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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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1

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2 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.
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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.
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»
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ΑΞΟΝΑΣ 5 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 6 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ
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3 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:
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♦ Προστασία των οικονοµικά και κοινωνικά ασθενέστερων περιοχών, καθώς και
εκείνων που πλήττονται από τις αναπόφευκτες διαρθρωτικές µεταβολές και την
προσαρµογή της ελληνικής οικονοµίας στις διεθνείς εξελίξεις και προώθηση της
µείωσης των ανισοτήτων στις ευκαιρίες και τις αµοιβές µεταξύ φύλων και οµάδων
του πληθυσµού.
♦ Συνέχιση της προσπάθειας µείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και στήριξης
της ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές της χώρας.
♦ Επανένταξη των ορεινών περιοχών και του νησιωτικού χώρου στο εθνικό
παραγωγικό σύστηµα έτσι, ώστε να αποφευχθεί η 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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ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α

1.

ΜΕΤΡΟ 2.2, ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β, ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ο.Π.Α.Α.Χ.: «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ».
1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
1.2 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ
1.3 ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
1.4 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
1.5 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

2.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
2.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
2.2 ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
2.3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ / ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
2.3.1 Προϋποθέσεις – ∆ικαιολογητικά Ένταξης
2.3.2 Περιεχόµενα αίτησης – µελέτης και τρόπος παρουσίασης
2.3.3 Κριτήρια αποκλεισµού επενδυτών / επενδυτικών σχεδίων
2.3.4 Είδος και ύψος ενίσχυσης
2.3.5 ∆ιάρκεια υλοποίησης έργων
2.4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

3.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΚΑΙ

ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΥΠΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ

ΣΧΕ∆ΙΩΝ
3.1 ΣΤΑ∆ΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ
3.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
3.3 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
3.4 ΕΚ∆ΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
3.5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

5. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
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1
ΜΕΤΡΟ 2.2
“ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ”
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β
ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο.Π.Α.Α.Χ.
«ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»
1.1

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Περιφέρεια Θεσσαλίας.

1.2

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

H υλοποίηση του µέτρου συµβάλλει στην τόνωση της εγχώριας ζήτησης και στη
δηµιουργία προϋποθέσεων για την είσοδο των τοπικών προϊόντων σε νέες αγορές,
την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού των τοπικών επιχειρήσεων, την
αύξηση της προστιθέµενης αξίας για την τοπική οικονοµία και κατά συνέπεια την
αύξηση του γεωργικού εισοδήµατος. Οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν
συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Άξονα 2 του Π.Ε.Π Θεσσαλίας 20002006 που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του πρωτογενή τοµέα
µε πολιτικές κατάλληλα προσαρµοσµένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε
περιοχής καθώς και στην ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Στο πλαίσιο του µέτρου θα υλοποιηθούν µικρής κλίµακας παρεµβάσεις οι οποίες
αφορούν στην παροχή κινήτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών
προϊόντων, την αύξηση της αξίας της γεωργικής παραγωγής και την προσαρµογή της
στη ζήτηση των καταναλωτών η οποία βαθµιαία αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην
κατανάλωση προϊόντων ποιότητας.
Στα πλαίσια του Μέτρου θα υλοποιηθεί η Ενέργεια:
ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η ενέργεια περιλαµβάνει τις παρακάτω δράσεις:
1. Συµβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της εµπορίας γεωργικών
προϊόντων ποιότητας.
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Η δράση αφορά στην κάλυψη του κόστους παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών
προς τους παραγωγούς οι οποίες αφορούν σε υπηρεσίες όπως:
−

Έρευνες αγοράς για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων προώθησης των τοπικών
αγροτικών προϊόντων σε αγορές τοπικές και ευρύτερες των τοπικών.

−

Κατάρτιση λοιπών τεχνικών µελετών και µελετών σκοπιµότητας που σχετίζονται
µε την προώθηση στην αγορά τοπικών προϊόντων ποιότητας.

−

Σύλληψη και σχεδιασµός νέων προϊόντων ποιότητας, σύµφωνα µε τις τάσεις της
ζήτησης.

−

Προετοιµασία φακέλων για την αναγνώριση ονοµασιών προέλευσης, ή για τη
λήψη πιστοποιητικών ιδιοτυπίας σύµφωνα µε τους ισχύοντες κοινοτικούς
κανονισµούς.

2. Καθιέρωση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας
Η δράση περιλαµβάνει την κάλυψη του κόστους για την καθιέρωση συστηµάτων
διασφάλισης ποιότητας όπως:
−

οι σειρές ISO 9000/2000 ή 14000, EMAS, σειρές AGRO

−

συστήµατα τα οποία βασίζονται στην ανάλυση κινδύνων και τα κρίσιµα σηµεία
ελέγχου (HACCP)

−

συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης βάση
προτύπων ή και προδιαγραφών που εκδίδουν ή και αναγνωρίζουν οι εθνικοί
φορείς µε αρµοδιότητα στη προτυποποίηση

Στο πλαίσιο της δράσης περιλαµβάνεται η κάλυψη του κόστους που καταβάλλεται
από τους παραγωγούς σε αναγνωρισµένους οργανισµούς πιστοποίησης για την
αρχική πιστοποίηση των συστηµάτων αυτών.
Η ενίσχυση αυτή χορηγείται
αποκλειστικά για την διετή περίοδο υλοποίησης του έργου.
3. Κατάρτιση προσωπικού για την εφαρµογή των συστηµάτων διασφάλισης
ποιότητας.
Η δράση περιλαµβάνει την κάλυψη του κόστους κατάρτισης παραγωγών και
προσωπικού, προκειµένου να γίνει δυνατή η εισαγωγή και εφαρµογή των παραπάνω
συστηµάτων, όπου γίνονται οι πιστοποιήσεις. Η κατάρτιση θα διεξάγεται από τον
φορέα που εγκαθιστά τα συστήµατα και θα συµπεριλαµβάνεται στο κόστος του
έργου.
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4.

Προώθηση προϊόντων ποιότητας

H δράση αφορά στη κάλυψη του κόστους για τη δηµιουργία ιστοσελίδων και
δικτυακών τόπων (web sites), ή την κάλυψη της συµµετοχής τους για τη δηµιουργία
νέων ιστοσελίδων σε υφιστάµενους δικτυακούς τόπους µε στόχο την προώθηση των
τοπικών προϊόντων ποιότητας.
−

Η δράση αφορά κατά προτεραιότητα προϊόντα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί κατά
ISO 9000/2000 ή 14000, HACCP, EMAS, σειρές AGRO διασφάλισης ποιότητας
και περιβαλλοντικής διαχείρισης βάση προτύπων ή και προδιαγραφών που
εκδίδουν ή και
προτυποποίηση.

αναγνωρίζουν

οι

εθνικοί

φορείς

µε

αρµοδιότητα

στη

Ο προσδιορισµός των προϊόντων ποιότητας, για την υλοποίηση των παραπάνω
δράσεων του Μέτρου 2.2, καθορίζονται µε τις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις, για
δε τα προϊόντα ΠΟΠ ΠΓΕ και αυτά είναι ήδη καθορισµένα και δηµοσιευµένα στους
σχετικούς κανονισµού της Ε.Ε..

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1.3

∆ικαιούχοι του Μέτρου 2.2, Ενέργεια Β, είναι:

1.4

•

Φυσικά Πρόσωπα

•

Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισµοί
κ.λ.π.)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
4.1
∆απάνες οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξιµες για την χρηµατοδότησή
τους στο πλαίσιο του Μέτρου είναι:

1.

Προκειµένου για συµβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της εµπορίας
γεωργικών προϊόντων ποιότητας

•

∆απάνες που αφορούν έρευνες αγοράς για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων
προώθησης των τοπικών αγροτικών προϊόντων σε αγορές τοπικές και ευρύτερες
των τοπικών.
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•

∆απάνες κατάρτισης λοιπών τεχνικών µελετών και µελετών σκοπιµότητας που
σχετίζονται µε την προώθηση στην αγορά τοπικών προϊόντων ποιότητας.
∆απάνες σύλληψης και σχεδιασµού νέων προϊόντων ποιότητας σύµφωνα µε τις
τάσεις της ζήτησης.

−

∆απάνες προετοιµασίας φακέλων - αιτήσεων για την αναγνώριση ονοµασιών
προέλευσης τοπικών παραδοσιακών προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ή για την
αναγνώρισή τους ως προϊόντα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κοινοτικούς
κανονισµούς. Σηµειώνεται ότι οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιµές εφόσον οι
φάκελοι αυτοί παίρνουν έγκριση από τον Υπ. Γεωργίας και υποβάλλονται στην
Ε.Ε. για αναγνώριση.

2.

