πραγµατοποιηθεί και από τις αρµόδιες εθνικές και
κοινοτικές επιτροπές ελέγχων, σύµφωνα µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

6.2.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο τελικός αποδέκτης υποβάλλει στην οικεία Αντένα της ∆οµής Στήριξης, 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. Αν δεν

απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας για τα κτιριακά που περιλαµβάνονται στην
επένδυση, τότε απαιτείται βεβαίωση από το αρµόδιο Γραφείο της πολεοδοµίας ότι δεν
απαιτείται για αυτά η έκδοση οικοδοµικής άδειας.
γ)

Πίνακες προβλεποµένων – εκτελεσθεισών εργασιών σύµφωνα µε υποδείγµατα που

θα διατεθούν στον τελικό αποδέκτη από τον τελικό δικαιούχο.
δ)

Φορολογική ενηµερότητα.

ε)

Ασφαλιστική ενηµερότητα τόσο για προσωπικές εισφορές όσο και 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 λογαριασµού-extrait
τράπεζας). Παραστατικά από την αλλοδαπή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση και
πρέπει να τηρούν τις διατάξεις που τα 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.
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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 µονάδας, προκειµένου για νεοϊδρυόµενες µονάδες ή επέκταση

της άδειας λειτουργίας προκειµένου για επενδύσεις επέκτασης υφιστάµενων µονάδων.
κ)

Άδεια εγκατάστασης µονάδας, προκειµένου για νεοϊδρυόµενες µονάδες ή επέκταση

της άδειας εγκατάστασης προκειµένου για επενδύσεις επέκτασης υφιστάµενων µονάδων.
λ)

Βεβαίωση της Επιθεώρησης Εργασίας για την απασχόληση προσωπικού από την

ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης του έργου (στην περίπτωση που
προβλέπεται στην απόφαση έγκρισης).
µ)

Απόφαση του οργάνου διοίκησης, στην περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης είναι

νοµικό πρόσωπο (ενδεικτικά: απόσπασµα πρακτικών συνεδρίασης του ∆.Σ. αν πρόκειται
για συνεταιριστική Οργάνωση, Α.Ε., κλπ) µε την οποία προκύπτει η εξουσιοδότηση του
νοµίµου εκπροσώπου για την παραλαβή και είσπραξη επιταγών και υπογραφής κάθε
απαραίτητου εγγράφου. Υποβάλλεται µόνο κατά τον πρώτο έλεγχο, εκτός εάν υπάρχει
µεταβολή του εξουσιοδοτούµενου προσώπου.
ν)

Βεβαίωση ότι δεν έχει γίνει περαιτέρω τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας,

πέραν των τροποποιήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί, καθώς και πρόσφατη βεβαίωση του
Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας περί µη πτώχευσης ή περί µη θέσης της εταιρίας σε
εκκαθάριση.
Πέραν των καθοριζοµένων δικαιολογητικών στις προηγούµενες παραγράφους, είναι απαραίτητο να
προσκοµίζονται σε κάθε στάδιο καταβολής της οικονοµικής ενίσχυσης και τα πρόσθετα
δικαιολογητικά που προκύπτουν από τυχόν τροποποιήσεις νόµων, ειδικούς όρους ή αποφάσεις ή
κανονισµούς ή ιδιαιτερότητες του δικαιούχου.
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7.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ–ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Ο φορέας οφείλει να εκτελέσει το έργο σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στον Φάκελο
Υποψηφιότητας που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από τη ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της
Περιφέρειας 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 παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση προκειµένου να διευκολύνει τις υπηρεσίες που
παρακολουθούν την εκτέλεση του έργου του.
γ) 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..
δ) Να τηρεί τις υποχρεώσεις του για δηµοσιότητα όπως αυτές προβλέπονται στον Καν Ε.Ε
1159/2000. Στις περιπτώσεις ενισχύσεων επενδύσεων που περιλαµβάνουν κτιριακές
εγκαταστάσεις, προβλέπεται η ανάρτηση Αναµνηστικής Πλάκας µικρού µεγέθους έξω
από το κτίριο µε την ολοκλήρωση της επένδυσης και για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους
(πληροφορίες για τα υλικά και τις διαστάσεις θα δοθούν µε την απόφαση οριστικής
έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων). Στις περιπτώσεις ενισχύσεων επενδύσεων που
αφορούν σε υπηρεσίες ή άλλες δράσεις που δεν περιλαµβάνουν εγκαταστάσεις, δε
φέρουν καµία υποχρέωση ανάρτησης αναµνηστικής πλάκας. Σε κάθε περίπτωση ισχύει
η υποχρέωση τήρησης των προδιαγραφών του εµβλήµατος του Ε.Ε. που είναι
µοναδικές

και

που

αναφέρονται

στην

σχετική

ιστοσελίδα:

http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/graphics1_el.htm. Επίσης να διευκολύνει τους
εµπλεκόµενους φορείς του προγράµµατος σε ότι αφορά σε θέµατα προβολής και
δηµοσιότητάς του (λήψη φωτογραφιών, καταχωρήσεις σε ΜΜΕ, συµµετοχή σε εκθέσεις,
κ.λ.π).
ε)

Να τηρεί φάκελο έργου στον οποίο να τηρούνται τα παρακάτω απαραίτητα στοιχεία:

i.

την απόφαση οριστικής έγκρισης του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας

ii.

το εγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο

iii.

τις επιµετρήσεις του φυσικού αντικειµένου από τον επιβλέποντα µηχανικό για τις κτιριακές
και µηχανολογικές εγκαταστάσεις
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iv.

τα πρωτότυπα παραστατικά πληρωµής (τιµολόγια), τα οποία φέρουν την σφραγίδα της
επιτροπής παρακολούθησης της ∆οµής Στήριξης

v.

τα σχετικά έγγραφα που του αποστέλλει η ∆ιεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης και αφορούν
την καταβολή της οικονοµικής ενίσχυσης

vi.

