ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 – 2006
ΜΕΤΡΟ 2.2
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Ο∆ΗΓΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

Tο Μέτρο 2.2 «Ενίσχυση Προσανατολισµού Στην Αγορά Και ∆ιεθνή
Οικονοµία» συγχρηµατοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους και δηµόσια
δαπάνη. Η δηµόσια δαπάνη καλύπτεται από την εθνική συµµετοχή
(Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων) και την κοινοτική συµµετοχή που
αποτελεί το 75% της δηµόσιας δαπάνης και καλύπτεται από το
Ευρωπαϊκό

Γεωργικό

Ταµείο

Προσανατολισµού

και

Εγγυήσεων

(ΕΓΤΠΕ), αποστολή του οποίου είναι:

 Η καθιέρωση της σχέσης µεταξύ πολυλειτουργικής γεωργίας και
ιδιαίτερης περιοχής.

 Η ενδυνάµωση και στήριξη της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας ως
δραστηριότητας – κλειδί των αγροτικών περιοχών.

 Η διευκόλυνση της συγκράτησης του πληθυσµού στις αγροτικές
ζώνες.

• Η διαφύλαξη και βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και της
κληρονοµιάς.
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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 αξιοποίησή τους
♦ ενισχύει την τοπική επιχειρηµατικότητα, την παραγωγικότητα και
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και αξιοποιεί το ευνοϊκό αναπτυξιακό
περιβάλλον που δηµιουργείται στην ευρύτερη περιοχή
♦ συντελεί στην ενίσχυση της Έρευνας και Τεχνολογίας µε τον εκσυγχρονισµό
των τηλεπικοινωνιακών υποδοµών, την εισαγωγή της Κοινωνίας της
Πληροφορίας, και την προσπάθεια για στενότερη διασύνδεση της έρευνας µε
την παραγωγή
♦ ενισχύει την απασχόληση και αποσκοπεί στη µείωση της ανεργίας (καίριες
προτεραιότητες της στρατηγικής)
♦ εντάσσει την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη ως
σηµαντικές αναπτυξιακές παραµέτρους 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 (ΜΟΠ - Α’
ΚΠΣ – Β’ ΚΠΣ) 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
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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.
Στη 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 που θα αναδεικνύουν την καινοτοµία και τη
δηµιουργία µορφών συνεργασίας και δικτύων µεταξύ των πιο δυναµικών και
εκσυγχρονιστικών στοιχείων του επιχειρηµατικού κόσµου της Περιφέρειας της
Εκπαίδευσης και του ∆ηµοσίου Τοµέα µε εξωστρεφή κυρίως προσανατολισµό
Στη δράση «ολοκληρωµένη 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 στην 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 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΞΟΝΑΣ 2 : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΑΞΟΝΑΣ 3 : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ 4 : 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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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2)
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»

Ο Τοµέας της Υπαίθρου παραµένει τοµέας βασικής προτεραιότητας στη διάρκεια του
Προγράµµατος µε ιδιαίτερη σηµασία στην κοινωνικοοικονοµική βάση της Περιφέρειας
και στην προστασία, ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της
Θεσσαλικής Υπαίθρου.
Ο Τοµέας θα υποστηριχθεί στα πλαίσια µιας ενιαίας στρατηγικής «ολοκληρωµένης
ανάπτυξης της Υπαίθρου» µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του
αγροτικού τοµέα και τη βιωσιµότητα των περιοχών της Θεσσαλικής Υπαίθρου, που
θα διακρίνεται σε δύο Υποάξονες µε τις αντίστοιχες παρεµβάσεις, ήτοι:
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 πλούτου, φυσικού, πολιτιστικού, ιστορικού και
ανθρώπινου µε την ανάληψη τοπικών παραγωγικών πρωτοβουλιών

•

Η προστασία του περιβάλλοντος και των σπάνιων φυσικών πόρων

Οι ολοκληρωµένες παρεµβάσεις τοµεακές και γεωγραφικές 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 ΚΠΣ:
♦ Προστασία των οικονοµικά και κοινωνικά ασθενέστερων περιοχών, καθώς και
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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.
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 ΕΕ για
την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών, την ενίσχυση της απασχόλησης, την
προώθηση των ίσων ευκαιριών, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο
αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Επίσης, βρίσκεται σε αντιστοιχία µε την
προτεραιότητα της ΕΕ για 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 2.2 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
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3
ΜΕΤΡΟ 2.2
“ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ”

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
3.1

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Περιφέρεια Θεσσαλίας.

3.2

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Η ενέργεια αφορά στην ενίσχυση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στη διαχείριση
γεωργικών εκµεταλλεύσεων

καθώς και παροχής υπηρεσιών αντικατάστασης σε

περιπτώσεις απουσίας παραγωγών από την εκµετάλλευση τους. Επίσης η ενέργεια
αφορά στην παροχή και βελτίωση βασικών υπηρεσιών προς τον αγροτικό πληθυσµό
και την αγροτική οικονοµία των περιοχών εφαρµογής. Οι βασικές αυτές υπηρεσίες
σχετίζονται άµεσα µε την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την ανάδειξη στοιχείων της
πολιτιστικής παράδοσης των περιοχών αυτών:
Η ενέργεια περιλαµβάνει τις παρακάτω δράσεις:
1. Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης (2.2.1)
Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη διαχείριση γεωργικών
εκµεταλλεύσεων, αυτή περιλαµβάνει δυο επιµέρους ενέργειες που είναι:
α)

η παροχή υπηρεσιών τεχνικής, οικονοµικής, χρηµατοδοτικής και διοικητικής
φύσης, που έχουν σκοπό την ορθολογικότερη διαχείριση και κατά συνέπεια την
επίτευξη ανταγωνιστικότερων συνθηκών στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις

β)

η παροχή στήριξης για την από κοινού διαχείριση γεωργικών εκµεταλλεύσεων
2. Υπηρεσίες Αντικατάστασης (2.2.2)

Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών αντικατάστασης σε περιπτώσεις απουσίας
παραγωγών από την εκµετάλλευσή τους, αυτή περιλαµβάνει την αντικατάσταση
του/της γεωργού, του/της συζύγου ή γεωργικού εργάτη στην εκµετάλλευσή του από
έναν άλλο γεωργό για την άσκηση των εργασιών σε αυτή, όταν ο αρχηγός της
γεωργικής εκµετάλλευσης, ή σε περίπτωση θανάτου του ο νόµιµος κληρονόµος, του
το ζητήσει.
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Η αντικατάσταση ζητείται για λόγους υγείας, διακοπών ή άλλων επειγόντων αναγκών
και περιστατικών και δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά κατ’ έτος τις 30
ηµέρες.

Ο αντικαταστάτης θα πρέπει να είναι εξειδικευµένος στις γεωργικές

δραστηριότητες για τις οποίες ζητείται να αντικαταστήσει τον αρχηγό της γεωργικής
εκµετάλλευσης.
Ο φορέας που παρέχει την ανωτέρω υπηρεσία µπορεί να είναι:
•

Πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση.

•

∆ευτεροβάθµια συνεταιριστική οργάνωση.

3. Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται µε τη διατήρηση και
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς κάθε περιοχής, καθώς και µε τη
γεωργική παραγωγή και τα τοπικά προϊόντα. (2.2.3)
Στη δράση αυτή θα ενισχυθούν τοπικές εκδηλώσεις, εκθέσεις κ.λ.π. µε σκοπό τη
διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, την διάθεση των τοπικών
προϊόντων καθώς και τη διατήρηση παραδοσιακών τεχνών. Στην κατηγορία αυτή
περιλαµβάνονται έργα υποδοµής στους χώρους όπου θα πραγµατοποιούνται οι
τοπικές εκδηλώσεις, δηµιουργία παραδοσιακών στολών και οργάνων, διοργάνωση
εκθέσεων και βράβευση αυτών καθώς και λοιπές ενέργειες που σχετίζονται άµεσα µε
τις εκδηλώσεις αυτές.
Οι ανωτέρω εκδηλώσεις θα πρέπει να έχουν καταγραφεί ως σηµαντικές, να
απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό και να έχουν κατά το δυνατόν έναν περιοδικό επαναλαµβανόµενο χαρακτήρα.
4. Πιλοτικά έργα επίδειξης για τη διάδοση νέων τεχνικών (2.2.4)
Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν µικρά πιλοτικά έργα µε σκοπό τη διάδοση
νέων τεχνικών παραγωγής στο γεωργικό τοµέα, µε σκοπό την ενσωµάτωση τους
στην τοπική παραγωγική διάρθρωση.
Οι ενέργειες αυτές δύνανται να επιδιώξουν την κατοχύρωση τους µε δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας και χρηµατοδοτείται η εφαρµογή και η περαιτέρω ανάπτυξη τους, είτε
βρίσκονται στη φάση του σχεδιασµού
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3.3

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

Για τις δράσεις Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης και Υπηρεσίες Αντικατάστασης
∆εν είναι επιλέξιµες οι επενδύσεις που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης
για «γεωργο-περιβαλλοντικούς φακέλους» για όσους εντάσσονται σε γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης
«Ε.Π.Α.Α.», το οποίο αποτελεί ένα άλλο πρόγραµµα εκτός του Γ’ Κ.Π.Σ. που
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ – Εγγυήσεις.
Επιπλέον, δεν είναι επιλέξιµες οι επενδύσεις που αφορούν στην εκπόνηση Σχεδίου
Βελτίωσης από ιδιώτες είτε των µεµονωµένων είτε των γεωργικών εκµεταλλεύσεων
συνεργασίας.

3.4
1.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης (2.2.1)

∆ικαιούχοι αυτού του καθεστώτος είναι γεωργοί κατά κύρια απασχόληση, αρχηγοί
γεωργικής εκµετάλλευσης, όπως αυτοί ορίζονται στο σηµείο 1 του Παραρτήµατος Ι
στην ΚΥΑ αριθ. 532/2003, όπως ισχύει κάθε φορά.
Οι προϋποθέσεις, που πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόµενοι και οι εκµεταλλεύσεις τους
για να κριθούν δικαιούχοι, είναι οι ακόλουθες :
1. Στο διαχειριστικό σχέδιο θα πρέπει να συµµετέχουν τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) γεωργικές εκµεταλλεύσεις, οι οποίες θα βρίσκονται
εντός των διοικητικών ορίων του ιδίου ∆ήµου.
2. Οι

γεωργικές

εκµεταλλεύσεις

που

θα

περιλαµβάνονται

στο

διαχειριστικό σχέδιο θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως «βιώσιµες» ή
«εν δυνάµει βιώσιµες» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 532/2003,
όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Μόνο

όσον

αφορά

τις

περιοχές

ολοκληρωµένων

παρεµβάσεων(Ο.Π.Α.Α.Χ.): πρέπει επιπλέον να είναι και µόνιµοι
κάτοικοι των περιοχών ολοκληρωµένων παρεµβάσεων του
Άξονα 2 του Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006.
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2.