Προκειµένου για την καθιέρωση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, όπως οι
σειρές ISO 9000 ή 14000, συστηµάτων τα οποία βασίζονται στην ανάλυση
κινδύνων και τα κρίσιµα σηµεία ελέγχου (HACCP) καθώς και συστηµάτων
περιβαλλοντικού ελέγχου :

•

∆απάνες για την κάλυψη του κόστους ανάπτυξης των συστηµάτων διασφάλισης
ποιότητας, όπως επίσης και του κόστους που καταβάλλεται από τους τελικούς
αποδέκτες σε αναγνωρισµένους οργανισµούς πιστοποίησης για την αρχική
πιστοποίηση των συστηµάτων αυτών. Η ενίσχυση αυτή χορηγείται αποκλειστικά
για τη διετή περίοδο υλοποίησης του έργου.

3.

Προκειµένου για κατάρτιση προσωπικού για την εφαρµογή των συστηµάτων
διασφάλισης ποιότητας :

•

∆απάνες για την κάλυψη του κόστους κατάρτισης του προσωπικού των τελικών
αποδεκτών, προκειµένου να γίνει δυνατή η εισαγωγή και εφαρµογή των
παραπάνω συστηµάτων, όπου γίνονται οι πιστοποιήσεις.
Οι παραπάνω δαπάνες θεωρούνται επιλέξιµες µόνο εφ΄ όσον η κατάρτιση
διεξάγεται από τον φορέα που εγκαθιστά τα συστήµατα.

4.

Προκειµένου για την προώθηση προϊόντων ποιότητας :

•

∆απάνες για την κάλυψη του κόστους των τελικών αποδεκτών για τη δηµιουργία
ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων (web sites)

•

∆απάνες για την κάλυψη της συµµετοχής τους για τη δηµιουργία νέων
ιστοσελίδων σε υφιστάµενους δικτυακούς τόπους µε στόχο την προώθηση των
τοπικών προϊόντων ποιότητας.
Οι παραπάνω δαπάνες θεωρούνται επιλέξιµες εφ΄ όσον αφορούν την
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προώθηση προϊόντων τα οποία κατά προτεραιότητα έχουν πιστοποιηθεί ή
αναγνωρισθεί µε τις κατηγορίες που προσδιορίζονται στον οδηγό εφαρµογής
4.2
•

∆ιευκρινίζεται ότι:

Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαµβάνεται σε καµία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται
επιλέξιµη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου 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
αξιολόγησης των Επενδυτικών Σχεδίων.
∆απάνες εργασιών που
πραγµατοποιήθηκαν νωρίτερα της ηµεροµηνίας αυτής δεν θεωρούνται επιλέξιµες
και δεν υπολογίζονται για ενίσχυση.

1.5

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

Οι δαπάνες που αναφέρονται κατωτέρω δεν επιδοτούνται:
1. Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για
παλιές ή καινούργιες και την πιθανή προηγούµενη χρήση τους.
2. Συµβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δηµοσιονοµικές
επιβαρύνσεις του φορέα της επένδυσης.
3. ∆απάνες που πραγµατοποιήθηκαν νωρίτερα από την ηµεροµηνία της θετικής
γνωµοδότησης της επένδυσης από τη Γνωµοδοτική Επιτροπή Έγκρισης των
Επενδυτικών Σχεδίων.
4. Εξοπλισµός αναψυχής (τηλεοράσεις, Video, κλπ.) εκτός των περιπτώσεων που
αυτός αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της επένδυσης.
5. Αγορά οχηµάτων.
6. Εξοπλισµός γραφείων (γραφοµηχανές, αριθµοµηχανές, φωτοτυπικά, έπιπλα
κλπ.). Επιδοτείται η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών (συµπεριλαµβανοµένου
του Λογισµικού).
7. Αγορά υλικών αποσβέσιµων σε διάρκεια µικρότερη του έτους.
8. Μη φυσικές επενδύσεις όπως των δηµοσιονοµικών επιβαρύνσεων κάθε είδους
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εις βάρος των δικαιούχων.
9. Αποζηµιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους (φορείς) σε τρίτους για
απαλλοτριώσεις, εκκρεµότητες, κλπ.
10. Αγορά µεταχειρισµένων µηχανηµάτων και εξοπλισµού
11. Αµοιβές προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής
ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του.
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2
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

2.1

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι φορείς – δικαιούχοι προς ένταξη στο µέτρο θα πρέπει να υποβάλλουν
προς εξέταση ολοκληρωµένες προτάσεις για την υλοποίηση επενδύσεων οι οποίες
θα πρέπει να είναι συµβατές µε τους στόχους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Θεσσαλίας 2000-2006.
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τις υποψήφιες επενδύσεις που
υποβάλλονται από τους δικαιούχους είναι:
♦

Η προτεινόµενη επένδυση να πραγµατοποιείται εντός περιοχής Ολοκληρωµένου
Προγράµµατος Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου.

♦

Η τεκµηρίωση της σκοπιµότητας της επένδυσης να εντάσσεται στους στόχους
του Μέτρου.

♦

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

2.2

ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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
την υπογραφή της σύµβασης, ενώ βεβαίωση υποβολής κατάθεσης των ανωτέρω
µελετών προς έγκριση στις αρµόδιες υπηρεσίες θα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα
του φακέλου υποψηφιότητας.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ / ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ

2.3
2.3.1

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι υποβαλλόµενες προτάσεις εκτός των προαναφερθέντων θα πρέπει να πληρούν
τις ακόλουθες προϋποθέσεις για να έχουν δικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα:
1. Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας. Ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση
για την αξιολόγηση των προτάσεων είναι η υποβολή του φακέλου
υποψηφιότητας, ο οποίος θα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα υποδείγµατα της
Περιφέρειας Θεσσαλίας.
2. Προϋπολογισµός του έργου. Το ύψος ενίσχυσης δεν µπορεί να υπερβαίνει
τις εκατό χιλιάδες (100.000) ΕΥΡΩ ανά δικαιούχο ανά τριετία και µέχρι το
75% του συνολικού επιλέξιµου κόστους.
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
εταιρείας. Σε περίπτωση έγκρισης της υποβληθείσας πρότασης και πριν την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης θα πρέπει να έχει συσταθεί η εταιρεία.

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006
Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 2.2, ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β

17

•

Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του φυσικού ή του νοµικού
προσώπου που υποβάλλει την πρόταση.

•

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) και από τη δυνατότητα κάλυψής του από µελλοντικές
αυξήσεις σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της επένδυσης.
Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου επενδυτή ή των εταίρων / µετόχων σε

•

περίπτωση νοµικού προσώπου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
I. Όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας είναι
αληθή.
II. Η επενδυτική πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο
πρόγραµµα / καθεστώς για το ίδιο αντικείµενο του έργου. Σε περίπτωση
υπαγωγής της δεν θα ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραµµα
για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τµήµατος αυτής.
III. H 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. 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.

VII.

Αποδέχοµαι να διευκολύνω τους εθνικούς και κοινοτικούς ελέγχους.

VIII.

∆εν έχω τελεσίδικα καταδικαστεί για οικονοµικό αδίκηµα ή αδίκηµα που
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σχετίζεται µε την επαγγελµατική µου δραστηριότητα ή αδίκηµα σχετικά µε
καλλιέργεια, κατοχή, εµπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών ή/ και απάτη
εις βάρος του ∆ηµοσίου.
2.3.2 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)
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.
4.2.1

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.

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

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
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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.
ο
7. Οι υποψήφιοι επενδυτές που έχουν υπερβεί το 65 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.

2.3.4

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο φορέα του έργου µε τη µορφή επιδότησης
κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών της
επένδυσης.
Το ύψος ενίσχυσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 Ευρώ ανά δικαιούχο ανά
τριετία και µέχρι το 75% του συνολικού επιλέξιµου κόστους

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006
Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 2.2, ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β

20

2.3.5 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Τα εγκεκριµένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 36 µηνών
από την ηµεροµηνία υπογραφής της Απόφασης του Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας Θεσσαλίας για την έγκριση και την υπαγωγή τους στο Μέτρο 2.2

2.4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τους φακέλους υποψηφιότητας σύµφωνα µε τις
ηµεροµηνίες που ορίζονται από την προκήρυξη του Μέτρου.
Οι φορείς που ενδιαφέρονται να εντάξουν έργα στα πλαίσια της παρούσας,
υποβάλλουν αίτηση – µελέτη στη λειτουργούσα ∆οµή Στήριξης στα όρια της
Περιφέρειας που εντάσσεται η περιοχή εφαρµογής του Ολοκληρωµένου
Προγράµµατος Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου. Αιτήσεις που υποβάλλονται σε
άλλους φορείς εκτός των οριζοµένων θεωρούνται ως µηδέποτε υποβληθείσες.
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3
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
3.1
ΣΤΑ∆ΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ
Η εξέταση για την υπαγωγή ή µη των επενδυτικών σχεδίων σε πρόγραµµα
ενίσχυσης πραγµατοποιείται στα ακόλουθα στάδια:

3.1.1 Σχέδια για την αναγνώριση προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ
1. Έλεγχος πληρότητας υποβαλλόµενου φακέλου και επιλεξιµότητας της
πρότασης.
2. Αποστολή του φακέλου – αίτησης στην καθ’ ύλην αρµόδια Υπηρεσία της
Περιφέρειας Θεσσαλίας για εξέταση και σχετική εισήγηση στον Γενικό
Γραµµατέα της Περιφέρειας
3. Σε περίπτωση έγκρισης από τον Γ. Γ της Περιφέρειας, ο φάκελος – αίτηση
προωθείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις περαιτέρω διαδικασίες
αναγνώρισης, ενώ σε περίπτωση απόρριψης ενηµερώνεται ο υποψήφιος
επενδυτής.
3.1.2 Για όλες τις υπόλοιπες επενδυτικές προτάσεις
1. Έλεγχος πληρότητας υποβαλλόµενου φακέλου και επιλεξιµότητας της
πρότασης.
2. Βαθµολόγηση επενδυτικού σχεδίου σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης –
Κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων κατά φθίνουσα σειρά από την
γνωµοδοτική επιτροπή.
3. Αποστολή αποτελεσµάτων της Γνωµοδοτικής Επιτροπής στους τελικούς
δικαιούχους.
4. Ο τελικός δικαιούχος ανάλογα µε τις διατιθέµενες πιστώσεις και
συνεπικουρούµενος από τις ∆οµές Στήριξης γνωστοποιεί στους εν δυνάµει
εντασσόµενους τα αποτελέσµατα της Γνωµοδοτικής Επιτροπής και τους
καλούν 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. Αποστολή δήλωσης αποδοχής και προσκόµιση των απαιτούµενων
δικαιολογητικών και τον αναµορφωµένων σχεδίων από τους εν δυνάµει
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εντασσόµενους.
7. Ενέργειες των τελικών δικαιούχων προς την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Π.Ε.Π.
Θεσσαλίας 2000-2006 σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται.
8. Έκδοση Απόφασης ένταξης Γ. Γ Περιφέρειας Θεσσαλίας.
9. 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.

3.2

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. Στην περίπτωση που υπάρχουν
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.

3.3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
Η βαθµολόγηση όσων φακέλων υποψηφιότητας σχεδίων πληρούν τις προϋποθέσεις
της ενότητας 3.1, γίνεται σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία
παρουσιάζονται στην Ενότητα 4 του παρόντος Οδηγού Εφαρµογής.
Η κατάταξη των ενδιαφερόµενων επενδυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά
βαθµολογίας και στα πλαίσια του καθορισµένου ορίου πιστώσεων κατά δράση.

3.4

ΕΚ∆ΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

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

3.5

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Οι επενδυτές υποχρεούνται το αργότερο εντός 1 µηνός από την ηµεροµηνία
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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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4

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.
α/α
Κριτήρια
Β.1. Αξιολόγηση του Αιτούντος

Βαθµολογία

01.

Οικονοµικά στοιχεία (κύκλος εργασιών) του
αιτούντος.

02.

Οργάνωση,
αιτούντος.

λειτουργία

και

εµπειρία

του

Β.2. Αξιολόγηση του Συµβούλου
Εµπειρία και ικανότητα του Συµβούλου (επιτυχής
03.
ή µη πιστοποίηση οµοειδών επιχειρήσεων και
1
συναφών προτύπων)
Β.3. Αξιολόγηση του Προγράµµατος

04.

1

Σηµασία των προϊόντων στα οποία αφορά η
υλοποίηση της δράσης

05.

Κατηγορία προτύπου

06.

Ποιότητα των
(στόχοι κλπ.)

07.

∆ηµιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων

07.

Συµβολή στην απασχόληση και στην ανάπτυξη
της τοπικής οικονοµίας.

08.

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού και των
οικονοµικών παραµέτρων του προγράµµατος.

συµβουλευτικών

υπηρεσιών

Άριστα
Καλά
Ελλιπή
Άριστη
Καλή
Ελλιπής

10
5
0
10
5
0

Άριστη
Καλή
Ελλιπής

10
5
0

Εθνικής
σηµασίας
προϊόντα ποιότητας
Άλλα
γεωργικά
ποιότητας

γεωργικά
προϊόντα

5

Άλλα γεωργικά προϊόντα

0

Σειρά AGRO
HACCP, EMAS
ISO ή άλλα
Άριστη
Καλή
Ελλιπής
Πιστοποιηµένων προϊόντων
Μη πιστοποιηµένων προϊόντων
∆εν δηµιουργείται ιστοσελίδα
Εξαιρετική
Σηµαντική
Ασήµαντη
Άριστη
Καλή
Μέτρια
Ελλιπής

10
5
5
10
5
0
10
5
0
10
5
0
20
15
10
0

Στην περίπτωση που δεν θα χρησιµοποιηθεί σύµβουλος αξιολογείται η ύπαρξη των αναγκαίων

προϋποθέσεων στην επιχείρηση.
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5
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
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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5
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
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.

6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΏΝ –
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. 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.
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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
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
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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,

ισόποσου

της

εκχωρούµενης

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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1
ΜΕΤΡΟ 2.2
“ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ”
ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο.Π.Α.Α.Χ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β:
ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η ενέργεια περιλαµβάνει τις παρακάτω δράσεις:

«∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ»

1.1

Στόχοι της Ενέργειας: «∆ράσεις για την προώθηση εξαγωγών και συλλογικοί

φορείς»
Στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη του Τοµέα Γεωργίας 1994-1999 (ΚΠΣ ΙΙ), το
Υπουργείο Γεωργίας, µέσω της ∆ιεύθυνσης Γεωργικών Εφαρµογών, υλοποίησε µε
επιτυχία, σειρά ολοκληρωµένων επιχειρησιακών σχεδίων προβολής και προώθησης
αγροτικών προϊόντων, σε συνεργασία µε Οργανισµούς και Φορείς για την προώθηση
των ελληνικών εξαγωγών γεωργικών προϊόντων.
Ειδικότερα, οι δράσεις αφορούσαν:
(i) στην οργάνωση εκθέσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες συναφείς
δράσεις,
(ii) στην πραγµατοποίηση προβολής και προώθησης των ελληνικών γεωργικών
προϊόντων,
(iii) στην οργάνωση προγραµµάτων κατάρτισης εξαγωγικών στελεχών και
(iv) στη δηµιουργία υποδοµής για την παραγωγή εκθεσιακού εποπτικού υλικού και
υλικού προβολής.
Το ποσό που δαπανήθηκε κατά την εφαρµογή αυτού του Μέτρου (Μέτρο 8.3),
ανήλθε σε € 3.597.595,00 (97,8% απορρόφηση).
Η συνέχεια της προσπάθειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας διεύρυνσης των αγορών
στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006 (Γ’ ΚΠΣ), κρίνεται απολύτως
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απαραίτητη για προϊόντα αυξηµένης ζήτησης, µε σκοπό την προώθηση των
εξαγωγών των ελληνικών γεωργικών προϊόντων ποιότητας στις υπάρχουσες, αλλά
και σε νέες αγορές της Ε.Ε..
Στόχοι του Μέτρου 2.2 της Ενέργειας Β είναι:
(i)

η κατάκτηση και η διατήρηση των αγορών γεωργικών προϊόντων ποιότητας,

(ii)

η στροφή προς προϊόντα υγιεινής διατροφής µε έµφαση σε περιβαλλοντικά
θέµατα και η διατήρηση της δηµόσιας υγείας,

(iii)

η αύξηση των εξαγωγών,

(iv)

η αύξηση της απασχόλησης στην ύπαιθρο,

(v)

η αύξηση της παραγωγικότητας µέσω της τεχνολογικής προόδου, χωρίς
αύξηση των συντελεστών παραγωγής και

(vi)

η ταχύτερη σύνδεση των τιµών µε τις διεθνείς τιµές, µέσω της αύξησης της
ανταγωνιστικότητας.

1.2.

Ενισχυόµενες δράσεις

(Α). ∆απάνες για τις οποίες δύναται να παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιµες δαπάνες),
αφορούν κατά προτεραιότητα την προώθηση των εξαγωγών γεωργικών
προϊόντων, νωπών και µεταποιηµένων, όπως:
Προϊόντα εθνικής σηµασίας:
 Λάδι και ελιά
 Οπωροκηπευτικά
 Οίνοι και κατά προτεραιότητα, οίνοι ποιότητας (Ονοµασίας Προέλευσης
Ανωτέρας

ποιότητας

–

ΟΠΑΠ

(VQPRD),

Ονοµασίας

Προέλευσης

Ελεγχόµενης – ΟΠΕ, Ονοµασίας κατά παράδοση, Τοπικοί Οίνοι Περιοχής).
 Γαλακτοκοµικά
 ∆ιάφορα άλλα γεωργικά προϊόντα εθνικής σηµασίας (π.χ. αρωµατικά και
φαρµακευτικά φυτά)

Γεωργικά προϊόντα, νωπά και µεταποιηµένα, εκτός αυτών της αλιείας,
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που παράγονται από επιχειρήσεις πιστοποιηµένες για την εφαρµογή:
(α) Κοινοτικών Κανονισµών, για την παραγωγή:
 Προϊόντων Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)
 Προϊόντων Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)
 Ειδικών Παραδοσιακών Προϊόντων Εγγυηµένα (ΕΠΠΕ)
 Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας
 Προϊόντων Ειδικών Κτηνοτροφικών εκτροφών
(β) Προτύπων ή και προδιαγραφών που εκδίδουν ή και αναγνωρίζουν οι εθνικοί
φορείς µε αρµοδιότητες στην τυποποίηση, όπως Συστηµάτων ∆ιασφάλισης
Ποιότητας και Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης.