τα παραστατικά έγγραφα είσπραξης του ποσού της οικονοµικής ενίσχυσης (το αθεώρητο
τιµολόγιο του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. για την είσπραξη του ποσού της οικονοµικής ενίσχυσης,
το παραστατικό έγγραφο που εξέδωσε η τράπεζα καταβολής του ποσού της οικονοµικής
ενίσχυσης σε εξόφληση δίγραµµης επιταγής, κλπ.)
Επισηµαίνεται πως τα παραπάνω στοιχεία του φακέλου θα πρέπει να τηρηθούν
τουλάχιστον για 3 έτη µετά την πληρωµή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του τελικού
υπολοίπου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, εκτός αν η υποχρέωση αυτή προβλέπεται
για µακρύτερο χρονικό διάστηµα σύµφωνα µε την απόφαση έγκρισης του έργου.
3. Φορείς 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. Η υποχρεωτική συµµετοχή του φορέα µε ίδια κεφάλαια, όπως καθορίζεται στην Απόφαση
έγκρισής του, θα αναλίσκεται κατά προτεραιότητα για την αντιµετώπιση των πρώτων
δαπανών του έργου.
5. Ο φορέας υποχρεούται στην τήρηση των όρων της Απόφασης Έγκρισης. Σε περίπτωση µη
τήρησης των όρων αυτών, ο Γ.Γ. Περιφερειάρχης εκδίδει Απόφαση Ανάκλησης και µερικής
ή ολικής επιστροφής των ποσών της δηµόσιας επιχορήγησης. Είναι δυνατή η ανάκληση της
Απόφασης Έγκρισης µετά από αίτηµα του δικαιούχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ
505/2002 και της τροποποίησής της.
6. Αίτηµα τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης που αφορά σε αύξηση του εγκριθέντος
προϋπολογισµού του έργου απαγορεύεται.
7. 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 προηγούµενη της τροποποίησης έγκριση από τον Τελικό
∆ικαιούχο.
8. Σε κάθε περίπτωση, τροποποιήσεις που επηρεάζουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά και τον
σκοπό του επενδυτικού σχεδίου ή/ και συνεπάγονται αύξηση του αρχικά εγκεκριµένου
επιλέξιµου προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου δεν είναι αποδεκτές.
9. Ο φορέας δεσµεύεται να µην µετεγκατασταθεί σε άλλη Περιφέρεια ή άλλη γεωγραφική
ενότητα και να µη µεταβάλει τη χρήση της ενισχυόµενης επένδυσης τουλάχιστον για 3 έτη
µετά την πληρωµή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του τελικού υπολοίπου του
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Επιχειρησιακού Προγράµµατος, εκτός αν η υποχρέωση αυτή προβλέπεται για µακρύτερο
χρονικό διάστηµα σύµφωνα µε την Απόφαση Έγκρισης του έργου. Σε περίπτωση που ο
δικαιούχος κατά τη διάρκεια του διαστήµατος αυτού, παύσει τη λειτουργία του ή µεταβάλει
τη χρήση του ή εγκατασταθεί σε άλλη Περιφέρεια ή γεωγραφική ενότητα, υποχρεούται σε
αναλογική επιστροφή του ποσού της δηµόσιας επιχορήγησης.
10. Απαγορεύεται η µεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων (εκτός εάν αυτά έχουν
αντικατασταθεί

από

άλλα

τουλάχιστον

ισοδυνάµου

αποτελέσµατος)

που

έχουν

επιχορηγηθεί, τουλάχιστον για 3 έτη µετά την πληρωµή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του
τελικού υπολοίπου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, εκτός αν η υποχρέωση αυτή
προβλέπεται για µακρύτερο χρονικό διάστηµα σύµφωνα µε την Απόφαση Έγκρισης του
έργου. 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.
11. Ο φορέας έχει υποχρέωση διατήρησης για ένα (1) χρόνο µετά από την ηµεροµηνία της
απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, των δηµιουργούµενων θέσεων απασχόλησης,
όπως αυτές προβλέπονται στην αναµορφωµένη πρόταση ή στον φάκελο υποψηφιότητας
αντίστοιχα. Η πιστοποίηση της διατήρησης των θέσεων απασχόλησης θα πραγµατοποιηθεί
µε έλεγχο της τελευταίας κατάστασης προσωπικού και προγραµµάτων ωρών εργασίας,
συνοδευόµενη από τα απαραίτητα τυχόν συµπληρωµατικά δικαιολογητικά µεταβολών
(Άρθρο 16, Ν.2874/2000) της λειτουργούσας επιχείρησης ή των συµβάσεων και
αποδείξεων παροχής υπηρεσιών σε περίπτωση ελεύθερων επαγγελµατιών. Σε αντίθετη
περίπτωση, επιβάλλεται αναλογική επιστροφή της δηµόσιας επιχορήγησης, µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας.
12. Η δηµόσια επιχορήγηση που καταβάλλεται στον φορέα 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 του έργου.
13. Οποιαδήποτε επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δηµόσιας επιχορήγησης
γίνεται εντόκως από την ηµεροµηνία καταβολής τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
∆ηµοσίων Εσόδων.
14. Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν στον δικαιούχο, η πρώτη µε την βεβαίωση
ολοκλήρωσης του 20% του εγκριθέντος επενδυτικού σχεδίου και η δεύτερη µε την
ολοκλήρωση του 100% του επενδυτικού σχεδίου και τη βεβαίωση ολοκλήρωσης της
επένδυσης.
15. Ο έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων του φορέα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
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επενδυτικού σχεδίου, καθώς και ο έλεγχος των µακροχρόνιων υποχρεώσεων, διενεργείται
από τις αρµόδιες Εθνικές αρχές.
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8.