Υπηρεσίες αντικατάστασης (2.2.2)

∆ικαιούχοι του καθεστώτος είναι οι αρχηγοί των γεωργικών εκµεταλλεύσεων
(γεωργίας ή κτηνοτροφίας ή µικτής κατεύθυνσης).
3. Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων (2.2.3)
•

Ο.Τ.Α., Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.

•

Πολιτιστικοί Σύλλογοι και λοιποί συλλογικοί φορείς

Προκειµένου για έργα αυτής της κατηγορίας οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
µπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για ένταξη στη ∆ράση µικρών έργων υποδοµής
που σχετίζονται µε την οργάνωση τοπικών εκδηλώσεων. Οι προτάσεις των ΟΤΑ
που αφορούν αποκλειστικά και µόνο στα έργα υποδοµής υποβάλλονται σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται από τις διαδικασίες εφαρµογής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
(υποβολή Τεχνικού ∆ελτίου κατηγορίας υποδοµών Ο.Π.Σ. κ.λ.π.). Οι λοιπές πράξεις
πλην έργων υποδοµής υποβάλλονται µε Τεχνικό ∆ελτίο κατηγορίας Ιδιωτικών
Ενισχύσεων.
4. Ενίσχυση πιλοτικών έργων επίδειξης για τη διάδοση νέων τεχνικών παραγωγής
στο γεωργικό τοµέα.(2.2.4)
•

3.5.

Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

∆απάνες οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξιµες για τη χρηµατοδότησή τους στο
πλαίσιο του Μέτρου είναι:
1.
•

Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης (2.2.1)
Η σύνταξη του διαχειριστικού σχεδίου των γεωργικών εκµεταλλεύσεων
συνεργασίας.

•

Η τεχνική υποστήριξη της εφαρµογής του προτεινόµενου διαχειριστικού σχεδίου
σε κάθε µία από τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις συνεργασίας.

Η σύνταξη και η παρακολούθηση του διαχειριστικού σχεδίου και η παροχή
υπηρεσιών τεχνικής, οικονοµικής, χρηµατοδοτικής, διοικητικής φύσης δύνανται να
παρέχονται αποκλειστικά και µόνο από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.

Το φυσικό

πρόσωπο πρέπει να διαθέτει εµπειρία στην παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών η οποία
βεβαιώνεται από την υλοποίηση αντίστοιχων έργων. Παράγοντες που αποδεικνύουν
τη σχετική εµπειρία είναι η κατοχή µελετητικού πτυχίου της κατηγορίας 23 (Μελέτες
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Γεωργικές,

Γεωργοοικονοµικές,

Γεωτεχνικές

Εγγείων

Βελτιώσεων,

Γεωργοκτηνοτροφικού Προγραµµατισµού, Γεωργοκτηνοτροφικών Εκµεταλλεύσεων)
του Ν. 716/1977, εγγραφή σε µητρώο του ΓΕΩΤΕΕ, η κατοχή µεταπτυχιακών τίτλων
σπουδών,

η

ύπαρξη

βεβαιώσεων

ή

λοιπά

αποδεικτικά

έγγραφα

όπως

φωτοαντίγραφα των νοµίµων παραστατικών είσπραξης αµοιβών σύµφωνα µε τον
Κ.Β.Σ. κλπ. εφόσον δεν υπάρχουν βεβαιώσεις ολοκλήρωσης των έργων.
Τη σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων ή την παροχή τεχνικής στήριξης µπορεί να
παρέχουν και συνεταιρισµοί µε την προϋπόθεση ότι διαθέτουν το κατάλληλο
προσωπικό. Σε περίπτωση που δε διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό είναι δυνατό
να θεωρείται επιλέξιµο το κόστος για την παροχή αµοιβών σε απόλυτα εξειδικευµένο
επιστηµονικό προσωπικό που θα παρέχει υποστήριξη σε απόλυτα εξειδικευµένα
θέµατα, όπως για παράδειγµα τεχνικές εφαρµογής βιολογικής γεωργίας.
Ως επιλέξιµη δαπάνη θεωρείται αποκλειστικά και µόνο η αµοιβή που καταβάλλεται
στο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που αναλαµβάνει τη σύνταξη και την τεχνική
υποστήριξη του διαχειριστικού σχεδίου. Η ενίσχυση καταβάλλεται στους αρχηγούς
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.
Το υποβαλλόµενο διαχειριστικό σχέδιο θα πρέπει να αποσκοπεί κατά περίπτωση:
•

στην υιοθέτηση ορθών γεωργικών πρακτικών

•

στη µείωση του κόστους παραγωγής

•

στη διασφάλιση της διάθεσης των παραγοµένων προϊόντων

•

στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών

•

στη µείωση της χρήσης φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων µε στόχο την µείωση
των επιπτώσεων στο περιβάλλον

•

στη

βελτίωση της οικονοµικής διαχείρισης των εκµεταλλεύσεων και τη

τήρηση λογιστικής διαχείρισης
•
και

στην υιοθέτηση νέων µεθόδων παραγωγής
γενικότερα

σε

παρεµβάσεις

που

αποσκοπούν

στην

αύξηση

της

ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.
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2.

Υπηρεσίες αντικατάστασης (2.2.2)

Ως επιλέξιµη δαπάνη θεωρείται η αµοιβή που δίνεται στον αντικαταστάτη του/της
γεωργού, του/της συζύγου ή γεωργικού εργάτη στη γεωργική εκµετάλλευση και ο
οποίος

έχει

εµπειρία

στην

άσκηση

των

γεωργικών

/

κτηνοτροφικών

δραστηριοτήτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλεξιµότητα των δαπανών είναι
η αντικατάσταση να ζητείται

για λόγους υγείας, διακοπών ή άλλων επειγόντων

αναγκών και περιστατικών και δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά κατ’ έτος τις
30 ηµέρες.
Η ενίσχυση καταβάλλεται στον αρχηγό της γεωργικής εκµετάλλευσης που αιτείται την
αντικατάσταση.
3.

Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται µε τη διατήρηση και ανάδειξη

της πολιτιστικής κληρονοµιάς κάθε περιοχής, καθώς και µε τη γεωργική παραγωγή
και τα τοπικά προϊόντα (2.2.3)
•

∆απάνες σύνθεσης, παραγωγής και διακίνησης υλικού δηµοσιοποίησης και
προβολής των εκδηλώσεων (φυλλάδια, αφίσες κ.α.)

•

Έξοδα δηµιουργίας και καταχώρησης διαφηµίσεων για την εκδήλωση σε
έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

•

Έξοδα µίσθωσης χώρων και εξοπλισµού για την οργάνωση των εκδηλώσεων

•

∆απάνες διαµόρφωσης των χώρων αυτών (κινητά χωρίσµατα, προθήκες,
φωτισµοί κ.ο.κ.).

•

Παραγωγή εκθεσιακού υλικού (µακέτες, φωτογραφήσεις κ.α.).

•

Έξοδα ενοικίασης οπτικοακουστικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες των
εκδηλώσεων, όπως video, οθόνες προβολής, µηχανήµατα ήχου κ.ο.κ.

•

Έξοδα για την συµµετοχή παραδοσιακών µουσικών και χορευτικών
συγκροτηµάτων ή την οργάνωση πολιτιστικών δρώµενων (θέατρο, χορός,
φωτογραφία κ.α.), εφόσον εντάσσονται στο πρόγραµµα των εκδηλώσεων για
την προβολή της τοπικής αγροτικής παραγωγής, µε την προϋπόθεση ότι το
κόστος των δαπανών αυτών δεν θα υπερβαίνει το 20% της συνολικής
δαπάνης της εκδήλωσης.

•

∆απάνες για την κατασκευή - αγορά παραδοσιακών στολών, για την
κατασκευή – αγορά παραδοσιακών µουσικών οργάνων για τις ανάγκες των
εκδηλώσεων αυτών.
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4.

Πιλοτικά έργα επίδειξης για τη διάδοση νέων τεχνικών (2.2.4)
•

∆απάνες για την υλοποίηση του πιλοτικού έργου, όπως αυτές περιγράφονται
στο εγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο.

•

∆απάνες σχεδιασµού και έξοδα κατοχύρωσης της ευρεσιτεχνίας.

•

∆απάνες κατασκευής προτύπου για κατοχυρωµένη ευρεσιτεχνία.

•

∆απάνες δηµοσιοποίησης - προβολής της νέας τεχνικής παραγωγής που
εφαρµόστηκε.
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται η δηµιουργία και
καταχώρηση υλικού προβολής σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, η σύνθεση,
παραγωγή και διακίνηση έντυπου υλικού δηµοσιοποίησης – προβολής όπως
φυλλάδια, αφίσες κ.ο.κ. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της δαπάνης
δηµοσιοποίησης – προβολής θα πρέπει να περιλαµβάνεται στο εγκεκριµένο
επενδυτικό σχέδιο, και να µην είναι µεγαλύτερο από το 10% του συνολικού
κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

∆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.

•

Για πιλοτικά έργα επίδειξης από µεµονωµένο ιδιώτη οι δαπάνες θεωρούνται
επιλέξιµες µόνο µε την προϋπόθεση ότι θα έχει υποβληθεί αίτηση κατοχύρωσης
της «καινοτοµίας».