Οι ενέργειες που ενισχύονται κατά περίπτωση αφορούν σε:
 Προπαρασκευαστικές ενέργειες:
 Έρευνες αγοράς για προϊόντα στόχους και αγορές στόχους.
 Μελέτη του κατάλληλου επιχειρησιακού σχεδίου κατά προϊόν.
 ∆ηµοσιοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (ανεύρεση συνεργατών –
δικτύωση, πληροφόρηση /ενηµέρωση ενδιαφεροµένων, κλπ).
 ∆απάνες αλληλογραφίας µε τους ενδιαφερόµενους πριν και µετά την
εκδήλωση.
 Εκτύπωση προσκλήσεων.
 Εκτύπωση ενηµερωτικών εντύπων, φυλλαδίων και αφισών που δεν έχουν
σχέση µε διαφήµιση γεωργικών προϊόντων, οδηγού εκθετών και εκθεµάτων,
οδηγού εξαγωγέων (για το κοινό και τους εµπορικούς επισκέπτες).
 ∆ηµιουργία τηλεοπτικού και φωτογραφικού αρχείου.
 Γραφικά υλικά κάθε είδους.
 ∆απάνες προετοιµασίας για εκδηλώσεις προώθησης εξαγωγών.

 Κυρίως ενέργειες:
∆απάνες εκθέσεων που περιλαµβάνουν:
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 Περίπτερο (µη µόνιµη κατασκευή)
 Πινακίδες
 Βιτρίνες
 Εκθεσιακοί πάγκοι
 Χώρος γραφείου της έκθεσης
 Λειτουργικές δαπάνες εκδήλωσης
 ∆απάνες µεταφοράς εξοπλισµού και εκθεµάτων
 Ενοικίαση του χώρου και διαµόρφωσή του
 Ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και λοιπές εγκαταστάσεις
 ∆απάνες γραµµατειακής εξυπηρέτησης της εκδήλωσης
 Πρόσληψη διερµηνέων και πρόσληψη φυλάκων
 Ενοικίαση:
 διακοσµητικών φυτών
 υλικών φιλοξενίας
 υλικών ασφάλειας του χώρου
 οπτικοακουστικών υλικών πάσης φύσεως (video, TV, µηχανές σλάιτς,
τηλέφωνα κλπ).
 Εκτύπωση των αποτελεσµάτων της εκδήλωσης και αποστολής τους στους
ενδιαφερόµενους και στον Τελικό ∆ικαιούχο (∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης) µε
κοινοποίηση στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 20002006.
 Παράλληλες εκδηλώσεις, όπως γευσιγνωσίες, προβολές µικρής διάρκειας
µέσω

καταστηµάτων,

διοργάνωση

επιχειρηµατικών

συναντήσεων,

ενηµερωτικές συγκεντρώσεις µε εκπροσώπους από τις χώρες στόχους,
αποστολή ειδικών εµπειρογνωµόνων, ενοικίαση εκθετηρίων µικρής διάρκειας,
διοργάνωση εβδοµάδων εκθεσιακών εκδηλώσεων.

(Β). ∆απάνες για τις οποίες δύναται να παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιµες δαπάνες) που
αφορούν την αναγνώριση προϊόντων καθώς και ανάπτυξη συστηµάτων
διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης .
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α) Για την αναγνώριση των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο (Α)
του παρόντος κεφαλαίου:


Προετοιµασία φακέλου – αίτησης για την αναγνώριση προϊόντων όπως
ΠΟΠ, ΠΓΕ ΕΠΠΕ, σύµφωνα µε τους ισχύοντες, κάθε φορά κοινοτικούς
κανονισµούς.
Σηµειώνεται ότι οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιµες εφ’ όσον οι φάκελοι αυτοί
πάρουν έγκριση από τον Γ. Γ της Περιφέρειας και υποβάλλονται στην Ε.Ε.
για αναγνώριση και καταχώρηση.
Β) Για τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

όπως:
 ISO 9000
 ISO 14000
 EMAS
 HACCP
 Άλλα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
βάσει προτύπων ή/και προδιαγραφών που εκδίδουν ή/και αναγνωρίζουν
ευρωπαϊκοί ή/και εθνικοί φορείς µε αρµοδιότητες στην τυποποίηση (AGRO 2,
AGRO 3, κλπ).
Για τα παραπάνω συστήµατα είναι επιλέξιµες οι παρακάτω δαπάνες:
 Ανάπτυξη

συστήµατος

διασφάλισης

ποιότητας

ή/και

περιβαλλοντικής

διαχείρισης/ ετοιµασία σχεδίου σύµφωνα µε τα ανάλογα πρότυπα ή/και
προδιαγραφές.
 Κατάρτιση/ εκπαίδευση προσωπικού του αποδέκτη για την σωστή εφαρµογή
του συστήµατος που θα υλοποιηθεί από τον φορέα που εγκαθιστά τα
συστήµατα.
 Πιστοποίηση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας από αρµοδίους
Οργανισµούς.

1.3

Είδος και ύψος παρεχόµενης ενίσχυσης

1.3.1

Η ενίσχυση χορηγείται υπό µορφή επιχορήγησης κεφαλαίου. Το συνολικό

ύψος ενίσχυσης σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές για τις Κρατικές Ενισχύσεις
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στον Τοµέα της Γεωργίας (2000/C28/02/1-2-2000) δεν µπορεί να υπερβαίνει τα €
100.000,00 ανά δικαιούχο, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών και µέχρι το 75% του
συνολικού επιλέξιµου κόστους, ή στην περίπτωση ενίσχυσης προς επιχειρήσεις που
εµπίπτουν στο κατά την Επιτροπή ορισµό των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ),
το 50% του επιλέξιµου κόστους, αν το ποσό αυτό είναι υψηλότερο. Στην περίπτωση
συνεργαζόµενων επιχειρήσεων στα πλαίσια ενός ολοκληρωµένου επιχειρησιακού
προγράµµατος προώθησης εξαγωγών, η δαπάνη συντονισµού για την υλοποίηση
του προγράµµατος θεωρείται επιλέξιµη. Τα έξοδα συντονισµού των προγραµµάτων
δεν µπορεί να υπερβαίνουν το 10% του συνολικού επιλέξιµου κόστους του
προγράµµατος.
1.3.2

Σε περίπτωση συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν στην υλοποίηση του

συγκεκριµένου έργου σηµαντικό αριθµό επιχειρήσεων, είναι δυνατή η υποβολή
φακέλου υποψηφιότητας µόνο από τον συλλογικό φορέα για την υλοποίηση
ολοκληρωµένου επιχειρησιακού προγράµµατος προώθησης εξαγωγών εθνικής
σηµασίας προϊόντων, σε συνεργασία µε τους κλαδικούς φορείς των προϊόντων
αυτών.

Το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης σε αυτή την περίπτωση είναι τα

€100.000,00 και µέχρι του 75% του συνολικού επιλέξιµου κόστους.
Η ετήσια κατανοµή των πιστώσεων, καθώς και η κατανοµή τους κατά επιχειρησιακό
πρόγραµµα (ΕΠΑΑ-ΑΥ και ΠΕΠ) θα καθορίζεται µε Κοινή Απόφαση (ΚΥΑ) των
Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Γεωργίας.

Μέχρι του ορίου των

παραπάνω κατανοµών θα είναι δυνατόν να αναληφθούν νοµικές δεσµεύσεις µέσω
προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος έναντι των τελικών ωφελούµενων του
έτους.
Επίσης, µε εισηγήσεις του τελικού δικαιούχου του ΠΕΠ και, στα πλαίσια της
προκήρυξης του µέτρου, θα καθορίζεται ενδεικτική κατανοµή του προϋπολογισµού
των Ενεργειών στις δύο βασικές Ενέργειες που ενισχύονται (προώθηση εξαγωγών
και

πιστοποιήσεις

συστηµάτων

διασφάλισης

ποιότητας),

προκειµένου

να

διευκολυνθούν οι αρµόδιες Επιτροπές στην αξιολόγηση των φακέλων – αιτήσεων.
1.4.

Φορείς – ∆ικαιούχοι

(1) Φορείς υλοποίησης των ενεργειών για την προώθηση των εξαγωγών γεωργικών
προϊόντων µπορούν να είναι:
 ∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις
 ΝΠ∆∆
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 ΝΠΙ∆
 Συλλογικοί φορείς που εκπροσωπούν σηµαντικό αριθµό επιχειρήσεων
(Σύνδεσµοι, Οργανισµοί / Εταιρίες προώθησης εξαγωγών, Επαγγελµατικές
Οργανώσεις κλπ).

