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Πίλαθαο επεμήγεζεο όξσλ θαη ζπληoκεύζεσλ
Όξνο / ύληκεζε

Δπεμήγεζε / Οξηζκόο

Αίηεζε ζηήξημεο

Σν ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ πνπ ππνβάιιεη ν δηθαηνχρνο γηα έληαμε ζην παξφλ
θαζεζηψο ζηήξημεο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο
πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο, πνπ ζπλεγνξνχλ ζηε βαζκνιφγεζε ηεο αίηεζεο ή άιιν
ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν.

Απόθαζε έληαμεο πξάμεο

Ζ απφθαζε ηεο ΔΤΓ ηεο αξκφδηαο Πεξηθέξεηαο πνπ πεξηγξάθεη ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη γίλεηαη απηνδίθαηα απνδεθηή.

ύκβαζε ΟΣΓ – Γηθαηνύρνπ

Ζ δηνηθεηηθή πξάμε κεηαμχ δηθαηνχρνπ θαη ΟΣΓ ζηελ νπνία απνηππψλνληαη νη φξνη θαη νη
ππνρξεψζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο.

Άπιε Πξάμε

Χο άπιεο πξάμεηο ραξαθηεξίδνληαη νη πξάμεηο νη νπνίεο δελ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ
ή ηελ απφθηεζε κεραλνινγηθνχ ή ινηπνχ εμνπιηζκνχ.

Γηθαηνύρνο

Γηθαηνχρνη είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ζχκθσλα θαη κε ηελ επηιεμηκφηεηα πνπ θαζνξίδεηαη
ζην ηνπηθφ πξφγξακκα ηεο Οκάδαο Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ)-ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΦΘΗΧΣΗΓΑ ΑΔ
ΟΣΑ. θαη ζην Άξζξν 3 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. Ζ ίδηα ε ΟΣΓ κπνξεί επίζεο λα είλαη
δηθαηνχρνο κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ζηνηρείν 10 θαλ. (ΔΔ) 1303/2013 εθφζνλ αθνξά ζε έξγν
κε ζπιινγηθή ή εδαθηθή δηάζηαζε ή δεκηνπξγεί έλα πιαίζην (κειέηεο, ππνδνκέο, θαηάξηηζε
θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο.

Γξάζε / Τπνδξάζε

χλνιν πξάμεσλ κε θνηλφ ζεκαηηθφ ζθνπφ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ
ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ΣΑΠΣνΚ.

ΔΓΠ

Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο (ΔΓΠ) απνηειεί ην φξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ΟΣΓ,
γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΣΠ. Ζ ζχλζεζε ηεο ΔΓΠ σο πξνο ηα
πνζνζηά εθπξνζψπεζεο ηδησηηθνχ – δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ
Καλ. (ΔΔ) 1303/2013 άξζξν 34 παξ.3 ζηνηρείν β) ‗φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.

ΔΤΓ ΠΑΑ 2014-2020

Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020

ΔΤΔ ΠΑΑ 2014-2020

Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020

ΔΤΓ ΔΠ Πεξηθέξεηαο

Οη Δηδηθέο Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο (ΔΤΓ) ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΔΠ) ησλ νηθείσλ
Πεξηθεξεηψλ

Κξαηηθέο εληζρύζεηο

Δλίζρπζε πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν ηνπ Άξζξνπ 107 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ).

ΟΣΓ

Ζ Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο είλαη έλα ηνπηθφ εηαηξηθφ ζρήκα ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη
ηνπηθψλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ή άιισλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, νη νπνίνη είλαη
αληηπξνζσπεπηηθνί ηεο πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο.
ηφρνο ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο είλαη λα ελεξγνπνηήζεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κηαο πεξηνρήο,
κέζσ ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ην αίζζεκα ηεο
ζπλππεπζπλφηεηαο θαη ηεο θνηλνθηεκνζχλεο ελφο θνηλνχ νξάκαηνο.

ΟΠΔΚΔΠΔ

Ο Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ & Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ & Δγγπήζεσλ
(ΟΠΔΚΔΠΔ), ν νπνίνο έρεη νξηζζεί σο ν Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ γηα ην ΠΑΑ 2014-2020.

ΟΠΑΑ

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΟΠΑΑ) είλαη ην πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ, ππνκέηξσλ θαη δξάζεσλ ηνπ ΠΑΑ 2014 - 2020 ηνπ
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Νφκν
4314/2014. Δπηηξέπεη δε, ηε δηαζχλδεζε κε ην ΠΚΔ θαη άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα ηελ
αληαιιαγή δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ αμηνιφγεζε, ηε δηαρείξηζε
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θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ΠΑΑ.
Πξάμε

Έξγν, ζχκβαζε, δξάζε ή νκάδα έξγσλ πνπ επηιέγνληαη απφ ηε ΔΤΓ ΠΑΑ ή ππφ ηελ επζχλε ηεο,
ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζρεηηθήο πξνηεξαηφηεηαο ή ησλ ζρεηηθψλ
πξνηεξαηνηήησλ. ην πιαίζην ησλ κέηξσλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο, νη πξάμεηο
ζπλίζηαληαη ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ έλα πξφγξακκα ζε κέζα
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο θαη ζηε ζπλαθφινπζε ρξεκαηνδνηηθή ππνζηήξημε πνπ παξέρνπλ
ηα ελ ιφγσ κέζα.

ΠΚΔ

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΠΚΔ) είλαη ν θεληξηθφο θφκβνο ησλ δξάζεσλ
θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ηεο ρψξαο γηα ηνλ νπνίν ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4314/2014 ζεζκνζεηήζεθε ε
ππνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ γηα φιεο ηηο δνκέο πνπ πινπνηνχλ δξάζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ.
ην ζπγθεθξηκέλν ιακβάλνπλ ρψξα ε δηαρείξηζε, ν έιεγρνο θαη ε πινπνίεζε ηνπ ππνκέηξνπ
19.2 – ηδησηηθέο πξάμεηο. Δλδεηθηηθά πεξηιακβάλνληαη ε ππνβνιή αηηήζεσλ ζηήξημεο πξάμεσλ
θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο, ε ηξνπνπνίεζε απηψλ θαη ε ππνβνιή αηηεκάησλ πιεξσκήο.

ΣΠ

Σν Σνπηθφ πξφγξακκα ζην πιαίζην ηνπ CLLD-LEADER απνηειείηαη απφ ζηνηρεία φπσο ε
ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο, πνπ αθνξά ζαθψο ρσξηθά πξνζδηνξηζκέλεο πεξηνρέο, ε ηνπηθή
εηαηξηθή ζρέζε δεκφζηνπ – ηδησηηθνχ ηνκέα,, ε πξνζέγγηζε εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ, ν
πνιπηνκεαθφο ζρεδηαζκφο θαη ηέινο ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο κηαο πνιπηακεηαθήο πξνζέγγηζεο.

ΣΑΠΣνΚ

Ζ «Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, (ΣΑΠΣνΚ, CLLD/LEADER)
ζπλίζηαληαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο θαη πνιπηνκεαθήο
ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο, γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη
ηηο αλάγθεο θαη πξνβιήκαηα θαη λα αμηνπνηήζεη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, απφ Οκάδεο
Σνπηθήο Γξάζεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ θαηά πιεηνςεθία νη ηνπηθνί θνξείο θαη ηδηψηεο.

Υαξαθηήξαο Κηλήηξνπ

Οη εληζρχζεηο ζεσξείηαη φηη έρνπλ ραξαθηήξα θηλήηξνπ, εάλ ν δηθαηνχρνο έρεη ππνβάιεη ζην
νηθείν θξάηνο κέινο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ γηα ην έξγν ή ηε δξαζηεξηφηεηα γξαπηή
αίηεζε ζηήξημεο.

Αξρηθή Δπέλδπζε Αθνξά ην
Άξζξν 14 ηνπ Καλ 651/2014

α) ε επέλδπζε ζε ελζψκαηα θαη άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία λέαο
επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο, ηελ επέθηαζε ηεο δπλακηθφηεηαο πθηζηάκελεο επηρεηξεκαηηθήο
εγθαηάζηαζεο, ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο κηαο επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο ζε
πξντφληα πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί πνηέ ζε απηή ή ηε ζεκειηψδε αιιαγή ηνπ ζπλφινπ ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πθηζηάκελεο επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο ή
β) ε απφθηεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ αλήθνπλ ζε επηρεηξεκαηηθή εγθαηάζηαζε πνπ έρεη
θιείζεη ή ζα είρε θιείζεη αλ δελ είρε αγνξαζζεί θαη ε νπνία αγνξάδεηαη απφ επελδπηή πνπ δελ
ζρεηίδεηαη κε ηνλ πσιεηή θαη απνθιείεη ηελ απιή εμαγνξά ησλ κεηνρψλ κηαο επηρείξεζεο.

Πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο

Πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, είλαη ε ιήςε αδεηψλ θαη ε εθπφλεζε κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο.
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Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο
ΟΣΓ Αλαπηπμηαθή Φζηώηηδαο Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ.
Έρνληαο ππφςε:
1. Σελ αξηζκ. ΚΤΑ 2635/13-09-2017 (ΦΔΚ 3313/Β/20-09-2017), πεξί πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Τπνκέηξνπ 19.2 «ηήξημε
πινπνίεζεο δξάζεσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ (CLLD/LEADER)»
ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο πεξηφδνπ 2014-2020».
2. Σελ αξηζ. πξση. 13214 /30-11-2017 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 4268/Β‘ 6-12-2017) πεξί «Πιαίζην πινπνίεζεο
Τπνκέηξνπ 19.2 ηνπ Μέηξνπ 19, Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, (ΣΑΠΣνΚ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020, γηα παξεκβάζεηο Ηδησηηθνχ ραξαθηήξα θαη ινηπέο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ησλ ηνπηθψλ
πξνγξακκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
3. Σελ αξηζ. 28/07-12-2018 Απφθαζε ηεο ΔΓΠ ηεο ΟΣΓ Αλαπηπμηαθή Φζηψηηδαο ΑΔ ΟΣΑ πεξί «Έγθξηζε πξψηεο
πξφζθιεζεο έξγσλ ηδησηηθνχ ραξαθηήξα- Τπνδξάζεηο 19.2.2:«Αλάπηπμε / βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρή εθαξκνγήο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, πεξηνρέο ή δηθαηνχρνπο», 19.2.3:«Οξηδφληηα
ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε / βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρή εθαξκνγήο» θαη
19.2.7: «πλεξγαζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ»
4. Σν κε Α.Π 16/17-01-2019 έγγξαθν ηεο ΟΣΓ - Αλαπηπμηαθή Φζηψηηδαο ΑΔ ΟΣΑ πξνο ηελ ΔΤΓ ΔΠ πεξί ηνπ ειέγρνπ ηεο
δηαδηθαζίαο έθδνζεο ηνπ ρεδίνπ ηεο πξφζθιεζεο φπσο θαη ην απαληεηηθφ κε αξηζκ. Πξση. 295/05-02-2019 έγγξαθν
ηεο ΔΤΓ ΔΠ Πεξηθέξεηαο η.Διιάδαο.
5. Σν κε ΑΠ 31/22-02-2019 ηεο ΟΣΓ Αλαπηπμηαθή Φζηψηηδαο ΑΔ ΟΣΑ πξνο ηελ ΔΤΚΔ πεξί ηεο έγθξηζεο ηνπ ζρεδίνπ ηεο
Πξφζθιεζεο απφ ηελ ΔΤΚΔ θαη ην απαληεηηθφ κε αξηζ. 30256/13-03-2019 έγγξαθν ηεο ΔΤΚΔ.
6. Σελ ππ‘ αξηζ. 39/7-6-2019 Απφθαζε ηεο ΔΓΠ ηεο Αλαπηπμηαθήο Φζηψηηδαο ΑΔ ΟΣΑ πεξί «Έγθξηζεο 1εο
ηξνπνπνίεζεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην ΤΠΟΜΔΣΡΟ 19.2: «ηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ
ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ΣΑΠΣνΚ» (πξάμεσλ ηδησηηθνχ ραξαθηήξα).»
7. Ο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013
πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ
Σακείν, ην Σακείν πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο
θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην
Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ
θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006
8. Ο Καλνληζκφο (ΔΔ) 651/2014 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ θήξπμε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ εληζρχζεσλ σο ζπκβαηψλ κε ηελ
εζσηεξηθή αγνξά θαη' εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο πλζήθεο (O.J ΔΔ L 187 ηεο 26.6.2014).
9. Ο Καλνληζκφο (ΔΔ) 1407/2013 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο πλζήθεο γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (O.J ΔΔ L 352 ηεο 24.12.2013).
10. Ο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 γηα
ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη ηελ
θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1698/2005 ηνπ πκβνπιίνπ.
11. Ο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013
ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ
θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζ. 352/78, (ΔΚ) αξηζ. 165/94, (ΔΚ) αξηζ. 2799/98, (ΔΚ) αξηζ. 814/2000, (ΔΚ)
αξηζ. 1290/2005 θαη (ΔΚ) αξηζ. 485/2008 ηνπ πκβνπιίνπ.
12. Ο Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 808/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε
θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε
ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ).
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13. Ο Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 809/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε
θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ
αθνξά ηα νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, ηα κέηξα αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ πνιιαπιή
ζπκκφξθσζε.
14. Καλνληζκφο (EΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ
ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ
Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ), ΔΔ L 119 ηεο 4.5.2016.
15. Ο λ.2472/97 (ΦΔΚ Α‘ 50) γηα «ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα»,
φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
16. Ζ αξηζ. πξ. 81986/ΔΤΘΤ712/31.7.2015 (ΦΔΚ 1822/Β/2015) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ,
Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ γηα ηνπ εζληθνχο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 –
έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο
θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο – δηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Κ

Α

Λ

Δ

Ι

ηνπο ππνςήθηνπο δηθαηνχρνπο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα φπσο νξίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ Τπνκέηξνπ 19.2 «ηήξημε γηα ηελ
πινπνίεζε πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ» (παξεκβάζεηο
ηδησηηθνχ ραξαθηήξα) θαη εηδηθφηεξα ζηηο αξηζ. πξση. 2635/13-09-2017 ΚΤΑ (ΦΔΚ 3313/20-09-2017) πεξί πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο
θαη αξηζ. πξση. 13214 /30-11-2017 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 4268/Β‘ 6-12-2017) πεξί «Πιαίζην πινπνίεζεο Τπνκέηξνπ 19.2
ηνπ Μέηξνπ 19, Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, (ΣΑΠΣνΚ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
2014-2020, γηα παξεκβάζεηο Ηδησηηθνχ ραξαθηήξα, θαη ινηπέο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηεο ΟΣΓ «Αλαπηπμηαθή Φζηώηηδαο Α.Δ ΟΣΑ» λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο ζηήξημεο ζην πιαίζην ησλ
ππν-δξάζεσλ ηνπ ππν-κέηξνπ 19.2 φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο.
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ΜΔΡΟ Α’
Άξζξν 1
Πξνθεξπζζόκελεο ππνδξάζεηο
1.1 Τπν-δξάζεηο πξόζθιεζεο
Με ηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη φζνλ αθνξά ζην ζχλνιν ησλ ππνδξάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο δελ εληζρχνληαη
δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή/γεσξγηθφο ηνκέαο.
Με ηελ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ Μέηξνπ 19.2 «ηήξημε πινπνίεζεο δξάζεσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ
Σνπηθήο Αλάπηπμεο κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ (CLLD/LEADER)» - έξγα ηδησηηθήο παξέκβαζεο, πξνθεξχζζεηαη
πνζφ Γεκφζηαο Γαπάλεο ην νπνίν αλέξρεηαη ελδεηθηηθά ζε 2.900.000€ θαη θαηαλέκεηαη ζηηο αθφινπζεο ππν-δξάζεηο:
Πίλαθαο 1: ηνηρεία ηαπηόηεηαο πξνθεξπζζόκελσλ / ππνδξάζεσλ

ΚΩΔΙΚΟ
ΔΡΑΗ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΗ

ΚΩΔΙΚΟ ΤΠΟΔΡΑΗ

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟ-ΔΡΑΗ

ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

19.2.2.2

Δλίζρπζε επελδχζεσλ ζηελ
κεηαπνίεζε, εκπνξία θαη/ή αλάπηπμε
γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε
απνηέιεζκα κε γεσξγηθφ πξντφλ γηα
ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο.

300.000,00

19.2.2.3

19.2.2

Αλάπηπμε/Βειηίσζε ηεο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη
αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο
Πεξηνρήο Δθαξκνγήο ζε
εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο,
πεξηνρέο ή δηθαηνύρνπο.

19.2.2.4

19.2.2.5

5

Δλίζρπζε επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα
ηνπ ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ
εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο.
Δλίζρπζε επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο
ηεο βηνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο,
παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε
κεηαπνίεζε, θαη ηνπ εκπνξίνπ κε
ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ
ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο
Δλίζρπζε επελδχζεσλ παξνρήο
ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ
αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ (παηδηθνί
ζηαζκνί, ρψξνη αζιεηηζκνχ,
πνιηηηζηηθά θέληξα, θιπ) κε ζθνπφ
ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο.

500.000,00

100.000,00

100.000,00
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19.2.2.6

19.2.3.1

19.2.3.3
19.2.3

Οξηδόληηα ελίζρπζε ζηελ
αλάπηπμε / βειηίσζε ηεο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη
αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο
πεξηνρή εθαξκνγήο
19.2.3.4

19.2.3.5

Δλίζρπζε επελδχζεσλ νηθνηερλίαο
θαη πνιπιεηηνπξγηθψλ αγξνθηεκάησλ
κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ
ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο
Οξηδφληηα εθαξκνγή κεηαπνίεζεο,
εκπνξίαο θαη/ή αλάπηπμεο γεσξγηθψλ
πξντφλησλ κε απνηέιεζκα γεσξγηθφ
πξντφλ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε
ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο.

120.000,00

1.200.000,00

Οξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο
επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ
ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ
εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο
ζηξαηεγηθήο.

250.000,00

Οξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο
επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο
βηνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο
εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, θαη
ηνπ εκπνξίνπ κε ζθνπφ ηελ
εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο
ζηξαηεγηθήο.

100.000,00

Οξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο
επελδχζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα
ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ
πιεζπζκνχ (παηδηθνί ζηαζκνί, ρψξνη
αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά θέληξα, θιπ)
κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ
ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο.
ΤΝΟΛΟ

230.000,00

2.900.000,00

1.1.1 Γεσγξαθηθή πεξηνρή εθαξκνγήο πξόζθιεζεο
Με ηελ παξνχζα πξφζθιεζε νξίδνληαη ηα αθφινπζα δεκνηηθά/θνηλνηηθά δηακεξίζκαηα πνπ αθνξνχλ όιεο ηηο ππνδξάζεηο ηνπ
πίλαθα 1:
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ
ΔΝΟΣΗΣΑ

ΓΗΜΟ

ΓΗΜΟΣΙΚΗ/ ΣΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ

ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟ
ΚΩΓΙΚΟ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ
ΠΔΡΙΟΥΗ

Π.Δ. ΦΘΙΩΣΙΓΑ
ΓΗΜΟ ΓΟΜΟΚΟΤ

2703

ΓΔ ΓΟΜΟΚΟΤ
Σ.Κ. ΑΥΛΑΓΔΑ
Σ.Κ. ΒΟΤΕΗΟΤ
Σ.Κ. ΓΔΡΑΚΛΗΟΤ
Σ.Κ. ΓΟΜΟΚΟΤ
Σ.Κ. ΚΑΡΤΧΝ
Σ.Κ. ΛΔΤΚΑ
Σ.Κ. ΜΑΚΡΟΛΗΒΑΓΟΤ
Σ.Κ. ΜΑΝΣΑΗΑ
Σ.Κ. ΜΔΛΗΣΑΗΑ
Σ.Κ. ΝΔΑ ΜΑΚΡΗΖ
Σ.Κ. ΝΔΟΥΧΡΗΟΤ

6

270301
27030102
27030103
27030104
27030101
27030105
27030106
27030107
27030108
27030109
27030110
27030111

Μεηνλεθηηθή
Μεηνλεθηηθή
Οξεηλή
Μεηνλεθηηθή
Μεηνλεθηηθή
Μεηνλεθηηθή
Μεηνλεθηηθή
Μεηνλεθηηθή
Μεηνλεθηηθή
Μεηνλεθηηθή
Οξεηλή

ΔΚΣΑΗ (Km²)

ΠΛΗΘΤΜΟ
 (στοιχεία
2011 - μόνιμος
πληθυσμός)

3.762,31
707,92

94.479
11.495

346,13
23,97
14,9
12,97
26,32
15,92
11,2
21
17,07
22,85
13,92
42,57

4.633
52
128
24
1531
123
147
202
338
216
152
191
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ
ΔΝΟΣΗΣΑ

ΓΗΜΟ

ΓΗΜΟΣΙΚΗ/ ΣΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ

Σ.Κ. ΠΑΛΑΜΑ
Σ.Κ. ΠΔΣΡΧΣΟΤ
Σ.Κ. ΠΟΛΤΓΔΝΓΡΗΟΤ
Σ.Κ. ΠΟΤΡΝΑΡΗΟΤ
Σ.Κ. ΦΗΛΗΑΓΧΝΟ
ΓΔ ΘΔΑΛΙΩΣΙΓΟ
Σ.Κ. ΑΓΡΑΠΗΓΗΑ
Σ.Κ. ΒΑΡΓΑΛΖ
Σ.Κ. ΒΔΛΔΗΧΣΧΝ
Σ.Κ. ΓΑΒΡΑΚΗΧΝ
Σ.Κ. ΔΚΚΑΡΑ
Σ.Κ. ΘΑΤΜΑΚΟΤ
Σ.Κ. ΝΔΟΤ
ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ
Σ.Κ. ΟΦΗΑΓΑ
ΓΔ ΞΤΝΙΑΓΟ
Σ.Κ. ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΓΟΜΟΚΟΤ
Σ.Κ. ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟΤ
Σ.Κ. ΚΟΡΟΜΖΛΔΑ
Σ.Κ. ΜΑΚΡΤΡΡΑΥΖ
Σ.Κ. ΞΤΝΗΑΓΟ
Σ.Κ. ΟΜΒΡΗΑΚΖ
Σ.Κ. ΠΑΝΑΓΗΑ
Σ.Κ. ΠΔΡΗΒΟΛΗΟΤ
ΓΟΜΟΚΟΤ
ΓΗΜΟ ΛΑΜΙΔΩΝ
ΓΔ ΓΟΡΓΟΠΟΣΑΜΟΤ
Σ.Κ. ΒΑΡΓΑΣΧΝ
Σ.Κ. ΓΟΡΓΟΠΟΣΑΜΟΤ
Σ.Κ. ΓΑΜΑΣΑ
Σ.Κ. ΓΔΛΦΗΝΟΤ
Σ.Κ. ΓΤΟ ΒΟΤΝΧΝ
Σ.Κ. ΔΛΔΤΘΔΡΟΥΧΡΗΟΤ
Σ.Κ. ΖΡΑΚΛΔΗΑ
Σ.Κ. ΚΟΤΜΑΡΗΣΗΟΤ
Σ.Κ. ΜΟΥΟΥΧΡΗΟΤ
Σ.Κ. ΝΔΟΤ ΚΡΗΚΔΛΟΤ
ΓΔ ΛΑΜΙΔΩΝ
Γ.Κ. ΡΟΓΗΣΖ
Γ.Κ. ΣΑΤΡΟΤ
Σ.Κ. ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ
Σ.Κ. ΑΝΘΖΛΖ
Σ.Κ. ΓΗΒΡΖ
Σ.Κ. ΘΔΡΜΟΠΤΛΧΝ
Σ.Κ. ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ
Σ.Κ. ΚΟΜΜΑΣΟ
Σ.Κ. ΚΧΣΑΛΔΞΖ
Σ.Κ. ΛΤΓΑΡΗΑ
Σ.Κ. ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΤΖ
Σ.Κ. ΦΡΑΝΣΕΖ
ΓΔ ΛΙΑΝΟΚΛΑΓΙ
Σ.Κ. ΑΜΟΤΡΗΟΤ
Σ.Κ. ΕΖΛΔΤΣΟΤ
Σ.Κ.. ΛΗΑΝΟΚΛΑΓΗΟΤ
Σ.Κ. ΜΟΥΟΚΑΡΤΑ
Σ.Κ. ΣΗΡΦΑΚΑ
ΓΔ ΤΠΑΣΗ