3.6

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

Για τις ∆ράσεις 2.2.1 και 2.2.2:
∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών διαχείρισης για
«γεωργοπεριβαλλοντικούς

φακέλους»

για

όσους

εντάσσονται

σε

γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα του Ε.Π.Α.Α..
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Επιπλέον, δεν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για την εκπόνηση Σχεδίου Βελτίωσης είτε
της εκµετάλλευσης συνεργασίας είτε των µεµονωµένων γεωργικών εκµεταλλεύσεων
που την απαρτίζουν.
Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη δράση του µέτρου «Παροχή στήριξης για τη διαχείριση
γεωργικών εκµεταλλεύσεων» απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαχείριση των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων να γίνεται από εκµεταλλεύσεις συνεργασίας όπως αυτές
προσδιορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 2 της ΚΥΑ 532/2003, όπως ισχύει κάθε φορά και
οι στόχοι του να είναι:
(α) Ο προσδιορισµός των απαραίτητων συλλογικών επενδύσεων.
(β) Ο προσδιορισµός του τρόπου αξιοποίησης – χρήσης των κοινών µέσων
παραγωγής, την υιοθέτηση ποιοτικών προτύπων, τη χρήση µεθόδων βιολογικής
παραγωγής, τη διάθεση των προϊόντων.
Για τις ∆ράσεις 2.2.3 και 2.2.4, δεν επιδοτούνται οι δαπάνες:
1. Συµβολαιογραφικά έξοδα, και πάσης φύσεως φόροι και δηµοσιονοµικές
επιβαρύνσεις του φορέα του έργου.
2. ∆απάνες που πραγµατοποιήθηκαν νωρίτερα από την ηµεροµηνία της θετικής
γνωµοδότησης της επένδυσης από τη Γνωµοδοτική Επιτροπή Έγκρισης των
Επενδυτικών Σχεδίων.
3. Εξοπλισµός αναψυχής (τηλεοράσεις, Video, κλπ.), εκτός των περιπτώσεων που
αυτός αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της επένδυσης.
4. Αγορά οχηµάτων.
5. Εξοπλισµός γραφείων (γραφοµηχανές, αριθµοµηχανές, φωτοτυπικά, έπιπλα
κλπ.). Επιδοτείται η αγορά FAX, Τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων
ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών (συµπεριλαµβανοµένου του
Λογισµικού).
6. Αγορά υλικών αποσβέσιµων σε διάρκεια µικρότερη του έτους.
7. Μη φυσικές επενδύσεις όπως των δηµοσιονοµικών επιβαρύνσεων κάθε είδους
εις βάρος των δικαιούχων.
8. Αποζηµιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους (φορείς) σε τρίτους για
απαλλοτριώσεις, εκκρεµότητες, κλπ.
9. Αγορά µεταχειρισµένων µηχανηµάτων και εξοπλισµού
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10. Αµοιβές προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής
ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του.
11. Γενικά έξοδα και απρόβλεπτα.
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4
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

4.1

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕNΙΣΧΥΣΕΩΝ
1. Υπηρεσίες διαχείρισης (2.2.1)

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι προς ένταξη στο µέτρο θα είναι δυνατόν να υποβάλλουν
προς εξέταση ολοκληρωµένες προτάσεις διαχειριστικών σχεδίων οι οποίες θα πρέπει
2000 – 2006 και

να είναι συµβατές µε τους στόχους του Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ειδικότερα του Μέτρου 2.2.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τις υποψήφιες προτάσεις
διαχειριστικών σχεδίων που υποβάλλονται από τους δικαιούχους είναι:
♦

Η τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του διαχειριστικού σχεδίου σε σχέση µε τους
στόχους του Μέτρου.

♦

Η συµβολή του διαχειριστικού σχεδίου στη δηµιουργία ή τη διατήρηση θέσεων
απασχόλησης στην περιοχή.

♦

Μόνο

όσον

αφορά

τις

περιοχές

ολοκληρωµένων

παρεµβάσεων

(Ο.Π.Α.Α.Χ.): πρέπει επιπλέον το προτεινόµενο διαχειριστικό σχέδιο να
πραγµατοποιείται

εντός

περιοχής

Ολοκληρωµένου

Προγράµµατος

Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου.
2. Υπηρεσίες αντικατάστασης (2.2.2)
a. Η αντικατάσταση του/της γεωργού, του/της συζύγου ή γεωργικού
εργάτη

στην

εκµετάλλευση

του

από

έναν

άλλο γεωργό να

πραγµατοποιείται αποκλειστικά και µόνο για λόγους υγείας, διακοπών
ή άλλων επειγόντων αναγκών και περιστατικών.
b. Η αντικατάσταση δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά κατ΄ έτος τις 30
ηµέρες.
3. Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται µε τη διατήρηση και ανάδειξη
της πολιτιστικής κληρονοµιάς κάθε περιοχής, καθώς και µε τη γεωργική
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παραγωγή και τα τοπικά προϊόντα(2.2.3).

Πιλοτικά έργα επίδειξης για τη

διάδοση νέων τεχνικών(2.2.4)
Οι υποψήφιοι φορείς – δικαιούχοι προς ένταξη στο µέτρο θα είναι δυνατόν να
υποβάλλουν προς εξέταση ολοκληρωµένες προτάσεις για την υλοποίηση ενεργειών
οι οποίες θα πρέπει να είναι συµβατές µε τους στόχους του Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2000 – 2006.
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τις υποψήφιες επενδύσεις που
υποβάλλονται από τους δικαιούχους είναι:
♦

Η τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου σε σχέση µε τους στόχους του
Μέτρου.

♦

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

♦

Μόνο

όσον

αφορά

τις

περιοχές

ολοκληρωµένων

παρεµβάσεων

(Ο.Π.Α.Α.Χ.): πρέπει επιπλέον το προτεινόµενο έργο να πραγµατοποιείται
εντός περιοχής Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Ανάπτυξης Αγροτικού
Χώρου.

4.2

ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. Υπηρεσίες διαχείρισης (2.2.1)

Ανάλογα µε το είδος του προτεινόµενου διαχειριστικού σχεδίου και εάν απαιτούνται,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
2. Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται µε τη διατήρηση και ανάδειξη
της πολιτιστικής κληρονοµιάς κάθε περιοχής, καθώς και µε τη γεωργική
παραγωγή και τα τοπικά προϊόντα(2.2.3) , Πιλοτικά έργα επίδειξης για τη
διάδοση νέων τεχνικών(2.2.4)
Η ύπαρξη προέγκρισης χωροθέτησης της επένδυσης, η ύπαρξη Περιβαλλοντικών
Όρων λειτουργίας της επένδυσης και άδεια διάθεσης των αποβλήτων που
χορηγούνται από τις αρµόδιες αρχές, ανάλογα µε το είδος της επένδυσης και εάν
απαιτούνται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, θα πρέπει να προσκοµίζονται πριν
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την υπογραφή της σύµβασης, ενώ βεβαίωση υποβολής κατάθεσης των ανωτέρω
µελετών προς έγκριση στις αρµόδιες υπηρεσίες θα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα
του φακέλου υποψηφιότητας.
4.3

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

4.3.1

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι υποβαλλόµενες προτάσεις, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις
για να έχουν δικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα:
I.

Υπηρεσίες διαχείρισης & Υπηρεσίες αντικατάστασης

1.

Υπηρεσίες διαχείρισης(2.2.1)

Α.

∆ιαχειριστικό σχέδιο γεωργικών εκµεταλλεύσεων

i.

Το προτεινόµενο διαχειριστικό σχέδιο να υλοποιείται από εκµετάλλευση
συνεργασίας την οποία απαρτίζουν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον γεωργικές
εκµεταλλεύσεις, οι οποίες θα βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του ιδίου
∆ήµου.

ii.

Ως εκµετάλλευση συνεργασίας νοείται η οριζόµενη στην ΚΥΑ 532/2003, όπως
ισχύει κάθε φορά.

iii.

Οι δικαιούχοι να είναι γεωργοί κατά κύρια απασχόληση, αρχηγοί γεωργικής
εκµετάλλευσης, όπως αυτοί ορίζονται στο σηµείο 1 του Παραρτήµατος Ι στην
ΚΥΑ αριθ. 532/2003, όπως ισχύει κάθε φορά.

iv.

Μόνο

όσον

αφορά

τις

περιοχές

ολοκληρωµένων

παρεµβάσεων

(Ο.Π.Α.Α.Χ.): πρέπει επιπλέον οι δικαιούχοι να είναι µόνιµοι κάτοικοι
περιοχών ολοκληρωµένων παρεµβάσεων του Άξονα 2 του Π.Ε.Π.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006.
Β.

Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης

Για την παροχή τεχνικής υποστήριξης εκτός των προϋποθέσεων i, iii και iv ανωτέρω,
οι µετέχοντες αρχηγοί γεωργικών εκµεταλλεύσεων πρέπει να τηρούν και τα
ακόλουθα:
♦

Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις που θα περιλαµβάνονται στο διαχειριστικό σχέδιο
θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως «βιώσιµες» ή «εν δυνάµει βιώσιµες»
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σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 532/2003, όπως ισχύει κάθε φορά.
♦

Το

προτεινόµενο

εκµεταλλεύσεις

διαχειριστικό

σχέδιο

συνεργασίας

να

υλοποιείται

από

Τεχνοοικονοµικού

γεωργικές
Οµοειδούς

Προσανατολισµού (ΤΟΠ).
♦

Οι επιµέρους γεωργικές εκµεταλλεύσεις, που απαρτίζουν την εκµετάλλευση
συνεργασίας,

να

λειτουργούν

τουλάχιστον

ένα

έτος

µε

οικονοµικά

αποτελέσµατα. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, µπορούν να
θεωρηθούν επιλέξιµες, έστω κι αν δεν πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση, οι
γεωργικές εκµεταλλεύσεις των ακόλουθων περιπτώσεων, εφόσον λειτουργούν
την ηµεροµηνία εξέτασης του φακέλου υποψηφιότητας ως:

2.
♦

•

γεωργικές εκµεταλλεύσεις Νέων Γεωργών.

•

γεωργικές εκµεταλλεύσεις διαδόχων πρόωρης συνταξιοδότησης.
Υπηρεσίες αντικατάστασης (2.2.2)

Οι δικαιούχοι να είναι γεωργοί κατά κύρια απασχόληση, αρχηγοί γεωργικής
εκµετάλλευσης, όπως αυτοί ορίζονται στο σηµείο 1 του Παραρτήµατος Ι στην
ΚΥΑ αριθ. 532/2003, όπως ισχύει κάθε φορά.

♦

Η γεωργική εκµετάλλευση να λειτουργεί τουλάχιστον ένα έτος µε οικονοµικά
αποτελέσµατα.

♦

Μόνο

όσον

αφορά

τις

περιοχές

ολοκληρωµένων

παρεµβάσεων

(Ο.Π.Α.Α.Χ.): πρέπει επιπλέον οι δικαιούχοι να είναι µόνιµοι κάτοικοι
περιοχών ολοκληρωµένων παρεµβάσεων του Άξονα 2 του Π.Ε.Π.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006.
3. Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας. Ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για
την αξιολόγηση των προτάσεων είναι η υποβολή του Φακέλου Υποψηφιότητας, ο
οποίος θα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα υποδείγµατα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
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4. Προϋπολογισµός του έργου
1.

Υπηρεσίες διαχείρισης – Τεχνικής Υποστήριξης (2.2.1)

Το επιλέξιµο κόστος των προτεινόµενων έργων (διαχειριστικά σχέδια) δεν µπορεί να
υπερβαίνει τα 100.000 ΕΥΡΩ ανά δικαιούχο (εκµετάλλευση συνεργασίας) ανά
Είναι δυνατόν το συνολικό κόστος του έργου να υπερβαίνει τα 100.000

τριετία.

ΕΥΡΩ, αλλά το συνολικό επιλέξιµο κόστος µε βάση το οποίο προσδιορίζεται το
ποσοστό επιδότησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό αυτό.
2.