(2) Φορείς υλοποίησης των ενεργειών πιστοποίησης και διασφάλισης της ποιότητας
των προϊόντων µπορούν να είναι:
Συλλογικοί Φορείς όπως:
 Συνεταιρισµοί
 Οµάδες παραγωγών
 Συνεργαζόµενοι παραγωγοί µέσω συµβάσεων
 Μικροµεσαίες

επιχειρήσεις

παραγωγής

και

µεταποίησης

γεωργικών

προϊόντων

Βασικές προϋποθέσεις για την παροχή ενισχύσεων, αποτελούν:
(i) η διασφάλιση της φερεγγυότητας του φορέα,
(ii) η ευθυγράµµιση της στρατηγικής του φορέα µε τις εθνικές και κοινοτικές
προτεραιότητες, σε ότι αφορά στους στόχους για προϊόντα και για αγορές,
(iii) η παροχή εγγυήσεων εξασφάλισης από πλευράς του φορέα της ίδιας
συµµετοχής που δεν µπορεί να είναι µικρότερη του 25% του επιλέξιµου κόστους
πραγµατοποίησης της συγκεκριµένης ενέργειας ή δράσης.
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2

2.1.

. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Προϋποθέσεις σε επίπεδο δράσεων

Οι υποψήφιοι φορείς – δικαιούχοι προς ένταξη, θα πρέπει να υποβάλλουν
ολοκληρωµένες προτάσεις για την υλοποίηση των δράσεων, οι οποίες θα πρέπει να
είναι συµβατές µε τους στόχους του Μέτρου 2.2 Π.Ε.Π Θεσσαλίας 2000-2006.
Βασική προϋπόθεση που πρέπει να πληρούται για τις υπό ένταξη επενδύσεις που
υποβάλλονται από τους δικαιούχους είναι η τεκµηρίωση της σκοπιµότητας της
δράσης σε σχέση µε τους στόχους των Μέτρων και σε συµφωνία µε την Κοινοτική
και Εθνική Νοµοθεσία για τα προϊόντα ποιότητας.
2.2.

Προϋποθέσεις σε επίπεδο δικαιούχων

1. Αποκλείονται οι υποψήφιοι για τους οποίους έχει εγκριθεί ίδια πρόταση δράσης
και σε άλλο αναπτυξιακό πρόγραµµα.
2. Αποκλείονται οι υποψήφιοι που υποβάλλουν πρόταση ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί
προηγούµενο επενδυτικό σχέδιο του ίδιου δικαιούχου και για τον ίδιο σκοπό.
3. Αποκλείονται 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.
4. Αποκλείονται οι υποψήφιοι που στο παρελθόν δεν ανταποκρίθηκαν πλήρως σε
εγκεκριµένα επενδυτικά σχέδια. (Υπήρξε συνολική ή εν µέρει ανάκληση του
Επενδυτικού Σχεδίου ή κατάπτωση εγγυητικής).
5. Σε περιπτώσεις προτάσεων που προτείνονται από ήδη λειτουργούντες φορείς,
αποκλείονται όσες υποβάλλονται από υποψήφιους που δεν παρουσιάζουν κατά
τα τρία τελευταία έτη οικονοµική δραστηριότητα.
6. Αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν παρουσιάζουν τεκµηριωµένη δυνατότητα
κάλυψης της ίδιας συµµετοχής.
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2.3.

Τήρηση των ελάχιστων προϋποθέσεων σε ότι αφορά το περιβάλλον

Ανάλογα µε το είδος της προτεινόµενης δράσης και αν απαιτούνται, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.
2.4.

Τήρηση των προϋποθέσεων για τις διαφηµίσεις γεωργικών προϊόντων

Στα υποβαλλόµενα προγράµµατα προώθησης εξαγωγών θα πρέπει να τηρούνται οι
προϋποθέσεις για τις διαφηµίσεις γεωργικών προϊόντων σύµφωνα µε το σηµείο 18
των κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις για τη γεωργία
2000/C28/02/1-2-2000, όπως ισχύουν εκάστοτε.
2.5.

Προϋποθέσεις σε επίπεδο επενδυτικού σχεδίου

2.5.1. Προϋποθέσεις ένταξης
Οι υποβαλλόµενες προτάσεις εκτός των προαναφερθέντων θα πρέπει να πληρούν
τις ακόλουθες προϋποθέσεις για να έχουν δικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα.
1. Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας. Ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για
την αξιολόγηση των προτάσεων είναι η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, ο
οποίος θα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα υποδείγµατα της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
2. Υποβολή αναγκαίων δικαιολογητικών. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει
να συνοδεύεται απαραίτητα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 Προσφορές (προτιµολόγια) και πληροφοριακά φυλλάδια (prospectus) του
προτεινόµενου εξοπλισµού.
 Ισολογισµοί των τριών τελευταίων χρήσεων της επιχείρησης (αφορά µόνο σε
εταιρείες) ή επικυρωµένα αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των τριών
τελευταίων χρήσεων, µε αναλυτικά στοιχεία φορολογίας.
 Καταστατικό του φορέα και τυχόν τροποποιήσεις του, απόσπασµα πρακτικού
που ορίζει τον εκπρόσωπο της εταιρείας (αφορά µόνο σε υφιστάµενες εταιρείες
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), εταιρικό για τις Ο.Ε..
 Πρόσφατη φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.
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 Αποδεικτικά στοιχεία ιδίων πόρων και γενικά κάθε στοιχείο που τεκµηριώνει τη
δυνατότητα του επενδυτή να καλύψει την προβλεπόµενη ίδια συµµετοχή.
 Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του φορέα, στην οποία
αναφέρονται τα εξής:
Ι. Όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας είναι
αληθή και όλα τα µη συµπληρωµένα στοιχεία αναφέρονται σε στοιχεία και
πληροφορίες που δεν έχουν εφαρµογή στον φορέα, µέχρι την ηµεροµηνία
υποβολής τους.
ΙΙ. ∆εν έχει εγκριθεί ταυτόχρονα άλλη αίτηση για ενίσχυση από το ίδιο ή άλλο
καθεστώς ενίσχυσης για το ίδιο αντικείµενο του έργου.
ΙΙΙ. Αποδέχοµαι να διευκολύνω τους εθνικούς και κοινοτικούς ελέγχους.
 Σε περίπτωση φακέλου – αίτησης ΜΜΕ, που υπερβαίνει το ποσό της ενίσχυσης
€100.000,00

κατάσταση

απασχολούµενου

προσωπικού

της

επιχείρησης,

θεωρηµένη από την Επιθεώρηση Εργασίας, µε ηµεροµηνία θεώρησης τελευταίου
διµήνου από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης.

2.5.2. Περιεχόµενα Αίτησης – µελέτης και τρόπος παρουσίασης
Τα περιεχόµενα της αίτησης – µελέτης θα πρέπει να ακολουθούν τη δοµή του
Φακέλου Υποβολής Πρότασης, και θα πρέπει να υποβάλλονται 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 σε
περιβάλλον WINDOWS 95 ή 98 ή 2000 – Κείµενα σε Word - Πίνακες σε Excel).
Στην αρχή κάθε φακέλου θα υπάρχει πίνακας περιεχοµένων, καθώς και πλήρη
στοιχεία (τηλέφωνο, fax, διεύθυνση) του υπευθύνου εκπροσώπου του φορέα, µε τον
οποίο θα έρχονται σε επαφή οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και θα
αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. του υποψηφίου.
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2.5.3. Κριτήρια αποκλεισµού της Αίτησης
(1) Η µερική ή ολική έλλειψη των απαιτούµενων συνηµµένων της αίτησης του
υποψήφιου δικαιολογητικών.
(2) Η εκτός των προθεσµιών που αναφέρονται στις προκηρύξεις των Μέτρων
κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών του επενδυτικού σχεδίου.
(3) Η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών σε άλλη υπηρεσία εκτός αυτής
που ορίζεται από την προκήρυξη των Μέτρων.
(4) Η διαπίστωση υπάρχουσας έγκρισης ενίσχυσης της ίδιας δράσης και σε άλλα
προγράµµατα.
(5) Έργα που προβλέπουν εξ ολοκλήρου µη επιλέξιµες δράσεις.
(6) Η µη αποδεδειγµένη εξασφάλιση της ίδιας συµµετοχής (ίδιοι πόροι).

2.5.4. ∆ιάρκεια υλοποίησης των δράσεων
Τα εγκεκριµένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός του χρονικού
διαστήµατος που προβλέπεται από το χρονοδιάγραµµα που υποβλήθηκε στην
αίτηση υποψηφιότητας αρχοµένου από την ηµεροµηνία της υπογραφής των
προβλεπόµενων Αποφάσεων για την έγκριση και την υπαγωγή τους Μέτρο 2.2. του
Ε.Π Θεσσαλίας 2000-2006 και µη περατούµενο σε καµία περίπτωση πέραν της
31/12/2008.