7

ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟ
ΚΩΓΙΚΟ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ
ΠΔΡΙΟΥΗ

ΔΚΣΑΗ (Km²)

ΠΛΗΘΤΜΟ
 (στοιχεία
2011 - μόνιμος
πληθυσμός)

303
386
128
280
432
3.313
162
285
228
216
691
257

27030112
27030113
27030114
27030115
27030116
270302
27030202
27030203
27030204
27030205
27030206
27030207

Μεηνλεθηηθή
Οξεηλή
Μεηνλεθηηθή
Καλνληθή
Μεηνλεθηηθή
Καλνληθή
Καλνληθή
Καλνληθή
Καλνληθή
Καλνληθή
Καλνληθή

22,85
32,25
9,85
19,37
39,11
155
9,6
18,55
22,36
6,95
41,04
9,97

27030201

Καλνληθή

30,77

1159

27030208
270303

Καλνληθή

15,76
206,8

315
3.549

27030302

Οξεηλή

11,35

353

27030303
27030304
27030305
27030306
27030301
27030307

Μεηνλεθηηθή
Μεηνλεθηηθή
Μεηνλεθηηθή
Μεηνλεθηηθή
Μεηνλεθηηθή
Μεηνλεθηηθή

20,18
7,52
50,99
20,97
46,23
11,53

312
232
352
459
1248
158

27030308

Μεηνλεθηηθή

38,03

435

801,93
135,33
5,38
6,98
21,7
8,22
45,76
19,48
7,18
5,2
11,5
3,93
357,27
19,75
12,73
59,07
50,15
48,57
36,95
42,14
9,08
11,85
32,98
13,62
20,38
80,25
6,9
16,92
12,75
22,83
20,85
229,08

22.485
3.152
254
453
374
52
79
119
469
43
822
487
12.710
3509
2489
957
1693
192
295
173
493
397
748
989
775
2.186
278
282
1085
215
326
4.437

2701
270102
27010202
27010203
27010204
27010205
27010206
27010207
27010208
27010209
27010201
27010210
270101
27010111
27010112
27010102
27010103
27010104
27010105
27010106
27010107
27010108
27010109
27010110
27010113
270103
27010302
27010303
27010301
27010304
27010305
270105

Καλνληθή
Καλνληθή
Καλνληθή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Καλνληθή
Οξεηλή
Καλνληθή
Καλνληθή
Καλνληθή
Καλνληθή
Μεηνλεθηηθή
Καλνληθή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Καλνληθή
Καλνληθή
Καλνληθή
Καλνληθή
Καλνληθή
Καλνληθή
Καλνληθή
Καλνληθή
Οξεηλή
Καλνληθή

1ε ηξνπνπνίεζε 1εο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο Τπνκέηξνπ 19.2 γηα Πξάμεηο Ιδησηηθνύ Υαξαθηήξα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ
ΔΝΟΣΗΣΑ

ΓΗΜΟ

ΓΗΜΟΣΙΚΗ/ ΣΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ

Σ.Κ. ΑΡΓΤΡΟΥΧΡΗΟΤ
Σ.Κ. ΒΑΗΛΗΚΧΝ
Σ.Κ. ΚΑΣΑΝΔΑ
Σ.Κ. ΚΟΜΠΟΣΑΓΧΝ
Σ.Κ. ΛΑΓΗΚΟΤ
Σ.Κ. ΛΟΤΣΡΧΝ ΤΠΑΣΖ
Σ.Κ. ΛΤΥΝΟΤ
Σ.Κ. ΜΔΞΗΑΣΧΝ
Σ.Κ. ΜΔΟΥΧΡΗΟΤ
ΤΠΑΣΖ
Σ.Κ. ΝΔΟΥΧΡΗΟΤ ΤΠΑΣΖ
Σ.Κ. ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ
Σ.Κ. ΠΤΡΓΟΤ
Σ.Κ. ΡΟΓΧΝΗΑ
Σ.Κ. ΤΚΑ ΤΠΑΣΖ
Σ.Κ. ΤΠΑΣΖ
ΓΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ
ΓΔ ΑΣΑΛΑΝΣΗ
Γ.Κ. ΑΣΑΛΑΝΣΖ
Σ.Κ. ΔΞΑΡΥΟΤ
Σ.Κ. ΚΑΛΑΠΟΓΗΟΤ
Σ.Κ. ΚΤΠΑΡΗΗΟΤ
Σ.Κ. ΚΤΡΣΧΝΖ
Σ.Κ. ΜΔΓΑΠΛΑΣΑΝΟΤ
Σ.Κ. ΣΡΑΓΑΝΑ
ΓΔ ΓΑΦΝΟΤΙΩΝ
Γ.Κ. ΛΗΒΑΝΑΣΧΝ
Σ.Κ. ΑΡΚΗΣΑ
Σ.Κ. ΓΟΤΛΔΜΗΟΤ
ΓΔ ΜΑΛΔΙΝΗ
Γ.Κ. ΜΑΛΔΗΝΖ
Σ.Κ. ΠΡΟΚΤΝΑ
ΓΔ ΟΠΟΤΝΣΙΩΝ
Γ.Κ. ΜΑΡΣΗΝΟΤ
Σ.Κ. ΛΑΡΤΜΝΖ
ΓΗΜΟ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ
ΠΔΡΙΟΥΗ

ΔΚΣΑΗ (Km²)

ΠΛΗΘΤΜΟ
 (στοιχεία
2011 - μόνιμος
πληθυσμός)

27010502
27010503
27010505
27010506
27010507
27010508
27010509
27010510

Οξεηλή
Καλνληθή
Οξεηλή
Καλνληθή
Καλνληθή
Καλνληθή
Καλνληθή
Καλνληθή

8,48
3,58
20,91
18,75
5
7,56
3,7
20,68

201
182
268
539
299
479
149
618

27010511

Οξεηλή

12,95

80

27010512
27010513
27010514
27010515
27010516
27010501
2704
270401
27040101
27040102
27040103
27040104
27040105
27040106
27040107
270402
27040201
27040202
27040203
270403
27040301
27040302
270404
27040401
27040402

Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Καλνληθή
Καλνληθή
Οξεηλή

46,51
8,2
10,23
16,68
6,35
39,5
614,75
304,14
94,51
58,84
37,66
15,55
38,22
28,03
31,33
77,36
37,05
26,41
13,9
103,71
88,56
15,15
129,54
107,79
21,75

197
96
106
455
216
552
19.623
8.267
5199
699
444
194
445
418
868
3.629
2559
939
131
4.526
4427
99
3.201
1923
1278

836,54

16.036

ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟ
ΚΩΓΙΚΟ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ

Οξεηλή
Μεηνλεθηηθή
Μεηνλεθηηθή
Καλνληθή
Καλνληθή
Οξεηλή
Καλνληθή
Καλνληθή
Καλνληθή
Οξεηλή
Μεηνλεθηηθή
Μεηνλεθηηθή
Μεηνλεθηηθή
Μεηνλεθηηθή

2705
ΓΔ ΑΓΙΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟΤ
Σ.Κ. ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ
Σ.Κ. ΒΗΣΟΛΖ
Σ.Κ. ΓΗΚΑΣΡΟΤ
Σ.Κ. ΜΑΤΡΗΛΟΤ
Σ.Κ. ΜΔΓΑΛΖ ΚΑΦΖ
Σ.Κ. ΜΔΡΚΑΓΑ
Σ.Κ. ΜΔΑΗΑ ΚΑΦΖ
Σ.Κ. ΝΔΟΥΧΡΗΟΤ
ΣΤΜΦΡΖΣΟΤ
Σ.Κ. ΠΑΛΑΗΟΚΑΣΡΟΤ
Σ.Κ. ΠΔΡΗΒΛΔΠΣΟΤ
Σ.Κ. ΠΗΣΗΧΣΧΝ
Σ.Κ. ΠΣΔΛΔΑ
ΓΔ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
Γ.Κ. ΜΑΚΡΑΚΧΜΖ
Σ.Κ. ΑΡΥΑΝΗΟΤ
Σ.Κ. ΑΒΔΣΗΟΤ
Σ.Κ. ΓΗΑΝΝΗΣΟΤ
Σ.Κ. ΓΡΑΜΜΔΝΖ
Σ.Κ. ΚΑΣΡΗΟΤ

8

270502
27050201
27050202
27050203
27050204
27050205
27050206
27050207

Μεηνλεθηηθή
Μεηνλεθηηθή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή

157,05
19,8
4,48
20,82
7,6
11,8
17,43
4,37

2.305
480
245
283
146
215
356
53

27050208

Οξεηλή

13,35

68

27050209
27050210
27050211
27050212
270503
27050301
27050302
27050303
27050304
27050305
27050306

Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή

18,11
15,74
13,7
9,85
271,28
12,58
24,05
13,55
37,97
15,9
11,1

74
28
101
256
5.617
2245
363
74
363
335
565

Καλνληθή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή

1ε ηξνπνπνίεζε 1εο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο Τπνκέηξνπ 19.2 γηα Πξάμεηο Ιδησηηθνύ Υαξαθηήξα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ
ΔΝΟΣΗΣΑ

ΓΗΜΟ

ΓΗΜΟΣΙΚΗ/ ΣΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ

Σ.Κ. ΛΗΣΟΔΛΟΤ
Σ.Κ. ΜΑΚΡΖ
Σ.Κ. ΠΑΛΑΗΑ
ΓΗΑΝΝΗΣΟΤ
Σ.Κ. ΠΑΠΠΑ
Σ.Κ. ΠΛΑΣΤΣΟΜΟΤ
Σ.Κ. ΡΟΒΟΛΗΑΡΗΟΤ
Σ.Κ. ΣΡΗΛΟΦΟΤ
Σ.Κ. ΣΟΤΚΚΑ
ΓΔ ΠΔΡΥΔΙΑΓΟ
Γ.Κ. ΠΔΡΥΔΗΑΓΟ
Σ.Κ. ΑΓΗΟΤ ΧΣΟΤ
Σ.Κ. ΑΝΑΣΟΛΖ
Σ.Κ. ΑΡΓΤΡΗΧΝ
Σ.Κ. ΓΑΡΓΗΚΗΟΤ
Σ.Κ. ΚΑΛΛΗΘΔΑ
Σ.Κ. ΚΑΜΠΗΧΝ
Σ.Κ. ΚΑΝΑΛΗΧΝ
Σ.Κ. ΚΛΧΝΗΟΤ
Σ.Κ. ΚΟΛΟΚΤΘΗΑ
Σ.Κ. ΚΤΡΗΑΚΟΥΧΡΗΟΤ
Σ.Κ. ΛΔΤΚΑΓΟ
Σ.Κ. ΜΑΡΜΑΡΧΝ
Σ.Κ. ΜΔΟΠΟΣΑΜΗΑ
Σ.Κ. ΝΗΚΟΛΗΣΗΟΤ
Σ.Κ. ΠΑΛΑΗΟΒΡΑΥΑ
Σ.Κ. ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗΟΤ
ΣΤΜΦΡΖΣΟΤ
Σ.Κ. ΠΔΡΗΒΟΛΗΟΤ
Σ.Κ. ΠΗΣΗΟΤ
Σ.Κ. ΠΛΑΣΑΝΟΤ
Σ.Κ. ΠΟΤΓΚΑΚΗΧΝ
Σ.Κ. ΦΣΔΡΖ
ΓΔ ΣΤΜΦΡΗΣΟΤ
Σ.Κ. ΣΤΜΦΡΖΣΟΤ
Γ. ΜΩΛΟΤ –
ΑΓ.ΚΩΝ/ΟΤ

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ
ΠΔΡΙΟΥΗ

ΔΚΣΑΗ (Km²)

ΠΛΗΘΤΜΟ
 (στοιχεία
2011 - μόνιμος
πληθυσμός)

27050307
27050308

Οξεηλή
Καλνληθή

11,85
5,9

66
307

27050309

Οξεηλή

31,38

174

27050310
27050311
27050312
27050313
27050314
270501
27050101
27050102
27050103
27050104
27050105
27050106
27050107
27050108
27050109
27050110
27050111
27050112
27050113
27050114
27050115
27050116

Καλνληθή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Καλνληθή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Μεηνλεθηηθή
Οξεηλή
Οξεηλή
Μεηνλεθηηθή
Οξεηλή
Καλνληθή
Οξεηλή
Μεηνλεθηηθή

17,75
13,55
25,8
18,92
30,98
379,53
15,18
23,58
21,6
22,26
42,03
14,58
13,95
10,38
10,53
16,24
30,46
12,09
33,71
8,43
5,7
21,58

64
258
303
98
402
7.680
2691
307
166
303
329
242
156
304
224
120
190
394
231
377
48
419

27050117

Οξεηλή

7,85

120

27050118
27050119
27050120
27050121
27050122
270504
27050401

Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Μεηνλεθηηθή

12,1
6,73
20,69
16,83
13,03

Οξεηλή

28,68

127
89
84
208
551
434
434

337,3

12.090

72,29
39,71
32,58
117,5
51,95
18,52
47,03
147,51
21,35
9,72
14,4
13,87
13,2
10,22
11,1
40,08
13,57
463,87
133,06
15,17
8,9

3.183
2886
297
4.728
2796
1355
577
4.179
1974
282
725
37
118
168
254
243
378
12.750
3.764
816
384

ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟ
ΚΩΓΙΚΟ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ

2706
ΓΔ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΤ
Γ.Κ. ΑΓ. ΚΧΝ/ΝΟΤ
Σ.Κ. ΑΓΝΑΝΣΖ
ΓΔ ΚΑΜΔΝΩΝ ΒΟΤΡΛΩΝ
Γ.Κ. ΚΑΜΔΝΧΝ ΒΟΤΡΛΧΝ
Σ.Κ. ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΟΤ
Σ.Κ. ΡΔΓΚΗΝΗΟΤ
ΓΔ ΜΩΛΟΤ
Γ.Κ. ΜΧΛΟΤ
Σ.Κ. ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΟ
Σ.Κ.ΑΓΗΟΤ ΔΡΑΦΔΗΜ
Σ.Κ. ΑΓ.ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ
Σ.Κ. ΑΝΑΒΡΑ
Σ.Κ. ΚΑΛΛΗΓΡΟΜΟΤ
Σ.Κ. ΚΟΜΝΗΝΖ
Σ.Κ. ΜΔΝΓΔΝΗΣΖ
Σ.Κ. ΚΑΡΦΔΗΑ

ΓΗΜΟ ΣΤΛΙΓΟ
ΓΔ ΔΥΙΝΑΙΩΝ
Σ.Κ. ΑΥΗΝΟΤ
Σ.Κ. ΑΥΛΑΓΗΟΤ
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270602
27060201
27060202
270601
27060101
27060102
27060103
270603
27060301
27060302
27060303
27060304
27060305
27060306
27060307
27060308
27060309
2707
270702
27070202
27070203

Καλνληθή
Οξεηλή
Οξεηλή
Καλνληθή
Οξεηλή
Καλνληθή
Καλνληθή
Καλνληθή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Καλνληθή
Καλνληθή
Οξεηλή

1ε ηξνπνπνίεζε 1εο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο Τπνκέηξνπ 19.2 γηα Πξάμεηο Ιδησηηθνύ Υαξαθηήξα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ
ΔΝΟΣΗΣΑ

ΓΗΜΟ

ΓΗΜΟΣΙΚΗ/ ΣΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ

Σ.Κ. ΚΑΡΑΒΟΜΤΛΟΤ
Σ.Κ. ΠΑΛΑΗΟΚΔΡΑΔΑ
Σ.Κ. ΡΑΥΧΝ
Σ.Κ. ΠΑΡΣΗΑ
ΓΔ ΠΔΛΑΓΙΑ
Σ.Κ. ΒΑΘΤΚΟΗΛΟΤ
Σ.Κ. ΓΛΤΦΑ
Σ.Κ. ΜΤΛΧΝ
Σ.Κ. ΠΔΛΑΓΗΑ
ΓΔ ΣΤΛΙΓΟ
Γ.Κ. ΣΤΛΗΓΟ
Σ.Κ. ΑΓΗΑ ΜΑΡΗΝΖ
Σ.Κ. ΑΝΤΓΡΟΤ
Σ.Κ. ΑΤΛΑΚΗΟΤ
Σ.Κ. ΛΟΓΓΗΣΗΟΤ
Σ.Κ. ΝΔΡΑΨΓΑ

ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟ
ΚΩΓΙΚΟ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ

27070204
27070205
27070201
27070206
270703
27070302
27070303
27070304
27070301
270701
27070101
27070102
27070103
27070104
27070105
27070106

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ
ΠΔΡΙΟΥΗ

Καλνληθή
Οξεηλή
Καλνληθή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Καλνληθή
Μεηνλεθηηθή
Οξεηλή
Καλνληθή
Οξεηλή
Οξεηλή

Π.Δ. ΔΤΡΤΣΑΝΙΑ
ΓΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΔ ΑΓΡΑΦΩΝ
Σ.Κ. ΑΓΡΑΦΧΝ
Σ.Κ. ΒΡΑΓΓΗΑΝΧΝ
Σ.Κ. ΔΠΗΝΗΑΝΧΝ
Σ.Κ. ΜΑΡΑΘΟΤ
Σ.Κ. ΜΟΝΑΣΖΡΑΚΗΟΤ
Σ.Κ. ΣΡΗΓΔΝΓΡΟΤ
Σ.Κ. ΣΡΟΒΑΣΟΤ
ΓΔ ΑΠΔΡΑΝΣΙΩΝ
Σ.Κ. ΒΑΛΑΧΡΑ
Σ.Κ. ΒΟΤΛΠΖ
Σ.Κ. ΓΡΑΝΗΣΖ
Σ.Κ. ΛΖΜΔΡΗΟΤ
Σ.Κ. ΛΗΘΟΥΧΡΗΟΤ
Σ.Κ. ΗΒΗΣΖ
Σ.Κ. ΣΟΠΟΛΗΑΝΧΝ
ΓΔ ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟΤ
Σ.Κ. ΚΔΓΡΧΝ
Σ.Κ. ΛΔΠΗΑΝΧΝ
Σ.Κ. ΝΔΟΤ ΑΡΓΤΡΗΟΤ
Σ.Κ. ΠΡΑΗΑ
Σ.Κ. ΡΑΠΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔ ΒΙΝΙΑΝΗ
Σ.Κ. ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
Σ.Κ. ΒΗΝΗΑΝΖ
Σ.Κ. ΓΑΦΝΖ
Σ.Κ. ΚΔΡΑΟΥΧΡΗΟΤ
Σ.Κ. ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΑ
Σ.Κ. ΥΡΤΧ
ΓΔ ΦΡΑΓΚΙΣΑ
Σ.Κ. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ
ΦΡΑΓΚΗΣΑ
Σ.Κ. ΓΤΣΗΚΖ
ΦΡΑΓΚΗΣΑ
Σ.Κ. ΔΠΗΚΟΠΖ
Σ.Κ. ΜΑΡΑΘΗΑ
Σ.Κ. ΠΑΛΑΗΟΚΑΣΟΤΝΑ
Σ.Κ. ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗΟΤ
Σ.Κ. ΣΡΗΠΟΣΑΜΟΤ
ΓΗΜΟ
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3002
300202
30020201
30020202
30020203
30020204
30020205
30020206
30020207
300203
30020302
30020303
30020301
30020304
30020305
30020306
30020307
300204
30020402
30020403
30020404
30020405
30020401
300201
30020102
30020103
30020104
30020101
30020105
30020106
300205

Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή

ΔΚΣΑΗ (Km²)

ΠΛΗΘΤΜΟ
 (στοιχεία
2011 - μόνιμος
πληθυσμός)

7,46
52,24
16,62
32,67
128,33
18,91
28,09
29,24
52,09
202,48
35,91
3,16
35,6
25,97
31,63
70,21
1.868,93
920,34
288,55
86,98
41,9
59,7
40
28,7
8,45
22,82
175,83
25,27
33,8
32,61
14,53
18,21
33,49
17,92
125,95
9,45
18,77
18,07
50,58
29,08
152,74
23,43
17,16
17,93
36,18
32,81
25,23
177,27

673
291
1175
425
2.860
194
673
378
1615
6.126
5011
355
157
471
48
84
20.081
6.976
1.142
398
79
191
131
92
80
171
1.739
369
219
561
170
206
74
140
1.581
224
202
287
273
595
967
43
130
200
473
72
49
1.547

30020502

Οξεηλή

14,58

177

30020501

Οξεηλή

33,99

394

30020503
30020504
30020505
30020506
30020507
3001

Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή

11,16
29,74
30,26
19,95
37,59
948,59

65
91
390
210
220
13.105
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ
ΔΝΟΣΗΣΑ

ΓΗΜΟ

ΓΗΜΟΣΙΚΗ/ ΣΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ

ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟ
ΚΩΓΙΚΟ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ
ΠΔΡΙΟΥΗ

ΔΚΣΑΗ (Km²)

ΠΛΗΘΤΜΟ
 (στοιχεία
2011 - μόνιμος
πληθυσμός)

215,75
37,32
32,17
51,71
25,74
26,83
18,28
23,7
250,89
59,04
17,48
5,93
15,78
9,87
31,64
8,67
13,78
16,38
14,79
9,8
25,38
9,65
12,7
76,83
24,25
11,87
19,7
6,83
14,18
126,21
15,48
11,68
18,73
8,83
16,13
14,81
8,23
6,68
12,48
13,16
146,68
7,43
12,05
3,85
8,68
16,55
20,51
15,61
27,34
13,08
14,73
6,85
132,23
25,78
59,57

1.072
13
334
161
150
101
253
60
8.575
7348
240
12
287
67
97
75
61
34
44
134
139
10
27
547
204
60
204
49
30
856
57
21
48
126
284
154
21
41
50
54
1.430
61
167
98
56
179
239
69
263
101
53
144
625
98
229

ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ
ΓΔ ΓΟΜΝΙΣΑ
Σ.Κ. ΑΜΠΛΗΑΝΖ
Σ.Κ. ΓΟΜΝΗΣΑ
Σ.Κ. ΚΡΗΚΔΛΛΟΤ
Σ.Κ. ΜΔΟΚΧΜΖ
Σ.Κ. ΡΟΚΑ
Σ.Κ. ΣΑΒΛΧΝ
Σ.Κ. ΦΗΑΝΧΝ
ΓΔ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ
Γ.Δ. ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ
Σ.Κ. ΑΓ. ΒΛΑΥΔΡΝΖ
Σ.Κ. ΑΓ. ΑΝΓΡΔΟΤ
Σ.Κ. ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ
Σ.Κ. ΒΟΤΣΤΡΟΤ
Σ.Κ. ΚΑΛΔΜΔΝΟΤ
Σ.Κ. ΚΟΡΤΥΑΓΧΝ
Σ.Κ. ΜΤΡΗΚΖ
Σ.Κ. ΠΑΠΠΑΡΟΤΗΟΤ
Σ.Κ. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ
Σ.Κ. ΔΛΛΧΝ
Σ.Κ. ΣΔΝΟΜΑΣΟ
Σ.Κ. ΣΔΦΑΝΗΟΤ
Σ.Κ. ΦΗΓΑΚΗΧΝ
ΓΔ ΚΣΗΜΔΝΙΩΝ
Σ.Κ. ΑΓ. ΣΡΗΑΓΟ
Σ.Κ. ΑΓ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ
Σ.Κ. ΓΟΜΝΗΑΝΧΝ
Σ.Κ. ΠΔΣΡΑΛΧΝΧΝ
Σ.Κ. ΥΟΥΛΗΑ
ΓΔ ΠΟΣΑΜΙΑ
Σ.Κ. ΑΝΗΑΓΑ
Σ.Κ. ΓΔΡΜΑΣΗΟΤ
Σ.Κ. ΚΑΡΗΣΖ
Σ.Κ. ΚΛΑΤΗΟΤ
Σ.Κ. ΜΔΓΑΛΟΤ ΥΧΡΗΟΤ
Σ.Κ. ΜΗΚΡΟΤ ΥΧΡΗΟΤ
Σ.Κ. ΜΟΤΕΗΛΟΤ
Σ.Κ. ΝΟΣΗΜΟΤ
Σ.Κ. ΤΓΚΡΔΛΛΟΤ
Σ.Κ. ΥΔΛΗΓΟΝΟ
ΓΔ ΠΡΟΤΟΤ
Σ.Κ. ΑΛΔΣΗΧΝ
Σ.Κ. ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ
Σ.Κ. ΒΔΛΧΣΧΝ
Σ.Κ. ΔΧΥΧΡΗΧΝ
Σ.Κ. ΚΑΣΑΝΔΑ
Σ.Κ. ΚΑΣΑΒΟΘΡΑ
Σ.Κ. ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ
Σ.Κ. ΠΡΟΤΟΤ
Σ.Κ. ΑΡΚΗΝΖ
Σ.Κ. ΣΑΤΡΟΥΧΡΗΟΤ
Σ.Κ. ΣΟΡΝΟΤ
ΓΔ ΦΟΤΡΝΑ
Σ.Κ. ΒΡΑΥΑ
Σ.Κ. ΚΛΔΗΣΟΤ
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300102
30010202
30010203
30010201
30010204
30010205
30010206
30010207
300101
30010101
30010102
30010103
30010104
30010105
30010106
30010107
30010108
30010109
30010110
30010111
30010112
30010113
30010114
300103
30010301
30010302
30010303
30010304
30010305
300104
30010402
30010403
30010404
30010405
30010401
30010406
30010407
30010408
30010409
30010410
300105
30010502
30010503
30010504
30010505
30010506
30010507
30010508
30010501
30010509
30010510
30010511
300106
30010602
30010603

Καλνληθή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
Οξεηλή
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ
ΔΝΟΣΗΣΑ

ΓΗΜΟ

ΓΗΜΟΣΙΚΗ/ ΣΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ

Σ.Κ. ΦΟΤΡΝΑ

ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟ
ΚΩΓΙΚΟ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ
ΠΔΡΙΟΥΗ

ΔΚΣΑΗ (Km²)

ΠΛΗΘΤΜΟ
 (στοιχεία
2011 - μόνιμος
πληθυσμός)

Οξεηλή

46,88

298

5.631,24

114.560

30010601

ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ

1.2 Δίδνο ηεο ελίζρπζεο θαη πνζά ζηήξημεο
α. Ζ ελίζρπζε ρνξεγείηαη ζην δηθαηνχρν κε ηε κνξθή επηρνξήγεζεο θαη ην χςνο ηεο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ επηιέμηκσλ
δαπαλψλ.
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο θάζε αίηεζεο ζηήξημεο δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ ελίζρπζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο
600.000 € γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε ππνδνκέο ή / θαη εμνπιηζκφ θαη ηηο 100.000 € γηα άπιεο πξάμεηο.
Κάζε δπλεηηθφο δηθαηνχρνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη πξάμε κε πξνυπνινγηζκφ ζηα αλσηέξσ φξηα. Χζηφζν, απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε κηαο πξάμεο απνηειεί ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ ηεο πξφζθιεζεο.
ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ θαζεζηψηνο De Minimis (ΚΑΝ 1407/13), ε κέγηζηε Γεκφζηα Γαπάλε κπνξεί λα αλέιζεη ζηηο
200.000 € ηελ ηξηεηία ζπλαζξνίδνληαο θαη ηπρφλ εληζρχζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί ή ζα ιεθζνχλ, απφ άιια κέηξα πνπ ππάγνληαη
ζην θαζεζηψο De Minimis ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηξηψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ ζε επίπεδν εληαίαο επηρείξεζεο.
β. Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο, είλαη επηιέμηκνο, θαηά ην κέξνο πνπ δελ είλαη αλαθηήζηκνο δπλάκεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο.