Υπηρεσίες αντικατάστασης (2.2.2)

Το ύψος της επιλέξιµης αµοιβής καθορίζεται µε βάση τον τύπο :
Υ = ( Εργάσιµες ηµέρες x Ψ x 21 €) + ( Αργίες x 1,5 x Ψ x 21 €)

Όπου:
Υ:

ύψος αµοιβής σε ΕΥΡΩ

ψ = 1 στην περίπτωση εκµετάλλευσης φυτικής κατεύθυνσης
ψ = 2 στην περίπτωση εκµετάλλευσης κτηνοτροφικής ή µικτής κατεύθυνσης
Το ποσό της ηµερήσιας αποζηµίωσης ισούται µε το ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου
εργάτη.
5. Υποβολή αναγκαίων δικαιολογητικών.
1.

Υπηρεσίες διαχείρισης – Τεχνικής Υποστήριξης (2.2.1)

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
•

Φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας (δύο όψεων) ή του
∆ιαβατηρίου ή άλλου επίσηµου εγγράφου που να αποδεικνύει την ηλικία,
υπηκοότητα κ.λ.π..

•

Τίτλους νόµιµης κατοχής. Με τον όρο νόµιµη κατοχή νοείται:

 Ιδιοκτησία, η οποία αποδεικνύεται µε τίτλους κυριότητας, νοµίµως
µετεγγεγραµµένους και µπορεί να προέλθει µε όλους τους νόµιµους
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τρόπους, όπως αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονοµιάς, δωρεάς
κλπ.
 Η χρηµατοδοτική µίσθωση αγροτικών εκτάσεων.
 Η επίµορτος αγροληψία εφόσον κατά περίπτωση είχε συναφθεί µε
συµβολαιογραφική πράξη.
 Η µίσθωση η αγροληψία, εφόσον κατά περίπτωση είχε συναφθεί µε
έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. Ειδικά στις περιπτώσεις µίσθωσης άνω
των 9 ετών απαιτείται συµβολαιογραφική πράξη νοµίµως
µετεγγεγραµµένη.
•

Επικυρωµένα Αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος των
τριών τελευταίων ετών (έντυπα Ε1, Ε3, και Ε9).

•

Τρόπος

κάλυψης

της

ίδιας

συµµετοχής

(βεβαίωση

πρόθεσης

δανειοδότησης από πιστωτικό ίδρυµα ή και απόδειξη της δυνατότητας
κάλυψης της ίδιας συµµετοχής).
•

Βεβαίωση διαπίστευσης, του συντάκτη του διαχειριστικού σχεδίου, στο
ειδικό Μητρώο Συντακτών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή στο Μητρώο µελετητών που
έχει δηµιουργηθεί για την υλοποίηση δράσεων µε κωδικό παρέµβασης
111, 112 ή επικυρωµένο αντίγραφο µελετητικού πτυχίου στις κατηγορίες
21 και 23 του Ν. 716/77 (µόνο για προτάσεις που υποβάλλονται στην
κατηγορία «Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης»).

•

Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.

•

Εξουσιοδότηση από το νόµιµο εκπρόσωπο κάθε επιµέρους γεωργικής
εκµετάλλευσης στο άτοµο που θα καταθέσει την αίτηση ((µόνο για
προτάσεις που υποβάλλονται στην κατηγορία «Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης»).

•

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι:

•

Όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας είναι
αληθή.

•

Η επενδυτική πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο
πρόγραµµα / καθεστώς για το ίδιο αντικείµενο του έργου. Σε περίπτωση
υπαγωγής της δεν θα ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραµµα
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για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τµήµατος αυτής.
•

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.

•

H κάλυψης 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.

•

∆εν είναι συνταξιούχοι από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταµείο του
εσωτερικού ή του εξωτερικού.

•

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

•

Αποδέχονται να διευκολύνουν τους εθνικούς και κοινοτικούς ελέγχους.

•

∆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 περίπτωση υποβολής πρότασης στην κατηγορία «Υπηρεσίες διαχείρισης» τα
παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε µία από τις επιµέρους γεωργικές
εκµεταλλεύσεις που απαρτίζουν την εκµετάλλευση συνεργασίας.
2.

Υπηρεσίες αντικατάστασης (2.2.2)

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά όπως αναφέρονται ανωτέρω και αφορούν τη σχετική δράση, καθώς
και από τα ακόλουθα:
♦ Στην περίπτωση που η αντικατάσταση ζητείται για λόγους υγείας, βεβαίωση
νοσοκοµείου.
♦ Η αντικατάσταση για λόγους διακοπών θα είναι δυνατή µόνο στην περίπτωση που
ο υποβάλλων την αίτηση είναι κάτοχος κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης.
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Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται µε τη διατήρηση και ανάδειξη
της πολιτιστικής κληρονοµιάς κάθε περιοχής, καθώς και µε τη γεωργική
παραγωγή και τα τοπικά προϊόντα &

Πιλοτικά έργα επίδειξης για τη

διάδοση νέων τεχνικών(2.2.3-2.2.4)
1.

Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας. Ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για
την αξιολόγηση των προτάσεων είναι η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, ο
οποίος θα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα υποδείγµατα της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.

2.

Προϋπολογισµός

του

έργου.

Το

συνολικό

επιλέξιµο

κόστος

των

προτεινόµενων έργων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000)
ΕΥΡΩ ανά τριετία. Είναι δυνατόν το συνολικό κόστος του έργου να υπερβαίνει
τις 100.000 ΕΥΡΩ, αλλά το συνολικό επιλέξιµο κόστος µε βάση το οποίο θα
προσδιοριστεί το ποσοστό επιδότησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό αυτό.
Είναι δυνατό το ποσό των 100.000 ΕΥΡΩ να επιµερισθεί εντός της τριετίας.
3.

Υποβολή αναγκαίων δικαιολογητικών. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει
να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
•

Σχέδια και φωτογραφικό υλικό σχετικό µε την υλοποίηση του έργου και
ανάλογα µε το προβλεπόµενο φυσικό αντικείµενο.

•

Στην περίπτωση νοµικών προσώπων θα πρέπει να υποβάλλεται βεβαίωση
µη λύσης και µη πτώχευσης

•

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

•

Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των τριών τελευταίων χρήσεων (έντυπο
Ε1 καθώς και των εντύπων Ε3 και Ε9), συνοδευόµενα από υπεύθυνη
δήλωση για το ακριβές αντίγραφο.

•

Θεωρηµένο αντίγραφο καταστατικού του φορέα και τυχόν τροποποιήσεις του,
όπου ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας. Αντίγραφο ΦΕΚ που
ορίζεται ο διαχειριστής στις περιπτώσεις εταιρειών Α.Ε. και Ε.Π.Ε..

•

Σε περίπτωση που ο φορέας που υποβάλλει πρόταση για συµµετοχή στο
πρόγραµµα είναι υπό σύσταση εταιρεία θα πρέπει κατά την υποβολή του
φακέλου υποψηφιότητας να περιλαµβάνεται και σχέδιο καταστατικού της
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εταιρείας. Σε περίπτωση έγκρισης της υποβληθείσας πρότασης και πριν την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης θα πρέπει να έχει συσταθεί η εταιρεία.
•

Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα όπου απαιτείται.

•

Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψήφιου επενδυτή
ή του νόµιµου εκπροσώπου του φορέα που εκπροσωπεί.
Αποδεικτικά στοιχεία ιδίων πόρων και γενικά κάθε στοιχείο που τεκµηριώνει

•

τη δυνατότητα του επενδυτή να καλύψει την προβλεπόµενη ιδιωτική
συµµετοχή (ίδιοι πόροι και δανεισµός). Σε περιπτώσεις εταιρειών, η ιδιωτική
συµµετοχή θα πρέπει να αποδεικνύεται από το κεφάλαιο

της εταιρείας

(µετοχικό ή εταιρικό).
Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου επενδυτή ή όλων των εταίρων/ µετόχων

•

σε περίπτωση νοµικού προσώπου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στον φάκελο

I.

υποψηφιότητας είναι αληθή.
Η επενδυτική πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο

II.

πρόγραµµα / καθεστώς για το ίδιο αντικείµενο του έργου. Σε περίπτωση
υπαγωγής της δεν θα ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραµµα
για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τµήµατος αυτής.
Η κάλυψης της ιδίας συµµετοχής σε περίπτωση που αυτή θα καλυφθεί

III.
µε

φορολογικά

αποθεµατικά

να

δηλώνεται

ότι

αυτά

δεν

έχουν

χρησιµοποιηθεί ή πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη της ιδίας
συµµετοχής άλλου ενισχυόµενου προγράµµατος.
IV.

Σε υπό σύσταση εταιρείες να δηλώνεται η νοµική µορφή και η µετοχική/
εταιρική σύνθεση του κεφαλαίου της.

V.

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

VI.

Σε περίπτωση συµµετοχής στο πρόγραµµα υποψήφιου επενδυτή
(άρρεν) ότι

έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει

απαλλαγεί νοµίµως από αυτές.
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VII.
VIII.

Αποδέχοµαι να διευκολύνω τους εθνικούς και κοινοτικούς ελέγχους.
∆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.

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: α) Για τις περιοχές
ολοκληρωµένων

παρεµβάσεων

(Ο.Π.Α.Α.Χ.)

σε

τέσσερα

(4)

αντίτυπα

δακτυλογραφηµένα σε µέγεθος Α4 και σε µορφή ντοσιέ (κλασέρ), β) Για τις
υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας εκτός των περιοχών ολοκληρωµένων
παρεµβάσεων σε δύο (2) αντίτυπα δακτυλογραφηµένα σε µέγεθος Α4 και σε
µορφή ντοσιέ (κλασέρ). Επίσης, θα πρέπει να υποβάλλεται ένα πλήρες αντίγραφο
σε ηλεκτρονική µορφή (CD ROM για περιβάλλον WINDOWS 95 ή 98). Τα κείµενα
θα πρέπει να είναι σε µορφή WORD και οι πίνακες σε EXCEL.
Στην αρχή κάθε φακέλου θα υπάρχει πίνακας περιεχοµένων, καθώς και πλήρη
στοιχεία (τηλέφωνο, fax, διεύθυνση) του υπευθύνου εκπροσώπου του υποψηφίου,
µε τον οποίο θα έρχονται σε επαφή οι υπηρεσίες της Περιφέρειας και θα
αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. του υποψήφιου.
Ο Οδηγός Εφαρµογής και οι Φάκελοι Υποψηφιότητας του Μέτρου θα είναι διαθέσιµοι
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessalia.gr, καθώς και από τη
∆ιεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φαρσάλων 148, ΤΚ
41335 Λάρισα, Τηλ. 2410 670511-29, Fax: 2410 670184, e-mail: perifagr@otenet.gr,
την Κεντρική Μονάδα της ∆οµής Στήριξης των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Περιφέρειας
Θεσσαλίας: ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΑΑ (Σωκράτους 111, Λάρισα, ΤΚ 41336, Τηλ. 2410
555282, Fax: 2410 555283, e-mail: ruralthe@otenet.gr), µε τις αντένες της ανά νοµό
της Περιφέρειας και την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006,
υπεύθυνος κ. Ν. Μπλάνας, Σωκράτους 111, Λάρισα, τηλ. 2410 579107, e-mail:
nikoblan@mou.gr.
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4.3.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αποκλείονται οι επενδυτές / επενδυτικά σχέδια που εµπίπτουν στις ακόλουθες
περιπτώσεις :
I.