2.5.5. Τόπος και ηµεροµηνία υποβολής
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις Αιτήσεις – Φακέλους σύµφωνα µε τις ηµεροµηνίες που
ορίζονται από την προκήρυξη των Μέτρων. Αρµόδια αρχή για την παραλαβή των
φακέλων υποψηφιότητας που κατατίθενται από τους ενδιαφερόµενους να ενταχθούν
στο Μέτρο είναι η ∆ιεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
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3.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ

3.1. Φάκελοι – αιτήσεις υποψηφιότητας για ενίσχυση σχεδίων
Η εξέταση για την υπαγωγή ή µη των επενδυτικών σχεδίων σε πρόγραµµα
ενίσχυσης πραγµατοποιείται στα ακόλουθα στάδια.

3.1.1. Σχέδια
πιστοποίησης

προώθησης

εξαγωγών

συστηµάτων

γεωργικών

διασφάλισης

προϊόντων

ποιότητας

και

και

σχέδια

περιβαλλοντικής

διαχείρισης
1.

Έλεγχος

πληρότητας

υποβαλλόµενου

φακέλου

και

επιλεξιµότητας

της

πρότασης.
2.

Βαθµολόγηση επενδυτικού σχεδίου σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης –
κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων.

3.

Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας

4.

Αποδοχή της απόφασης έγκρισης, από τον τελικό αποδέκτη της ενίσχυσης
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη σχετική ΚΥΑ

3.1.2. Σχέδια για την αναγνώριση προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ
1.

Έλεγχος πληρότητας υποβαλλόµενου φακέλου και επιλεξιµότητας της
πρότασης.

2.

Αποστολή του φακέλου – αίτησης στην καθ’ ύλην αρµόδια Υπηρεσία της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, για εξέταση και σχετική εισήγηση στον Γενικό
Γραµµατέα της Περιφέρειας.

3.

Σε περίπτωση έγκρισης από τον Περιφερειάρχη, ο φάκελος – αίτηση
προωθείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις περαιτέρω διαδικασίες
αναγνώρισης, ενώ σε περίπτωση απόρριψης ενηµερώνεται ο αιτών.
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3.2.

Έλεγχος πληρότητας υποβαλλόµενου φακέλου και επιλεξιµότητας της

πρότασης
Εξετάζεται αν η Αίτηση εµπίπτει στις εγκεκριµένες ενέργειες και δραστηριότητες του
Προγράµµατος (επιλεξιµότητα της πρότασης), καθώς και η πληρότητα των
δικαιολογητικών που περιλαµβάνονται σε αυτή. Στην περίπτωση που υπάρχουν
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.
Κατά τη φάση αυτή ελέγχεται, επίσης, η τήρηση των προϋποθέσεων που
αναφέρονται στις ενότητες 2.1 – 2.3 του παρόντος Οδηγού Εφαρµογής. Ο τελικός
δικαιούχος διατηρεί το δικαίωµα να αποκλείσει υποψήφιο σε µεταγενέστερη φάση
εάν διαπιστώσει ότι τα στοιχεία που υπεβλήθησαν δεν ήταν αληθή.
3.3.

Βαθµολόγηση φακέλων υποψηφιότητας σύµφωνα µε τα κριτήρια

αξιολόγησης. Κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων
Η βαθµολόγηση όσων φακέλων υποψηφιότητας σχεδίων πληρούν τις προϋποθέσεις
της ενότητας 3.1, γίνεται σύµφωνα µε τα «Κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων», τα
οποία παρουσιάζονται στην Ενότητα 6 του παρόντος Οδηγού Εφαρµογής.
Η κατάταξη των ενδιαφεροµένων επενδυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά
βαθµολογίας.
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4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η αξιολόγηση και βαθµολόγηση των Αιτήσεων – φακέλων υποψηφιότητας για την
ένταξη των δράσεων στο Μέτρο 2.2, Ενέργεια Β για περιοχές µη Ο.Π.Α.Α.Χ, γίνεται
σύµφωνα µε τα κριτήρια που παρουσιάζονται στη συνέχεια:
Α΄. ΑΙΤΗΣΗ – ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
α/α

Κριτήρια

Βαθµολογία

Α.1. Αξιολόγηση του αιτούντος
01.

02.

Εµπειρία και ικανότητα του αιτούντος.

Άριστη

20

Καλή

15

Μέτρια

10

Ελλιπής

0

Βαθµός εκπροσώπησης του τοµέα ή Πλήρης
τοµέων για τον οποίο θα εκτελεστεί το εκπροσώπηση
πρόγραµµα µε βάση τον αριθµό
επιχειρήσεων

10

5
Μερική
εκπροσώπηση
0
Μεµονωµένη
πρόταση
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Α.2. Αξιολόγηση του Προγράµµατος
03.

Σηµασία του προϊόντος / των Εθνικής
προϊόντων στα οποία αφορά η γεωργικά
υλοποίηση της δράσης

ποιότητας
Άλλα

σηµασίας
προϊόντα

20

γεωργικά

10

προϊόντα
04.

05.

οποία Μεγάλη και νέα
Μεγάλη ή νέα

15
10

Μέτρια
Μικρή

5
0

Ποιότητα του ολοκληρωµένου σχεδίου Άριστη
δράσης (στόχοι, χρονοδιάγραµµα κλπ.) Καλή

15
10

Σηµασία της αγοράς
απευθύνεται η δράση

στην

Μέτρια
Ελλιπής

5
0

06.

Συµβολή στην απασχόληση και στην Εξαιρετική
ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας.
Σηµαντική
Ασήµαντη

5
3
0

07.

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού Άριστη
και των οικονοµικών παραµέτρων.
Καλή
Μέτρια
Ελλιπής

15
10
5
0
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Β΄. ΑΙΤΗΣΗ – ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
α/α

Κριτήρια

Βαθµολογία

Β.1. Αξιολόγηση του Αιτούντος
01.

02.

Οικονοµικά στοιχεία (κύκλος εργασιών) του Άριστα
αιτούντος.
Καλά

10
5

Ελλιπή

0

εµπειρία του Άριστη
Καλή

15
10

Οργάνωση,
αιτούντος.

λειτουργία

και

Ελλιπής

0

Εµπειρία και ικανότητα του Συµβούλου Άριστη
(επιτυχής ή µη πιστοποίηση οµοειδών Καλή
επιχειρήσεων και συναφών προτύπων)1
Ελλιπής

10
5
0

Β.2. Αξιολόγηση του Συµβούλου
03.

Β.3. Αξιολόγηση του Προγράµµατος
04.

Σηµασία των προϊόντων στα οποία αφορά η Εθνικής σηµασίας γεωργικά
υλοποίηση της δράσης
προϊόντα
Άλλα γεωργικά προϊόντα
ποιότητας

05.

Κατηγορία προτύπου

06.

Συµβολή

στην

απασχόληση

και

Άλλα γεωργικά προϊόντα

0

Σειρά AGRO
HACCP ή EMAS ή AGRO 1
ISO ή άλλα

15
10
5
10

Σηµαντική
Ασήµαντη

5
0
20
15
10
0

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού και των Άριστη
οικονοµικών
παραµέτρων
του Καλή
προγράµµατος.
Μέτρια
Ελλιπής

1. Στην περίπτωση που δεν θα χρησιµοποιηθεί σύµβουλος αξιολογείται η ύπαρξη
των αναγκαίων προϋποθέσεων στην επιχείρηση.
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στην Εξαιρετική

ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας.
07.

20
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Γ΄. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Γ.1. ΑΙΤΗΣΗ – ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Κατηγορίες που

Προϋποθέσεις που

Μέγιστη

Βαθµολογία Μελών

βαθµολογούνται

αξιολογούνται

Βαθµολογία

Επιτροπής
1

Α.1. Αξιολόγηση του
αιτούντος

Α.2. Αξιολόγηση του
προγράµµατος

01

20

02

10

03

20

04

15

05

15

06

5

07

15

2

3

4

5

100

Σύνολο βαθµών

Γ.2. ΑΙΤΗΣΗ – ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Κατηγορίες που
βαθµολογούνται

Προϋποθέσεις
που
αξιολογούνται

Μέγιστη

Βαθµολογία Μελών

Βαθµολογία

Επιτροπής

1
Β.1. Αξιολόγηση του
αιτούντος
Β.2. Αξιολόγηση του
συµβούλου
Β.3. Αξιολόγηση του
προγράµµατος

01

10

02

15

03

10

04

20

05

15

06

10

07

20

Σύνολο βαθµών
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5

5 ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Μετά το τέλος της διαδικασίας της παραγράφου 3.3. ύστερα από σχετική εισήγηση
της ∆ιεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας που έχει οριστεί σαν Τελικός
∆ικαιούχος, ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας εκδίδει Απόφαση έγκρισης για
τους δικαιούχους των ενεργειών που προβλέπονται στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 20002006. Με την έκδοση των παραπάνω Αποφάσεων αναλαµβάνεται η δέσµευση για
την καταβολή των ενισχύσεων.
Στις