1.3 Υξεκαηνδνηηθό ζρήκα
Ζ ελίζρπζε ρνξεγείηαη ζην δηθαηνχρν κε ηε κνξθή επηρνξήγεζεο θαη ην χςνο ηεο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ.
Ο πξνυπνινγηζκφο πνπ δηακνξθψλεηαη κε ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηνπ θάζε αηηήκαηνο ζηήξημεο απνηειεί ηνλ
ζπλνιηθφ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Γελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί νπνηαδήπνηε αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ
εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ.

1.3.1Έληαζε ηεο ελίζρπζεο
Ζ έληαζε ηεο ελίζρπζεο ησλ αηηήζεσλ ζηήξημεο, ν εθαξκνδφκελνο θαλνληζκφο ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο, νη εηδηθνί φξνη αλά
ππνδξάζε γηα ην ζχλνιν ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ππνδξάζεσλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, παξνπζηάδνληαη
αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα IV.
ε θάζε πεξίπησζε, ε έληαζε ηεο ελίζρπζεο, ζε φξνπο παξνχζαο αμίαο θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο, δελ
ππεξβαίλεη ηα αλψηαηα πνζνζηά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνπο Καλ. Δ.Δ. 651/2014 & 1305/2013 (παξάξηεκα ΗΗ).
1.3.2 Ιδησηηθή ζπκκεηνρή
Ζ ηδησηηθή ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ, ζε φηη αθνξά ηελ πξάμε, πξνθχπηεη απφ ηελ δηαθνξά ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο απφ ην
πλνιηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ.
Γηα ηελ θάιπςε ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο, ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηδίνπο πφξνπο (ίδηα
ζπκκεηνρή) ή/θαη δάλεην ή/θαη ζπλδπαζκφ ηνπο. Σν δάλεην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη δπλαηφλ λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηα
ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηνπ ΔΠΑ, φπσο π.ρ. α) παξνρή εγγχεζεο ηεο ΔΣΔΑΝ ΑΔ γηα ιήςε επελδπηηθνχ δαλείνπ ή ιήςε
εγγπεηηθήο επηζηνιήο, β) ηελ παξνρή επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ κε ρακειφ επηηφθην θαη επλντθνχο φξνπο.
ε πεξίπησζε πνπ ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηνπ ΔΠΑ ζπλδπάδνληαη κε επηρνξεγήζεηο:
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α) νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηνπ ΔΠΑ εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο κνξθέο ζηήξημεο γηα ηηο ελ ιφγσ
πξάμεηο.
β) πξέπεη λα ηεξνχληαη νη ηζρχνληεο θαλφλεο ηεο Έλσζεο πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη ζπλδπαζκνχ επηρνξεγήζεσλ κε
ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηνπ ΔΠΑ.
γ) πξέπεη λα δηελεξγνχληαη ρσξηζηέο ινγηζηηθέο εγγξαθέο γηα ηελ θάζε κνξθή ζηήξημεο.
δ) κπνξεί ν ζπλδπαζκφο ηνπο λα θαιχπηεη ηελ ίδηα δαπάλε ππφ ηνλ φξν φηη ην άζξνηζκα φισλ ησλ ζπλδπαζκέλσλ κνξθψλ
ζηήξημεο δελ ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο (ην ηκήκα ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ ππνζηεξηδφκελν
απφ ην ΔΠΑ καδί κε ηελ Δπηρνξήγεζε λα είλαη κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ επηρνξεγνχκελνπ π/π ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ).
ε) νη επηρνξεγήζεηο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνπιεξσκή ζηήξημεο πνπ ειήθζε απφ ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηνπ ΔΠΑ.
ζη) ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηνπ ΔΠΑ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε πξνρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη φηαλ ην ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν εκπεξηέρεη ελίζρπζε, ην Αθαζάξηζην Ηζνδχλακν Δπηρνξήγεζεο (ΑΗΔ) απηήο
ζσξεχεη κε ηελ επηρνξήγεζε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νξίνπ πνπ ζέηνπλ νη Καλνληζκνί ρνξήγεζεο ησλ εληζρχζεσλ.
Ζ απφδεημε ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο δχλαηαη λα ηεθκεξηψλεηαη, είηε κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ, είηε κε ζρεηηθφ
ηξαπεδηθφ έγγξαθν, είηε κε ηελ θαηνρή άιινπ άκεζα ξεπζηνπνηήζηκνπ ηίηινπ φπσο κεηνρέο θαη νκφινγα.
Δηδηθά γηα ηηο πξάμεηο πνπ εληζρχνληαη κέζσ ηνπ Άξζξνπ 14 ηνπ Καλ (ΔΔ) αξηζ. 651/2014 ηεο Δπηηξνπήο ε ηδησηηθή ζπκκεηνρή
ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο ελίζρπζεο πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 25% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη ν δηθαηνχρνο νθείιεη λα ην
απνδεηθλχεη θαηά ηελ αίηεζε, είηε κέζσ ηδίσλ πφξσλ είηε κέζσ εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη εηδηθφηεξα κέζσ εγθεθξηκέλνπ
ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ (ε έγθξηζε ηνπ δαλείνπ πξναπαηηείηαη ηεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο) θαη κε κνξθή πνπ
δελ ελέρεη ζηνηρεία θξαηηθήο ελίζρπζεο.
Όηαλ γίλεηαη ρξήζε Τπεχζπλεο Γήισζεο πεξί ηδίσλ πφξσλ, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη φηη ζε πεξίπησζε δαλεηζκνχ, πνπ ζα
αλέξρεηαη ζην σο άλσ πνζνζηφ, ην δάλεην ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξν απφ θάζε είδνπο θξαηηθή ελίζρπζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ εγγπήζεσλ ή επηδνηήζεσλ επηηνθίνπ, ή δαλείνπ κε επλντθφηεξνπο φξνπο ρνξήγεζεο κέζσ θάζε
είδνπο ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ.
Ζ απνπζία θάζε θξαηηθήο ζηήξημεο, πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πνπ
ρξεκαηνδνηείηαη θαη ζε φια ηα ζηάδηα (αίηεζε, πξνθαηαβνιή, ελδηάκεζεο πιεξσκέο, ηειηθή πιεξσκή) πξνθεηκέλνπ ε ελ ιφγσ
ελίζρπζε λα είλαη ζπκβαηή.
Δπηζεκαίλεηαη φηη επεηδή ε θάιπςε ηεο Ηδησηηθήο πκκεηνρήο απνηειεί βαζκνινγνχκελν θξηηήξην, ε πξνζθφκηζε Τπεχζπλεο
Γήισζεο βαζκνινγείηαη κε κεδέλ (0).
1.4 Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο
Ο Γηθαηνχρνο νθείιεη λα νινθιεξψζεη ην νηθνλνκηθφ θαη θπζηθφ αληηθείκελν ηεο πξάμεο, εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηφο ηεο, φπσο δειψλεηαη ζηελ αίηεζε ζηήξημεο, θαη εληφο, ην πνιχ, ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ ζηηγκή ηεο έληαμεο
θαη ζε θάζε πεξίπησζε κέρξη ηελ 30-06-2023.
ε πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν Γηθαηνχρνο κπνξεί λα δεηήζεη παξάηαζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ
έξγνπ ηνπ, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ηελ ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο απφ
ηελ αξρηθή θαηαιεθηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο.
Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο κηαο πξάμεο κπνξεί λα παξαηαζεί γηα έμη (6) αθφκα κήλεο κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΔΤΔ ΠΑΑ
2014 – 2020, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κεηά απφ κε αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ πξνο απηή.
ε θάζε πεξίπησζε νη παξαπάλσ παξαηάζεηο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηελ 30-06-2023.
Δπίζεο, ε ΟΣΓ έρεη δηθαίσκα γηα αίηεκα νκαδηθήο παξάηαζεο ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ έξγσλ ηεο ίδηαο πξφζθιεζεο, απφ ηελ
ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, κε ηελ θαηάιιειε ηεθκεξίσζε, γηα ην σο άλσ ρξνληθφ δηάζηεκα.
Ζ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο δειψλεηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν κε ηε θαηάζεζε ηνπ ηειεπηαίνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο ή ηξνπνπνίεζεο
ηεο πξάμεο ζηελ ΟΣΓ. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ, ε πξάμε απεληάζζεηαη, απηφκαηα απφ ηελ ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο
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νηθείαο Πεξηθέξεηαο. ε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαβιεζεί δεκφζηα δαπάλε, απηή επηζηξέθεηαη εληφθσο, κε ηελ δηαδηθαζία ησλ
αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ.
1.5 Δηδηθνί όξνη εθαξκνγήο
Οη επηρεηξήζεηο πνπ εληζρχνληαη, ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκνχλ θαη λα πξναζπίδνπλ ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, λα
απνηξέπνπλ θάζε δηάθξηζε εμαηηίαο ηνπ θχινπ, ηεο θπιήο ή ηεο εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ηεο ζξεζθείαο ή ησλ πεπνηζήζεσλ θαη λα
ιακβάλνπλ κέξηκλα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε απηέο αηφκσλ κε αλαπεξία, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην
άξζξν 7 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013,
πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη
ην Σακείν πλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζέβνληαη ηελ αξρή ηεο
αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηηο απαηηήζεηο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, απφδνζεο πφξσλ, κεηξηαζκνχ
θιηκαηηθήο αιιαγήο, κεηξηαζκνχ θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη πξνζηαζίαο βηνπνηθηιφηεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ αλσηέξσ
θαλνληζκνχ.
Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε Μεγάιεο, Μεζαίεο, Μηθξέο θαη Πνιχ Μηθξέο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Η ηνπ
Καλ. Δ.Δ. 651/2014 (Παξάξηεκα ΙΙ.3) ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο) ή ή κε ηε ζχζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο
Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.
ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ
αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη εηδηθφηεξα ν Καλνληζκφο (EΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ), ΔΔ L 119 ηεο 4.5.2016.
Οη εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη δπλάκεη ηνπ Καλ. (Δ.Δ.) 651/2014 ζπκβηβάδνληαη κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 107 παξάγξαθνο 2 ή 3 ηεο πλζήθεο θαη απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 108
παξάγξαθνο 3 ηεο πλζήθεο, εθφζνλ νη εληζρχζεηο απηέο πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Καλ. (Δ.Δ.) 651/2014.
Αληίζηνηρα νη εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη δπλάκεη ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο κε ηνλ Καλ. (Δ.Δ.) 1407/2013 πξέπεη λα
πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ. Αληηζηνίρσο ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο δεκνζίεπζεο,
πιεξνθνξηψλ θαη ππνβνιήο εθζέζεσλ πνπ ηίζεληαη ζηνπο σο άλσ Καλνληζκνχο.
ε πεξίπησζε ρξήζεο ησλ Καλ. ΔΔ 651/2014 ζα πξέπεη επηπξνζζέησο λα ηεξνχληαη νη ππνρξεψζεηο δεκνζηφηεηαο ησλ
αληίζηνηρσλ άξζξσλ ησλ θαλνληζκψλ (αξ. 9 ηνπ Καλ. ΔΔ 651/2014).

Άξζξν 2
Φνξείο πινπνίεζεο
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο αξκφδηνη θνξείο είλαη νη εμήο:
α.
β.

γ.

Ζ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 (ΔΤΓ ΠΑΑ 2014 - 2020), ε νπνία, ζχκθσλα κε ην Ν. 4314/2014,
είλαη αξκφδηα γηα ηε δηαρείξηζε θαη εθαξκνγή ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 κε απνδνηηθφ, απνηειεζκαηηθφ θαη νξζφ ηξφπν.
Ζ Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 (ΔΤΔ ΠΑΑ 2014), ζηελ νπνία, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 24944/20-092016 (ΦΔΚ 3066/Β/2016), εθρσξνχληαη αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΤΓ ΠΑΑ 2014 2020 θαη είλαη αξκφδηα γηα ηνλ ζπληνληζκφ,
ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ επνπηεία, ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ ΣΠ ζε φιε ηε ρψξα.
Ζ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο (ΔΤΓ) ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΔΠ) ηεξεάο Διιάδαο, δπλάκεη ηεο
2545/17-10-16 Απφθαζεο εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ, ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο
ηνπ ΣΠ ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φζηψηηδαο θαη Δπξπηαλίαο.
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δ.

ε.

Ζ ΟΣ∆ - Αλαπηπμηαθή Φζηψηηδαο Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ , ε νπνία είλαη ηνπηθή εηαηξηθή ζρέζε Γεκφζηνπ – Ηδησηηθνχ
ηνκέα φπνπ ζρεδηάδεη θαη κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο (ΔΓΠ), πινπνηεί, ζε πξνζδηνξηζκέλεο
αγξνηηθέο πεξηνρέο ΣΠ, κε νινθιεξσκέλν πνιπηνκεαθφ ή/θαη πνιπηακεηαθφ ραξαθηήξα ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 19 ηνπ
ΠΑΑ 2014 – 2020.
Ο Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ & Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ & Δγγπήζεσλ (ΟΠΔΚΔΠΔ), ν νπνίνο
έρεη νξηζζεί σο ν Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ γηα ην ΠΑΑ 2014-2020.

Οη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ αλσηέξσ πξνβιέπνληαη ζην αλάινγν ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ κέηξνπ 19 ηνπ ΠΑΑ 2014 – 2020.

Άξζξν 3
Γηθαηνύρνη
Πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο. Ζ ίδηα ε ΟΣΓ κπνξεί επίζεο λα
είλαη δηθαηνχρνο κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ζηνηρείν 10 θαλ. (ΔΔ) 1303/2013 εθφζνλ αθνξά ζε έξγν κε ζπιινγηθή ή εδαθηθή
δηάζηαζε ή δεκηνπξγεί έλα πιαίζην (κειέηεο, ππνδνκέο, θαηάξηηζε θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο.

Οη δηθαηνχρνη αλά ππν-δξάζε παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.

ΓΡΑΗ

ΤΠΟ-ΓΡΑΗ

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΓΡΑΗ

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ

19.2.2.2

Δλίζρπζε επελδχζεσλ ζηελ κεηαπνίεζε, εκπνξία θαη/ή
αλάπηπμε γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε απνηέιεζκα κε γεσξγηθφ
πξντφλ γηα ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο
ζηξαηεγηθήο.

Πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά
ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο
Δπηηξνπήο

19.2.2.3

Δλίζρπζε επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ
ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο.

Πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά
ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο
Δπηηξνπήο

19.2.2.4

Δλίζρπζε επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο βηνηερλίαο,
ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, θαη
ηνπ εκπνξίνπ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο.

Πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά
ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο
Δπηηξνπήο

19.2.2.5

Δλίζρπζε επελδχζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ (παηδηθνί ζηαζκνί,
ρψξνη αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά θέληξα, θιπ) κε ζθνπφ ηελ
εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο.

Πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά
ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο
Δπηηξνπήο

Δλίζρπζε επελδχζεσλ νηθνηερλίαο θαη πνιπιεηηνπξγηθψλ
αγξνθηεκάησλ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ
ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο

Α) Οηθνηερλία: Πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο
αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο
Β) Πνιπιεηηνπξγηθά αγξνθηήκαηα: Πνιχ
κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ
έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο
Δπηηξνπήο

19.2.2

19.2.2.6
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19.2.3.1

Οξηδφληηα εθαξκνγή κεηαπνίεζεο, εκπνξίαο θαη/ή
αλάπηπμεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε απνηέιεζκα
γεσξγηθφ πξντφλ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ
ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο

Πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά
ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο
Δπηηξνπήο

19.2.3.3

Οξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ
ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο.

Πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά
ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο
Δπηηξνπήο

19.2.3.3

Οξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ
ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο.

Πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά
ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο
Δπηηξνπήο

19.2.3.4

Οξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο
ηεο βηνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε
κεηαπνίεζε, θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε
ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο.

Πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά
ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο
Δπηηξνπήο

19.2.3.5

Οξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ παξνρήο
ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ
(παηδηθνί ζηαζκνί, ρψξνη αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά θέληξα,
θιπ) κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο
ζηξαηεγηθήο.

Πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά
ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο
Δπηηξνπήο

19.2.3

Γεληθφηεξα, νη δηθαηνύρνη δύλαηαη λα είλαη:
α.

β.

γ.

πθηζηάκελεο, είηε ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεηο. Δηδηθά γηα ηηο ππφ ίδξπζε αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, αξθεί ε αίηεζε ζηήξημεο ελψ
γηα ηα Ννκηθά Πξφζσπα απαηηείηαη ε θαηάζεζε θαηαζηαηηθνχ ή ζρεδίνπ θαηαζηαηηθνχ ζπλεκκέλν ζηελ αίηεζε ζηήξημεο
θαζψο θαη απφθηεζε ΑΦΜ.
ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ ΟΣΓ ή κέινο πνπ ηελ απαξηίδεη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειψλ ηεο ΔΓΠ
θαζψο επίζεο θαη κέιε ηνπ Γ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζε επίπεδν θνξέσλ. Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ εθπξνζσπνχλ
ηνπο παξαπάλσ θνξείο δελ κπνξεί λα είλαη δηθαηνχρνη.
εξγαδφκελνο ζε ΝΠΗΓ εθφζνλ δελ θσιχεηαη απφ δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ΝΠΗΓ, ή εξγαδφκελνο ζε ΝΠΓΓ θαη ζην
Γεκφζην ηνκέα, πνπ δηαζέηεη ζρεηηθή άδεηα απφ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην ή άιιν αξκφδην φξγαλν, γηα επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα.

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεηο:
α) ππνβάιινπλ αίηεζε ζηήξημεο θάλνληαο ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ ΑΦΜ ηνπ Νφκηκνπ εθπξνζψπνπ,
β) ππνρξενχληαη κεηά ηελ αίηεζε ζηήξημεο λα απνθηήζνπλ ΑΦΜ θαη λα πξνζθνκίζνπλ ηελ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ΟΣΓ:



επηά (7) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ, ζε πεξίπησζε
εγθεθξηκέλεο αίηεζεο ή
επηά (7) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ Πίλαθα Καηάηαμεο, ζε πεξίπησζε εγθεθξηκέλεο
αίηεζεο απφ ηελ δηαδηθαζία ησλ ελζηάζεσλ.

Οη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ή λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε επηιέμηκνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ), νη
νπνίνη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ παξνχζα.
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Γηθαηνύρνη δελ είλαη:
α.

εμσρψξηεο / ππεξάθηηεο εηαηξείεο.

β.

πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ Κνηλνηηθψλ Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ φζνλ αθνξά ηηο Κξαηηθέο
Δληζρχζεηο κε βάζε ηνλ νξηζκφ ηεο πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο ζηνλ Καλ. ΔΔ 651/2014 αξ. 2 ζεκείν 18. Ζ ζπγθεθξηκέλε
δηάηαμε δελ αθνξά ζε πξάμεηο πνπ εληζρχνληαη βάζεη ησλ Καλ. (ΔΔ) 1305/2013, Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 θαη κε ην αξ. 22 ηνπ
Καλ. Δ.Δ. 651/2014.

γ.

θπζηθά πξφζσπα:
γ.1 ηνπ Τπεξεζηαθνχ Ππξήλα ηεο ΟΣΓ.
γ.2 ζηειέρε ηνπ θνξέα πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ ΟΣΓ.
γ.3 εθπξφζσπνη θνξέσλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο (ΔΓΠ), θαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ θνξέα πνπ
έρεη ζπζηήζεη ηελ ΟΣΓ.