Υπηρεσίες διαχείρισης(2.2.1) & Υπηρεσίες αντικατάστασης(2.2.2)

1. Εκπρόθεσµη υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας καθώς και η κατάθεση
της αίτησης και των δικαιολογητικών σε άλλη υπηρεσία εκτός αυτής που
ορίζεται από την προκήρυξη του Μέτρου.
2. Οι προτάσεις που παρουσιάζουν µερική ή ολική έλλειψη των απαιτούµενων
συνηµµένων της αίτησης του υποψήφιου δικαιολογητικών.
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 υποψήφιοι επενδυτές που δεν έχουν την ιθαγένεια Κράτους – Μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Οι υποψήφιοι επενδυτές που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους κατά
την υποβολή της πρότασης.
8. 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.
9. 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
10. Αποκλείονται οι µη βιώσιµες γεωργικές εκµεταλλεύσεις.
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11. Αποκλείονται οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλλει πρόταση για παροχή
υπηρεσιών

διαχείρισης

για

«γεωργοπεριβαλλοντικούς

φακέλους»

στα

γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα του Ε.Π.Α.Α..
12. Αποκλείονται οι υποψήφιοι που υποβάλλουν πρόταση για την εκπόνηση
Σχεδίου Βελτίωσης είτε της εκµετάλλευσης συνεργασίας είτε των επιµέρους
γεωργικών εκµεταλλεύσεων που την απαρτίζουν στο πλαίσιο του παρόντος
µέτρου.
13. Αποκλείονται οι υποψήφιοι που στο παρελθόν δεν ανταποκρίθηκαν πλήρως
σε εγκεκριµένα επενδυτικά σχέδια. (π.χ. Σχέδια Βελτίωσης). (Υπήρξε εν όλο ή
εν µέρει ανάκληση του επενδυτικού σχεδίου)
14. Αποκλείονται οι δικαιούχοι οι οποίοι ζητούν αντικατάσταση για χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών συνολικά κατ’ έτος.
Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται µε τη διατήρηση και ανάδειξη
της πολιτιστικής κληρονοµιάς κάθε περιοχής, καθώς και µε τη γεωργική
παραγωγή και τα τοπικά προϊόντα &

Πιλοτικά έργα επίδειξης για τη

διάδοση νέων τεχνικών(2.2.3-2.2.4)
Πέραν των περιπτώσεων 1,2,3,4,5,6,7,8,9 που αναλύονται στην προηγούµενη
παράγραφο επιπροσθέτως και οι περιπτώσεις :
Οι εν ενεργεία δηµόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι δεν προσκοµίζουν έγγραφη άδεια
δυνατότητας άσκησης παράλληλης επενδυτικής δραστηριότητας κατά την
υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας.
Για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων αποκλείονται οι υποψήφιοι
πολιτιστικοί φορείς που στο καταστατικό τους δεν προβλέπονται αντίστοιχοι
σκοποί και λειτουργούν για διάστηµα µικρότερο των δύο ετών.
4.3.4. ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο φορέα της επένδυσης µε τη µορφή
επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων
δαπανών της επένδυσης.
1. Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης(2.2.1)
Το ύψος της ενίσχυσης θα είναι 70% και δεν θα υπερβαίνει τα 100.000 Ευρώ ανά
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δικαιούχο (εκµεταλλεύσεις συνεργασίας) ανά τριετία.
Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνεται τµηµατικά και µε βάση εκθέσεις προόδου στις
οποίες θα αποτυπώνονται οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν και η επίτευξη των
στόχων του διαχειριστικού σχεδίου.
Το διαχειριστικό σχέδιο θα πρέπει να θέτει σαφώς προσδιορισµένους ποσοτικούς
στόχους που θα σχετίζονται τουλάχιστον µε έναν από τους ακόλουθους παράγοντες:
•

µείωση του κόστους εισροών

•

µείωση της κατανάλωσης φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων, ύδατος

•

αλλαγή των µεθόδων παραγωγής κλπ.

Υποχρεωτικά σε κάθε έκθεση προόδου περιλαµβάνονται και η τήρηση της γεωργικής
λογιστικής των συµµετεχουσών εκµεταλλεύσεων.
Υπηρεσίες αντικατάστασης(2.2.2)

o

Το ύψος της επιλέξιµης αµοιβής καθορίζεται µε βάση τον τύπο :
Υ = ( Εργάσιµες ηµέρες x Ψ x 21€ ) + ( Αργίες x 1,5 x Ψ x 21€)
Όπου:
Υ:

ύψος αµοιβής σε ΕΥΡΩ

ψ = 1 στην περίπτωση εκµετάλλευσης φυτικής κατεύθυνσης
ψ = 2 στην περίπτωση εκµετάλλευσης κτηνοτροφικής ή µικτής κατεύθυνσης
Το ποσό της ηµερήσιας αποζηµίωσης ισούται µε το ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου
εργάτη.
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε 70% του ύψους της αµοιβής.
o

Ενίσχυση

τοπικών

εκδηλώσεων

που

σχετίζονται

µε

τη

διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς κάθε περιοχής,
καθώς και µε τη γεωργική παραγωγή και τα τοπικά προϊόντα & Πιλοτικά
έργα επίδειξης για τη διάδοση νέων τεχνικών(2.2.3-2.2.4)
Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο φορέα του έργου µε τη µορφή επιδότησης
κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών του
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έργου, ως εξής:
•

Για τη διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στο
75% του συνολικού επιλέξιµου κόστους, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα 100.000 ΕΥΡΩ ανά τριετία.

•

Για τις δράσεις επιδεικτικού χαρακτήρα που αφορούν στην υλοποίηση
πιλοτικών έργων για τη διάδοση νέων τεχνικών παραγωγής στο γεωργικό
τοµέα, το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στο 75% του συνολικού επιλέξιµου
κόστους, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 ΕΥΡΩ ανά τριετία.

4.3.5

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

1. Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης (2.2.1)
Τα εγκεκριµένα διαχειριστικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 24 µηνών
από την ηµεροµηνία υπογραφής της Απόφασης Περιφερειάρχη για την έγκριση
και την υπαγωγή τους στο Μέτρο 2.2
2. Υπηρεσίες Αντικατάστασης (2.2.2)
Η χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών αντικατάστασης προσδιορίζεται στην αίτηση
και δε µπορεί να υπερβαίνει συνολικά κατ΄ έτος τις 30 ηµέρες.
3. Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται µε τη διατήρηση και
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς κάθε περιοχής, καθώς και µε τη
γεωργική παραγωγή και τα τοπικά προϊόντα & Πιλοτικά έργα επίδειξης για
τη διάδοση νέων τεχνικών (2.2.3-2.2.4)
Τα εγκεκριµένα έργα που αφορούν τη διοργάνωση εκδηλώσεων θα πρέπει να
υλοποιηθούν εντός 12 µηνών, ενώ τα πιλοτικά έργα εντός 24 µηνών από την
ηµεροµηνία υπογραφής της Απόφασης Περιφερειάρχη για την έγκριση και την
υπαγωγή τους στο Μέτρο 2.2.
4.4

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τους φακέλους υποψηφιότητας σύµφωνα µε τις
ηµεροµηνίες που ορίζονται από την προκήρυξη του Μέτρου.
Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να εντάξουν επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια της
παρούσας, υποβάλλουν αίτηση – µελέτη ανάλογα µε την περιοχή πραγµατοποίησης
της

επένδυσης:α)

στην

∆/νση

Γεωργικής
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Θεσσαλίας για τις περιοχές της Περιφέρειας εκτός περιοχών εφαρµογής
Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου, β) στη
λειτουργούσα ∆οµή Στήριξης στα όρια της Περιφέρειας µόνο για τις περιοχές
εφαρµογής Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Αγροτικού Χώρου. Αιτήσεις που
υποβάλλονται σε άλλους φορείς εκτός των οριζοµένων θεωρούνται ως µηδέποτε
υποβληθείσες.
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5
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

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 στους τελικούς
δικαιούχους.
4. Ο τελικός δικαιούχος ανάλογα µε τις διατιθέµενες πιστώσεις ή και
συνεπικουρούµενος από τις ∆οµές Στήριξης γνωστοποιεί στους εν δυνάµει
εντασσόµενους τα αποτελέσµατα της Γνωµοδοτικής Επιτροπής και τους καλεί να
υποβάλουν δήλωση αποδοχής, προσκοµίζοντας τις απαιτούµενες εγγυητικές
επιστολές και να προσαρµόσουν το επενδυτικό τους σχέδιο σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα της Γνωµοδοτικής Επιτροπής.
5. Επιστολή ενηµέρωσης στους απορριπτόµενους επενδυτές για τους λόγους
απόρριψής τους.
6. Ενέργειες των τελικών δικαιούχων προς την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Π.Ε.Π.
Θεσσαλίας 2000-2006 σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται.
7. Έκδοση Απόφασης ένταξης Περιφερειάρχη.
8. Οι απορριπτόµενοι έχουν δικαίωµα υποβολής έντασης κατά των αποτελεσµάτων
σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία
γνωστοποίησης της απόφασης απόρριψής τους σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
ΚΥΑ 505/2002 όπως ισχύει κάθε φορά.

5.2

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΥ

ΚΑΙ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Εξετάζεται εάν η αίτηση εµπίπτει στις εγκεκριµένες ενέργειες και δραστηριότητες του
Προγράµµατος (επιλεξιµότητα της πρότασης), καθώς και η πληρότητα των
δικαιολογητικών που περιλαµβάνονται σε αυτή.
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ελλείψεις στα δικαιολογητικά της αίτησης – µελέτης, η αίτηση απορρίπτεται και τίθεται
στο αρχείο.
∆εν επιτρέπεται η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων ή η τροποποίηση του
περιεχοµένου του φακέλου υποψηφιότητας µετά την κατάθεση της αίτησης.
Kατά τη φάση αυτή ελέγχεται, επίσης, η τήρηση των προϋποθέσεων που
αναφέρονται στις ενότητες 4.1 – 4.3 του παρόντος Οδηγού Εφαρµογής.