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
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Απόφαση Ένταξης Γ.Γ.
Περιφέρειας

Τ∆Ε Υποέργου / Ένταξη

«∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ Γ΄ΠΕΠ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ

(ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΠΕΑΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –
∆/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ
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ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Υποβολή
Φακέλου Υποψηφιότητας

Προετοιµασία
Φακέλου Υποψηφιότητας

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

∆ΟΜΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Απόρριψη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –
∆/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Λήψη επιστολής µε
τους λόγους

Γνωµοδοτική
Επιτροπή
Αξιολόγησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

1. ΤΟΜΕΑΣ: ΚΡΕΑΣ
∆ράση 1.1

Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων, ίδρυση
µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων.

∆ράση 1.2

Εκσυγχρονισµός – συµπλήρωση (για πιστοποιούµενα ή µη προϊόντα), χωρίς
αύξηση δυναµικότητας, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής
προϊόντων µε βάση το κρέας (αλλαντοποιεία – κονσέρβες κλπ).

∆ράση 1.3

Ίδρυση σύγχρονων δικτύων διακίνησης ζωικών προϊόντων – Ίδρυση Κέντρου
διανοµής σε εκτέλεση προγραµµάτων εφοδιασµού αλυσίδας καταστηµάτων,
υπεραγορών, µε εφαρµογή Logistics, από συλλογικές οργανώσεις παραγωγών ή
από λοιπούς φορείς στους οποίους συµµετέχουν και συλλογικές οργανώσεις
παραγωγών.

2. ΤΟΜΕΑΣ : ΓΑΛΑ
∆ράση 2.1

Εκσυγχρονισµός – επέκταση, λόγω εκσυγχρονισµού τυροκοµείων, µε ή χωρίς
µετεγκατάσταση ή ίδρυση, σε αντικατάσταση υφισταµένων τυροκοµείων.

∆ράση 2.2

Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση εργοστασίων επεξεργασίας γάλακτος.

∆ράση 2.3

Ίδρυση κέντρων συγκέντρωσης και πρόψυξης γάλακτος.

∆ράση 2.4

Ίδρυση µονάδων παραγωγής γιαούρτης ή εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς
µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων.

∆ράση 2.5

Ίδρυση µικρών τυροκοµείων σε αποµακρυσµένες ή ορεινές ή µειονεκτικές και
νησιωτικές περιοχές.

∆ράση 2.6

Ίδρυση µονάδων επεξεργασίας γάλακτος – παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων
στα πλαίσια καθετοποίησης της παραγωγής.

∆ράση 2.7

Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός - επέκταση, µονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων και
υποπροϊόντων επεξεργασίας γάλακτος.

3. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
3.1.

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΑΥΓΑ

∆ράση 3.1.1

Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων
µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.

∆ράση 3.1.2 ίδρυση – επέκταση ή εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων
µονάδων επεξεργασίας αυγών και µονάδων παραγωγής νέων προϊόντων µε βάση
τα αυγά.
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∆ράση 3.1.3

Ίδρυση µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών για προϊόντα που
τυποποιούνται µε βάση αναγνωρισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές
εκτροφές, βιολογικά κλπ.) στα πλαίσια καθετοποίησης των µονάδων.

4. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ
4.1 ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΜΕΛΙ
∆ράση 4.1

Εκσυγχρονισµός – επέκταση και ίδρυση νέων µονάδων παραγωγής προϊόντων
διατροφής – υγιεινής διατροφής µε βάση το µέλι και άλλα προϊόντα της κυψέλης.

∆ράση 4.2

Εκσυγχρονισµός - επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων
τυποποίησης – επεξεργασίας – µεταποίησης µελιού και λοιπών προϊόντων
κυψέλης.

∆ράση 4.3

Ίδρυση νέων µονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας µεταποίησης µελιού και
λοιπών προϊόντων κυψέλης.

∆ράση 4.4

Ίδρυση, εκσυγχρονισµός, επέκταση, µετεγκατάσταση µονάδων για παραγωγή
σακχαρωδών προϊόντων µε βάση το µέλι, snacks κλπ.2

5. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ
5.1 ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ-ΑΛΛΑ ΕΙ∆Η
∆ράση 5.1

Ίδρυση συγχρόνων µονάδων αναπήνισης κουκουλιών.

∆ράση 5.2

Εκσυγχρονισµός, βελτίωση – επέκταση υφισταµένων µονάδων αναπήνισης
κουκουλιών.

∆ράση 5.3

Ίδρυση – επέκταση
σηροτροφίας.

∆ράση 5.4.

Ίδρυση, εκσυγχρονισµός, επέκταση και µετεγκατάσταση µονάδων µεταποίησης

–

εκσυγχρονισµός

µονάδων

αξιοποίησης

προϊόντων

σαλιγκαριών. 3

6. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
∆ράση 6.1

Εκσυγχρονισµός καθέτων αποθηκευτικών
εγκαταστάσεις αερισµού ή µε ψυχρό αέρα.

∆ράση 6.2

Εκσυγχρονισµός – βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών.

∆ράση 6.3

Ίδρυση – εκσυγχρονισµός – µετεγκατάσταση ξηραντηρίων δηµητριακών.

2
3

χώρων

δηµητριακών

και

µε

Όπως προστέθηκε µε την Κ.Υ.Α 262437/234/2005
Όπως προστέθηκε µε την Κ.Υ.Α 262437/234/2005
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∆ράση 6.4

Συµπλήρωση, εκσυγχρονισµό χωρίς αύξηση δυναµικότητας
αποθηκευτικών
εγκαταστάσεων
ρυζιού
µε
τοποθέτηση
προκαθορισµού ξήρανσης & ψύξης.

∆ράση 6.5

Ίδρυση νέων – Εκσυγχρονισµός υφισταµένων µονάδων αποφλοίωσης ρυζιού µε
εξοπλισµό λείανσης, χρωµατοδιαλογής και υγροθερµικής επεξεργασίας.

∆ράση 6.6

Ίδρυση αποθηκευτικών χώρων
διαµετακοµιστικών κέντρων.

∆ράση 6.7

Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές.4

δηµητριακών

σε

κόµβους

υφισταµένων
συστηµάτων

σύγχρονων

7. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΝΟΣ
∆ράση 7.1

Μετεγκατάσταση, εκσυγχρονισµός οινοποιείων, χωρίς αύξηση της δυναµικότητας.