παραπάνω

αποφάσεις

του

Γενικού

Γραµµατέα

της

Περιφέρειας

θα

προσδιορίζονται επακριβώς:
 Ο φορέας υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου και ο Α.Φ.Μ.
 Ο τίτλος του σχεδίου.
 Ο συνολικός προϋπολογισµός.
 Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός.
 Οι µη επιλέξιµες δαπάνες.
 Οι χορηγούµενες ενισχύσεις.
 Η ίδια συµµετοχή του φορέα και η προέλευσή της.
 Ο αριθµός των δόσεων καταβολής των ενισχύσεων.
 Οι όροι χορήγησης της συνδροµής.
 Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του επιχειρησιακού σχεδίου.
 Αναλυτική κατάσταση εγκεκριµένων επιλέξιµων δαπανών.
 Οι έλεγχοι στους οποίους υπάγονται οι εντασσόµενοι στο καθεστώς από τις
αρµόδιες Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές καθώς και οι ελεγκτικές διαδικασίες.
Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης επιδίδεται στον δικαιούχο µε συστηµένη επιστολή
ή ενυπόγραφα.
Η µη τήρηση των όρων χορήγησης της οικονοµικής ενίσχυσης µπορεί να επισύρει
την ανάκληση της απόφασης και την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών.
Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στο σχέδιο µετά την απόφαση έγκρισής του, τόσο στα
στοιχεία του φορέα ή του σχεδίου, όσο και στο χρηµατοδοτικό σχήµα του, αποτελεί
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αντικείµενο τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης, η οποία θα πρέπει να γίνει
σύµφωνα µε την ενότητα 8 του παρόντος οδηγού.
Οι αναφερόµενες Αποφάσεις επέχουν θέση σύµβασης και η αποδοχή τους από τον
ενδιαφερόµενο θα πρέπει να γίνει εγγράφως, σύµφωνα µε υπόδειγµα το οποίο θα
καθοριστεί µε απόφαση του Γ. Γ. της Περιφέρειας, το αργότερο εντός 30 ηµερών από
την ηµέρα παραλαβής της σχετικής Απόφασης έγκρισης.
Μαζί µε την έγγραφη αποδοχή της έγκρισης οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να
υποβάλλουν:
 Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, εφ’ όσον έχουν γίνει αλλαγές των αρχικών.
 Μια εγγυητική επιστολή Τραπέζης καλής εκτέλεσης του σχεδίου για ποσό ίσο
προς το 10% της επιλέξιµης δαπάνης του σχεδίου.
Μη συµµόρφωση προς τους παραπάνω όρους σηµαίνει ακύρωση της έγκρισης και ο
ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να επανέλθει µε νέα αίτηση για ένταξη µετά την
συµπλήρωση διετίας από την προηγούµενη αίτηση.
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6 . ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ

Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών θεωρείται η ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης
έγκρισης των ενεργειών και δικαιούχων από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.
∆απάνες εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν νωρίτερα της ηµεροµηνίας όπως
καθορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο δεν θεωρούνται επιλέξιµες και δεν
υπολογίζονται για ενίσχυση.
Το αργότερο εντός δωδεκαµήνου (12) από την ηµεροµηνία της οριστικής έγκρισης
του σχεδίου (νοµική δέσµευση), ο φορέας θα πρέπει να έχει υποβάλλει στην αρµόδια
υπηρεσία, Τελικό ∆ικαιούχο, αίτηση πληρωµής που να αντιπροσωπεύει δαπάνες
(χωρίς Φ.Π.Α.) για εγκεκριµένες εργασίες, τουλάχιστον ίσες µε το 20% του
εγκεκριµένου κόστους.

Μη τήρηση του παραπάνω όρου σηµαίνει αυτόµατα

ακύρωση του σχεδίου και κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής.
Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή περιπτώσεις πλήρως αιτιολογηµένες και
τεκµηριωµένες, θα χορηγείται παράταση για διάστηµα το πολύ δώδεκα (12) µηνών
χωρίς να πραγµατοποιείται κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών.

Με την

παρέλευση και του χρονικού διαστήµατος της ως άνω εγκριθείσας παράτασης, το
έργο ακυρώνεται και καταπίπτουν οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές.
Ο φορέας οφείλει να τηρεί πιστά το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου και να
εκτελέσει το επιχειρησιακό σχέδιο σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στην Αίτηση
που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία – Τελικό ∆ικαιούχο και έτυχε τελικής έγκρισης.
Πέραν της παραπάνω βασικής υποχρέωσης, ο Φορέας υποχρεούται παράλληλα:
 Να ενηµερώνει απαραιτήτως για την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών την
επιτροπή παρακολούθησης του Επιχειρησιακού του Σχεδίου, καθώς και την
Υπηρεσία – Τελικό ∆ικαιούχο: την ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας.
 Να παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση προκειµένου να διευκολύνει τις
Υπηρεσίες που παρακολουθούν την εκτέλεση του Σχεδίου του.
 Να διευκολύνει τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν
και να παρέχει πρόσβαση στα λογιστικά του βιβλία από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του Σχεδίου, τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, την ∆ιαχειριστική
Αρχή του προγράµµατος, την Αρχή Πληρωµής και τις άλλες Ελεγκτικές
υπηρεσίες του Κράτους και της Ε.Ε..
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 Να καταθέτει τριµηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις της πορείας υλοποίησης του
Σχεδίου, από την έναρξη των εργασιών, καθώς και την τελική έκθεση µε την
ολοκλήρωση του προγράµµατος.
Για οποιαδήποτε παρέκκλιση από το αρχικό σχέδιο (τροποποίηση), θα υποβάλλεται
αίτηση τροποποίησης από τον φορέα υλοποίησης στην ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης
της Περιφέρειας.

Η αίτηση θα συνοδεύεται απαραιτήτως από τεχνική έκθεση

πλήρως τεκµηριωµένη και υπογεγραµµένη.

Οι αρµόδια ∆/νση εισηγείται στην

αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή, στην αµέσως επόµενη συνεδρίασή της, για την
αποδοχή των αιτουµένων τροποποιήσεων.
Εφόσον ο φορέας αδυνατεί να υλοποιήσει το εγκεκριµένο Επιχειρησιακό του Σχέδιο,
οφείλει να προβεί σε παραίτηση υποβάλλοντας, στην αρµόδια Υπηρεσία Τελικό
∆ικαιούχο στην Περιφέρεια, σχετική δήλωση.
Αν ο φορέας µετά την οριστική έγκριση του επιχειρησιακού του σχεδίου υποβάλλει
εντός ευλόγου χρόνου, που δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) µήνα, αίτηση παραίτησης,
είναι δυνατό µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής, να του επιστραφούν οι
κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές.
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7 . ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

7.1

Παρακολούθηση των εργασιών

Η παρακολούθηση της υλοποίησης και η χορήγηση βεβαίωσης προόδου εργασιών
κάθε επιχειρησιακού σχεδίου που περιλαµβάνεται στο Μέτρο ανατίθεται σε Επιτροπή
που συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκροτείται από υπαλλήλους της ∆/νσης Γεωργικής
Ανάπτυξης της Περιφέρειας και της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης Ενεργειών συγκροτείται αµέσως µετά την θετική
γνωµοδότηση του επιχειρησιακού σχεδίου από την Γνωµοδοτική Επιτροπή. Η
σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιείται στους φορείς υλοποίησης,
σε αρµόδιες αρχές και στα µέλη της. Αρµοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης
Ενεργειών είναι:
 Η τακτική παρακολούθηση των εργασιών (ειδικά πριν από κάθε πληρωµή).
 Η παραλαβή των εκθέσεων προόδου της υλοποίησης.
 Η χορήγηση της βεβαίωσης προόδου εργασιών που είναι απαραίτητη για την
καταβολή των οικονοµικών ενισχύσεων.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης Ενεργειών θα πρέπει να ολοκληρώνει την εργασία της
για κάθε αίτηση πληρωµής το αργότερο εντός µηνός από την ηµεροµηνία υποβολής
της, υπό τον όρο ότι ο φάκελος των δικαιολογητικών είναι πλήρης και ο φορέας έχει
παράσχει όλα τα στοιχεία ή διευκρινήσεις που του έχουν ζητηθεί. Μετά την λήξη της
περιόδου αυτής κατά την οποία δεν προσκοµίσθηκαν τα αιτηθέντα στοιχεία, η
Επιτροπή επιστρέφει τον φάκελο στον φορέα, κοινοποιώντας την ενέργεια αυτή στις
αρµόδιες Υπηρεσίες.