5.3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ

ΜΕ

ΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η βαθµολόγηση όσων επενδυτικών σχεδίων πληρούν τις προϋποθέσεις της
ενότητας 5.1, γίνεται σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία παρουσιάζονται
στην Ενότητα 6 του παρόντος Οδηγού Εφαρµογής.
Η κατάταξη των ενδιαφερόµενων επενδυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά
βαθµολογίας και στα πλαίσια του καθορισµένου ορίου πιστώσεων κατά δράση.

5.4

ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προβαίνει στην οριστική έγκριση των έργων, µε απόφαση
του Περιφερειάρχη, αναλαµβάνοντας δέσµευση για την καταβολή των ενισχύσεων.

5.4 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
(Μόνο για τις προτάσεις που υποβάλλονται στην δράση «Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης»)

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται το αργότερο εντός 1 µηνός από την ηµεροµηνία
παραλαβής του εγγράφου µε το οποίο ειδοποιούνται για την καταρχήν έγκριση του
έργου, να υποβάλλουν στη ∆οµή Στήριξης δύο εγγυητικές επιστολές τραπέζης καλής
εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου, για ποσό ίσο προς το 5% του επιλέξιµου
κόστους του έργου εκάστη, η πρώτη των οποίων θα επιστρέφεται µε την βεβαίωση
υλοποίησης του 30% του εγκριθέντος έργου, η δε δεύτερη µε τη βεβαίωση
ολοκλήρωσης της επένδυσης.
Οι εγγυητικές επιστολές θα εκδίδονται υπέρ της Περιφέρειας Θεσσαλίας–∆ιεύθυνση
Γεωργικής Ανάπτυξης
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6
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ

Τα

επενδυτικά

σχέδια

που

θα

υποβληθούν

στα

πλαίσια

του

παρόντος

προγράµµατος µετά την υποβολή τους και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στο κεφάλαιο 4. του παρόντος οδηγού εφαρµογής, αξιολογούνται σύµφωνα
µε τα κριτήρια που ορίζονται και αναλύονται παρακάτω. Η διαδικασία εξέταση και
έγκρισης της υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων θα γίνει σύµφωνα µε τα όσα
ορίζονται στο κεφάλαιο 5. του παρόντος οδηγού.

6.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

Α1. Πλήρης και ορθή συµπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας
Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται η πληρότητα και η ορθή συµπλήρωση του φακέλου
υποψηφιότητας, ώστε να είναι δυνατή η διαµόρφωση πλήρους εικόνας του
περιεχοµένου του επενδυτικού σχεδίου και των στοιχείων που απαιτούνται για την
αξιολόγησή του.
Α2. Ετοιµότητα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου / δράσης
Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται ο βαθµός ετοιµότητας για την άµεση έναρξη υλοποίησης
της επένδυσης. Στοιχεία που θα εξεταστούν είναι η ύπαρξη των αναγκαίων µελετών,
αδειών, εγκρίσεων κ.λ.π, σε συνδυασµό µε το χρόνο που απαιτείται για την έκδοση
τους.
Το κριτήριο αυτό δεν εφαρµόζεται στις δράσεις 2.2.1 και 2.2.2
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

Β1. Τρόπος κάλυψης της Ιδιωτικής Συµµετοχής.
Εξετάζεται ο βαθµός συµµετοχής του φορέα µε ίδια κεφάλαια στο χρηµατοδοτικό
σχήµα της επένδυσης καθώς και η τεκµηρίωση της κάλυψης της ίδιας συµµετοχής µε
την ύπαρξη ρευστών διαθεσίµων ή χρεογράφων ή τίτλων ή και άλλου είδους
περιουσιακών στοιχείων που κρίνονται ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την
κάλυψη της. Στις εταιρίες θα εξετάζεται η δυνατότητα κάλυψης της συµµετοχής από
τα διαθέσιµα κεφάλαια της εταιρίας , ή από την δυνατότητα αύξησης του µετοχικού
κεφαλαίου.
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Οι εταιρίες αναφέρονται για τις δράσεις 2.2.3 και 2.2.4
Β2. Ικανότητα υλοποίησης της επένδυσης από τον φορέα
Στο κριτήριο αυτό θα εξεταστεί ο βαθµός της ικανότητας του φορέα της επένδυσης να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου. Στοιχεία
που θα συνεκτιµηθούν είναι η γνώση, η εµπειρία του σχετικά µε την υλοποίηση της
επένδυσης, καθώς και κάθε στοιχείο που τεκµηριώνει την ικανότητα του φορέα της
επένδυσης.
Το κριτήριο αυτό δεν εφαρµόζεται στις δράσεις 2.2.1 και 2.2.2

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ : ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ

Γ1. Σκοπιµότητα του σχεδίου
Εξετάζεται η αναγκαιότητα υλοποίησης της δράσης, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της
επένδυσης καθώς και το νέο περιβάλλον που διαµορφώνεται µε την εφαρµογή του
έργου,

µε

σκοπό

την

ορθολογικότερη

διαχείριση

και

την

επίτευξη

ανταγωνιστικότερων συνθηκών στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις (∆ράσεις 2.2.1&2.2.2)
Εξετάζεται η αναγκαιότητα υλοποίησης της δράσης, η ανάδειξη τοπικών αγροτικών
προϊόντων µέσω της δράσης αυτής, ο τοπικός / εθνικός / διεθνής χαρακτήρας της,
καθώς και τα στοιχεία που τεκµηριώνουν την διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής
και αγροτικής κληρονοµιάς.
Σε ότι αφορά τα πιλοτικά έργα επίδειξης εξετάζεται ο πιλοτικός χαρακτήρας της
επένδυσης, το νέο περιβάλλον που διαµορφώνεται µε την εφαρµογή του πιλοτικού
έργου, καθώς και κάθε στοιχείο που τεκµηριώνει την αναγκαιότητα της επένδυσης.
Γ2. Η συµβολή του σχεδίου στην ορθολογικότερη διαχείριση των εκµεταλλεύσεων
1. Για τα σχέδια που αφορούν στην από κοινού διαχείριση γεωργικών
εκµεταλλεύσεων εξετάζεται το σύνολο των ενεργειών που περιγράφονται στο
προτεινόµενο διαχειριστικό σχέδιο το οποίο θα πρέπει να αποσκοπεί στην
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.
2. Για τα σχέδια που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής, οικονοµικής,
χρηµατοδοτικής και διοικητικής φύσης, και την παροχή τεχνικής υποστήριξης
εξετάζεται το σύνολο των ενεργειών που περιγράφονται στο σχέδιο µε στόχο
την επίτευξη ανταγωνιστικότερων συνθηκών στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις.
Το κριτήριο δεν εφαρµόζεται για τις δράσεις 2.2.2, 2.2.3 και 2.2.4
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Γ3. Η συµβολή του επενδυτικού σχεδίου στην εξυπηρέτηση του ενδιαφερόµενου
επενδυτή.
Εξετάζονται οι λόγοι και η αναγκαιότητα της αντικατάστασης του / της αρχηγού της
γεωργικής εκµετάλλευσης ή του /της συζύγου ή του γεωργικού εργάτη .
Το κριτήριο δεν εφαρµόζεται για τις δράσεις 2.2.1, 2.2.3 και 2.2.4
Γ4. Αξιοποίηση νέας τεχνολογίας
Εξετάζεται ο βαθµός αξιοποίησης νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, η
είσοδος

νέας

τεχνολογίας

στην

περιοχή,

η

αξιοποίηση

ευρεσιτεχνιών,

η

εξοικονόµηση ενέργειας κ.λ.π..
Το κριτήριο αυτό δεν εφαρµόζεται στις δράσεις 2.2.1, 2.2.2 και 2.2.3
Γ5. Ενέργειες του επενδυτικού σχεδίου που σχετίζονται µε την τοπική παράδοση και
την αναβίωση γιορτών στα πλαίσια της αγροτικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς
Εξετάζονται οι ενέργειες που περιγράφονται στο επενδυτικό σχέδιο και κατά πόσο
αυτές σχετίζονται άµεσα µε την τοπική παράδοση και την αναβίωση γιορτών στα
πλαίσια διατήρησης και διάδοσης της αγροτικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Το κριτήριο αυτό δεν εφαρµόζεται στις δράσεις 2.2.1, 2.2.2 και 2.2.4
Γ6. ∆υνατότητα εφαρµογής του προτεινόµενου έργου σε δραστηριότητες του
αγροτικού τοµέα
Εξετάζονται οι ενέργειες που περιγράφονται στο επενδυτικό σχέδιο και κατά πόσο
αυτές βρίσκουν εφαρµογή σε δραστηριότητες του αγροτικού τοµέα
Το κριτήριο αυτό δεν εφαρµόζεται στις δράσεις 2.2.1, 2.2.2 και 2.2.3
Γ7. Το προτεινόµενο έργο οδηγεί σε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
Αξιολογείται µόνο στην περίπτωση που στα πλαίσια της υποβληθείσας πρότασης, το
επενδυτικό σχέδιο πρόκειται να υποβληθεί για απόκτηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
Το κριτήριο αυτό δεν εφαρµόζεται στις δράσεις 2.2.1, 2.2.2 και 2.2.3
Γ8. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους του επενδυτικού σχεδίου
Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους της επένδυσης.
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Γ9. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της επένδυσης
Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της επένδυσης σε
σχέση µε το κόστος, τους χρονικούς περιορισµούς που τίθενται για την ολοκλήρωση
της καθώς και η ορθολογική διατύπωση των διακριτών τµηµάτων των επιµέρους
εργασιών.
Το κριτήριο δεν αξιολογείται για την δράση 2.2.2

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ∆ : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ

∆1. ∆ηµιουργία ετήσιων ισοδύναµων θέσεων απασχόλησης
Εξετάζεται η δηµιουργία ετήσιων ισοδύναµων νέων θέσεων απασχόλησης που ο
φορέας του σχεδίου δεσµεύεται να δηµιουργήσει.