∆ράση 7.2

Συγχώνευση οινοποιείων µε παράλληλο εκσυγχρονισµό (κτιριακών εγκαταστάσεων
και µηχανολογικού εξοπλισµού) για ορθολογικοποίηση της παραγωγής, βελτίωση
της ποιότητας και µείωση του κόστους παραγωγής χωρίς αύξηση της
δυναµικότητας.

∆ράση 7.3

Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας:
α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε αποµακρυσµένες,
ορεινές και νησιώτικες περιοχές,
β) µονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αµπελουργίας
[Καν.(ΕΟΚ) 2092/91).

∆ράση 7.4.:

Ίδρυση, εκσυγχρονισµός ή µετεγκατάσταση µονάδων
οινοποιήσιµες ποικιλίες σταφυλιών για την παραγωγή:

µεταποίησης

από

α) ξυδιού από οίνο,
β) συµπυκνωµένου γλεύκους,
γ) αποσταγµάτων από στέµφυλα.
∆ράση 7.5.:

Ίδρυση, εκσυγχρονισµός, επέκταση εµφιαλωτηρίων οίνου σε οινοποιεία για την
κάλυψη των αναγκών εµφιάλωσης της παραγωγής τους.

8. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
I.

Στο επίπεδο της εµπορίας

∆ράση 8.1

4

Ίδρυση µονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης,
αποθήκευσης οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών.

Όπως προστέθηκε µε την Κ.Υ.Α 262437/234/2005
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∆ράση 8.2

Εκσυγχρονισµοί ή/και επέκταση ή/και µετεγκατάσταση ή/και συγχώνευση
υφιστάµενων µονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης,
αποθήκευσης οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών.

∆ράση 8.3

Σύνδεση συσκευαστηρίων µε το σιδηροδροµικό ή οδικό δίκτυο (για µήκος το πολύ 5
km) για την εξυπηρέτηση της εµπορίας των προϊόντων.

∆ράση 8.4

Εκσυγχρονισµός λαχαναγορών για βελτίωση των συνθηκών εµπορίας των
οπωροκηπευτικών.

∆ράση 8.5

II.

Μετατροπή υφισταµένων µονάδων εµπορίας ή αγορών ή ίδρυση κέντρων διανοµής
για την τροφοδοσία µεγάλων αστικών κέντρων µε προϊόντα φυτικής προέλευσης για
τη βελτίωση των διαύλων εµπορίας και την εκτέλεση προγραµµάτων εφοδιασµού,
αλυσίδων καταστηµάτων – υπεραγορών σε µικροσυσκευασίες, µε φορείς Οµάδες
Παραγωγών ή εταιρείες στις οποίες µετέχουν οι Οµάδες Παραγωγών.

Στο επίπεδο της µεταποίησης

∆ράση 8.7

Μεταποίηση Βιοµηχανικής τοµάτας
Εκσυγχρονισµός ή/και µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, κυρίως όσον αφορά:
•

στη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,

•

στην παραγωγή νέων προϊόντων

χωρίς αύξηση της δυναµικότητας.
∆ράση 8.8

Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, µήλα, δαµάσκηνα κ.λ.π.)
α) Κονσερβοποιεία:
– Εκσυγχρονισµός ή/και µετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταµένων µονάδων,
κυρίως όσον αφορά:
•

στη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,

•

στην παραγωγή νέων προϊόντων.

β) Χυµοί φρούτων:
– Εκσυγχρονισµός ή/και µετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταµένων µονάδων,
κυρίως όσον αφορά:
•

την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,

•

την παραγωγή νέων προϊόντων.

– Ίδρυση νέων µονάδων σύγχρονης τεχνολογίας σε αντικατάσταση αποσυρόµενης
δυναµικότητας ή ελλείπουσας δυναµικότητας στην περιοχή και για την
εξυπηρέτηση της τοπικής παραγωγής.
γ) Αποξηραµένα φρούτων:
Ίδρυση νέων µονάδων αποξήρανσης φρούτων (δαµάσκηνα, βερίκοκα κλπ).
∆ράση 8.9

Μεταποίηση εσπεριδοειδών (χυµοί):
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Εκσυγχρονισµός ή/και µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, κυρίως όσον
αφορά:

∆ράση 8.10

στην χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,

•

στις ψυκτικές εγκαταστάσεις,

•

στην παραγωγή νέων προϊόντων.

Μεταποίηση λαχανικών:
α)

β)

∆ράση 8.11

•

Ίδρυση νέων µονάδων παραγωγής τουρσιών, εκσυγχρονισµός και επέκταση
ή και µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, κυρίως όσον αφορά:
•

στην χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών και

•

στην παραγωγή νέων προϊόντων.

Ίδρυση νέων µονάδων ή εκσυγχρονισµός και επέκταση ή και
µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων για την παραγωγή χυµών
λαχανικών, κύβων ή µιγµάτων αυτών σε ασηπτική συσκευασία.

Μεταποίηση οπωροκηπευτικών για την παραγωγή Εδεσµάτων – Σαλτσών –
Delicatessen:
Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισµού και αξιοποίησης υπολειµµάτων
των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών του τοµέα µεταποίησης οπωροκηπευτικών
για την παραγωγή λιπασµάτων ή/και ζωοτροφών5.

∆ράση 8.12

Μεταποίηση ξηρών καρπών (ακρόδρυα, σπόροι σουσαµιού και άλλων):
Ίδρυση νέων µονάδων, εκσυγχρονισµός και επέκταση ή και µετεγκατάσταση
υφισταµένων µονάδων για:

∆ράση 8.13

III.

•

παραγωγή προϊόντων πάστας, νιφάδων πραλίνας, παστελιών, snaks κ.λ.π.,

•

παραγωγή προϊόντων ειδικής χρήσης, όπως µουστάρδες, σάλτσες, ταχίνι,
χαλβάδες κ.λ.π.