δ. δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ζηνπο νπνίνπο έρνπλ επηβιεζεί πξφζηηκα ηα νπνία έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, γηα
παξαβάζεηο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα γηα: Παξάβαζε «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο (3 πξφζηηκα/ 3
έιεγρνη) ή Αδήισηε εξγαζία (2 πξφζηηκα/ 2 έιεγρνη).
ε. δπλεηηθνί δηθαηνχρνη νη νπνίνη είλαη ππφρξενη ζε αλάθηεζε παξάλνκεο θξαηηθήο ελίζρπζεο θαηφπηλ πξνεγνχκελεο απφθαζεο
ηεο ΔΔ ζε πεξίπησζε ρξήζεο ησλ θαλνληζκψλ (ΔΔ) 651/2014.
Άξζξν 4
Κξηηήξηα επηιεμηκόηεηαο θαη επηινγήο
Σα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη επηινγήο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα II.2 ―Οδεγόο Δπηιεμηκόηεηαο –
Δπηινγήο‖.
Δλ πξνθεηκέλσ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο δχλαηαη λα παίξλνπλ ηηκέο «ΝΑΗ» ή «ΓΔΝ ΑΦΟΡΑ». ε πεξίπησζε φπνπ έλα ή
πεξηζζφηεξα θξηηήξηα πάξνπλ ηηκή «ΟΥΗ», ε αίηεζε ζηήξημεο θξίλεηαη «κε παξαδεθηή».
Σα θξηηήξηα επηινγήο παίξλνπλ ηηκέο φπσο πεξηιακβάλνληαη ζηε ζηήιε «ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ» ηνπ Κεθαιαίνπ 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο
II.2 ―Οδεγφο Δπηιεμηκφηεηαο – Δπηινγήο‖ (εχξνο ηηκψλ ή ιίζηα ηηκψλ αλάινγα κε ην θξηηήξην) θαη πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηελ
αλάινγε βαξχηεηα. Σν απνηέιεζκα θάζε θξηηεξίνπ αζξνίδεηαη θαη πξνθχπηεη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία. Κάζε θξηηήξην
βαζκνινγείηαη απφ 0-100 αλάινγα κε ην βαζκφ επίηεπμεο ηνπ.
Σα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο ησλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο θαη επηινγήο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειεπηαία ζηήιε θάζε πίλαθα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε άδεηα πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ είλαη ππνρξεσηηθό δηθαηνινγεηηθό θαη πξνζθνκίδεηαη ζηελ ΟΣΓ:




θαηά ηελ αξρηθή αίηεζε ή
επηά (7) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ, ζε πεξίπησζε
εγθεθξηκέλεο αίηεζεο ή
επηά (7) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ Σειηθνχ Πίλαθα Καηάηαμεο, ζε πεξίπησζε
εγθεθξηκέλεο αίηεζεο απφ ηελ δηαδηθαζία ησλ ελζηάζεσλ.

ε θάζε πεξίπησζε ε άδεηα πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ δελ απνηειεί θξηηήξην επηινγήο.
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Δπηπιένλ, γηα λα είλαη νη εληζρχζεηο ζπκβαηέο κε ηνπο θνηλνηηθνχο θαλφλεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ,
αλάινγα κε ην θαζεζηψο ελίζρπζεο ηεο πξάμεο.
Ι. ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ Καλ 1407/2013, πξνθεηκέλνπ λα είλαη νη εληζρύζεηο ζπκβαηέο κε ηνλ Καλνληζκό απηό
πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε νη παξαθάησ όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο:
Α. Γεληθνί όξνη:
1. ν παξφλ θαλνληζκφο δελ εθαξκόδεηαη ζηηο:
α) εληζρχζεηο πξνο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, πνπ
εκπίπηνπλ ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 104/2000 ηνπ πκβνπιίνπ.
β) εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
γ) εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηεο εκπνξίαο
γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
i. φπνπ ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή ή ηελ πνζφηεηα ηέηνησλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη απφ
πξσηνγελείο παξαγσγνχο ή δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά απφ ηηο νηθείεο επηρεηξήζεηο,
ii. φπνπ ε ελίζρπζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε απφδνζήο ηεο ελ κέξεη ή εμ νινθιήξνπ ζε πξσηνγελείο παξαγσγνχο.
δ) εληζρχζεηο γηα ηηο νπνίεο ηίζεηαη σο φξνο ε ρξήζε εγρψξησλ αγαζψλ αληί ησλ εηζαγφκελσλ, βάζεη ησλ ηδξπηηθψλ
πλζεθψλ ηεο ΔΔ.
2. ηελ πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α), β) ή γ)
ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη επίζεο ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ηνκείο νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζην
πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ ή αζθνχλ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ελ
ιφγσ θαλνληζκνχ, ν ελ ιφγσ θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζε εληζρχζεηο ρνξεγνχκελεο ζηνπο ηειεπηαίνπο απηνχο ηνκείο ή
δξαζηεξηφηεηεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κε θαηάιιεια κέζα, φπσο ν δηαρσξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή ε δηάθξηζε
ηνπ θφζηνπο, δηαζθαιίδεηαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ηνκείο πνπ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ
θαλνληζκνχ δελ ηπγράλνπλ ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ρνξεγείηαη δπλάκεη ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ.
Β. Δηδηθνί όξνη:
1) Ζ ελίζρπζε, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 200.000 € Γεκφζηα Γαπάλε, ζπλαζξνίδνληαο θαη ηπρφλ εληζρχζεηο πνπ
έρνπλ ιεθζεί ή ζα ιεθζνχλ, απφ άιια κέηξα πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο de minimis, ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηξηψλ
νηθνλνκηθψλ εηψλ θαη απφ νπνηνδήπνηε θνξέα ρνξήγεζεο ζε επίπεδν εληαίαο επηρείξεζεο.
2) Όηαλ ζεκεησζεί ππέξβαζε ηνπ ζρεηηθνχ αλψηαηνπ νξίνπ πνπ νξίδεηαη πξνεγνπκέλσο, κε ηε ρνξήγεζε λέαο ελίζρπζεο
ήζζνλνο ζεκαζίαο, θαλέλα ηκήκα ηεο ελ ιφγσ λέαο ελίζρπζεο δελ δχλαηαη λα ππαρζεί ζην επεξγέηεκα ηνπ ελ ιφγσ
θαλνληζκνχ.
3) ε πεξίπησζε επέλδπζεο απφ επηρείξεζε πνπ εθηειεί νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ην
πνζφ ησλ εληζρχζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 100.000 επξψ ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηξηψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ.
4) Ζ ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο ζεσξείηαη φηη ρνξεγείηαη θαηά ηνλ ρξφλν παξαρψξεζεο ζηελ νηθεία επηρείξεζε ηνπ
έλλνκνπ δηθαηψκαηνο ιήςεο ηεο ελίζρπζεο
5) Σα αλσηέξσ φξηα ηζρχνπλ ππφ ην πξίζκα ηνπ φξνπ ηεο «εληαίαο επηρείξεζεο». ηνλ φξν «εληαία Δπηρείξεζε»
πεξηιακβάλνληαη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ, φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο
αθφινπζεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο:
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α) κηα επηρείξεζε θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ άιιεο
επηρείξεζεο·
β) κηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ άιιεο επηρείξεζεο·
γ) κηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα αζθεί δεζπφδνπζα επηξξνή ζε άιιε επηρείξεζε βάζεη ζχκβαζεο πνπ
έρεη ζπλάςεη κε απηήλ ή δπλάκεη ξήηξαο ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηήο ηεο ηειεπηαίαο·
δ) κηα επηρείξεζε πνπ είλαη κέηνρνο ή εηαίξνο άιιεο επηρείξεζεο ειέγρεη κφλε ηεο, βάζεη ζπκθσλίαο πνπ έρεη
ζπλάςεη κε άιινπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο, ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ
ησλ κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ απηήο ηεο επηρείξεζεο.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α) έσο δ) ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ
κε κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη, επίζεο εληαία επηρείξεζε.
ΙΙ. ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ Καλ Δ.Δ. 651/2014, πξνθεηκέλνπ λα είλαη νη εληζρύζεηο ζπκβαηέο κε ηνλ Καλνληζκό απηό
πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε νη παξαθάησ όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο:
Α. Γεληθνί όξνη:
Ο Καλ. Δ.Δ. 651/2014 δελ εθαξκόδεηαη:
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

ζηηο εληζρχζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εμαγσγέο.
ζηηο εληζρχζεηο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ θαηά πξνηίκεζε ρξήζε εγρψξησλ πξντφλησλ αληί ησλ εηζαγνκέλσλ.
ζηνπο ηνκείο Αιηείαο θαη Τδαηνθαιιηέξγεηαο.
ζηηο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πξσηνγελνχο γεσξγηθήο παξαγσγήο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηθεξεηαθέο
επελδπηηθέο εληζρχζεηο ζηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρέο, ηα θαζεζηψηα πεξηθεξεηαθψλ εληζρχζεσλ ιεηηνπξγίαο, ηηο
εληζρχζεηο γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ΜΜΔ, ηηο εληζρχζεηο ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξεκαηηθνχ
θηλδχλνπ, ηηο εληζρχζεηο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε, ηηο εληζρχζεηο θαηλνηνκίαο πξνο ηηο ΜΜΔ, ηηο εληζρχζεηο γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηηο εληζρχζεηο γηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηηο εληζρχζεηο γηα εξγαδνκέλνπο ζε
κεηνλεθηηθή ζέζε θαη εξγαδνκέλνπο κε αλαπεξία·
ζηελ κεηαπνίεζε θαη εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ, εάλ ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή ή ηελ
πνζφηεηα ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ πνπ αγνξάδνληαη απφ πξσηνγελείο παξαγσγνχο ή δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά απφ ηηο
νηθείεο επηρεηξήζεηο ή φηαλ ε ελίζρπζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε απφδνζήο ηεο ελ κέξεη ή εμ νινθιήξνπ ζε
πξσηνγελείο παξαγσγνχο.
ζηηο εληζρχζεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο κε αληαγσληζηηθψλ αλζξαθσξπρείσλ, πνπ εκπίπηνπλ ζηελ
απφθαζε 2010/787/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ.
ζε επηρεηξήζεηο θαηά ησλ νπνίσλ εθθξεκεί δηαηαγή αλάθηεζεο, θαηφπηλ πξνεγνχκελεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο, κε
ηελ νπνία κηα ελίζρπζε θεξχζζεηαη παξάλνκε θαη αζπκβίβαζηε.
ζηηο εληζρχζεηο γηα πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο.
ζηα κέηξα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ ζπληζηνχλ παξαβίαζε ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο πνπ ηα θαζηζηά παξάλνκα ζην
ζχλνιφ ηνπο, θαη ζπλεπάγνληαη ηδίσο:
α) ηελ ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ λα δηαηεξεί ζην αληίζηνηρν θξάηνο κέινο είηε ηελ έδξα ηνπ είηε ηελ θχξηα
εγθαηάζηαζή ηνπ. Δίλαη απνδεθηή ε ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ λα έρεη, θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηαβνιήο ηεο
ελίζρπζεο, εγθαηάζηαζε ή ππνθαηάζηεκα ζην θξάηνο κέινο πνπ ρνξεγεί ηελ ελίζρπζε.
β) ηελ ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ λα ρξεζηκνπνηεί πξντφληα εγρψξηαο παξαγσγήο ή εζληθέο ππεξεζίεο.
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10) Όηαλ κηα επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ηφζν ζηνπο ηνκείο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ φζν θαη ζηνπο ηνκείο
πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ Καλνληζκνχ, ν ελ ιφγσ θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζηηο εληζρχζεηο πνπ
ρνξεγνχληαη ζηνπο ηνκείο ή δξαζηεξηφηεηεο ηεο δεχηεξεο απηήο πεξίπησζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα θξάηε κέιε
εμαζθαιίδνπλ, κε ηα θαηάιιεια κέζα, φπσο ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή ηε δηάθξηζε ησλ δαπαλψλ, φηη νη
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχληαη ζηνπο εμαηξνχκελνπο ηνκείο δελ επσθεινχληαη απφ ηηο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ.
Β. Δπηπιένλ, ν Καλ. Δ.Δ. 651/2014 ζέηεη ηηο παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα ηπγράλεη εθαξκνγήο:
1. Οη εληζρχζεηο κπνξνχλ λα ηχρνπλ απαιιαγήο κφλνλ εάλ έρνπλ ραξαθηήξα θηλήηξνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δελ πξέπεη λα
έρεη γίλεη έλαξμε εξγαζηψλ ηνπ ππφ ελίζρπζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππνβνιήο απφ
ηνπο δηθαηνχρνπο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζχλνιν ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ
θαζίζηαηαη κε επηιέμηκν πξνο ρξεκαηνδφηεζε.
2. ώξεπζε
I. Γηα ηα φξηα θαη ηηο κέγηζηεο εληάζεηο ελίζρπζεο ιακβάλεηαη ππφςε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ελίζρπζεο.
II. νη απαιιαζζφκελεο εληζρχζεηο κπνξνχλ λα ζσξεπζνχλ κε νπνηεζδήπνηε άιιεο θξαηηθέο εληζρχζεηο, εάλ πξφθεηηαη γηα
δηαθνξεηηθέο πξνζδηνξίζηκεο δαπάλεο.
III. δελ επηηξέπεηαη ε ζψξεπζε ησλ απαιιαζζφκελσλ εληζρχζεσλ κε νπνηεζδήπνηε άιιεο εληζρχζεηο γηα ηηο ίδηεο
επηιέμηκεο δαπάλεο, νη νπνίεο επηθαιχπηνληαη πιήξσο ή ελ κέξεη, εάλ ην απνηέιεζκα ππεξβαίλεη ηελ πςειφηεξε έληαζε
ελίζρπζεο/ην πςειφηεξν πνζφ ελίζρπζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ ελίζρπζε απηή.
IV. νη θξαηηθέο εληζρχζεηο πνπ ηπγράλνπλ απαιιαγήο δπλάκεη ηνπ Καλ. (ΔΔ) 651/2014 δελ ζσξεχνληαη κε νπνηεζδήπνηε
εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ αθνξνχλ ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο, εάλ ε ζψξεπζε απηή ζα νδεγήζεη ζε ππέξβαζε
ηεο έληαζεο ελίζρπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην θεθάιαην III ηνπ Καλ. Δ.Δ. 651/2014.
3. Οη νθεηιφκελεο γηα ην κέιινλ εληζρχζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εληζρχζεσλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε πεξηζζφηεξεο
δφζεηο, αλάγνληαη ζηελ αμία ηνπο θαηά ηνλ ρξφλν ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο. Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αλάγνληαη ζηελ
αμία ηνπο θαηά ηνλ ρξφλν ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο. Σν επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγσγή είλαη ην
πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ηζρχεη θαηά ηνλ ρξφλν ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο.
Γ. ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Καλ. Δ.Δ. 651/2014 (Πεξηθεξεηαθέο επελδπηηθέο εληζρύζεηο) πέξαλ ησλ
όξσλ ρξήζεο ηνπ ζεκείνπ ΙΙ ηζρύνπλ νη παξαθάησ πξόζζεηεο πξνϋπνζέζεηο:
i) Γεληθνί φξνη:
Σν άξζξν 14 ηνπ Καλ. Δ.Δ. 651/2014 δελ εθαξκόδεηαη:
1. ζηηο εληζρχζεηο πνπ επλννχλ δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ράιπβα, ζηνλ ηνκέα ηνπ άλζξαθα, ζηνλ λαππεγηθφ ηνκέα,
ζηνλ ηνκέα ησλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ, ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη ζηε ζπλαθή ππνδνκή, θαζψο θαη ζηελ παξαγσγή,
δηαλνκή θαη ηηο ππνδνκέο ελέξγεηαο.
2. ζηηο πεξηθεξεηαθέο εληζρχζεηο ππφ κνξθή θαζεζηψησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σα θαζεζηψηα πνπ αθνξνχλ ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ππνδνκέο επξπδσληθψλ δηθηχσλ ή
ηε κεηαπνίεζε θαη ηελ εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ δελ ζεσξείηαη φηη ζηνρεχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο.
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ii). Δηδηθνί όξνη άξζξνπ 14 ηνπ Καλ. Δ.Δ. 651/2014
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

Οη Πεξηθεξεηαθέο επελδπηηθέο εληζρχζεηο ζπκβηβάδνληαη θαη απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο, εάλ
πιεξνχληαη νη γεληθνί φξνη ζπκβαηφηεηαο θαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ απηνχ.
ηηο εληζρπφκελεο πεξηνρέο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 107 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν α) ηεο πλζήθεο, νη
εληζρχζεηο κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη γηα αξρηθέο επελδχζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηνπ δηθαηνχρνπ. ηηο
εληζρπφκελεο πεξηνρέο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 107 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν γ) ηεο πλζήθεο, νη
εληζρχζεηο κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ζε ΜΜΔ γηα νπνηαδήπνηε κνξθή αξρηθήο επέλδπζεο. Οη εληζρχζεηο ρνξεγνχληαη
απνθιεηζηηθά γηα αξρηθέο επελδχζεηο ζχκθσλα κε ηνλ ζρεηηθφ νξηζκφ.
Δπηιέμηκεο είλαη νη επελδπηηθέο δαπάλεο γηα ελζψκαηα θαη άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ.
Γηαηήξεζε ηεο επέλδπζεο ζηελ πεξηνρή γηα ηνπιάρηζηνλ 3 έηε γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ).
Σα απνθηψκελα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα.
Γηα δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε κίζζσζε γηα γήπεδα θαη θηήξηα, ε κίζζσζε πξέπεη λα ζπλερίδεηαη γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία
έηε (ΜΜΔ) κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
Γηα απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζην πιαίζην ηεο αξρηθήο επέλδπζεο, κφλνλ νη δαπάλεο γηα αγνξά απφ ηξίηνπο πνπ
δελ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αγνξαζηή, εθφζνλ ε ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηνπο φξνπο ηεο αγνξάο. Δάλ έρεη ήδε
ρνξεγεζεί ελίζρπζε γηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πξηλ απφ ηελ αγνξά ηνπο, ην ελ ιφγσ θφζηνο αθαηξείηαη απφ ηηο επηιέμηκεο
δαπάλεο. Αλ Μέινο ηεο νηθνγέλεηαο ή ππάιιεινο ηνπ αξρηθνχ ηδηνθηήηε αλαιακβάλεη κηα κηθξή επηρείξεζε, ηφηε δελ ηζρχεη
ν φξνο γηα αγνξά απφ ηξίηνπο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αγνξαζηή. Ζ απφθηεζε κεηνρψλ δελ ζπληζηά αξρηθή επέλδπζε.
Όζνλ αθνξά εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη γηα δηαθνξνπνίεζε πθηζηάκελεο επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο, νη επηιέμηκεο
δαπάλεο πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 200% ηε ινγηζηηθή αμία (έλα έηνο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ)
ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ επαλαρξεζηκνπνηνχληαη.
Οη δαπάλεο γηα άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ είλαη επηιέμηκεο εάλ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία:
- ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ επηρεηξεκαηηθή εγθαηάζηαζε πνπ ιακβάλεη ηελ ελίζρπζε.
- είλαη απνζβεζηέα.
- αγνξάδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο αγνξάο απφ ηξίηνπο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ αγνξαζηή.
- πεξηιακβάλνληαη ζηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη παξακέλνπλ ζπλδεδεκέλα κε ην εληζρπφκελν έξγν επί
ηνπιάρηζηνλ πέληε έηε (ηξία έηε γηα ηηο ΜΜΔ).
Ζ Έληαζε ελίζρπζεο, δελ ππεξβαίλεη ηε κέγηζηε έληαζε ελίζρπζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ ράξηε πεξηθεξεηαθψλ
εληζρχζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο.
Δληαίν επελδπηηθφ έξγν: Αξρηθή επέλδπζε ζε άιιε εληζρπφκελε επέλδπζε —ίδηνο δηθαηνχρνο (ζε επίπεδν νκίινπ)— εληφο
ηξηψλ εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα NUTS3 (λνκφο) ζεσξείηαη φηη αλήθεη ζε εληαίν
επελδπηηθφ έξγν. ε πεξίπησζε κεγάινπ επελδπηηθνχ έξγνπ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ελίζρπζεο δελ ππεξβαίλεη ην
πξνζαξκνζκέλν πνζφ ελίζρπζεο γηα κεγάια επελδπηηθά έξγα.
Ζ ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην 25% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ είηε κέζσ ηδίσλ πφξσλ είηε κέζσ
εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, θαη κε κνξθή πνπ δελ πεξηέρεη ζηνηρεία θξαηηθήο ελίζρπζεο.
Ο δηθαηνχρνο επηβεβαηψλεη φηη, θαηά ηα δχν έηε πνπ πξνεγνχληαη ηεο αίηεζεο γηα ελίζρπζε, δελ έρεη πξνβεί ζε
κεηεγθαηάζηαζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αξρηθή επέλδπζε γηα ηελ νπνία
δεηείηαη ε ελίζρπζε, θαη δεζκεχεηαη φηη δελ ζα ην πξάμεη εληφο κέγηζηεο πεξηφδνπ δχν εηψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
αξρηθήο επέλδπζεο γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε ελίζρπζε.
Γ. ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Καλ. Δ.Δ. 651/2014 (Δληζρύζεηο γηα λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο) πέξαλ
ησλ όξσλ ρξήζεο ηνπ ζεκείνπ ΙΙ ηζρύνπλ νη παξαθάησ πξόζζεηεο πξνϋπνζέζεηο
i. Δηδηθνί φξνη άξζξνπ 22 ηνπ Καλ. Δ.Δ. 651/2014
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πκβηβάδνληαη θαη απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο, εάλ πιεξνχληαη νη γεληθνί φξνη ζπκβαηφηεηαο θαη νη
φξνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ:
1. Δπηιέμηκεο επηρεηξήζεηο:
I. κε εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην·
II. κηθξέο επηρεηξήζεηο·
III. έσο θαη πέληε έηε κεηά ηελ θαηαρψξηζή ηνπο·
IV. δελ έρνπλ πξνβεί αθφκε ζε δηαλνκή θεξδψλ·
V. δελ έρνπλ ζπζηαζεί κέζσ ζπγρψλεπζεο.
Δπηιέμηκεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ ππφθεηληαη ζε θαηαρψξηζε: πεληαεηήο πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο απφ ηελ έλαξμε ηεο
νηθνλνκηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή απφ ηε ζηηγκή πνπ θαζίζηαληαη ππφρξεεο θαηαβνιήο θφξνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο
δξαζηεξηφηεηα. Δπηρεηξήζεηο πνπ ζπζηάζεθαλ κέζσ ζπγρψλεπζεο επηρεηξήζεσλ επηιέμηκσλ γηα ελίζρπζε δπλάκεη ηνπ
παξφληνο άξζξνπ ζεσξνχληαη επίζεο επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο, έσο θαη πέληε έηε κεηά ηελ εκεξνκελία θαηαρψξηζεο ηεο
παιαηφηεξεο επηρείξεζεο πνπ κεηέρεη ζηε ζπγρψλεπζε.
Άξζξν 5
Γαπάλεο
5.1 Δπηιεμηκόηεηα δαπαλώλ
Χο έλαξμε ηεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ζεσξείηαη ε νξηζηηθή ππνβνιή ηεο αηηήζεσο απφ ην δηθαηνχρν ζην
Πιεξνθνξηθφ χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΠΚΔ) κε εμαίξεζε ηηο πξάμεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ Καλ 1407/2013 ε
επηιεμηκφηεηα ησλ νπνίσλ μεθηλάεη απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ εθάζηνηε Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΦΔΚ 4111/Β/21.12.16).
Γαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη εμνθινχληαη πξηλ ηελ ηειηθή έληαμε ηεο πξάμεο, γίλνληαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ
δηθαηνχρνπ.
Όζνλ αθνξά ζηηο Γεληθέο Γαπάλεο είλαη επηιέμηκεο:
1. Απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο (ΦΔΚ 4111/Β/21.12.16), γηα ρξήζε ησλ Καλ.1305/2013 θαη Kαλ.
1407/2013.
2. Απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο γηα ρξήζε ησλ Καλ. 651/2014.
Οη Γεληθέο δαπάλεο γηα λα είλαη επηιέμηκεο πξέπεη λα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ην πξνηεηλφκελν έξγν.
Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηηο πξάμεηο νη νπνίεο πινπνηνχληαη δπλάκεη ησλ θαλνληζκψλ 651/2014 πξέπεη λα πιεξείηαη ν
ραξαθηήξαο θηλήηξνπ θαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δελ πξέπεη λα έρεη γίλεη έλαξμε εξγαζηψλ ηνπ ππφ ελίζρπζε ζρεδίνπ πξηλ απφ ηελ
νξηζηηθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο.
Γελ είλαη επηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε νη πξάμεηο πνπ έρνπλ πεξαησζεί θπζηθά ή εθηειεζηεί πιήξσο πξηλ ππνβάιιεη ν
δηθαηνχρνο ζηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ηελ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλεμάξηεηα αλ ν δηθαηνχρνο έρεη
εθηειέζεη φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξσκέο.
Οη πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη ε αγνξά γεο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο δελ
αλαηξνχλ ηνλ ραξαθηήξα θηλήηξνπ. ηελ πεξίπησζε απηή απνηεινχλ κε επηιέμηκε δαπάλε.
5.2 Δπηιέμηκεο θαη κε επηιέμηκεο δαπάλεο
5.2.1 Δπηιέμηκεο δαπάλεο
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Οη επηιέμηκεο δαπάλεο ζην πιαίζην ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ππνδξάζεσλ, δχλαηαη λα είλαη:
1. Ζ αγνξά, ε θαηαζθεπή ή βειηίσζε αθηλήηνπ. Δίλαη επηιέμηκε δαπάλε ε αγνξά νηθνδνκεκέλεο ή κε νηθνδνκεκέλεο γεο, ζε
πεξηπηψζεηο πξάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θηηξηαθέο ππνδνκέο, θαζψο θαη νη δαπάλεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο
ρψξνπ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνχληαη νη αλάγθεο ηεο επέλδπζεο, γηα πνζφ κέρξη ην 10 % ησλ ζπλνιηθψλ επηιέμηκσλ
δαπαλψλ ηεο πξάμεο. Γηα εγθαηαιειεηκκέλεο θαη πξψελ βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ θηίξηα, ην φξην
απηφ απμάλεηαη ζην 15 %.
2. Αγνξά, (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο) εμνπιηζκνχ θαη ν εμνπιηζκφο εξγαζηεξίσλ ζην βαζκφ
πνπ εμππεξεηεί ηε ιεηηνπξγία ηεο επέλδπζεο. Δπίζεο, ν εμνπιηζκφο παξαγσγήο ελέξγεηαο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο,
εμνηθνλφκεζεο χδαηνο θαη επεμεξγαζίαο απνβιήησλ εθφζνλ αληηζηνηρνχλ ζηελ δπλακηθφηεηα ή ηηο αλάγθεο ηεο κνλάδαο θαη
δελ απνηεινχλ κεκνλσκέλε δαπάλε αιιά ζπκπιεξσκαηηθή δαπάλε ζε παξαγσγηθέο επελδχζεηο.
ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ αξ. 14 ηνπ Καλ. ΔΔ 651/2014 δελ είλαη επηιέμηκεο νη εληζρχζεηο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο θαη
επνκέλσο ν εμνπιηζκφο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.
3. Αγνξά θαηλνχξγησλ νρεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα:
i) Ορεκάησλ κεηαθνξάο πξντφλησλ εηδηθνχ ηχπνπ ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία, ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα
ηελ ιεηηνπξγία ηεο επέλδπζεο. Σν χςνο ηεο δαπάλεο γηα ηελ αγνξά νρεκάησλ εηδηθνχ ηχπνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην
10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.
ii) Μέζσλ εζσηεξηθήο κεηαθνξάο πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο επέλδπζεο.
Γελ είλαη επηιέμηκα νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ ή πειαηψλ, εθηφο αλ ζε επηκέξνπο ππνδξάζεηο πεξηγξάθεηαη
δηαθνξεηηθά.
ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ Καλ Δ.Δ. 1407/2013, δελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε νρεκάησλ ζε
επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο.
4.

Απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ηα νπνία είλαη αλαγλσξηζκέλα απφ δηεζλή ή εζληθά πξφηππα. ηηο
δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ζπκβνχινπ θαη πηζηνπνίεζεο.

5. Γαπάλεο εμνπιηζκνχ επηρείξεζεο, φπσο αγνξά fax, ηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δηθηχσλ ελδνεπηθνηλσλίαο,
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ινγηζκηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ κεραλεκάησλ θαη θσηνηππηθψλ.
6. Γαπάλεο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο εγθαηαζηάζεσλ, ζπζηεκάησλ ππξνζβεζηηθήο πξνζηαζίαο εγθαηαζηάζεσλ.
7. Γεληθέο δαπάλεο ζπλδεφκελεο κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηεο κνλάδαο, φπσο ακνηβέο αξρηηεθηφλσλ, κεραληθψλ
θαη ζπκβνχισλ, ακνηβέο γηα ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ δαπαλψλ γηα κειέηεο ζθνπηκφηεηαο. Οη δαπάλεο απηέο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 10% ηνπ πλνιηθνχ Κφζηνπο
ηεο πξάμεο. Απφ ηηο αλσηέξσ δαπάλεο φηαλ γίλεηαη ρξήζε ηνπ αξ. 14 ηνπ Καλ. Δ.Δ. 651/2014, επηιέμηκεο δχλαηαη λα είλαη
κφλν φζεο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ζεκείν ΗΗ Γ.ii.9 ηεο παξνχζαο θαη κπνξεί λα ζεσξεζνχλ άπια ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ. Δπίζεο ζηηο δαπάλεο απηέο δχλαηαη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ ππνβνιή
θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηεο αίηεζεο ζηήξημεο.
ηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ πνπ εληζρχνληαη βάζεη ησλ θαλνληζκψλ (ΔΔ) 651/2014, νη δαπάλεο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ
γηα ηελ ππνβνιή θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηεο αίηεζεο ζηήξημεο δελ είλαη επηιέμηκεο.
8.

Γαπάλεο φπσο απφθηεζε ή αλάπηπμε ινγηζκηθνχ θαη απνθηήζεηο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, αδεηψλ, δηθαησκάησλ
δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, εκπνξηθψλ ζεκάησλ, δεκηνπξγία αλαγλσξίζηκνπ ζήκαηνο (εηηθέηαο) ηνπ πξντφληνο, έξεπλα.
αγνξάο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηνπ πξντφληνο (ζπζθεπαζία, ζήκαλζε).
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9. Γαπάλεο πξνβνιήο, φπσο ηζηνζειίδα, έληππα, δηαθήκηζε θαη ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο θαη κέρξη ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ
θφζηνπο ηεο πξάμεο. ηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ πνπ εληζρχνληαη βάζεη ησλ θαλνληζκψλ (ΔΔ) 651/2014 (άξζξν 14) νη
αλσηέξσ δαπάλεο δελ είλαη επηιέμηκεο.
10. Γαπάλεο ζχλδεζεο κε Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθέιεηαο (ΟΚΧ) φπσο ελδεηθηηθά ΓΔΖ, χδξεπζε, απνρέηεπζε,
ηειεθσλνδφηεζε θιπ, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθνπέδνπ. ηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ πνπ εληζρχνληαη βάζεη ησλ θαλνληζκψλ
(ΔΔ) 651/2014 (άξζξν 14) νη αλσηέξσ δαπάλεο δελ είλαη επηιέμηκεο.
11. Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θαηά παληφο θηλδχλνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο επέλδπζεο (ππνρξεσηηθή αζθάιηζε).
ηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ πνπ εληζρχνληαη βάζεη ησλ θαλνληζκψλ (ΔΔ) 651/2014 (άξζξν 14) νη αλσηέξσ δαπάλεο δελ
είλαη επηιέμηκεο.
12. Ακνηβέο πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβαξχλζεσλ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πιεξσηέεο απφ ηνλ δηθαηνχρν
ζην πξνζσπηθφ ηνπ, εθφζνλ απηφ πξνζειήθζε, γηα λα εξγαζζεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο θαη λα
απνιπζεί κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ, ζε πεξίπησζε απηεπηζηαζίαο. ηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ πνπ εληζρχνληαη βάζεη ησλ
θαλνληζκψλ (ΔΔ) 651/2014 (άξζξν 14) νη αλσηέξσ δαπάλεο δελ είλαη επηιέμηκεο.
13. Δηδηθά γηα ηηο Τπνδξάζεηο 19.2.2.2, 19.2.3.1: Οη επηιέμηκεο δαπάλεο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ζην πιαίζην ησλ επελδπηηθψλ
πξνηάζεσλ ζηηο ελ ιφγσ Τπνδξάζεηο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, είλαη:
 Γαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηακφξθσζε ρψξσλ πξνβνιήο, δνθηκήο ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη
ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ (φπσο εμνπιηζκφο αλαπαξαγσγήο ήρνπ θαη εηθφλαο θ.ιπ.) πνπ απαηηείηαη ζε πεξίπησζε
πνπ ε επηρείξεζε δηαηεξεί ή δεκηνπξγεί ρψξν επηζθέςηκν γηα ην θνηλφ θαη επηρεηξεκαηίεο.
 Δξγαζίεο πξάζηλνπ δελδξνθπηεχζεηο, γθαδφλ, θαζψο θαη έξγα δηαθφζκεζεο (εληφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ρψξνπ ηεο
επηρείξεζεο) ζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δηαηεξεί ή δεκηνπξγεί ρψξν επηζθέςηκν γηα ην θνηλφ θαη επηρεηξεκαηίεο.
 Ζ αγνξά ζπγθξνηήκαηνο ςπρξήο έθζιηςεο Διαηνιάδνπ, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 30.000 επξψ. Ζ δαπάλε απηή αθνξά
απνθιεηζηηθά ελεξγνχο ή επαγγεικαηίεο αγξφηεο, κφλν γηα ηελ ηδία παξαγσγή ηνπο θαη ην ηειηθφ πξντφλ ζα πξέπεη λα
είλαη ηππνπνηεκέλν ζε ζπζθεπαζίεο κέρξη πέληε (5) ιίηξσλ. ηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ πνπ εληζρχνληαη βάζεη ηνπ Καλ.
ΔΔ 1407/2013 ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πιεξείηαη ην ζεκείν Η.Α ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο.
14. Δηδηθά γηα ηηο Τπνδξάζεηο 19.2.2.3 θαη 19.2.3.3: Οη επηιέμηκεο δαπάλεο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ζην πιαίζην ησλ επελδπηηθψλ
πξνηάζεσλ ζηηο ελ ιφγσ Τπνδξάζεηο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, είλαη:
 Γαπάλεο εηδηθνχ εμνπιηζκνχ φπσο ε αγνξά - θαηαζθεπή παξαδνζηαθψλ μχιηλσλ ζθαθψλ, ινηπψλ ζθαθψλ γηα
εμππεξέηεζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αγνξά αιφγσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο πεξηήγεζεο. Δπίζεο ε αγνξά νρεκάησλ
κεηαθνξάο πειαηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ελαιιαθηηθνχ/ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη εθφζνλ ηεθκεξηψλεηαη πιήξσο ε
αλαγθαηφηεηά ηνπο θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 30.000€ γηα ηα νρήκαηα απηά.
 Καηαζθεπή νηθίζθνπ – απνζήθεο γηα ηηο αλάγθεο θχιαμεο – εμππεξέηεζεο ηεο επέλδπζεο, κέρξη 40 η.κ, κφλν γηα
επελδχζεηο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ.
 Έξγα πξαζίλνπ θαζψο θαη έξγα δηαθφζκεζεο (εθφζνλ απνηεινχλ ιεηηνπξγηθφ ηκήκα ηεο επηρείξεζεο).
 Δμνπιηζκφο αλαςπρήο πειαηψλ (φπσο εμνπιηζκφο αλαπαξαγσγήο ήρνπ θαη εηθφλαο).
15. Δηδηθά γηα ηηο Τπνδξάζεηο 19.2.2.5 θαη 19.2.3.5: Οη επηιέμηκεο δαπάλεο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ζην πιαίζην ησλ επελδπηηθψλ
πξνηάζεσλ ζηηο ελ ιφγσ Τπνδξάζεηο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, είλαη:
 Δξγαζίεο πξάζηλνπ (δελδξνθπηεχζεηο, γθαδφλ, θ.ιπ.) εθφζνλ απνηεινχλ ιεηηνπξγηθφ ηκήκα ηεο επηρείξεζεο.
 Αγνξά νρεκάησλ εηδηθνχ ηχπνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ζθνπφ ηεο επέλδπζεο (π.ρ εηδηθά νρήκαηα κεηαθνξάο ΑΜΔΑ ζε
επελδχζεηο ζπλδεφκελεο κε ηελ πγεία.)
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5.2.2 Με επηιέμηκεο δαπάλεο
Χο κε επηιέμηκεο δαπάλεο ζην πιαίζην ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ππνδξάζεσλ είλαη:
1. Μίζζσζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ παιαηψλ ή θαηλνχξγησλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ πηζαλή πξνεγνχκελε ρξήζε ηνπο.
2. Έξγα απιήο ζπληήξεζεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ππφ ηελ έλλνηα ησλ κεκνλσκέλσλ επηδηνξζψζεσλ πνπ αλαθχπηνπλ
απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη έξγα ζπληήξεζεο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.
3. Πξνζσξηλά έξγα, κε άκεζα ζπλδεφκελα κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο (πρ πξνζσξηλφ ππφζηεγν γηα ηελ θχιαμε πιηθψλ,
θ.ιπ.).
4. Έξγα νδνπνηίαο εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθνπέδνπ/γεπέδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο.
5. Πάζεο θχζεσο έμνδα, εηζθνξέο, θφξνη, ηέιε, δεκνζηνλνκηθέο επηβαξχλζεηο, απνδεκηψζεηο, αζθάιηζηξα ππέξ ηξίησλ.
6. Δμνπιηζκφο αλαςπρήο (φπσο εμνπιηζκφο αλαπαξαγσγήο ήρνπ θαη εηθφλαο θ.ιπ.) εθηφο θαη αλ ε επηρείξεζε δηαηεξεί ή
δεκηνπξγεί, επηζθέςηκν γηα ην θνηλφ θαη επηρεηξεκαηίεο, ηκήκα.
7. Γαπάλεο ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, αζθάιηζηξα, θεθάιαην θίλεζεο θαη δαπάλεο αλαισζίκσλ πιηθψλ.
8. Σα κεηαρεηξηζκέλα νρήκαηα θαη ν κεηαρεηξηζκέλνο εμνπιηζκφο.
9. Οη δαπάλεο γηα απιή αληηθαηάζηαζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, παξφκνηαο θαηεγνξίαο, κεγέζνπο ή δπλακηθφηεηαο, αθφκε
θαη φηαλ γίλεηαη κε εγθαηάζηαζε θαηλνχξγηνπ, εθφζνλ ν εμνπιηζκφο πνπ αληηθαζίζηαηαη δελ έρεη απνζβεζηεί.
10. Δπελδπηηθέο δαπάλεο ησλ ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ ζηήξημεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ άιιν επελδπηηθφ πξφγξακκα.
11. Παξαγσγηθέο δαπάλεο ή δαπάλεο εμνπιηζκνχ, κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε κε ηα ππνρξεσηηθά Δλσζηαθά πξφηππα.
12. Αηηνχκελεο δαπάλεο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ δελ εγθξίζεθε θαηά ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο ζηήξημεο.
13. Τπεξβάζεηο εγθεθξηκέλνπ θφζηνπο εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ γίλεη απνδεθηέο ζην πιαίζην αηηήκαηνο
ηξνπνπνίεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ.
14. Γαπάλεο απνμήισζεο θαη θαζαίξεζεο γεληθφηεξα. Γαπάλεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο αξρηθήο ζέζεο ζε πεξηπηψζεηο
κεηεγθαηάζηαζεο θαη θφζηνο απνμήισζεο θαη κεηαθνξάο ηνπ παιαηνχ εμνπιηζκνχ ή κέξνο απηνχ ζηε λέα ζέζε.
15. Ακνηβέο πξνζσπηθνχ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβαξχλζεσλ ηεο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο.
16. ηηο πεξηπηψζεηο εληζρχζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Καλ. 651/2014, πξνθεηκέλνπ λα πιεξείηαη ε
απαίηεζε πεξί ραξαθηήξα θηλήηξνπ δελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο
θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ πνπ είλαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία λα δηαζέηνπλ νη πξνο ελίζρπζε επηρεηξήζεηο.
17. Δηδηθά γηα ηηο Τπνδξάζεηο 19.2.2.2, 19.2.3.1: Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο, ζην πιαίζην ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ ζηηο ελ
ιφγσ Τπνδξάζεηο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, είλαη:
 Γαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ζε ηνκείο φπνπ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηελ παξαγσγή απφ
ηελ ΚΟΑ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
 Γελ είλαη επηιέμηκε ε ίδξπζε ειαηνηξηβείσλ.
 Ζ ίδξπζε ζθαγείνπ είλαη επηιέμηκε κφλν ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο θαη εηήζηα δπλακηθφηεηα κέρξη 400 ηφλνπο
θξέαηνο.
 Ζ ίδξπζε ζθαγείσλ πνπιεξηθψλ είλαη επηιέμηκε κφλν ζε νξεηλέο ή λεζησηηθέο πεξηνρέο.
18. Δηδηθά γηα ηηο Τπνδξάζεηο 19.2.2.5 θαη 19.2.3.5: Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ζην πιαίζην ησλ
επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ ζηηο ελ ιφγσ Τπνδξάζεηο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, είλαη:
 Γελ είλαη επηιέμηκε ε πξνκήζεηα απινχ νρήκαηνο κεηαθνξάο.

Δηδηθέο πεξηπηώζεηο επηιεμηκνηήησλ
1.

Όζνλ αθνξά ζηελ ππνδξάζε : 19.2.2.3 νξίδεηαη ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ ΔΤΡΧ (20.000 ΔΤΡΧ) σο κέγηζην φξην
επηιέμηκσλ δαπαλψλ ζε πεξηπηψζεηο δηθαηνχρσλ πνπ ππνβάιινπλ πξφηαζε, ε νπνία ζα αθνξά απνθιεηζηηθά δαπάλεο
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πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο (φπσο ηζηνζειίδα, ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο θιπ) θαη δελ ζα πεξηιακβάλεη θαηαζθεπή ή βειηίσζε
θηηξηαθψλ ππνδνκψλ.
2.

Όζνλ αθνξά ζηηο ππνδξάζεηο : 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.3.1, θαη 19.2.3.4 ζεσξείηαη επηιέμηκε ε δαπάλε θαηαζθεπήο
νηθίζθνπ ή ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ γηα ηηο αλάγθεο θχιαμεο ηεο πξάμεο κέρξη επηθάλεηαο είθνζη ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ (20
η.κ.).

5.3 Ιδηνθηεζηαθό θαζεζηώο – Μίζζσζε αθηλήησλ
ε πεξίπησζε πξάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο ζε λέεο ή πθηζηάκελεο ππνδνκέο, απαηηνχληαη είηε απνδεηθηηθά
ηδηνθηεζίαο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ είηε καθξνρξφληα κίζζσζε πνπ λα θαιχπηεη ρξνληθή πεξίνδν, ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε
(15) έηε, επί ηνπ γεπέδνπ ή ηνπ νηθνπέδνπ ή/θαη ηνπ αθηλήηνπ, ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη νη επελδχζεηο.
ε πεξίπησζε εθζπγρξνληζκνχ ρσξίο επέκβαζε ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ θηηξίνπ ή ζε πεξίπησζε κηθξψλ πξνζζεθψλ πνπ
ζπκπιεξψλνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ νη νπνίεο ζε θάζε πεξίπησζε απνηεινχλ ιηγφηεξν απφ ην 10% ηνπ αηηνχκελνπ
θφζηνπο, ελλέα (9) έηε.
Καηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο ζην ΣΠ, γίλνληαη δεθηά πξνζχκθσλα κίζζσζεο ή αγνξάο γεπέδνπ ή ηνπ νηθνπέδνπ
ή/θαη ηνπ αθηλήηνπ (όζον αθορά ηα προζύμθφνα μίζθφζης και ηην αγορά ακινήηοσ, θα πρέπει να μην αποηελούν ανάληυη
σποτρέφζης ποσ καθιζηά μη αναζηρέυιμη ηην επένδσζη έηζι ώζηε να πληρείηαι ο ταρακηήρας κινήηροσ ζηην περίπηφζη
επενδύζεφν ποσ σλοποιούνηαι βάζει ηφν Καν. ΕΕ 651/2014).
Οη παξαπάλσ ρξνληθνί πεξίνδνη, ππνινγίδνληαη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζηνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ. ε θάζε πεξίπησζε ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη πξηλ
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο.
ε θάζε πεξίπησζε ην γήπεδν ή ην νηθφπεδν ή ην αθίλεην ζα πξέπεη λα είλαη ειεύζεξν βαξώλ, εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ ην
βάξνο έρεη πξνθχςεη απφ επηρεηξεκαηηθφ δάλεην γηα ηελ ίδηα θχζε επέλδπζεο ή ζα πξνθχςεη απφ επηρεηξεκαηηθφ δάλεην γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο ή απφ δάλεην γηα ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθήο θαηαζηξνθήο, απφ ηελ νπνία επιήγεη ε επηρείξεζε.
ε πεξίπησζε πνπ ζθνπφο ηεο πξάμεο είλαη απνθιεηζηηθά ή ελ κέξεη ν νηλνηνπξηζκφο κε ηελ έλλνηα ηνπ Ν. 4276/2014(ΦΔΚ
155/Α/30−07−2014), ηφηε ν δηθαηνχρνο νθείιεη λα ηεξεί ζην ζχλνιφ ηνπ ή ζην κέξνο πνπ αλαινγεί ζηελ επέλδπζε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηεο ΚΤΑ 1746/21-01-2015 (ΦΔΚ135/Β/2015).
Άξζξν 6
Γείθηεο
Ο/ε αηηψλ / νχζα έρεη ππνρξέσζε ζπκπιήξσζεο ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ αλάινγα κε ηελ ππνδξάζε πνπ θαηαρσξεί ηελ αίηεζε
ζηήξημεο. Οη δείθηεο ζπκπιεξψλνληαη κε αξηζκφ ή κε επηιεγκέλν θείκελν.
Γείθηεο
εθξνώλ
ΡΡΣ

Πεξηγξαθή Γηάζηαζεο /
Γεδνκέλνπ Γηάζηαζεο

Πεξηγξαθή Γείθηε
Σχπνο δηθαηνχρνπ

Γξάζεο πνπ αθνξά

ΡΡΣ1_ΜΚΟ
ΡΡΣ2_ΟΣΓ
ΡΡΣ3_Γεκφζηνο Φνξέαο

ΟΛΔ

ΡΡΣ4_ΜΜΔ
ΡΡΣ5_Άιιν
AdO-6B.F

Θέζεηο εξγαζίαο (Γπλαίθεο) πνπ δεκηνπξγνχληαη πκπιεξψλεηαη γηα φιεο ηηο δξάζεηο

Αξηζκφο

ΟΛΔ

AdO-6B.Μ

Θέζεηο εξγαζίαο (Άλδξεο) πνπ δεκηνπξγνχληαη πκπιεξψλεηαη γηα φιεο ηηο δξάζεηο

Αξηζκφο

ΟΛΔ

26

1ε ηξνπνπνίεζε 1εο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο Τπνκέηξνπ 19.2 γηα Πξάμεηο Ιδησηηθνύ Υαξαθηήξα

AdO-6B.F

Θέζεηο εξγαζίαο (Γπλαίθεο) πνπ δεκηνπξγνχληαη Δπαλαζπκπιεξψλεηαη κφλν γηα ηηο δξάζεηο:
19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.3.3, 19.2.3.4

Αξηζκφο

19.2.2.3, 19.2.2.4,
19.2.3.3, 19.2.3.4

AdO-6B.Μ

Θέζεηο εξγαζίαο - (Άλδξεο) πνπ δεκηνπξγνχληαη Δπαλαζπκπιεξψλεηαη κφλν γηα ηηο δξάζεηο:
19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.3.3, 19.2.3.4