Το κριτήριο δεν αξιολογείται για τις δράσεις 2.2.2, 2.2.3 και 2.2.4
∆2. Συµβολή του επενδυτικού σχεδίου στη διατήρηση και διάδοση πολιτιστικής /
αγροτικής κληρονοµιάς
Εξετάζεται ο βαθµός συµβολής της επένδυσης στη διατήρηση και ειδικότερα στην
αναβίωση και διάδοση εθίµων της περιοχής στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων,
προκειµένου τόσο ο τοπικός πληθυσµός όσο και οι επισκέπτες να γνωρίσουν την
πολιτιστική και αγροτική κληρονοµιά της περιοχής.
Το κριτήριο αυτό δεν εφαρµόζεται στις δράσεις 2.2.1, 2.2.2 και 2.2.4

∆3. Συµβολή στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας
Εξετάζεται ο βαθµός συµβολής της επένδυσης στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας
σε σχέση µε την αξιοποίηση τοπικών πόρων,
υπηρεσιών,
αποτελέσµατα,

τα

µεσοπρόθεσµα
η

δυνατότητα

και

πρώτων υλών, προϊόντων και

µακροπρόθεσµα

µεταβιβασιµότητας

των

πολλαπλασιαστικά
αποτελεσµάτων

της

επένδυσης, και η ενδυνάµωση και αναβίωση παραδοσιακών κλάδων της τοπικής
οικονοµίας.
Το κριτήριο αυτό δεν εφαρµόζεται στις δράσεις 2.2.1, 2.2.2
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∆4. Ενεργός συµµετοχή του τοπικού πληθυσµού στα πλαίσια της διοργάνωσης των
πολιτιστικών εκδηλώσεων
Εξετάζεται κατά πόσο ο τοπικός πληθυσµός καθώς και οι επισκέπτες έχουν τη
δυνατότητα

να

συµµετάσχουν

ενεργά

στις

πολιτιστικές

εκδηλώσεις

που

περιγράφονται στο επενδυτικό σχέδιο.
Το κριτήριο αυτό δεν εφαρµόζεται στις δράσεις 2.2.1, 2.2.2 και 2.2.4
∆5. Συµβολή στην προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος
Εξετάζεται η συµβολή τόσο στην προστασία όσο και στην ανάδειξη του
περιβάλλοντος που προκύπτουν είτε από τα στοιχεία της επένδυσης, όσο και από τις
δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Το κριτήριο αυτό δεν εφαρµόζεται στις δράσεις 2.2.1, 2.2.2 και 2.2.3
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θα δίνονται πρόσθετη πριµοδότηση πέντε µονάδων για κάθε κατηγορία στις
παρακάτω περιπτώσεις :
1. Ο φορέας της επένδυσης δεν έχει επιχορηγηθεί για οποιοδήποτε επενδυτικό
σχέδιο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων.
Η πριµοδότηση χορηγείται στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος επενδυτής
χρηµατοδοτείται για πρώτη φορά στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών
ενισχύσεων.
ασκεί

Στις περιπτώσεις εταιριών που κάποιος από τους εταίρους

παρεµφερή

δραστηριότητα

και

έχει

χρηµατοδοτηθεί

για

την

δραστηριότητα αυτή στο παρελθόν δεν δίνεται η πριµοδότηση.
Το κριτήριο αυτό δεν εφαρµόζεται στη δράση 2.2.3
Οι εταιρίες αναφέρονται για τις δράσεις 2.2.3 και 2.2.4

2. . Ο φορέας της επένδυσης είναι γυναίκα
Η πριµοδότηση χορηγείται στις περιπτώσεις που φορέας της επένδυσης είναι
γυναίκα/ γυναικείος σύλλογος.

Στις εταιρίες και τους συνεταιρισµούς η

πρόσθετη βαθµολογία θα δίνεται όταν το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών
στο µετοχικό /εταιρικό κεφάλαιο είναι µεγαλύτερο ή ίσο του 75% και η
διοίκηση / διαχείριση ασκείται από γυναίκα.
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6.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
Α/Α

Α.
1
Β.
1
2
3
Γ.
1
2
3
4
5
∆.
1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
2.2.1

2.2.2

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

25

30

Πλήρης και σωστή συµπλήρωση φακέλου υποψηφιότητας

25

30

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

15

5

Ηλικία του αρχηγού ή των αρχηγών των γεωργικών
εκµεταλεύσεων
Μορφωτικό επίπεδο του αρχηγού ήτων αρχηγών των
γεωργικών εκµεταλεύσεων

5
5
5

5

45

50

Σκοπιµότητα του προτεινόµενου σχεδίου
Συµβολή του προτεινόµενου σχεδίου στην
ορθολογικότερη διαχείριση των εκµεταλλεύσεων
Συµβολή του επενδυτικού σχεδίου στην εξυπηρέτηση του
ενδιαφερόµενου επενδυτή
Ρεαλιστικότητα και αξιοποιηστία του κόστους του
επενδυτικού σχεδίου
Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της
επένδυσης

15

20

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ

15

15

∆ηµιουργία ισοδύναµων θέσεων απασχόλησης

15

15

100

100

Τρόπος κάλυψης ιδιωτικής συµµετοχής
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ

20
25
5
5

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Ο φορέας της επένδυσης να είναι γυναίκα
Ο υποψήφιος επενδυτής δεν έχει επιχορηγηθεί για άλλο
επενδυτικό σχέδιο κατά τη τελευταία πενταετία στα
2 πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων
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ΒΑΘΜΟΙ
5

5
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
Α/Α

Α.
1
2
Β.
1
2
Γ.
1
2
3

4
5
6
7
∆.
1
2
3
4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Πλήρης και σωστή συµπλήρωση φακέλου
υποψηφιότητας

10

10

5

5

5

5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

20

20

Iκανότητα υλοποίσης της επένδυσης από τον φορέα

15

15

Τρόπος κάλυψης ιδιωτικής συµµετοχής
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ

5

5

40

50

10

10
10

Ετοιµότητα υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου

Σκοπιµότητα του επενδυτικού σχεδίου
Αξιοποίηση νέας τεχνολογίας
Ενέργειες του επενδυτικού σχεδίου που σχετίζονται µε
την τοπική παράδοση και την αναβίωση γιορτών στα
πλαίσια της αγροτικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς
∆υνατότητα εφαρµογής του προτεινόµενου έργου σε
δραστηριότητες του αγροτικού τοµέα
Το προτεινόµενο έργο οδηγεί στην απόκτηση
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
Ρεαλιστικότητα και αξιοποιηστία του κόστους του
επενδυτικού σχεδίου
Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης
της επένδυσης
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Συµβολή του επενδυτικού σχεδίου στη διατήρηση και
διάδοση πολιτιστικής/ αγροτικής κληρονοµιάς
Συµβολή και ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας
Ενεργός συµµετοχή του τοπικού πληθυσµού στα
πλαίσια της διοργάνωσης των πολιτιστικών
εκδηλώσεων
Συµβολή στη προστασία του περιβάλλοντος
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1

2

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
2.2.3
2.2.4

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Φορέας της επένδυσης να είναι γυναίκα/ γυναικείος
σύλλογος
Ο υποψήφιος επενδυτής δεν έχει επιχορηγηθεί για
άλλο επενδυτικό σχέδιο κατά τη τελευταία πενταετία
στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων
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20
10
10
5

5

5

5

30

20

15
10

15

5
5
100

100

ΒΑΘΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ
5

5

5
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6.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
1. Βαθµολόγηση κριτηρίων
Η βαθµολόγηση των κριτηρίων γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο
6.1 «Ανάλυση Κριτηρίων» ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία της
επενδυτικής πρότασης.

Το κριτήριο Β1, Β2 και Β3 των µέτρων 2.2.1 και 2.2.2 καθώς και το κριτήριο Β2 των
µέτρων 2.2.3 και 2.2.4 υπολογίζεται και βαθµολογείται µε τον τρόπο που
παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 6.4 ‘Ειδικός τρόπος υπολογισµού και βαθµολόγησης
κριτηρίων’.
2. Κλίµακα βαθµολογίας
Όλα τα κριτήρια βαθµολογούνται µε την κλίµακα από 0-3 και ο βαθµός µπαίνει σε
ακέραια µονάδα.
3. Υπολογισµός τελικού βαθµού κριτηρίου (ΤΒΚ)
Ο τελικός βαθµός του κάθε κριτηρίου (ΤΒΚ) προκύπτει από τον µαθηµατικό τύπο
ΤΒΚ= (Βαθµός κριτηρίου * συντελεστή στάθµισης) / 3.
Παράδειγµα : εάν στο κριτήριο Α2 ο βαθµός είναι δύο (2) µε συντελεστή στάθµισης
15, ο ΤΒΚ= (2*15)/3 = 10.
4. Υπολογισµός Συνολικής βαθµολογίας Κριτηρίων (ΣΒΚ)
Η συνολική βαθµολογία κριτηρίων (ΣΒΚ) προκύπτει µε το άθροισµα των τελικών
βαθµών των κριτηρίων δηλαδή ΣΒΚ= ΤΒΚ(Α1+Α2+………..+∆2+∆3).

Τα επενδυτικά σχέδια που θα τεθούν υπό αξιολόγηση θα πρέπει να συµπληρώνουν κατ΄
ελάχιστο επί του συνόλου της βαθµολογίας των κριτηρίων το 40% της µέγιστης
συνολικής βαθµολογίας.
5. Υπολογισµός Τελικής βαθµολογίας πρότασης (ΤΒΠ)
Ο τελικός βαθµός του κάθε επενδυτικού σχεδίου (ΤΒΠ) προκύπτει από το άθροισµα
της Συνολικής Βαθµολογίας Κριτηρίων (ΣΒΚ) και της πριµοδότησης.
∆ηλαδή ΤΒΠ=ΣΒΚ+πριµοδότηση.
6. Κατάταξη των προτάσεων
Η κατάταξη των προτάσεων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά της Τελικής Βαθµολογίας
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τους (ΤΒΠ).
6.4 ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

Β1. Ηλικία
Κλίµακα ηλικίας

Βαθµός

Μέχρι και 40 ετών

3

Από 41 έως 55

2

Από 56+ έως 65

1

Το υποκριτήριο ηλικία του αρχηγού εκµετάλλευσης ή των αρχηγών των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων στις περιπτώσεις που το προτεινόµενο σχέδιο αφορά την παροχή
τεχνικής βοήθειας για την από κοινού διαχείριση γεωργικών εκµεταλλεύσεων
υπολογίζεται ως το πηλίκο του αθροίσµατος της επιµέρους βαθµολογίας για κάθε ένα
αρχηγό της εκµετάλλευσης συνεργασίας προς το σύνολο τον αρχηγών που θα
µετέχουν στην από κοινού διαχείριση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.
Β2. Μορφωτικό Επίπεδο
Μόρφωση / Εκπαίδευση

Βαθµός

Απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης σχολής

3

Απόφοιτος µέσης εκπαίδευσης

1

Το υποκριτήριο µορφωτικό επίπεδο του αρχηγού ή των αρχηγών των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων στις περιπτώσεις που το προτεινόµενο σχέδιο αφορά την παροχή
τεχνικής βοήθειας για την από κοινού διαχείριση γεωργικών εκµεταλλεύσεων
υπολογίζεται ως το πηλίκο του αθροίσµατος της επιµέρους βαθµολογίας για κάθε ένα
αρχηγό της εκµετάλλευσης συνεργασίας προς το σύνολο τον αρχηγών που θα
µετέχουν στην από κοινού διαχείριση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.
Β3. Τρόπος κάλυψης της Ιδιωτικής Συµµετοχής.
Ποσοστό κάλυψης ιδιωτικής συµµετοχής από

Βαθµός

ιδίους πόρους
Από 90% ως 100%

3

Από 70% ως 90%

2

Λιγότερο από 70%

1
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7
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1.