Μεταποίηση σύκων – σταφίδων:
α)

Εκσυγχρονισµός και επέκταση ή/και µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων.

β)

Επενδύσεις όσον αφορά στον εκσυγχρονισµό των µέσων και χώρων
αποθήκευσης.

Στον τοµέα των µονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών

∆ράση 8.14

Εκσυγχρονισµός των µονάδων επεξεργασίας βρωσίµων ελαιών, χωρίς αύξηση
δυναµικότητας.

∆ράση 8.15

Συµπλήρωση εξοπλισµού υφισταµένων µονάδων ή και ίδρυση µονάδων µε γραµµές
συσκευασίας καταναλωτή και γραµµές παραγωγής νέων προϊόντων.

5

Όπως τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α 262437/234/2005
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∆ράση 8.16

ΙV.

Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την µεταφορά µονάδων από τις αστικές περιοχές,
για λόγους που σχετίζονται µε τη ρύπανση, χωρίς αύξηση δυναµικότητας.

Στον τοµέα των Γεωµήλων

∆ράση 8.17

Ιδρύσεις νέων µονάδων, επέκταση / εκσυγχρονισµός / συµπλήρωση υφισταµένων
µονάδων, ή προσθήκη γραµµών σε υφιστάµενες µονάδες, µεταποίησης γεωµήλων
µε προορισµό την παραγωγή νέων προϊόντων, όπως:
•

προτηγανισµένης / κατεψυγµένης πατάτας,

•

τσιπς ή σνακς πατάτας.

9. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΝΘΗ
∆ράση 9.1

Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων µεταποίησης ή εκσυγχρονισµός ή επέκταση
υφισταµένων µονάδων.
α) Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός και επέκταση τυποποιηµένων δρεπτών ανθέων και
γλαστρικών.
β) Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων.

10. ΤΟΜΕΑΣ : ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
∆ράση 10.1

Ίδρυση νέων µονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού.

∆ράση 10.2

Εκσυγχρονισµός, επέκταση υφισταµένων µονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης
πολλαπλασιαστικού υλικού, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση.

11. ΤΟΜΕΑΣ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
∆ράση 11.1

Ίδρυση νέων µονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας
φαρµακευτικών φυτών και παραγωγής αιθέριων ελαίων.

∆ράση 11.2

Εκσυγχρονισµός ή και επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων
τυποποίησης και επεξεργασίας αρωµατικών και παραγωγής αιθέριων ελαίων.

αρωµατικών

και

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ:
1) Ενισχύονται ∆ράσεις που αφορούν προστασία περιβάλλοντος και προστασία καταναλωτή
(βιολογικοί καθαρισµοί – υγειονοµικές συνθήκες, επεξεργασία αποβλήτων, HACCP κλπ.)

2) Ως προϊόντα ποιότητας είναι αυτά που καθορίζονται από τους Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, 2081/92,
2082/92 και Καν.(Ε.Κ.) 1804/99, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και αυτά που
καθορίζονται από την Εθνική Νοµοθεσία και πιστοποιούνται κατάλληλα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
1. Στους τοµείς των δηµητριακών αποκλείονται:
•

Επενδύσεις όσον αφορά το άµυλο, την αλευροποιία και την βυνοποιία, τα εργοστάσια
παρασκευής σιµιγδαλιού και επενδύσεις σχετικά µε τα προϊόντα που παράγονται από τους
τοµείς αυτούς.

•

Επενδύσεις που αφορούν σε κατασκευή νέων αποθηκευτικών χώρων δηµητριακών εκτός εάν
αφορούν σε αντικατάσταση παλαιών και ακατάλληλων αποθηκών ή συµπλήρωση (προσθήκη)
σε υφιστάµενες µονάδες επεξεργασίας σε περιοχές µε αποδεδειγµένο έλλειµµα αποθηκευτικών
χώρων.

2. Στον τοµέα των οπωροκηπευτικών αποκλείονται:
•

Επενδύσεις που προκαλούν αύξηση της παραγωγικής ικανότητας εκεί όπου οι συνθήκες
παραγωγής δεν το δικαιολογούν και όπου υπάρχει περιορισµός στην παραγωγή. Ειδικότερα
για επενδύσεις που αφορούν βιοµηχανική ντοµάτα, ροδάκινο κοµπόστα, αχλάδι κοµπόστα,
χυµούς εσπεριδοειδών θα πρέπει να αποδεικνύεται και τεκµηριώνεται η οµαλή διέξοδος στην
αγορά.

3. Στον τοµέα του αγελαδινού γάλακτος και των προϊόντων του αποκλείονται:
•

Επενδύσεις που αφορούν στην παραγωγή προϊόντων αποµίµησης ή υποκατάστασης του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων.

•

Επενδύσεις που προκαλούν αύξηση του παραγωγικού δυναµικού των επιχειρήσεων.

•

Επενδύσεις σχετικές µε τα ακόλουθα προϊόντα: βούτυρο, σκόνη ορού γάλακτος, γάλα σε σκόνη
και βουτυρέλαιο, λακτόζη, καζεΐνη, εκτός από επενδύσεις που αφορούν την επεξεργασία των
ανωτέρω προϊόντων για την προστασία του περιβάλλοντος και οι οποίες είναι δυνατόν να
εγκρίνονται κατά περίπτωση.

4. Στον τοµέα των γεωµήλων αποκλείονται:
•

Επενδύσεις που αφορούν στο άµυλο και τα προϊόντα που παράγονται από αυτό.

5. Στον τοµέα του κρασιού και της αλκοόλης αποκλείονται οι ακόλουθες επενδύσεις:
•

Επενδύσεις που προκαλούν αύξηση της παραγωγικής ικανότητας του τοµέα οίνου.