7.1

∆ιαδικασία καταβολής οικονοµικών ενισχύσεων

Η ενίσχυση για κάθε οριστικά ενταγµένο επιχειρησιακό σχέδιο αποδίδεται σε
ισάριθµες δόσεις όπως προσδιορίζεται στην απόφαση έγκρισης του σχεδίου,
απολογιστικά και ανάλογα µε την πρόοδο υλοποίησής του.
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 Η πρώτη αίτηση πληρωµής υποβάλλεται από τον Φορέα της επένδυσης µετά την
πραγµατοποίηση δαπανών, για εγκεκριµένες εργασίες τουλάχιστον ίσων µε το
20% του επιλέξιµου προϋπολογισµού.
 Η τελευταία αίτηση πληρωµής δεν µπορεί να αντιπροσωπεύει ποσοστό
ενίσχυσης µικρότερο του 20%. Ο αριθµός των δόσεων δύναται να κυµαίνεται
από µία (1) έως πέντε (5) ανάλογα µε το κόστος της ενέργειας.
 Για την καταβολή του κάθε τµήµατος της ενίσχυσης, ο φορέας υποβάλλει στην
αρµόδια υπηρεσία Τελικό ∆ικαιούχο ήτοι την ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της
Περιφέρειας, τα εξοφληµένα νόµιµα παραστατικά µε τα οποία θα αποδεικνύεται
ότι πληρούνται οι χρηµατοδοτικές προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται στις
αποφάσεις έγκρισης του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας και ότι το σχέδιο
εκτελέστηκε σύµφωνα µε την εγκεκριµένη πρόταση (αρχική ή τροποποιηµένη).
Τα παραστατικά προελεύσεως εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφραση.

Ο φορέας υποχρεούται να κρατήσει τα πρωτότυπα

τουλάχιστον µέχρι 31/12/2012 (3 χρόνια από την τελευταία αποπληρωµή του
προγράµµατος). Ο έλεγχος θα γίνεται επί των πρωτοτύπων παραστατικών, τα
οποία θα σφραγίζονται µε ευθύνη της αρµόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και
θα επιστρέφονται στον φορέα.

Στην αρµόδια Υπηρεσία θα παραµένουν τα

επικυρωµένα, από την ίδια, αντίγραφα των πρωτότυπων παραστατικών.
 Τα δικαιολογητικά πληρωµών θα υποβάλλονται από τον φορέα υλοποίησης σε
δύο (2) αντίγραφα και τοποθετηµένα σε κλασέρ, στην αρµόδια υπηρεσία.
 Επιπλέον των παραπάνω, ο φορέας υποβάλλει βεβαίωση πιστοποίησης για τις
περιπτώσεις της ενίσχυσης για σχεδιασµό και εφαρµογή συστηµάτων AGRO,
ISO, HACCP κλπ και προσκόµιση δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν τη
συνεργασία µε τους πιστοποιητικούς οργανισµούς, στην περίπτωση ενίσχυσης
ενεργειών που αφορούν πιστοποίηση προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ κλπ.

Με την

βεβαίωση πιστοποίησης, επισυνάπτεται και το σχετικό έγγραφο «ανασκόπηση
από την ∆ιοίκηση», όπου αυτό προβλέπεται από τις σχετικές διαδικασίες των
προτύπων (αφορά στη βελτίωση των επιδόσεων που έχουν επιτευχθεί ως προς
το περιβάλλον και την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων).
Απαραίτητα δικαιολογητικά, εκτός αυτών που ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία,
για την καταβολή της ενίσχυσης αποτελούν:
(α) Η Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας για έγκριση διάθεσης του
συγκεκριµένου ποσού οικονοµικής ενίσχυσης που θα προσδιορίζεται κάθε
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φορά στο χρηµατοοικονοµικό δελτίο.
(β) Απόσπασµα της Συλλογικής Απόφασης Έργων Περιφέρειας (ΣΑΕΠ), στην
οποία είναι εντεταγµένο το έργο, και σε βάρος της οποίας αντιµετωπίζεται η
δαπάνη.
(γ) Βεβαίωση προόδου εργασιών της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου.
(δ) Φωτοτυπία εγγυητικής επιστολής.
(ε) Θεωρηµένα αντίγραφα από τον φάκελο δικαιολογητικών.
(στ)Σύνθεση ∆.Σ. του φορέα και Απόφαση του ∆.Σ. όπου θα ορίζεται ο νόµιµος
εκπρόσωπος.
(ζ) Βεβαίωση από το Γ.Λ.Κ. (∆.39) ότι ο φορέας έχει υποβάλλει οικονοµικό
στοιχείο.
(η) Φορολογική ενηµερότητα φορέα.
(θ) Ασφαλιστική ενηµερότητα του φορέα (βεβαίωση µη οφειλής σε ασφαλιστικό
ταµείο).
Βεβαίωση από το Γ.Λ.Κ. (∆.39) ότι ο φορέας έχει υποβάλλει οικονοµικό

(ι)

στοιχείο.
(ια) Υπεύθυνη ∆ήλωση του φορέα για το υποκατάστηµα της Τράπεζας και του
αριθµού λογαριασµού στον οποίο επιθυµεί να κατατεθούν οι ενισχύσεις,
κοινοτικές και εθνικές (πέντε αντίγραφα), καθώς και τον αριθµό του
φορολογικού µητρώου.
(ιβ) Εξοφλητική απόδειξη ή γραµµάτιο είσπραξης του δικαιούχου για την
οικονοµική ενίσχυση.
Τα µε στοιχεία (α), (β), (γ), (δ) και (ε) δικαιολογητικά διαβιβάζονται στον υπόλογο –
διαχειριστή, από την αρµόδια ∆/νση, Τελικό ∆ικαιούχο, ενώ τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά προσκοµίζονται στον υπόλογο – διαχειριστή ή στην Τράπεζα από τον
φορέα δικαιούχο.
Σχετικά

µε

την

επιλεξιµότητα

του

Φ.Π.Α.,

ισχύει

το

αρ.

πρ.

215807/Α.Πλ.4424/25.11.02 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωµής.
Η ενίσχυση καταβάλλεται απευθείας στον φορέα υλοποίησης του έργου. Η
εκχώρηση της επιχορήγησης σε τρίτους απαγορεύεται.
Οι ενισχύσεις καταβάλλονται µέσω των αντίστοιχων Συλλογικών Αποφάσεων των
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Περιφερειών (ΣΑΕΠ) όπως αυτές καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους.
Σε περίπτωση που έχει εκπνεύσει η προθεσµία ολοκλήρωσης του έργου όπως
ορίζεται στην αρχική απόφαση ένταξης ή στις τροποποιήσεις αυτής, και έχει
παρέλθει εξάµηνη αποκλειστική προθεσµία κατά την οποία ο φορέας δεν ενηµερώνει
την αρµόδια Επιτροπή του και τις αρµόδιες Υπηρεσίες για την πορεία του έργου,
τους λόγους της καθυστέρησης υλοποίησης και δεν αιτείται παράταση δεόντως
αιτιολογηµένη, το έργο θεωρείται ότι εγκαταλείφθηκε, η απόφαση υπαγωγής
θεωρείται αυτοδικαίως ως ουδέποτε εκδοθείσα και οι τυχόν καταβληθείσες
ενισχύσεις – επιχορηγήσεις καθίστανται αµέσως απαιτητές στο σύνολό τους
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο 8.
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8 . ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ

 Η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατ’ εφαρµογή των Κανονισµών της Ε.Ε. και της
Εθνικής Νοµοθεσίας που διέπουν την εφαρµογή Προγραµµάτων του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης διεξάγει τακτικούς και έκτακτους δειγµατοληπτικούς επιτόπιους
ελέγχους, τόσο µε τα αρµόδια όργανα παρακολούθησης των έργων όσο και µε
τους αρµόδιους υπαλλήλους της Περιφέρειας, προκειµένου:
 Να εξακριβωθεί ότι οι ενέργειες που χρηµατοδοτούνται έχουν διεξαχθεί
σωστά.
 Να προλαµβάνει και να διώκει τις παρατυπίες.
 Να µεριµνά για την ανάκτηση των απολεσθέντων κεφαλαίων λόγω
κατάχρησης ή παράλειψης.
 Κάθε ποσό το οποίο αποτελεί αντικείµενο ανάκτησης ως αχρεωστήτως
καταβληθέντος επιστρέφεται, εκτός αν ο φορέας αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για
την κατάχρηση ή παράλειψη.
 Στην περίπτωση που από τον έλεγχο, σύµφωνα µε την προηγούµενη
παράγραφο, διαπιστώνονται παρατυπίες ή καταχρήσεις, τότε η Περιφέρεια, για
την ανάκτηση των ενισχύσεων προβαίνει στις προβλεπόµενες ενέργειες όπως
αυτές αναφέρονται στην ΚΥΑ 2007892/4461/27.5.98 ΤΩΝ Υπουργών Εθνικής
Οικονοµίας, Οικονοµικών, Γεωργίας και Εργασίας όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
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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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
•

ΚΥΑ 532/2003 όπως ισχύει κάθε φορά

•

ΚΥΑ 505/2002 όπως ισχύει κάθε φορά

•

ΚΥΑ 506/2002 όπως ισχύει κάθε φορά
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

∆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)
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