Υπηρεσίες διαχείρισης (2.2.1)

Η επιχορήγηση του διαχειριστικού σχεδίου καταβάλλεται στον δικαιούχο σε τρεις
δόσεις, ως εξής:
•

Μετά την ολοκλήρωση του 30% του εγκεκριµένου φυσικού αντικειµένου του
έργου και µετά από γραπτό αίτηµα του δικαιούχου προς τον φορέα στον οποίο
κατέθεσε το φάκελο υποψηφιότητας δηλαδή την ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης
της Περιφέρειας ή τη ∆οµή Στήριξης, πραγµατοποιείται πιστοποίηση του
υλοποιηθέντος φυσικού αντικειµένου και καταβάλλεται προς τον δικαιούχο το
ποσό το οποίο αντιστοιχεί στη ∆ηµόσια ∆απάνη του φυσικού αντικειµένου που
τελικά πιστοποιείται.

•

Μετά την ολοκλήρωση του 70% του εγκεκριµένου φυσικού αντικειµένου του
έργου και µετά από γραπτό αίτηµα του επενδυτή προς τον φορέα στον οποίο
κατέθεσε το φάκελο υποψηφιότητας δηλαδή την ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης
της Περιφέρειας ή τη ∆οµή Στήριξης, πραγµατοποιείται η δεύτερη πιστοποίηση
του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειµένου και καταβάλλεται προς το δικαιούχο 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 στο δικαιούχο 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.
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.
2. Υπηρεσίες αντικατάστασης (2.2.2)
Η επιχορήγηση της επιλέξιµης αµοιβής του αντικαταστάτη καταβάλλεται εφάπαξ, µε
αντικαταβολή.
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3. Για Λοιπές δράσεις (2.2.3-2.2.4)
Η επιχορήγηση του έργου καταβάλλεται στον φορέα απολογιστικά και µετά την
πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού 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 του 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 την εγκεκριµένη πρόταση.
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8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ –
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Ο δικαιούχος οφείλει να εκτελέσει το έργο σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στην
αίτηση που υποβλήθηκε στη ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας ή στη
∆οµή Στήριξης και εγκρίθηκε και µέσα στα χρονικά περιθώρια που προσδιορίζονται
στον παρόντα Οδηγό Εφαρµογής.
2. Ο δικαιούχος υποχρεούται:
α)

Να ενηµερώνει απαραιτήτως για την ακριβή ηµεροµηνία έναρξης των

εργασιών τη ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας ή (για τις περιοχές
Ο.Π.Α.Α.Χ.) 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.
ε)

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). (Ισχύει για τις τις δράσεις 2.2.3 και 2.2.4).
3. ∆ικαιούχοι οι οποίοι δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία προκειµένου να επιτύχουν
την επιχορήγησή τους απεντάσσονται από το πρόγραµµα και αποκλείονται για
διάστηµα έως 10 ετών από κάθε µορφής ενισχύσεις προσανατολισµού.
4. Το ελάχιστο ποσοστό υποχρεωτικής συµµετοχής του δικαιούχου µε ίδια κεφάλαια,
όπως καθορίζεται στην απόφαση υπαγωγής του, θα αναλίσκεται κατά προτεραιότητα
για την αντιµετώπιση των πρώτων δαπανών του έργου.
5. Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωµα να υποβάλει κατ’ ανώτατο όριο ένα (1)
επενδυτικό σχέδιο και µόνο σε µία ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας ή σε µία
∆οµή Στήριξης, σε κάθε κύκλο προκήρυξης του Μέτρου. Η υποβολή περισσότερων
της µία υποβολής από τον ίδιο υποψήφιο καθιστά όλες τις υποβληθείσες προτάσεις
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του αυτοδίκαια άκυρες.

6. Ο δικαιούχος υποχρεούται στην τήρηση των όρων της απόφασης υπαγωγής. Σε
περίπτωση µη τήρησης των όρων αυτών, ο Περιφερειάρχης εκδίδει απόφαση
ανάκλησης της υπαγωγής και µερικής ή ολικής επιστροφής των ποσών της δηµόσιας
επιχορήγησης. Είναι δυνατή η ανάκληση της απόφασης υπαγωγής µετά από αίτηµα
του δικαιούχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 505/2002.
7. Αίτηµα τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής που αφορά σε αύξηση του
εγκριθέντος προϋπολογισµού του έργου απαγορεύεται.
8. Κάθε δικαιούχος ενίσχυσης δεσµεύεται να µην µετεγκατασταθεί σε άλλη Περιφέρεια
ή άλλη γεωγραφική ενότητα, εκτός αυτής στην οποία του έχει χορηγηθεί η ενίσχυση.
∆εσµεύεται, επίσης για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών µετά την ολοκλήρωση του
ενισχυόµενου έργου να παραµείνει αρχηγός, µόνιµος κάτοικος του τόπου του και
αρχηγός της εκµετάλλευσης για την οποία ενισχύθηκε.

Σε περίπτωση που ο

δικαιούχος κατά τη διάρκεια της πενταετίας µετά την ολοκλήρωση του έργου, παύσει
τη λειτουργία του ή εγκατασταθεί σε άλλη Περιφέρεια ή γεωγραφική ενότητα,
υποχρεούται σε αναλογική επιστροφή του ποσού της δηµόσιας επιχορήγησης. (Για
τις περιπτώσεις που το εγκεκριµένο έργο εντάσσεται στην κατηγορία «Υπηρεσίες
διαχείρισης»). (∆εν Ισχύει για τις δράσεις 2.2.3 και 2.2.4 )
9. Απαγορεύεται

η

µεταβίβαση

παγίων

περιουσιακών

στοιχείων

που

έχουν

επιχορηγηθεί, µέχρι τη συµπλήρωση πενταετίας από την ολοκλήρωση του έργου
(από την οριστική παραλαβή του από την αρµόδια επιτροπή), εκτός εάν αυτά έχουν
αντικατασταθεί από άλλα τουλάχιστον ισοδυνάµου αποτελέσµατος.

Σε αντίθετη

περίπτωση, επιβάλλεται ολική ή µερική ανάκληση της απόφασης έγκρισης και η
επιστροφή της καταβληθείσας επιχορήγησης. Απαγορεύεται επίσης η εκµίσθωση
παγίων στοιχείων της επένδυσης, για το ίδιο χρονικό διάστηµα. (∆εν Ισχύει για τις
δράσεις 2.2.1 και 2.2.2 της)
10. Από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης του έργου και για
χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών για τη ∆ράση 2.2.1, ο δικαιούχος έχει την
υποχρέωση διατήρησης των δηµιουργηµένων νέων θέσεων απασχόλησης, όπως
αυτές προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται
αναλογική επιστροφή της δηµόσιας επιχορήγησης, µε απόφαση του Περιφερειάρχη.
11. Η δηµόσια επιχορήγηση που καταβάλλεται στον δικαιούχο δεν επιτρέπεται να
εκχωρείται σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση σε πιστωτικό ίδρυµα
για

την

παροχή

βραχυπρόθεσµου

δανείου,
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επιχορήγησης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την
πραγµατοποίηση του έργου. (∆εν ισχύει για περιπτώσεις που το εγκεκριµένο έργο
εντάσσεται στην κατηγορία «Υπηρεσίες αντικατάστασης»).
12. Οποιαδήποτε

επιστροφή

αχρεωστήτως

καταβληθέντων

ποσών

δηµόσιας

επιχορήγησης γίνεται εντόκως από την ηµεροµηνία καταβολής τους, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κώδικα ∆ηµοσίων Εσόδων.
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9

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ο.Π.Α.Α.Χ.
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ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ο.Π.Α.Α.Χ.
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10
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
•

ΚΥΑ 532/2003 όπως ισχύει κάθε φορά

•

ΚΥΑ 505/2002 όπως ισχύει κάθε φορά
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

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

όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπο υλικό (οδηγό εφαρµογής
και φάκελο υποψηφιότητας)

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006
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Παράρτηµα Λάρισας
Σωκράτους 111

Έδρα : Ελασσόνα, Βλαχοδήµου 1
402 00
Τηλ. : 24930 24222 - 25047
FAX : 24930 23522
e-mail : anel -ae @hol.gr

Υπεύθυνος: Βαρνάς Ιωάννης

ΑΝΤΕΝΑ: ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. ΑΕ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τηλ. : 2410 284696
Β) Παράρτηµα Πύλης
FAX : 2410 284824
Πληροφορίες: Κάλλος Γιώργος
e-mail : anel @otenet .gr
Τηλ. : 24340
29020
Π.Ε.Π.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006
Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 2.2, ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α

Α) Παράρτηµα Φαρκαδόνας
Πληροφορίες: Γεωργίου
Απόστολος
Τηλ. : 24330 29023 -5

Έδρα : Καλαµπάκα, Κονδύλη 38,
422 00
Τηλ. : 24310 75250 - 25370
FAX : 24310 25343
e-mail: kenakap @otenet .gr

Υπεύθυνος: Πάτρας Παναγιώτης

ΑΝΤΕΝΑ: ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. ΑΕ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Έδρα :Καρδίτσα,Αλλαµανή &
Μπλατσούκα, 100
Τηλ. :24410
FAX :24410
e-mail:anka@anka.g

Υπεύθυνος: Μπέλλης Βασίλης

ΑΝΤΕΝΑ : ΑΝ.ΚΑ. ΑΕ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Έδρα :Λάρισα, Σωκράτους 111,
Τηλ. :2410
FAX :2410
e-mail :ruralthe@otenet.

∆ιευθυντής: Πάτρας Παναγιώτης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΟΜΗ: ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΑΑ

Β) Ε.Α.Π. ΑΕ
Πληροφορίες: Τσοπανούδης
∆ηµήτρης
Έδρα : Σταγιάτες Πορταριάς, 37011
Τηλ. : 24210 78391-5
FAX : 24210 78215
e-mail : info@eapilio.gr

Α) ΑΝ.Ε.Μ. ΑΕ
Έδρα : Βόλος, Λαρίσης 215, 38333
Τηλ. : 24210 92600 -4
FAX : 24210 92619
e-mail: anem @anem.gr

Υπεύθυνος: Παλαιογιάννης Άρης

β) Ε.Α.Π ΑΕ

ΑΝΤΕΝΑ: α) ΑΝ.Ε.Μ. ΑΕ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

∆ΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
«ΘΕΣΣΑΛΙΑ» - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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