•

Επενδύσεις που αφορούν την παραγωγή αλκοολούχων ποτών, ηδύποτων και εταίρων
οινοπνευµατωδών ποτών, σύνθετων αλκοολούχων παρασκευασµάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α/Α
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ
Κτίρια (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗ)
Κτίρια παραλαβής και αποστολής
Κτίρια για µεταποίηση και συσκευασία
Κτίρια για ψυκτικούς χώρους
Κτίρια για αποθήκευση
Κτίρια για υπηρεσίες
Γραφεία και χώροι για το προσωπικό
Χώροι διαµονής
Άλλα κτίρια
Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις και Εξοπλισµός

2.1

Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός για µεταποίηση και συσκευασία

2.2

Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός για κατάψυξη και ψύξη

2.3

Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός των υπηρεσιών

2.4

Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός για την προστασία του περιβάλλοντος

2.5

Εξοπλισµός γραφείων εκτός των δαπανών που αναφέρονται στην ενότητα
«Μη επιλέξιµες δαπάνες»

2.6

Εξοπλισµός γραφείων και χώρων προσωπικού

2.7

Εξοπλισµός συγκοµιδής

3.

Έργα περιβάλλοντος χώρου

3.1

Συνδέσεις µονάδας µε Οδικό ∆ίκτυο, Σιδηροδροµική Γραµµή, κλπ.

3.2

Περίφραξη χώρων

3.3

Εγκαταστάσεις ασφάλειας

Γ΄ Π Ε Π Θεσσαλίας 2000-2006
Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 2.13 - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4.

45

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α/Α
4.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ

4.1

Ειδικές εγκαταστάσεις (Εγκαταστάσεις που συµβάλλουν στην
προστασία του περιβάλλοντος)
Κτίρια

4.2

Εγκαταστάσεις για τη θέρµανση,

4.3

Εγκαταστάσεις για την ενέργεια,

4.4

Εγκαταστάσεις για το νερό,

4.5

Εγκαταστάσεις για τον αερισµό,

4.6

Λοιπά

5.

Αγορά συστηµάτων λογισµικού - Αυτοµατισµού

5.1

Όργανα αυτοµατισµού και ελέγχου

5.2

Αγορά λογισµικού

5.3

Προηγµένος τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός

6.

Γενικά Έξοδα (ως 12%)

6.1

Αµοιβές µηχανικών & συµβούλων

6.2

∆απάνες για µελέτες σκοπιµότητας {µελέτες για ISO, HACCP,
οικονοµοτεχνική µελέτη (ως 2,5%)}

6.3

Κόστος αδειών

6.4

Αγορά τεχνολογίας

6.5

Royalties

7.

Μεταφορικά Μέσα

7.1

Μεταφορικά µέσα εσωτερικής µεταφοράς

7.2

Περονοφόρα µηχανήµατα

7.3

Ειδικά Οχήµατα

8.

∆απάνες Μεταφοράς και Εγκατάστασης Εξοπλισµού

9.

Απόκτηση Πιστοποιητικών Ποιότητας (ISO, HACCP, κλπ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆

1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η βιωσιµότητα του Φορέα κρίνεται µε βάση τη κερδοφορία της υφισταµένης επιχείρησης κατά τη
τελευταία τριετία. Η εξέταση της κερδοφορίας θα γίνεται µε βάση το λογαριασµό αποτελεσµάτων
χρήσης της τελευταίας τριετίας. Ο µέσος όρος στα αποτελέσµατα προ αποσβέσεων και φόρων
πρέπει να είναι θετικός.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Η βιωσιµότητα της προτεινόµενης επένδυσης κρίνεται µε βάση την ύπαρξη κερδοφορίας της
επένδυσης που προκύπτει από τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα προ φόρων και αποσβέσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Κριτήριο 1:

Βελτίωση και παρακολούθηση της ποιότητας - Προµήθεια προϊόντων
ποιότητας (όπως καθορίζονται από τους Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, 2081/92, 2082/92
και Καν.(Ε.Κ.) /1804/99)

Παρέχονται µέχρι είκοσι (20) βαθµοί ως εξής:
♦ Είκοσι (20) βαθµοί στις επενδύσεις, που προβλέπουν δαπάνες για εξασφάλιση διαβάθµισης
ποιότητας (ISO), εξασφάλιση HACCP και επεξεργάζονται προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ,
βιολογικά προϊόντα ή παραδοσιακά.
♦ ∆έκα πέντε (15) βαθµοί στις επενδύσεις, που προβλέπουν δαπάνες για µία από τις παραπάνω
κατηγορίες (HACCP ή ISO) και επεξεργασία προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ, βιολογικών ή
παραδοσιακών.
♦ ∆έκα (10) βαθµοί στις επενδύσεις, που προβλέπουν δαπάνες για HACCP και ISO και
επεξεργασία προϊόντων εκτός ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ, βιολογικών ή παραδοσιακών.
♦ ∆έκα (10) βαθµοί για επεξεργασία προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ, βιολογικών ή παραδοσιακών
χωρίς να προβλέπεται HACCP ή ISO.
♦ Πέντε (5) βαθµοί στις επενδύσεις που προβλέπουν δαπάνες για HACCP ή ISO και
επεξεργασία προϊόντων εκτός ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ, βιολογικών ή παραδοσιακών.
Οι βαθµοί δίνονται µε την προϋπόθεση ύπαρξης ή απόκτησης σήµατος ποιότητας µε βάση τα
Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Εάν η επιχείρηση εφαρµόζει HACCP ή ISO ή επεξεργάζεται
προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ, βιολογικά ή παραδοσιακά, βαθµολογείται αντίστοιχα.