Αξηζκφο

19.2.2.3, 19.2.2.4,
19.2.3.3, 19.2.3.4
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ΜΔΡΟ Β’
Άξζξν 7
Γηαδηθαζίεο ππνβνιήο αίηεζεο ζηήξημεο
Ζ πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη ζηνπο ηζηφηνπνπο www.espa.gr , www.agrotikianaptixi.gr θαη www.fthiotiki.gr, (ειεθηξνληθή ζειίδα
ΟΣΓ).
Οη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη κπνξνχλ, κεηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο ζηήξημεο
ζχκθσλα κε ηα Τπνδείγκαηα πνπ πξνζαξηψληαη ζην Παξάξηεκα Ι.1 θαη Ι.2.α. Ζ αίηεζε ζηήξημεο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζην
ΠΚΔ θαη ζε θπζηθφ θάθειν ζηελ ΟΣΓ.
Ζ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο, ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο Πιεξνθνξηθνχ πζηήκαηνο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΠΚΔ)
(www.ependyseis.gr) θαη πξνυπνζέηεη λα έρεη πξνεγεζεί δηαδηθαζία απφθηεζεο πξνζσπηθψλ θσδηθψλ πξφζβαζεο απφ ην/
ηελ δπλεηηθφ/ή δηθαηνχρν. πγθεθξηκέλα θάζε λένο ρξήζηεο ηνπ (ΠΚΔ) αθνχ ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία ηνπ/ηεο ζε «θόξκα
εγγξαθήο» θαηαρσξείηαη ζην ζχζηεκα θαη κέζσ ηεο απνζηνιήο e-mail απφ ην ΠΚΔ, ηνπ/ηεο δηαβηβάδνληαη νη θσδηθνί
πξφζβαζεο ηνπ. Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ εγγξαθή ηνπ/ηεο είλαη ην ΑΦΜ.
ε πεξίπησζε πνπ ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο δηαζέηεη θσδηθφ ρξήζηε ζην ΠΚΔ ηφηε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηνπ ππάξρνληνο
θσδηθνχ γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ηνπ.
Καηά ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο ζηήξημεο ζην ΠΚΔ ν επελδπηήο ππνρξενχηαη ζσξεπηηθά:
α) λα ζπκπιεξψζεη, θαηαρσξψληαο ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ηα ζρεηηθά πεδία ηνπ ζεκείνπ
«ΤΠΟΒΟΛΖ» ηνπ ΠΚΔ φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην Παξάξηεκα I.1,
β) λα επηζπλάςεη πιήξσο ζπκπιεξσκέλν ην ζπλεκκέλν ζην Παξάξηεκα I.2α «ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΖΖ
ΣΖΡΗΞΖ» (καδί κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ) ζε PDF κνξθή. Σν πιηθφ παξέρεηαη απφ ηελ ΟΣΓ – ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΣΙΓΑ Α.Δ.
Ο.Σ.Α ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε αιιά κπνξεί λα αλαδεηεζεί θαη ζηνπο ηζηφηνπνπο www.espa.gr θαη
www.fthiotiki.gr.
γ) λα επηζπλάςεη ειεθηξνληθά ζην ΠΚΔ ηα θνξνινγηθά έληππα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Οδεγφ Δπηιεμηκφηεηαο - Δπηινγήο
(Παξάξηεκα II.2) ζε κνξθή PDF. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ΠΚΔ δέρεηαη κεκνλσκέλα αξρεία κεγέζνπο έσο 10ΜΒ θαη ππνβνιή
αξρείσλ ζπλνιηθνχ κεγέζνπο έσο 50 ΜΒ αλά αίηεζε ζηήξημεο.
δ) Γελ επηζπλάπηεηαη ειεθηξνληθά θαλέλα άιιν αξρείν ζην ΠΚΔ
Δθφζνλ ε αίηεζε ππνβιεζεί επηηπρψο ζην ΠΚΔ, ιακβάλεη κνλαδηθφ θσδηθφ θαη εκεξνκελία νξηζηηθνπνίεζεο, απφ ηελ νπνία
ηεθκαίξεηαη ην εκπξφζεζκν ηεο ππνβνιήο.
Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζηήξημεο ζην ΠΚΔ, πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ην δηάζηεκα από 03/04/2019 (ώξα 13.00) έσο
04/10/2019 (ώξα 15.00).
Μεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζην ΠΚΔ, νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη νθείινπλ, εληόο Πέληε εξγάζηκσλ (5) εκεξώλ, λα
απνζηείινπλ ζηελ ΟΣΓ απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο, φπσο παξάγεηαη απφ ην ΠΚΔ καδί κε θπζηθφ θάθειν ν
νπνίνο ζα πεξηέρεη φια ηα έληππα ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι θαη ΙΙ θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο, φπσο απηά πεξηιακβάλνληαη
ζην Κεθάιαην 1 & 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο II.2 «Οδεγόο Δπηιεμηκόηεηαο - Δπηινγήο», ζηήιε «Γηθαηνινγεηηθά
ηεθκεξίσζεο», ηα νπνία δχλαηαη λα εθπιεξψλνπλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη επηινγήο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.
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ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ ηδηνρείξσο, απηά ζα πξσηνθνιινχληαη θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο, σο
εηζεξρφκελα έγγξαθα ζην πξσηφθνιιν ηεο Ο.Σ.Γ.- ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΣΙΓΑ Α.Δ. Ο.Σ.Α. Ζ εκεξνκελία πξσηνθφιιεζεο
απηψλ ζεσξείηαη απνδεηθηηθφ ζηνηρείν εκπξφζεζκεο ππνβνιήο.
ε πεξίπησζε απνζηνιήο, σο εκεξνκελία ππνβνιήο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζθξαγίδα απνζηνιήο
ηαρπδξνκείνπ (ΔΛΣΑ – ζπζηεκέλε επηζηνιή) ή ζην παξαζηαηηθφ απνζηνιήο ηεο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο, ε νπνία ζα πξέπεη
λα είλαη επδηάθξηηε. Ζ απφδεημε απνζηνιήο ησλ ΔΛΣΑ ή ηεο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο ζεσξείηαη απνδεηθηηθφ ζηνηρείν
εκπξφζεζκεο ππνβνιήο.
ε πεξίπησζε ππνβνιήο θαη απνζηνιήο (ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκεηαθνξά) ν θάθεινο ζα θέξεη εμσηεξηθά ηελ αθφινπζε έλδεημε:
ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟ-ΓΡΑΗ
«…………………………...»
Δπσλπκία επηρείξεζεο : ………………………………………………………………..
ΑΦΜ : …………………………………………………………..
ΚΩΓΙΚΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΣΗΡΙΞΗ : ………………………………………
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ : ………………………………………………………

ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο πξνζθφκηζεο θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ (εληόο Πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ
εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο), ην επελδπηηθφ ζρέδην ζα απνξξηθζεί σο κε πιήξεο.
Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ θπζηθνχ θαθέινπ ηνπ δηθαηνχρνπ ππνβάιινληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε
ζηήξημεο ζην πιαίζην ηεο ππνβνιήο θαη κε βάζε απηά ζα γίλεη ε αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο ζηήξημεο.
Οη ελ ιφγσ αηηήζεηο ζηήξημεο πεξηιακβάλνπλ, ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα:












ζηνηρεία ηνπ αηηνχληνο.
ζηνηρεία θαη θσηνγξαθηθή απεηθφληζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, εθηφο άπισλ ελεξγεηψλ.
κέγεζνο επηρείξεζεο, κέζσ ππνδείγκαηνο δήισζεο ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ηδηφηεηα ΜΜΔ κηαο
επηρείξεζεο, (Παξάξηεκα Η Καλ (ΔΔ) 651/2014).
ζηνηρεία ζψξεπζεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, φπνπ απαηηείηαη.
αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο.
αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο.
δηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ ην «εχινγν θφζηνο» ησλ αηηνχκελσλ πξνο ελίζρπζεο δαπαλψλ.
ζηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνηλψλ θαη εηδηθψλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο.
εηδηθέο πιεξνθνξίεο αλάινγα κε ηελ ππνδξάζε.
ηεθκεξίσζε ηνπ είδνπο θαη ηνπ χςνπο ησλ δαπαλψλ, ψζηε λα ζπλάδνπλ κε ηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα
ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ
δήισζε δηθαηνχρνπ φηη ζα δηεπθνιχλεη θάζε έιεγρν ηεο ΟΣΓ θαη ησλ αξκφδησλ θνξέσλ.

Ζ ΟΣΓ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεηήζεη, εθηφο πεξηπηψζεσλ απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο δηθαηνινγεηηθψλ, ζε πξσηφηππν έλα
δηθαηνινγεηηθφ γηα ην νπνίν, ακθηβάιεη γηα ηελ γλεζηφηεηά ηνπ ή ηα ζρέδηα ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζην αξρηθφ ινγηζκηθφ πνπ
παξήρζεζαλ.
Οη αηηνχληεο κπνξνχλ λα δηνξζψλνπλ ηελ αίηεζε ζηήξημεο θαη ηα ζπλππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά, αθφκε θαη κεηά ηελ νξηζηηθή
ππνβνιή ηεο, κέρξη ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο, πνπ πξνβιέπεηαη
ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε.
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ε πεξίπησζε δηφξζσζεο ε δηαδηθαζία έρεη σο εμήο:
1) Τπνβνιή θαη νξηζηηθνπνίεζε ηεο αξρηθήο αίηεζεο ζην ΠΚΔ
2) Τπνβνιή θπζηθνχ θαθέινπ ζηελ ΟΣΓ, κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ.
3) Αίηεκα ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ «Helpdesk» ηεο ΜΟΓ (support@mou.gr) γηα απφ νξηζηηθνπνίεζε ηεο αίηεζεο, απφ ηνλ
δηθαηνχρν, ζην νπνίν ζα παξαζέηεη ην ΑΦΜ ηνπ θαη ζπλεκκέλα θσηνηππία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ γηα αλαίξεζε
νξηζηηθνπνίεζεο - ηεο αίηεζεο, απφ ηνλ δηθαηνχρν, ζην νπνίν ζα παξαζέηεη ηνπο ιφγνπο αλαίξεζεο, ην ΑΦΜ ηνπ θαη
ζπλεκκέλα θσηνηππία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ.
4) Τπνβνιή θαη νξηζηηθνπνίεζε ηεο δηνξζσκέλεο αίηεζεο ζην ΠΚΔ.
5) Τπνβνιή ηνπ δηνξζσκέλνπ θπζηθνχ θαθέινπ ζηελ ΟΣΓ, κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ.
ε θάζε πεξίπησζε σο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο νξηζηηθνπνίεζεο.
Ζ ΟΣΓ δηαηεξεί θαη ηνπο δχν θαθέινπο ζην αξρείν ηεο. Αμηνινγεί ηνλ δηνξζσκέλν θάθειν.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ νη αηηνχληεο δχλαηαη λα αλαθαιέζνπλ ηελ αίηεζεο ζηήξημεο κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηνπο, πνπ
πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Άξζξνπ 3 ηνπ Καλ. 809/2014.
ε πεξίπησζε έληαμεο ηεο πξάμεο ν δηθαηνχρνο έρεη δηθαίσκα κε ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ ΟΣΓ λα αλαθαιέζεη ελ κέξεη ηελ αίηεζε
ζηήξημεο, κε αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο ή ελ φιν κε αίηεκα αλάθιεζεο έληαμεο ηεο πξάμεο, έηζη φπσο
πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 11 ηεο ΤΑ 13214/30-11-2017 (Β΄4268).
Δπηηξέπεηαη ε θαηάζεζε κφλν κίαο αίηεζεο ζηήξημεο αλά ΑΦΜ αλά ππνδξάζε ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο πξφζθιεζεο αλά ΣΠ γηα
φιε ηελ πεξίνδν 2014-2020.
Δπηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα αηηήζεηο ζηήξημεο ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο
ππνδξάζεο αλά ΣΠ, εθφζνλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα Ννκηθά Πξφζσπα πνπ θαηαζέηνπλ ηηο αηηήζεηο ζηήξημεο, δελ
ππεξβαίλνπλ αζξνηζηηθά ην 100% γηα φιε ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020.
Γελ ζεσξείηαη δηαθνξεηηθή Τπνδξάζε, ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ Οξηδφληηαο εθαξκνγήο κηαο Τπνδξάζεο θαη εθαξκνγήο ζε
εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, πεξηνρέο ή δηθαηνχρνπο ζην ίδην ΣΠ εθφζνλ ην πεξηερφκελν ηεο Τπνδξάζεο είλαη ην ίδην (Άξζξν 3 ΚΤΑ
2635/13-09-2017, ΦΔΚ 3313/Β/20-09-2017)). Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δειψλεη ςεπδή ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ
λα ιάβεη ελίζρπζε, ε αίηεζε ζηήξημεο απνξξίπηεηαη ζηε ηξέρνπζα πξφθιεζε θαη δελ έρεη δηθαίσκα θαηάζεζεο αίηεζεο ζηήξημεο
ζε πξνζθιήζεηο ηνπ ηξέρνληνο θαη ηνπ επφκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ηεο δηαπίζησζεο γηα φια ηα ΣΠ. ηελ πεξίπησζε απηή ε
αξκφδηα ΟΣΓ δηαβηβάδεη ηα ζηνηρεία ησλ αηηνχλησλ πνπ απνξξίθζεθαλ ζηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε ζηε ΔΤΔ ΠΑΑ 2014 – 2020 ε
νπνία θξνληίδεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζρεηηθήο πιεξνθφξεζεο ζε φιεο ηηο ΟΣΓ.
Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο, ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο απνδέρεηαη φηη ηα ζηνηρεία ηνπ δεκνζηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην
άξζξν 111 ηνπ Καλ. (EE) 1306/2013, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://transpay.opekepe.gr. Δπηπιένλ απνδέρεηαη ηελ
πεξαηηέξσ επεμεξγαζία απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επαίζζεησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. ε θάζε πεξίπησζε ηεξνχληαη νη θείκελεο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα.
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Άξζξν 8
Αμηνιόγεζε ησλ Αηηήζεσλ ηήξημεο
8.1. Γηνηθεηηθόο έιεγρνο ησλ Αηηήζεσλ ηήξημεο
θνπφο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ θαηά ην
δηνηθεηηθφ έιεγρν (αμηνιφγεζε) ησλ αηηήζεσλ ζηήξημεο θαη ε επηινγή απφ ηελ ΟΣΓ ησλ αηηήζεσλ πνπ ζα εληζρπζνχλ ζην
πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Ο δηνηθεηηθφο έιεγρνο ησλ αηηήζεσλ ζηήξημεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμέηαζεο ησλ πξνζθπγψλ, δηελεξγείηαη απφ εηζεγεηέο
πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο ΔΓΠ LEADER/CLLD. Οη εηζεγεηέο, ππνβάιινπλ ηελ εηζήγεζή ηνπο ζηελ ΔΓΠ, ε νπνία
θαηαιήγεη κε δηθαίσκα ηξνπνπνηήζεσλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο.
Οη εηζεγεηέο δχλαηαη λα είλαη:
α. ζηειέρε ηεο ΟΣΓ,
β. άιια ζηειέρε ηνπ θνξέα πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ ΟΣΓ,
γ. ππάιιεινη άιισλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ή θαη αλεμάξηεηνη αμηνινγεηέο. ηελ πεξίπησζε αλεμάξηεησλ εηζεγεηψλ, ε επηινγή
ηνπο γίλεηαη ππνρξεσηηθά, κεηά απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνπ δηελεξγεί ε ΟΣΓ.
ε θάζε πεξίπησζε εμαζθαιίδεηαη φηη άηνκα πνπ έρνπλ ιεηηνπξγήζεη σο εηζεγεηέο αμηνιφγεζεο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο δε
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο πξνζθπγήο πνπ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε αίηεζε.
Δπηπιένλ, εμαζθαιίδεηαη φηη γηα ηα άηνκα πνπ κεηέρνπλ ζηε παξαπάλσ δηαδηθαζία, δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη ζχγθξνπζεο
ζπκθεξφλησλ, κέζσ ππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο.
Δπίζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν θνξέαο πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ ΟΣΓ είλαη ν δηθαηνχρνο ηεο ζηήξημεο, νη δηνηθεηηθνί έιεγρνη
δηελεξγνχληαη απφ πξφζσπα αλεμάξηεηα απφ ηελ ελ ιφγσ ΟΣΓ.
ηνλ δηνηθεηηθφ έιεγρν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 48, παξ. 2 ηνπ Καλ (ΔΔ) 809/2014, πεξηιακβάλεηαη επαιήζεπζε ησλ παξαθάησ
ζεκείσλ:
1. ηεο εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο θαη ηεο πιεξφηεηαο απηήο,
2. ησλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο, ησλ δεζκεχζεσλ θαη άιισλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελέξγεηα γηα ηελ νπνία
δεηείηαη ζηήξημε,
3. ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηα θξηηήξηα επηινγήο,
4. ηνπ εχινγνπ ραξαθηήξα ησλ ππνβιεζεηζψλ δαπαλψλ ηνπ άξζξνπ 67 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ.
1303/2013, εμαηξνπκέλσλ ησλ ζπλεηζθνξψλ ζε είδνο θαη ηνπ θφζηνπο απφζβεζεο.
Δπηπξνζζέησο ησλ αλσηέξσ εμεηάδεηαη ν νινθιεξσκέλνο θαη ιεηηνπξγηθφο ραξαθηήξα ηεο ππφ έληαμεο πξάμεο. Πξάμεηο ησλ
νπνίσλ ην θπζηθφ αληηθείκελν δελ ζπληζηά νινθιεξσκέλν ή/θαη ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα δελ είλαη επηιέμηκεο γηα ελίζρπζε.
ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε αμηνιφγεζε φισλ ησλ αηηήζεσλ ζηήξημεο θαη βαζκνιφγεζε φισλ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη
πξνζδηνξίδεηαη ν ζπλνιηθφο εγθξηλφκελνο πξνυπνινγηζκφο θαη ην ηζρχνλ πνζνζηφ ζηήξημεο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην
«εχινγν θφζηνο» ησλ πξνηεηλφκελσλ δαπαλψλ.
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ε θάζε πεξίπησζε ν αλσηέξσ πεξηγξαθφκελνο δηνηθεηηθφο έιεγρνο θαη ε βαζκνιφγεζε φισλ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο
νινθιεξψλεηαη γηα θάζε αίηεζε ζηήξημεο αλεμάξηεηα απφ ην απνηέιεζκα νπνηνπδήπνηε ζηαδίνπ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε ΟΣΓ ζπληάζζεη Πίλαθα Απνηειεζκάησλ, πνπ πεξηιακβάλεη: ηηο παξαδεθηέο (εθείλεο πνπ πιεξνχλ ηα
θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο) θαη ηηο κε παξαδεθηέο (εθείλεο πνπ δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο) αηηήζεηο ζηήξημεο θαη, νη
νπνίεο θαηαηάζζνληαη εληαία αλά Τπνδξάζε θαη κε θζίλνπζα βαζκνινγηθή ζεηξά, κε ηελ έλδεημε «παξαδεθηή» ή «κε
παξαδεθηή».
Πην αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλνληαη:
1. νη αηηήζεηο πνπ θξίλνληαη παξαδεθηέο πξνο ζηήξημε, ησλ νπνίσλ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκφζηαο δαπάλεο δελ
ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά ηνλ αληίζηνηρν ηεο πξφζθιεζεο θαη ησλ νπνίσλ ε βαζκνινγία είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ πνπ
έρεη ηεζεί ζηελ πξφζθιεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππνδξάζε.
2. νη αηηήζεηο νη νπνίεο, θξίλνληαη κελ παξαδεθηέο, ησλ νπνίσλ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκφζηαο δαπάλεο ππεξβαίλεη
αζξνηζηηθά, ηνλ αληίζηνηρν ηεο πξφζθιεζεο θαη ησλ νπνίσλ ε βαζκνινγία είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ πνπ έρεη ηεζεί
ζηελ πξφζθιεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππνδξάζε, αιιά ιφγσ εμάληιεζεο ηεο δηαηηζέκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο πξφζθιεζεο
ζηε ζπγθεθξηκέλε ππνδξάζε δελ εληάζζνληαη.
3. νη αηηήζεηο πνπ θξίλνληαη «κε παξαδεθηέο» πξνο ζηήξημε θαη νη ιφγνη απφξξηςήο ηνπο.
4. ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν θαη ε βαζκνινγία φισλ ησλ αηηήζεσλ ζηήξημεο, έηζη φπσο δηακνξθψζεθε απφ ην δηνηθεηηθφ
έιεγρν.
Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο αλαιπηηθά έρεη σο εμήο:
1) Οη εηζεγεηέο αμηνιφγεζεο νξίδνληαη απφ ηελ ΔΓΠ ηεο ΟΣΓ.
2) Ο ζπληνληζηήο ηεο ΟΣΓ ρξεψλεη ζηνπο εηζεγεηέο αμηνιφγεζεο θαθέινπο αίηεζεο ζηήξημεο πξνο αμηνιφγεζε.
3) Οη εηζεγεηέο ζπληάζζνπλ ηελ εηζήγεζή ηνπο.
4) Ζ ΟΣΓ ειέγρεη ην θαζεζηψο de minimis κέζσ ηεο ππνβαιιφκελεο Τπεχζπλεο Γήισζεο θαζψο θαη κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο ψξεπζεο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ www.sorefsis.gr/soreusis/ .
5) Ζ ΔΓΠ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εηζήγεζε αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεη ηελ αμηνιφγεζε.
Οη εηζεγήζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ΔΓΠ γηα έγθξηζε θαη νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη ηε ζχληαμε ηνπ
Πξνζσξηλνχ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ. ε πεξίπησζε πνπ ε γλψκε ηεο ΔΓΠ απνθιίλεη απφ απηή ησλ εηζεγεηψλ θαηφπηλ
θαηάιιειεο ηεθκεξίσζεο, δηακνξθψλεηαη αλάινγα ν Πξνζσξηλφο Πίλαθαο Απνηειεζκάησλ θαη απνζηέιιεηαη ζηε Γηαρεηξηζηηθή
ηεο αξκφδηαο Πεξηθέξεηαο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ ζηήξημεο απφ ηελ ΔΓΠ, απνηππψλνληαη ζην ΠΚΔ ζην νπνίν αλαξηψληαη νη
εηζεγήζεηο ησλ εηζεγεηψλ αμηνιφγεζεο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο ΔΓΠ ζε μερσξηζηά έγγξαθα.
Καηά ηελ αμηνιφγεζε ε ΟΣΓ δχλαηαη λα δεηήζεη, ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλήζεσλ, εληφο Πέληε (5)
εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνύ εγγξάθνπ ζηνλ δπλεηηθό δηθαηνύρν.
πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία είλαη απηά ηα νπνία, δηνξζψλνπλ πξνθαλή ζθάικαηα ηεο αίηεζεο ή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
πξνβιέπνληαλ ζηελ πξφζθιεζε θαη εθδφζεθαλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο.
Οη δηεπθξηλίζεηο είλαη ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη κε ζθνπφ ηελ απνζαθήληζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ θαιχηεξε
θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αίηεζεο ζηήξημεο.
ε θάζε πεξίπησζε ηα παξαπάλσ ππνβάιινληαη, ζηελ ΟΣΓ θαη ζπκπιεξψλνπλ ηνλ θάθειν ηεο αίηεζεο ζηήξημεο.
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Οη δαπάλεο, σο πξνο ην εχινγν ηνπ θφζηνπο ηνπο, αμηνινγνχληαη κε ρξήζε θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, φπσο
δαπάλεο αλαθνξάο (πίλαθαο ηηκψλ ΟΣΓ), ζχγθξηζε ησλ δηαθφξσλ πξνζθνξψλ, δηαζηαπξσηηθφο έιεγρνο πξνζθνξψλ
νκνεηδψλ πξντφλησλ άιισλ πξάμεσλ ή κε ηε ρξήζε δηαδηθηχνπ, απφ ηνπο εηζεγεηέο ηεο αμηνιφγεζεο.
Δπίζεο, ε ΟΣΓ νθείιεη επηπιένλ λα ιακβάλεη ππφςε ηνπο θαη ηνπο επίζεκνπο ηηκνθαηαιφγνπο ησλ πξνκεζεπηψλ θαζψο θαη κε
δηαζέζηκεο ζρεηηθέο κειέηεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εχινγνπ θφζηνπο πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη έρνπλ
ππνζηεξίμεη βάζεηο δεδνκέλσλ ηηκψλ αλαθνξάο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, εθφζνλ απηέο είλαη
δηαζέζηκεο θαη επηθαηξνπνηεκέλεο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εχινγνπ θφζηνπο, ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γηα ινηπέο δαπάλεο πιελ
θηηξηαθψλ ππνδνκψλ. Δθφζνλ ην κνλαδηαίν αλά ηεκάρην θφζηνο απηψλ ππεξβαίλεη, ζε αμία ηα 1.000€, ή ηα 5.000€ ζπλνιηθνχ
πνζνχ αλά είδνο, απαηηνχληαη ηξεηο (3) ζπγθξίζηκεο πξνζθνξέο γηα ην ελ ιφγσ ηεκάρην, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε
ηνπιάρηζηνλ κία (1). Οη ζπγθξίζηκεο πξνζθνξέο αθνξνχλ νκνεηδή θαη εθάκηιια πξντφληα. Ζ ΟΣΓ θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ηφζν
ηηο νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο ησλ πξνζθνξψλ, φζν θαη ηηο πνηνηηθέο. Έηζη είλαη δπλαηφ λα γίλεη δεθηή κηα πξνζθνξά ε νπνία
δελ είλαη ε πην ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθά, αξθεί ν δηθαηνχρνπο λα ηεθκεξηψλεη θαη ε ΟΣΓ λα απνδέρεηαη, ηελ κνλαδηθφηεηα ή ηελ
πςειή πνηφηεηα ή ηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνζθέξεη ην πξνκεζεπφκελν πξντφλ.
Όζνλ αθνξά ζηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ θηηξηαθέο ππνδνκέο ν έιεγρνο ηνπ «εχινγνπ θφζηνπο» ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ
ζρεηηθψλ εγθεθξηκέλσλ Πηλάθσλ Σηκψλ Μνλάδνο. Οη Πίλαθεο απηνί πξνηείλνληαη απφ ηελ ΟΣΓ θαη ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ ΔΤΓ
(ΔΠ) ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ηα ζηνηρεία δηαζέζηκσλ ζρεηηθψλ κειεηψλ πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί γηα ηνλ ζθνπφ
απηφ, θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο

Δπηζεκάλζεηο - Οδεγίεο:
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάζεζεο θαη ηνπ θπζηθνχ θαθέινπ ησλ αηηήζεσλ ζηήξημεο ζηελ ΟΣΓ, ν ζπληνληζηήο νξίδεη ζηειέρε
ηεο ΟΣΓ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επηηφπηα επίζθεςε ζηνλ πξνηεηλφκελν ρψξν πινπνίεζεο φισλ ησλ πξάμεσλ,
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο επηηφπηαο επίζθεςεο απνηππψλνληαη ζε έθζεζε
απηνςίαο (Παξάξηεκα ΙΙ.5,), ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ θσηνγξαθηθή απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο.
Ζ έθζεζε απηνςίαο ζπλνδεχεη, ηελ εηζήγεζε αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ ζηήξημεο πξνο ηελ ΔΓΠ. Δμαηξνχληαη ηεο δηαδηθαζίαο νη
άπιεο ελέξγεηεο.
ε πεξίπησζε πνπ έλαο δηθαηνχρνο επηζπκεί ηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, ακέζσο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο
αίηεζήο ηνπ, ηφηε ν Γηθαηνχρνο ην γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηελ ΟΣΓ θαη ε ΟΣΓ θαηά πξνηεξαηφηεηα πξαγκαηνπνηεί επηηφπηα
επίζθεςε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο.
Πξνθεηκέλνπ κία αίηεζε λα θξηζεί παξαδεθηή πξνο ζηήξημε, ζα πξέπεη ε ζπλνιηθή ηειηθή βαζκνινγία ηεο, λα ππεξβαίλεη ηνπο
ηξηάληα (30) βαζκνύο.
8.2 Γεηγκαηνιεπηηθόο δηνηθεηηθόο έιεγρνο – Πίλαθαο απνηειεζκάησλ
Ζ ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθφ δηνηθεηηθφ έιεγρν κεηά θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο απφ ηελ ΔΓΠ.
Ο δεηγκαηνιεπηηθφο δηνηθεηηθφο έιεγρνο ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηελ ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, δηελεξγείηαη ζην
ΠΚΔ. Ο δεηγκαηνιεπηηθφο δηνηθεηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ζην 5% ηνπ αξηζκνχ ησλ αηηήζεσλ ζηήξημεο ηεο
εθάζηνηε πξφζθιεζεο.
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ε πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ ΟΣΓ, είηε θνξείο κέιε ηεο ΟΣΓ, είηε θνξείο κέιε ηεο ΔΓΠ, είηε θνξείο κέιε
ηνπ Γ.. ηνπ θνξέα πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ ΟΣΓ, είλαη αηηνχληεο, ηφηε νη αηηήζεηο ηνπο ηίζεηαη απηνκάησο ζηνλ δεηγκαηνιεπηηθφ
έιεγρν απφ ηελ ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, πέξαλ ηνπ δείγκαηνο ηνπ 5%.
ε πεξίπησζε πνπ ν δεηγκαηνιεπηηθφο δηνηθεηηθφο έιεγρνο έρεη επξήκαηα, ε ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο νθείιεη
λα απμήζεη ην δείγκα ζην 10%, ηνπ αξηζκνχ ησλ αηηήζεσλ ζηήξημεο.
ε πεξίπησζε πνπ ν δεηγκαηνιεπηηθφο δηνηθεηηθφο έιεγρνο έρεη επξήκαηα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ζπζηεκηθφ ιάζνο, ε ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαιεί ηελ ΟΣΓ λα επαλαμηνινγήζεη φιεο ηηο αηηήζεηο ζηήξημεο θαη ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη
απφ ηελ αξρή.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ απφ ηελ ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο
δεκνζηνπνηείηαη ν Πίλαθαο Απνηειεζκάησλ, ν νπνίνο ζπλνδεχεηαη απφ ζαθείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφζβαζε ησλ αηηνχλησλ
ζην αλαιπηηθφ απνηέιεζκα ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ, φπσο απηφ απεηθνλίδεηαη ζην ΠΚΔ, γηα ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο
ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, ηνλ ηξφπν, ηνλ ηφπν θαη ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο ηεο ελ ιφγσ πξνζθπγήο.
Ο Πίλαθαο Απνηειεζκάησλ δεκνζηνπνηείηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ αηηνχλησλ. Δπηπιένλ, ε ΟΣΓΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΣΙΓΑ Α.Δ. Ο.Σ.Α. ελεκεξψλεη θαη αηνκηθά ηνλ θάζε αηηνχληα γηα ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο, κε
απφδεημε παξαιαβήο αλαθέξνληαο ην δηθαίσκα θάζε δηθαηνχρνπ γηα ηελ ππνβνιή ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο θαη φηη ν ελ ιφγσ
Πίλαθαο Απνηειεζκάησλ ζεσξείηαη πξνζσξηλφο θαη ε νξηζηηθνπνίεζή ηνπ ζα πξνέιζεη κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ηπρφλ
ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηεο νξηζηηθνπνίεζεο ηεο βαζκνινγηθήο αθνινπζίαο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ηε
δηαζεζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ αλά ππν-δξάζε .
Άξζξν 9
Δλδηθνθαλήο πξνζθπγή
9.1 πζηήλεηαη Δπηηξνπή Δλδηθνθαλψλ Πξνζθπγψλ κε απφθαζε ηεο ΔΓΠ. Ζ δηαδηθαζία ελζηάζεσλ αθνινπζεί ην άξζξν 43
παξ. 7 ηεο ππ‘ αξηζκ. 110427/ΔΤΘΤ/1020/20.10.2016 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ησλ «Σξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ‘
αξηζκ.81986/ΔΤΘΤ/712/31.07.2015 (ΦΔΚ1822/Β/24.08.2015) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο γηα ηνπο Δζληθνχο Καλφλεο
Δπηιεμηκφηεηαο Γαπαλψλ γηα ηα Πξνγξάκκαηα ΔΠΑ 2014-2020» (ΦΔΚ 3521/Β/01.11.2016).
Δπηπιένλ, εμαζθαιίδεηαη φηη γηα ηα άηνκα πνπ κεηέρνπλ ζηε παξαπάλσ δηαδηθαζία, δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη ζχγθξνπζεο
ζπκθεξφλησλ, κέζσ ππνβνιήο θαηάιιειεο δήισζεο
Ο δηθαηνχρνο θάλνληαο ρξήζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΠΚΔ (www.ependyseis.gr ) ππνβάιεη ηελ πξνζθπγή ηνπ επί ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο κε ηελ αλάινγε ηεθκεξίσζε, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξώλ απφ
ηελ εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο ηνπο.
9.2 Ο δηθαηνχρνο νξηζηηθνπνηεί ηελ πξνζθπγή ηνπ ζην ΠΚΔ θαη ην εθηππσκέλν απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο απνζηέιιεηαη καδί κε
δηθαηνινγεηηθά (φπνπ απαηηνχληαη), ζηελ ΟΣΓ. Ζ πξνζθπγή εμεηάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δλδηθνθαλψλ Πξνζθπγψλ εληόο
δέθα (10) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ησλ πξνζθπγώλ, ε νπνία επηηξνπή, έρεη νξηζζεί ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ.
26/04-10-2018 Απφθαζε ΔΓΠ.
Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δλδηθνθαλψλ Πξνζθπγψλ δελ κπνξεί λα είλαη θαη αμηνινγεηέο ησλ αηηήζεσλ ζηήξημεο. Σα
απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ησλ πξνζθπγψλ, απνηππψλνληαη ζην ΠΚΔ. Δπηπιένλ, ε ΟΣΓ ελεκεξψλεη θαη αηνκηθά φινπο ηνπο
αηηνχληεο πξνζθπγψλ γηα ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο απηψλ, κε απφδεημε παξαιαβήο.
9.3 Με βάζε ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο ησλ πξνζθπγψλ, ζπληάζζεηαη ν Πίλαθαο Καηάηαμεο ηεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ πνπ εμεηάζζεθαλ ζην πιαίζην ησλ πξνζθπγψλ ζεηηθά θαη εγθξίλεηαη κε απφθαζε
ηεο ΔΓΠ ,ε νπνία δελ κπνξεί λα απνθιίλεη απφ απηή ηεο Δπηηξνπήο Δλδηθνθαλψλ Πξνζθπγψλ, κε ηηο ηειηθά επηιεγκέλεο
αηηήζεηο ζηήξημεο.
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ελδηθνθαλψλ πξνζθπγψλ δεκνζηνπνηείηαη, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ν πίλαθαο
θαηάηαμεο.
Όιεο νη αηηήζεηο ζηήξημεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ κεηαθέξνληαη ζην ΟΠΑΑ κε θαηάιιειε ππεξεζία
δηαδηθηχνπ πνπ παξέρεηαη απφ ην ηειεπηαίν.
Άξζξν 10
Τπεξδέζκεπζε ΣΠ
Ζ ΔΓΠ δχλαηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εμέηαζεο ησλ ελδηθνθαλψλ
πξνζθπγψλ , κε απφθαζε ηεο λα εγθξίλεη αηηήζεηο ζηήξημεο, κηαο ή πεξηζζφηεξσλ ππνδξάζεσλ, θαηά θζίλνπζα ζεηξά
βαζκνινγίαο (θαη κεγαιχηεξε ηεο ειάρηζηεο ηεζείζαο απφ ηελ ΟΣΓ βαζκνινγίαο), πέξαλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ππνδξάζεο, εθφζνλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πηζηψζεηο:
1. είηε θαηφπηλ απφθαζήο ηεο, γηα ππεξδέζκεπζε ηεο ηξέρνπζαο πξφζθιεζεο, κέρξη ην 110% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΠ.
2. είηε θαηφπηλ απφθαζήο ηεο απφ αλαθαηαλνκή πφξσλ εληφο ζεκαηηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ ΣΠ, ρσξίο αχμεζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφζθιεζεο.
3. είηε απφ αλαθαηαλνκή πφξσλ κεηαμχ ζεκαηηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ ΣΠ, ρσξίο αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
πξφζθιεζεο.
4. είηε απφ ππεξδεχζκεπζε ηεο ηξέρνπζαο πξφζθιεζεο, πέξαλ ην 110% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΠ.
ηελ πεξίπησζε (3) ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί θαη εγθξηζεί ζρεηηθφ αίηεκα, κε ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΤΔ ΠΑΑ 2014-2020, απφ
ηελ ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο.
ηελ πεξίπησζε (4) ζα πξέπεη ε ΟΣΓ λα αηηεζεί ππεξδεχζκεπζε πφξσλ απφ ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ 2014-2020. Ζ ΔΤΔ ΠΑΑ 2014-2020
απνθαζίδεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΤΓ ΠΑΑ 2014-2020 γηα ηελ έγθξηζε ή φρη ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.
ε πεξηπηψζεηο ηζνβαζκνχλησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ, εληάζζνληαη φινη εθφζνλ επαξθεί ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ππνδξάζεο.
ε αληίζεηε πεξίπησζε δελ εληάζζεηαη θαλείο απφ ηνπο ηζνβαζκνχληεο.
Άξζξν 11
Έληαμε πξάμεσλ
Γηα ηηο αηηήζεηο πνπ επηιέρζεθαλ πξνο ζηήξημε απφ ηελ ΟΣΓ θαη κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ελδηθνθαλψλ
πξνζθπγψλ, ε ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, εθδίδεη Απφθαζε Έληαμεο Πξάμεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3
ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν. 4314/2014, κε ηελ νπνία θάζε αίηεζε ραξαθηεξίδεηαη σο πξάμε ηνπ ΠΑΑ 2014 – 2020 θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 2.(9) Καλ (ΔΔ) 1303/2013.
Ζ έθδνζε ηνπ ζρεδίνπ Απφθαζεο Έληαμεο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην ΟΠΑΑ κε επζχλε ηεο ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο
θαη κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απηψλ.
Κάζε Απφθαζε Έληαμεο, πεξηιακβάλεη θαη‘ ειάρηζηνλ: ηνλ ηίηιν ηεο πξάμεο, ηνλ Κσδηθφ ΟΠΑΑ ηεο πξάμεο, ην
ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θαη ηελ πεξίνδν επηιεμηκφηεηαο ηεο πξάμεο, ηνπο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο, ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα
ηεο πξάμεο, γεληθέο δηαηάμεηο θαη ην Σ.Γ.Π. ηνπ ΟΠΑΑ.
Μεηαμχ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηεο ΟΣΓ ππνγξάθεηαη ζχκβαζε ε νπνία πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά φινπο ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηελ
πινπνίεζε ηεο εληαγκέλεο πξάμεο.
Αλαθνξηθά κε ην αλαιπηηθφ θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο θάζε πξάμεο ε απφθαζε παξαπέκπεη ζηελ αίηεζε ζηήξημεο,
φπσο απηή έρεη ππνβιεζεί απφ ην δηθαηνχρν ζην ΠΚΔ θαη δηακνξθσζεί θαηά ην δηνηθεηηθφ έιεγρφ ηεο. Ζ απφθαζε έληαμεο
εθδίδεηαη απφ ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηάξρε.
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Ζ Απφθαζε Έληαμεο δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη κία ή πεξηζζφηεξεο πξάμεηο αλά πξφζθιεζε. Ζ απφθαζε αλαξηάηαη ζην
πξφγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» απφ ηελ ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΑΑ, θνηλνπνηείηαη ζηελ
αξκφδηα ΟΣΓ. Ζ ΟΣΓ ηελ απνζηέιιεη ηαρπδξνκηθά κε απφδεημε παξαιαβήο θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζε θάζε δηθαηνχρν ζηηο
δηεπζχλζεηο πνπ έρνπλ δεισζεί θαηά ηελ αίηεζε ζηήξημεο.
Ζ ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζπζρεηίδεη ζην ΟΠΑΑ ηελ απφθαζε έληαμεο κε ηελ πξάμε ή ηηο πξάμεηο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζε απηή θαη γηα θάζε πξάμε πνπ εληάζζεηαη, παξάγεηαη απηφκαηα απφ ην ΟΠΑΑ ζρεηηθφ ΣΓΠ.
Άξζξν 12
Αλάθιεζε Έληαμεο Πξάμεο
Δίλαη δπλαηφ γηα κηα πξάμε λα αξζεί ε απφθαζε έληαμεο απφ ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ιφγσ ηεθκεξησκέλσλ
αδπλακηψλ εθηέιεζήο ηεο ή κε ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο Έληαμεο Πξάμεο θαζψο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ
δηθαηψκαηνο ησλ δηθαηνχρσλ λα απνζχξνπλ, αλά πάζα, ζηηγκή ηελ αίηεζε ζηήξημεο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, ρσξίο λα
παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δηθαηνχρσλ.
Ζ δηαπίζησζε ηεο αλάγθεο αλάθιεζεο ηεο έληαμεο πξάμεο κπνξεί λα πξνθχςεη:
1. Με ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο απφ ην δηθαηνχρν ζην ΠΚΔ, ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3 Καλ (ΔΔ) 809/2014, ζην νπνίν
αλαιχνληαη νη ιφγνη αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο πξάμεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έληαμήο ηεο.
2. Μεηά απφ δηαπηζησκέλε απάηε βάζε απφθαζεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο αξρήο.
3. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ
δηαπηζηψλνληαη ζνβαξέο απνθιίζεηο/εκπινθέο ζε ζρέζε κε ηελ πξνγξακκαηηζζείζα πξφνδν ή ηνπο φξνπο έληαμήο ηεο.
Δλδεηθηηθά θαη θαηά πεξίπησζε Γξάζεο/Τπνδξάζεο, ε δηαδηθαζία δχλαηαη λα ελεξγνπνηείηαη εθφζνλ επηβάιιεηαη θαηφπηλ
ειέγρσλ εζληθψλ ή επξσπατθψλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ή φηαλ δηαπηζηψλεηαη:
α. ε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, ρσξίο έγθξηζε ζρεηηθήο παξάηαζεο
β. κε απνδεθηή απφθιηζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ
γ. θαζνιηθή αδπλακία πηζηνπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο επηιεμηκφηεηάο ηνπ κε βάζε ηα πξσηφηππα
παξαζηαηηθά θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο
δ. άιιε παξάβαζε ηνπ εζληθνχ ή θνηλνηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ε νπνία δηελεξγείηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν δφιηα θαη δελ
επηδέρεηαη ζεξαπεία.
Δθφζνλ, ε δηαπίζησζε ηεο αλάγθεο αλάθιεζεο γίλεηαη απφ ηελ ΟΣΓ, ε ηειεπηαία κε απφθαζε ηεο ΔΓΠ εηζεγείηαη ζηελ ΔΤΓ
(ΔΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ηελ αλάθιεζε ηεο έληαμεο ηεο ελ ιφγσ πξάμεο απφ ην ΠΑΑ 2014-2020.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη, ε ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο ΟΣΓ, ζέηεη ηελ πξάμε ζε θαζεζηψο
επηηήξεζεο κε απνζηνιή πξνεηδνπνηεηηθήο επηζηνιήο ζην δηθαηνχρν κε απφδεημε παξαιαβήο ηεο πξάμεο ζηελ νπνία
πξνζδηνξίδνληαη νη απνθιίζεηο θαη θαζνξίδνληαη δηνξζσηηθά κέηξα θαη πεξίνδνο ζπκκφξθσζεο ηνπ δηθαηνχρνπ.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπκκφξθσζεο ηνπ δηθαηνχρνπ ρσξίο απηφο λα έρεη πξνβεί ζηα ζπζηαζέληα
δηνξζσηηθά κέηξα, ε πξάμε αλαθαιείηαη κε επζχλε ηεο ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.
ηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξάμε, ε νπνία αλαθαιείηαη, έρεη θαηαβιεζεί πιεξσκή, ηφηε γίλεηαη αλάθηεζε ηνπ
πνζνχ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 Καλ (ΔΔ) 640/2014.
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Άξζξν 13
Σξνπνπνίεζε ΣΓ Πξάμεσλ
Αηηήκαηα ηξνπνπνίεζεο ππνβάιινληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ειεθηξνληθά ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ
(ΠΚΔ), θαηαρσξψληαο ηα ζρεηηθά πεδία ηνπ ζεκείνπ «ΑΗΣΖΜΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ» ηνπ ΠΚΔ. Ο δηθαηνχρνο επηζπλάπηεη ζην
ΠΚΔ έληππν αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο, ην νπνίν παξέρεηαη απφ ηελ Γ.Α./ΔΦ ζηνλ ηζηφηνπν ηεο ΟΣΓ-ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ
ΦΘΙΩΣΙΓΑ Α.Δ ΟΣΑ, www.fthiotiki.gr θαη ζην ΠΚΔ, ην νπνίν ν δηθαηνχρνο αλαπαξάγεη/θαηεβάδεη, ην ζπκπιεξψλεη
θαηάιιεια θαη ην επηζπλάπηεη ζην ΠΚΔ ζε pdf κνξθή. Ο δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη, εληόο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ, λα
απνζηείιεη ζηελ ΟΣΓ ζε θπζηθή κνξθή ην απνδεηθηφ θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ηξνπνπνίεζεο θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά θαη παξαζηαηηθά πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψζεη ην αίηεκα ηνπ.
Ζ δηαπίζησζε ηεο αλάγθεο ηξνπνπνίεζεο ηεο πξάμεο κπνξεί λα πξνθχςεη:
1. Με ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ζηνηρείσλ ηεο πξάμεο απφ ην δηθαηνχρν πξνο ηελ ΟΣΓ. ην αίηεκα ζα πξέπεη λα
αλαθέξνληαη ηα ζεκεία ηξνπνπνίεζεο θαη λα ηεθκεξηψλνληαη επαξθψο νη ιφγνη ηξνπνπνίεζεο ζηνηρείσλ ηεο πξάμεο. ην
αίηεκα επηζπλάπηνληαη φια ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ην αίηεκα. Αληίζηνηρν αίηεκα ππνβάιιεηαη
θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Καλ. 640/2014.
2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο, ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη αιιαγέο
ζηα ζηνηρεία ηεο πξάμεο φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ή απνθιίζεηο θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο
(ιφγσ δηαρεηξηζηηθψλ πξνβιεκάησλ, εκπινθψλ ζηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο θα.).
Οη ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξάμεσλ κπνξνχλ λα αθνξνχλ:
1.
2.
3.
4.
5.

ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο.
παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο.
αιιαγή ζηνηρείσλ ηνπ Γηθαηνχρνπ (ηεο λνκηθήο κνξθήο, ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο, ηεο κεηνρηθήο ζχλζεζεο θιπ.)
κεηαθνξέο πνζψλ κεηαμχ «Καηεγνξηψλ δαπαλψλ».
δηφξζσζε πξνθαλψλ ζθαικάησλ (Άξζξν 4 Καλ (ΔΔ) 809/2013).