Κριτήριο 2:

Συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος

Παρέχονται µέχρι είκοσι (20) βαθµοί ως εξής:
♦ Είκοσι (20) βαθµοί στις επενδύσεις αν σε ποσοστό άνω του 30% και κάτω του 50% (οπότε
εντάσσεται απευθείας σύµφωνα µε τα προηγουµένως προβλεπόµενα) της συνολικής δαπάνης
της επένδυσης αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.
♦ ∆έκα πέντε (15) βαθµοί στις επενδύσεις αν ποσοστό άνω του 20% και µέχρι 30% της
συνολικής δαπάνης της επένδυσης αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.
♦ ∆έκα (10) βαθµοί στις επενδύσεις αν ποσοστό άνω του 10% και µέχρι 20% της συνολικής
δαπάνης της επένδυσης αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.
♦ Πέντε (5) βαθµοί στις επενδύσεις αν ποσοστό άνω του 5% και µέχρι 10% της συνολικής
δαπάνης της επένδυσης αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.
Για την εκτίµηση του τµήµατος της επένδυσης που αφορά στους παραπάνω σκοπούς ζητείται η
έκφραση γνώµης της ∆/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας για το αν οι
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προβλεπόµενες επενδύσεις στοχεύουν στη εκπλήρωση όρων και προϋποθέσεων για τη
προστασία του περιβάλλοντος εκτός των προβλεπόµενων ως υποχρεωτικών από την κείµενη
Εθνική Νοµοθεσία.

Κριτήριο 3:

Βελτίωση Υγιεινής – Προστασία Καταναλωτή

Παρέχονται µέχρι είκοσι (20) βαθµοί ως εξής:
♦ Είκοσι (20) βαθµοί στις επενδύσεις που προβλέπουν δαπάνες για τη βελτίωση της Υγιεινής και
την προστασία του καταναλωτή σε ποσοστό µεγαλύτερο του 30% του συνόλου της επένδυσης.
♦ ∆έκα πέντε (15) βαθµοί στις επενδύσεις που προβλέπουν δαπάνες για τη βελτίωση της
Υγιεινής και την προστασία του καταναλωτή σε ποσοστό 21% – 30% του συνόλου της
επένδυσης.
♦ ∆έκα (10) βαθµοί στις επενδύσεις που προβλέπουν δαπάνες για τη βελτίωση της Υγιεινής και
την προστασία του καταναλωτή σε ποσοστό 11% – 20% του συνόλου της επένδυσης.
♦ Πέντε (5) βαθµοί στις επενδύσεις που προβλέπουν δαπάνες για τη βελτίωση της Υγιεινής και
την προστασία του καταναλωτή σε ποσοστό µεγαλύτερο του 5% – 10% του συνόλου της
επένδυσης.

Κριτήριο 4:

Η αύξηση της απασχόλησης

Παρέχονται µέχρι είκοσι (20) βαθµοί ως εξής:
♦ Είκοσι (20) βαθµοί για την δηµιουργία άνω των οκτώ (8) νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης
ή ισοδυνάµων θέσεων πλήρους απασχόλησης 12µηνης διάρκειας.
♦ ∆έκα πέντε (15) βαθµοί για την δηµιουργία έξι έως οκτώ (6-8) νέων θέσεων πλήρους
απασχόλησης ή ισοδυνάµων θέσεων πλήρους απασχόλησης 12µηνης διάρκειας.
♦ ∆έκα (10) βαθµοί για την δηµιουργία τριών έως πέντε (3-5) νέων θέσεων πλήρους
απασχόλησης ή ισοδυνάµων θέσεων πλήρους απασχόλησης 12µηνης διάρκειας.
♦ Πέντε (5) βαθµοί για την δηµιουργία µίας µέχρι και δύο (1-2) νέων θέσεων πλήρους
απασχόλησης ή ισοδυνάµων θέσεων πλήρους απασχόλησης 12µηνης διάρκειας.
Για την εφαρµογή του κριτηρίου αυτού νοούνται οι θέσεις απασχόλησης που δηµιουργούνται από
την επένδυση µέσα στην πρώτη πενταετία (5 έτη) από την ολοκλήρωσή της.

Κριτήριο 5:

∆υναµισµός της Επιχείρησης

Παρέχονται µέχρι είκοσι (20) βαθµοί ως εξής:
♦ Είκοσι (20) βαθµοί εάν ο βαθµός συµµετοχής του φορέα µε ίδια κεφάλαια στην επένδυση είναι
µεγαλύτερος του 40%, και ο φορέας δεν έχει υπαχθεί τα τελευταία 5 έτη πριν από την αίτηση
σε πρόγραµµα ενίσχυσης.
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♦ ∆έκα πέντε βαθµοί (15) εάν ο βαθµός συµµετοχής του φορέα µε ίδια κεφάλαια στην επένδυση
είναι >30% & <40%, και ο φορέας δεν έχει υπαχθεί τα τελευταία 5 έτη πριν από την αίτηση σε
πρόγραµµα ενίσχυσης.
♦ ∆έκα βαθµοί (10) εάν ο βαθµός συµµετοχής του φορέα µε ίδια κεφάλαια στην επένδυση είναι
µεγαλύτερος του 40% και ο φορέας έχει υπαχθεί τα τελευταία 5 έτη πριν από την αίτηση σε
προγράµµατα ενίσχυσης συνολικού ποσού µέχρι 500.000 ευρώ.
♦ Πέντε βαθµοί (5) εάν ο βαθµός συµµετοχής του φορέα µε ίδια κεφάλαια στην επένδυση είναι
>30% & <40% και ο φορέας έχει υπαχθεί τα τελευταία 5 έτη πριν από την αίτηση σε
προγράµµατα ενίσχυσης συνολικού ποσού µέχρι 500.000 ευρώ.

Κριτήριο 6:

Ο χαρακτηρισµός της διαδικασίας παραγωγής των προϊόντων που πρόκειται
να παραχθούν ως νέας ή ως προηγµένης τεχνολογίας και/ή των προϊόντων
νέων ή καινοτόµων.

♦ Παρέχονται είκοσι (20) βαθµοί εάν η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της χαρακτηρίζεται ως
νέα ή προηγµένη και το προϊόν ως καινοτόµο.
♦ ∆έκα πέντε (15) βαθµοί εάν η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα ή
προηγµένη ή το προϊόν ως καινοτόµο.
♦ ∆έκα (10) βαθµοί εάν η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων είναι νέα ή προηγµένη
και το προϊόν είναι επώνυµο.
♦ Πέντε (5) βαθµοί εάν η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων είναι νέα ή προηγµένη ή
το προϊόν είναι επώνυµο.
Η εφαρµογή του ανωτέρω κριτηρίου θα καθορισθεί µε εγκύκλιο του Υπουργού Γεωργίας.

Κριτήριο 7:

Προστιθέµενη αξία στο προϊόν – Οφέλη για τους τοπικούς παραγωγούς

Παρέχονται µέχρι είκοσι (20) βαθµοί, ως εξής :
♦ Είκοσι (20) βαθµοί εάν υπάρχουν πολυετή συµβόλαια προµήθειας της πρώτης ύλης µε τους
παραγωγούς και η συµµετοχή των πρώτων υλών δεν υπερβαίνει το 30% του βιοµηχανικού
κόστους ανά µονάδα προϊόντος.
♦ ∆έκα πέντε (15) βαθµοί εάν υπάρχουν πολυετή συµβόλαια προµήθειας της πρώτης ύλης µε
τους παραγωγούς και η συµµετοχή των πρώτων υλών είναι µεγαλύτερη του 30% και µικρότερη
του 50% του βιοµηχανικού κόστους ανά µονάδα προϊόντος.
♦ ∆έκα (10) βαθµοί εάν δεν υπάρχουν πολυετή συµβόλαια προµήθειας της πρώτης ύλης µε τους
παραγωγούς αλλά η συµµετοχή των πρώτων υλών δεν υπερβαίνει το 30% του βιοµηχανικού
κόστους ανά µονάδα προϊόντος ή υπάρχουν πολυετή συµβόλαια και η συµµετοχή της πρώτης
ύλης είναι ανώτερη του 50% και κατώτερη του 70% του βιοµηχανικού κόστους ανά µονάδα
προϊόντος.
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♦ Πέντε (5) βαθµοί εάν δεν υπάρχουν πολυετή συµβόλαια προµήθειας της πρώτης ύλης µε τους
παραγωγούς αλλά η συµµετοχή των πρώτων υλών είναι µεγαλύτερη του 30% και µικρότερη
του 50% του βιοµηχανικού κόστους ανά µονάδα προϊόντος.
Ελάχιστη Βαθµολογία: Μέγιστη δυνατή βαθµολογία 140 x Ελάχιστο ποσοστό 25%=35 βαθµοί
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ

Βελτίωση και παρακολούθηση της ποιότητας – προµήθεια προϊόντων
ποιότητας

1

Αφορά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή βιολογικής καλλιέργειας και HACCP και
ISO

20

Αφορά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή βιολογικής καλλιέργειας και HACCP ή ISO

15

Αφορά προϊόντα εκτός ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή βιολογικής καλλιέργειας αλλά
προβλέπεται HACCP και ISO

10

Αφορά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή βιολογικής καλλιέργειας αλλά δεν
προβλέπεται HACCP και ISO

10

Αφορά προϊόντα εκτός ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή βιολογικής καλλιέργειας αλλά
προβλέπεται HACCP ή ISO

5

Προστασία περιβάλλοντος

2

> 30% της επένδυσης

20

> 20% < 30%

15

> 10% < 20%

10

> 5% < 10%

5

Βελτίωση υγιεινής – προστασία καταναλωτή

3

> 30% της επένδυσης

20

> 20% < 30%

15

> 10% < 20%

10

> 5% < 10%

5

Αύξηση απασχόλησης

4

> 8 θέσεις ή ισοδύναµες

20

6 – 8 θέσεις

15

3 – 5 θέσεις

10

1 – 2 θέσεις

5

∆υναµισµός επιχείρησης

5

Ίδια Συµµετοχή > 40% & καµία ενίσχυση την τελευταία 5ετία

20

Ίδια Συµµετοχή > 30% < 40% & καµία ενίσχυση την τελευταία 5ετία

15

Ίδια Συµµετοχή > 40% & ενίσχυση την τελευταία 5ετία < 500.000 ευρώ

10

Ίδια Συµµετοχή > 30% < 40% & ενίσχυση την τελευταία 5ετία < 500.000 ευρώ

5
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Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ

Χαρακτηρισµός παραγωγικής διαδικασίας και προϊόντος

6

Χαρακτηρισµός παραγωγικής διαδικασίας ως νέας ή προηγµένης τεχνολογίας
και προϊόντος ως καινοτόµου

20

Χαρακτηρισµός παραγωγικής διαδικασίας ως νέας ή προηγµένης τεχνολογίας
ή προϊόντος ως καινοτόµου

15

Συσκευασία και παρουσίαση προϊόντων νέα ή προηγµένη και το προϊόν
επώνυµο

10

Συσκευασία και παρουσίαση προϊόντων νέα ή προηγµένη ή το προϊόν
επώνυµο

5

Προστιθέµενη αξία στο προϊόν – οφέλη για παραγωγούς

7

Συµµετοχή πρώτων υλών ≤30% στο βιοµ. κόστος µε πολυετή συµβόλαια µε
παραγωγούς

20

Συµµετοχή πρώτων υλών > 30% ≤50% στο βιοµ. κόστος µε πολυετή
συµβόλαια µε παραγωγούς

15

Συµµετοχή πρώτων υλών ≤30% στο βιοµ. κόστος χωρίς πολυετή συµβόλαια
µε παραγωγούς ή συµµετοχή πρώτων υλών > 50% ≤70% στο βιοµ. κόστος µε
πολυετή συµβόλαια µε παραγωγούς

10

Συµµετοχή πρώτων υλών > 30% ≤50% στο βιοµ. κόστος χωρίς πολυετή
συµβόλαια µε παραγωγούς

5

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

140

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (25%)

35
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

∆ιευθύνσεις Κεντρικής ∆οµής Στήριξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των
αντενών της ανά νοµό

Γ΄ Π Ε Π Θεσσαλίας 2000-2006
Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 2.13 - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4.

54

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπο υλικό (οδηγό εφαρµογής και
φάκελο υποψηφιότητας) από:
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