Σν αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηεο πξάμεο καδί κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΠΚΔ θαη θπζηθνχ
θαθέινπ ζηελ ΟΣΓ. Ο δηθαηνχρνο νθείιεη εληφο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ λα απνζηείιεη ζηελ ΟΣΓ ην απνδεηθηφ θαηάζεζεο ηεο
αίηεζεο ηξνπνπνίεζεο καδί κε ην θπζηθφ θάθειν.
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ππνβνιήο αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο πξάμεο απφ ην δηθαηνχρν θαη ηε δηαπίζησζε ηεο αλάγθεο
αιιαγήο ζηνηρείσλ ηεο πξάμεο, ε αξκφδηα ΟΣΓ εμεηάδεη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηδίσο σο πξνο ηελ ζχλδεζή ηνπο κε ηα θξηηήξηα
επηιεμηκφηεηαο θαη επηινγήο.
ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο έληαμεο ηεο πξάμεο θαη λα κελ αιινηψλεηαη ην
απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζήο ηεο ζε βαζκφ πνπ λα θαζηζηά ηελ πξάμε κε εληάμηκε. Δπηπιένλ, νη ζρεηηθέο κεηαβνιέο δελ πξέπεη
λα ζπληζηνχλ ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε ηεο πξάμεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 71, παξ. 1 ηνπ Καλ (ΔΔ) 1303/2013:
1. παχζε ή κεηεγθαηάζηαζε κηαο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ ΣΠ.
2. αιιαγή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ελφο ζηνηρείνπ ππνδνκήο ε νπνία παξέρεη ζε κηα εηαηξεία ή δεκφζην νξγαληζκφ
αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα.
3. νπζηαζηηθή κεηαβνιή ηεο πξάμεο, πνπ επεξεάδεη ηε θχζε ηεο, ηνπο ζηφρνπο ηεο ή ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ έληαμεο πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα ππνλνκεχζνπλ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο πξάμεο.
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Ο δηθαηνχρνο έρεη σο ππνρξέσζε λα θάλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζηα πνζά, θαη ζηνπο ιφγνπο ηξνπνπνίεζεο, νη νπνίνη πξέπεη
λα ζπλάδνπλ κε ηελ θχζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπο. Με βάζε ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο, ε ΟΣΓ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΣΙΓΑ Α.Δ ΟΣΑ εγθξίλεη ή απνξξίπηεη κε απφθαζε ηεο ΔΓΠ ην ζρεηηθφ αίηεκα. ε πεξίπησζε
απφξξηςεο ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην δηθαηνχρν.
ε πεξίπησζε έγθξηζεο, ε ΟΣΓ απνζηέιιεη ην ζρεηηθφ αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηεο πξάμεο ηνπ δηθαηνχρνπ, καδί κε ηελ εγθξηηηθή
απφθαζε ηεο ΔΓΠ, ζηελ ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ψζηε λα πξνβεί ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΣΓΠ κε ζρεηηθή
απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε.
Ζ απφθαζε αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» απφ ηελ ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα
ΟΣΓ. Ζ ΟΣΓ ηελ απνζηέιιεη ηαρπδξνκηθά κε απφδεημε παξαιαβήο θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζε θάζε δηθαηνχρν ζηηο
δηεπζχλζεηο πνπ έρνπλ δεισζεί θαηά ηελ αίηεζε ζηήξημεο.
Ζ ΟΣΓ αθνχ νινθιεξψζεη ηελ δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηεο πξάμεο ζην ΠΚΔ, κεηαθέξεη ηα ζηνηρεία ηεο ηξνπνπνίεζεο ζην
ΟΠΑΑ. Σξνπνπνηήζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ δελ επεξεάδνπλ ηα ζηνηρεία ηεο πξάμεο π.ρ. αληηθαηάζηαζε πιηθνχ
θαηαζθεπήο, επνπζηψδεηο αιιαγέο εμνπιηζκνχ, ηξνπνπνίεζε θσδηθψλ ή εξγαζηψλ, θιπ θαη κεηαθνξέο πνζψλ εληφο
«Καηεγνξηψλ Γαπαλψλ», δχλαηαη λα γίλνληαη γηα ιφγνπο απινπνίεζεο κε επζχλε ηεο ΟΣΓ θαη ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο
ΔΓΠ, ε νπνία ζα ελεκεξσζεί αλαιπηηθά γηα φια ηα ζρεηηθά αηηήκαηα ζε επφκελε ζπλεδξίαζή ηεο.
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΣΓΠ πξνεγείηαη ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο, εθφζνλ ην αίηεκα πιεξσκήο ζρεηίδεηαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε.
Σν πιήζνο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ πξάμεσλ, πνπ αηηείηαη ν δηθαηνχρνο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο πέληε (5), θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο.
Άξζξν 14
Σξνπνπνίεζε Απόθαζεο Έληαμεο
Ζ δηαπίζησζε ηεο αλάγθεο ηξνπνπνίεζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηα αθφινπζα:
1. αιιαγή ζηνηρείσλ ηνπ Γηθαηνχρνπ,
2. νξηδφληηεο παξαηάζεηο ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ησλ πξάμεσλ,
3. κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξάμεο ή ησλ πξάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα απφθαζε έληαμεο ζε
πνζνζηφ άλσ ηνπ 20%,
4. νινθιήξσζε ηεο πξάμεο, ζε πεξίπησζε πνπ ν ηειηθφο πξνυπνινγηζκφο, δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ αξρηθά εληαγκέλν.
Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο εθδίδεηαη απφ ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηάξρε. Ζ απφθαζε αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα
«ΓΗΑΤΓΔΗΑ» απφ ηελ ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα ΟΣΓ. Ζ ΟΣΓ ηελ απνζηέιιεη
ηαρπδξνκηθά κε απφδεημε παξαιαβήο θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζε θάζε δηθαηνχρν ζηηο δηεπζχλζεηο πνπ έρνπλ δεισζεί θαηά
ηελ αίηεζε ζηήξημεο.
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ΜΔΡΟ Γ’
Άξζξν 15
Πξνθαηαβνιή ζην Γηθαηνύρν
Οη δηθαηνχρνη κεηά ηελ έληαμε ηεο πξάμεο ηνπο, έρνπλ δηθαίσκα λα αηηεζνχλ ζηελ ΟΣΓ, ηε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο.
Σν ζπλνιηθφ χςνο ηεο πξνθαηαβνιήο ή ησλ πξνθαηαβνιψλ κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη 50% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο πνπ ζπλδέεηαη
κε ηελ πξάμε.
Ζ θαηαβνιή ηεο πξνθαηαβνιήο ή ησλ πξνθαηαβνιψλ, ππφθεηηαη ζηε ζχζηαζε ηξαπεδηθήο εγγχεζεο ή ηζνδχλακεο εγγχεζεο πνπ
αληηζηνηρεί ζην 100% ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο. Ζ εγγχεζε ζπζηήλεηαη πξνο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ.
ην αίηεκα πιεξσκήο, πνπ έπεηαη ηεο πξνθαηαβνιήο, ζα πξέπεη λα γίλεη νιηθή απφζβεζε ηεο πξνθαηαβνιήο.
ηελ πεξίπησζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη βάζεη ησλ Καλνληζκψλ Δ.Δ. 651/2014, ζε πεξίπησζε ρνξήγεζεο
πξνθαηαβνιήο θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμεη ππέξβαζε ηεο έληαζεο ηεο ελίζρπζεο, νη θαηαβνιέο ησλ εληζρχζεσλ θαη νη
επηιέμηκεο δαπάλεο αλάγνληαη ζηελ αμία ηνπο θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο (κε βάζε ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ
ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο). Ο ππνινγηζκφο απηφο πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ ηειηθή δφζε – απνπιεξσκή
ηνπ έξγνπ.
H πξνθαηαβνιή ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ ηηο δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ην δηθαηνχρν ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο
ηνπ έξγνπ θαη λα δηθαηνινγνχληαη κε εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή ινγηζηηθά έγγξαθα ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο εληφο ηξηψλ
εηψλ απφ ην έηνο θαηαβνιήο ηεο πξνθαηαβνιήο, εάλ ε εκεξνκελία απηή είλαη πξνγελέζηεξε, ή ηελ 30 Ηνπλίνπ 2023.
Άξζξν 16
Αίηεζε πιεξσκήο/πξνθαηαβνιήο Γηθαηνύρνπ
Οη πιεξσκέο ησλ έξγσλ γίλνληαη ηκεκαηηθά, κε βάζε ηηο πηζηνπνηήζεηο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί.
Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ πιεξσκήο/πξνθαηαβνιήο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν, κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΠΚΔ), ζηελ ΟΣΓ-ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΣΙΓΑ Α.Δ ΟΣΑ.
Σα Αηηήκαηα Πιεξσκήο / Πξνθαηαβνιήο ππνβάιινληαη απφ ην δηθαηνχρν ειεθηξνληθά ζην ΠΚΔ. Ο δηθαηνχρνο επηζπλάπηεη
ζην ΠΚΔ έληππν αηηήκαηνο πιεξσκήο / πξνθαηαβνιήο, ην νπνίν παξέρεηαη απφ ηελ ΟΣΓ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΣΙΓΑ Α.Δ
ΟΣΑ. ζηνλ ηζηφηνπν ηεο ΟΣΓ www.fthiotiki.gr θαη ζην ΠΚΔ, ην νπνίν ν δηθαηνχρνο αλαπαξάγεη θαη ζπκπιεξψλεη θαηάιιεια
θαη ην επηζπλάπηεη ζην ΠΚΔ ζε pdf κνξθή. Ο δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζε θπζηθή κνξθή ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά θαη παξαζηαηηθά φπσο απηά ζα θαζνξηζζνχλ κε ζρεηηθή εγθχθιην. ε θάζε πεξίπησζε ην αίηεκα εμεηάδεηαη κε
ηελ ππνβνιή ηνπ θπζηθνχ θαθέινπ εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί ειεθηξνληθά.
Ζ νξζή θαηαρψξεζε θαη ππνβνιή ηεο αίηεζεο πιεξσκήο ζηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ηνπ ΠΚΔ, ε πιεξφηεηα απηήο θαη ε
εκπξφζεζκε νξηζηηθνπνίεζή ηεο είλαη ηεο απνθιεηζηηθήο επζχλεο ηνπ αηηνχληα. Δθφζνλ ε αίηεζε πιεξσκήο ππνβιεζεί
νξηζηηθψο, ιακβάλεη κνλαδηθφ θσδηθφ θαη εκεξνκελία νξηζηηθνπνίεζεο απφ ην ΠΚΔ απφ ηελ νπνία ηεθκαίξεηαη ην εκπξφζεζκν
ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο.
Ο δηθαηνχρνο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιιεη κέρξη πέληε (5) αηηήκαηα πιεξσκήο. ην ελ ιφγσ πιήζνο αηηεκάησλ πιεξσκήο δελ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνθαηαβνιή.
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Ο δηθαηνχρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη ηνπιάρηζηνλ έλα αίηεκα πιεξσκήο, εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο
έληαμεο ηεο πξάμεο, χςνπο ηνπιάρηζηνλ 10%, ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ηεο πξάμεο.
Όζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα έληππα πιεξσκήο, ε ΟΣΓ θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν ελεκεξψλεη ηνπο δηθαηνχρνπο π.ρ.
αλάξηεζε ησλ εληχπσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο.
Οη αηηήζεηο πιεξσκψλ πνπ ππνβιήζεθαλ κέζσ ηνπ ΠΚΔ κεηαθέξνληαη ζην ΟΠΑΑ κέζσ θαηάιιειεο ππεξεζίαο ηνπ
δηαδηθηχνπ πνπ παξέρεηαη απφ ην ΟΠΑΑ.
Άξζξν 17
Γηνηθεηηθόο έιεγρνο επί ησλ αηηήζεσλ πιεξσκήο/πξνθαηαβνιήο ηνπ Γηθαηνύρνπ
Ζ ΔΓΠ κε απφθαζή ηεο, νξίδεη Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο Πξάμεσλ (ΔΠΠ) πνπ απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ δχν ζηειέρε ηεο
ΟΣΓ, ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο πξάμεο.
ε θάζε πεξίπησζε ηα ζηειέρε ηεο ΟΣΓ, ηα νπνία ζπκκεηείραλ ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη ελδηθνθαλψλ πξνζθπγψλ, δελ
κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο Πξάμεσλ (Δ.Π.Π.) ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηηήζεσλ ζηήξημεο.
Ζ Δ.Π.Π. δηελεξγεί δηνηθεηηθφ έιεγρν κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΠΚΔ θαη επηηφπηα επίζθεςε ζε φια ηα αηηήκαηα πιεξσκήο,
πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηήζεη ην νηθνλνκηθφ θαη θπζηθφ αληηθείκελν.
Γηα πξάμεηο κε επηιέμηκν πξνυπνινγηζκφ κέρξη 50.000 €, δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα επηηφπηα επίζθεςε ζην ηειεπηαίν
αίηεκα πιεξσκήο ηεο πξάμεο.
ε πεξηπηψζεηο άπισλ ελεξγεηψλ δελ απαηηείηαη επηηφπηα επίζθεςε.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη:
1. ηελ επαιήζεπζε ηεο νινθιεξσκέλεο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα γηα ηελ νπνία δεηήζεθε θαη ρνξεγήζεθε ε ζηήξημε,
2. ηελ επαιήζεπζε ησλ δαπαλψλ πνπ πξνέθπςαλ θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ,
3. ηελ θαηαρψξεζε ζην ΠΚΔ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ.
Όζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζρεηηθά έληππα πξνθαηαβνιήο, ε ΟΣΓ-ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΣΙΓΑ Α.Δ ΟΣΑ. ελεκεξψλεη
ηνπο δηθαηνχρνπο κε ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν π.ρ. αλάξηεζε ησλ εληχπσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο.
ηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο, ε ΟΣΓ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΣΙΓΑ
Α.Δ ΟΣΑ θαηαβάιεη δεκφζηα δαπάλε ζηνλ δηθαηνχρν ζχκθσλα θαη κε φζα πεξηγξάθνληαη ζηελ Γηαδηθαζία Η.6.5 ηνπ ΓΔ έηζη
φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
ε πεξίπησζε πνπ κεηά απφ ηελ εμέηαζε ελφο αηηήκαηνο πιεξσκήο πξάμεο, απφ ηελ ΟΣΓ, πξνθχπηεη δηαθνξά κεηαμχ ηνπ
αηηνχκελνπ θαη ηνπ επηιέμηκνπ πνζνχ, ηφηε ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην Άξζξν 63 ηνπ ΚΑΝ (ΔΔ) 809_2014 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δειψλεη ςεπδή ζηνηρεία ζηα αηηήκαηα πιεξσκήο, απεληάζζεηαη θαη ε θαηαβιεζείζα
δεκφζηα δαπάλε επηζηξέθεηαη κε ηελ δηαδηθαζία ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. Δπηπιένλ ν ελ ιφγσ δηθαηνχρνο
απνθιείεηαη απφ ην Τπνκέηξν 19.2 γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο ηεο δηαπίζησζεο θαζψο θαη γηα ην επφκελν.
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Με ηελ επηθχιαμε ηεο δηαζέζηκεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ αξρηθή θαη ηελ εηήζηα πξνρξεκαηνδφηεζε θαη ηηο ελδηάκεζεο
πιεξσκέο, ε ΟΣΓ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, εμαζθαιίδεη φηη ν δηθαηνχρνο ιακβάλεη
πιήξσο ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο νθεηιφκελεο επηιέμηκεο δεκφζηαο δαπάλεο, ην αξγφηεξν 60 εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πιεξσκήο απφ ηνλ δηθαηνχρν.
Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο ησλ 60 εκεξψλ κπνξεί λα κελ ηεξεζεί απφ ηελ ΟΣΓ ζε δεφλησο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ:
1. ην πνζφ απαίηεζεο πιεξσκήο δελ είλαη απαηηεηφ ή δελ έρνπλ παξαζρεζεί ηα θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα,
2. έρεη θηλεζεί δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο φζνλ αθνξά ελδερφκελε παξαηππία πνπ επεξεάδεη ηελ ελ ιφγσ δαπάλε.
Ο ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχρνο ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο απφ ηελ ΟΣΓ, γηα ηελ δηαθνπή θαη ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηή.
Καλέλα πνζφ δελ αθαηξείηαη νχηε παξαθξαηείηαη θαη δελ εηζπξάηηεηαη θακία εηδηθή επηβάξπλζε ή άιιν ηέινο ηζνδχλακνπ
απνηειέζκαηνο πνπ ζα επέθεξε κείσζε ησλ πνζψλ επηιέμηκεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο. Δμαηξνχληαη θαηά ηελ
ηειεπηαία πιεξσκή νη παξαθξαηήζεηο ζηε ΓΟΤ, ή ΔΦΚΑ, θιπ.
Οη Γηνηθεηηθνί Έιεγρνη ησλ Αηηήζεσλ Πιεξσκήο θαηαρσξίδνληαη ζην ΠΚΔ θαη κεηαθέξνληαη ζην ΟΠΑΑ κέζσ θαηάιιειεο
δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη απφ ην ΟΠΑΑ.
Άξζξν 18
Αλάθιεζε αηηήκαηνο - Γηόξζσζε πξνθαλώλ ζθαικάησλ πιεξσκήο/πξνθαηαβνιήο
Οη δηθαηνχρνη κπνξνχλ, νπνηαδήπνηε ζηηγκή, λα αλαθαιέζνπλ εγγξάθσο ηελ αίηεζε πιεξσκήο ή πξνθαηαβνιήο ή ηκήκα απηήο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, Καλ (ΔΔ) 809/2014. ηελ πεξίπησζε απηή αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία Η.6.2 ηνπ ΓΔ, έηζη φπσο θάζε
θνξά ηζρχεη.
Οη δηθαηνχρνη κπνξνχλ, ζε πεξηπηψζεηο πξνθαλψλ ζθαικάησλ, λα δηνξζψζνπλ θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηελ αίηεζε πιεξσκήο ή
πξνθαηαβνιήο ή/θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά, νπνηαδήπνηε ζηηγκή κεηά ηελ ππνβνιή (εθφζνλ δελ έρεη γίλεη
αλάιεςε επφκελεο ελέξγεηαο ζην ΠΚΔ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, Καλ (ΔΔ) 809/2014. ηελ πεξίπησζε απηή αθνινπζείηαη ε
δηαδηθαζία Η.6.3 ηνπ ΓΔ, έηζη φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
Οη αλαθιήζεηο (αηηήκαηα) ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή απφ ηνπο δηθαηνχρνπο θαη αμηνινγνχληαη απφ ηηο ΟΣΓ.
Άξζξν 19
Τπνρξεώζεηο δηθαηνύρσλ θαηά ηελ πινπνίεζε
Ζ θχξηα ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο είλαη λα πινπνηνχλ ηελ επέλδπζε ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζηελ πξνθήξπμε, ζηελ απφθαζε έληαμεο θαη ζην εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
Δπηπξφζζεηα:
1. Να κε κεηαβάιινπλ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο εληζρπφκελεο πξάμεο, θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ρσξίο λα
έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθφ αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ζηελ ΟΣΓ, εηζήγεζή ηεο θαη αληίζηνηρε έγθξηζε απφ ηελ ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. ε πεξίπησζε πνπ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ ειέγρνπ, δηαπηζησζεί κεηαβνιή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ
θαζεζηψηνο ρσξίο λα έρεη αθνινπζεζεί ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία, θαη δηαπηζησζεί φηη ν δηθαηνχρνο δελ ηεξεί ηα θξηηήξηα
επηιεμηκφηεηαο ή φηη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ηνλ θαζηζηά κε επηιέμηκν, ηφηε ν δηθαηνχρνο
απεληάζζεηαη θαη ηπρφλ πνζφ ελίζρπζεο πνπ έρεη θαηαβιεζεί επηζηξέθεηαη ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ησλ
αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ.
2. Να κε ρξεζηκνπνηνχλ πάγηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ εληζρπζεί γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα
θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ην παξαπάλσ απφ ηελ ΟΣΓ ή ηνπο
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3.

4.

5.

6.

αξκφδηνπο θνξείο ηνπ Άξζξνπ 2 ηεο παξνχζεο, φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, ηφηε ε δεκφζηα
δαπάλε πνπ έρεη θαηαβιεζεί γηα ηα ζπγθεθξηκέλα πάγηα επηζηξέθεηαη κε ηελ δηαδηθαζία ησλ αρξεσζηήησο
θαηαβιεζέλησλ.
Να κε κεηαβηβάδνπλ πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ εληζρπζεί, εθηφο εάλ απηά αληηθαηαζηαζνχλ, πξηλ ηελ
ηειηθή πιεξσκή ηεο πξάμεο, απφ άιια, θπξηφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηνπιάρηζηνλ ίζεο αμίαο θαη δπλακηθφηεηαο,
αληαπνθξίλνληαη ζηελ εμππεξέηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πξάμεο. Ο δηθαηνχρνο νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ηελ
αληηθαηάζηαζε ζηελ αξκφδηα ΟΣΓ.
Να πξαγκαηνπνηνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ εηζαγσγή ζην ΠΚΔ δεδνκέλσλ θαη εγγξάθσλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ πξάμεσλ πνπ πινπνηνχλ,
δηαζθαιίδνληαο ηελ αθξίβεηα, ηελ πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινπλ ζην ΠΚΔ.
Γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ νπνίσλ ε επίηεπμε ηνπο επηηπγράλεηαη ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηεο ππνβνιήο αίηεζεο
ζηήξημεο ν δηθαηνχρνο έρεη ηελ πιήξε ππνρξέσζε επίηεπμεο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ θαηά πινπνίεζε ηεο πξάμεο ή
αθφκα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε απηήο γίλεη αληηιεπηφ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηνπ Άξζξνπ 2 ηεο παξνχζεο, ε κε
ηήξεζε θάπνηνπ ή θάπνησλ απφ ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη ε εθ λένπ βαζκνιφγεζε ηεο πξφηαζεο έρεη σο απνηέιεζκα ε
βαζκνινγία ηεο αίηεζεο ζηήξημεο, λα είλαη κηθξφηεξε ηεο ηηκήο βάζεσο αμηνιφγεζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππνδξάζε,
ηφηε ε πξάμε απεληάζζεηαη θαη ηπρφλ θαηαβιεζείζα επηρνξήγεζε επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κε ηελ δηαδηθαζία ησλ
αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ.
Να απνδέρνληαη θαη λα δηεπθνιχλνπλ ειέγρνπο ζηελ έδξα ηεο πξάμεο απφ ηελ ΟΣΓ θαη άιια αξκφδηα ειεγθηηθά
φξγαλα.
Άξζξν 20
Οινθιήξσζε Πξάμεο

Ζ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θαηάζεζε ηνπ ηειηθνχ αηηήκαηνο πιεξσκήο ηνπ
δηθαηνχρνπ, εληφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηεο, θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ Γηαδηθαζία Η.6.6. ηνπ ΓΔ, φπσο θάζε
θνξά ηζρχεη.
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο παξάγεηαη Βεβαίσζε Οινθιήξσζεο Πξάμεο.

Άξζξν 21
Μαθξνρξόληεο ππνρξεώζεηο δηθαηνύρσλ
Ο δηθαηνχρνο νθείιεη λα απνδέρεηαη θαη λα δηεπθνιχλεη ηνπο ειέγρνπο ζηελ έδξα ηεο πξάμεο, απφ ηελ ΟΣΓ θαη ηνπο αξκφδηνπο
θνξείο ειέγρνπ. ε πεξίπησζε άξλεζεο ειέγρνπ ηφηε επηζηξέθεηαη ην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο δαπάλεο πνπ θαηαβιήζεθε, κε ηελ
δηαδηθαζία ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ
Ο Γηθαηνχρνο νθείιεη γηα πεξίνδν ηξηψλ (3) εηψλ, απφ ηελ ηειηθή πιεξσκή ηνπ λα κελ πξνβεί ζε:
α) παχζε ή κεηεγθαηάζηαζε κηαο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο ηεο πεξηνρήο πξνγξάκκαηνο·
β) αιιαγή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ελφο ζηνηρείνπ ππνδνκήο ε νπνία παξέρεη ζε κηα εηαηξεία ή δεκφζην νξγαληζκφ
αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα·
γ) νπζηαζηηθή κεηαβνιή πνπ επεξεάδεη ηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο ή ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνλνκεχζνπλ
ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο.
Ο δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε.
Ο δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο δελ κπνξεί λα εληζρπζεί απφ άιιν Δζληθφ ή Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ίδηαο
πξφηαζεο ή ηκήκαηνο απηήο.
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Ο δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο νθείιεη λα κελ δηαθφςεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη λα ιεηηνπξγεί εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Σνπηθνχ
Πξνγξάκκαηνο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο βεβαίσζεο νινθιήξσζεο. ε αληίζεηε
πεξίπησζε επηβάιιεηαη επηζηξνθή ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο αλαινγηθά πξνο ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία δελ εθπιεξψζεθαλ
νη απαηηήζεηο.
Ο δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο νθείιεη λα κελ κεηαβηβάζεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ
εληζρπζεί, εθηφο εάλ απηά αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιια θπξηφηεηαο ηνπ θνξέα θαη αλάινγεο αμίαο, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ
εμππεξέηεζε ηεο επέλδπζεο (ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη ελεκέξσζε ηεο ΟΣΓ- ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΦΘΗΧΣΗΓΑ Α.Δ ΟΣΑ.)
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 3 εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο βεβαίσζεο νινθιήξσζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε επηβάιιεηαη
επηζηξνθή ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο αλαινγηθά πξνο ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία δελ εθπιεξψζεθαλ νη απαηηήζεηο.
ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ Άξζξνπ 14 ηνπ Καλνληζκνχ ΔΔ 651/2014 ηζρχνπλ ηα εμήο:
α) Ο δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο νθείιεη λα κελ δηαθφςεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη λα ιεηηνπξγεί εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο
Διιάδαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο βεβαίσζεο νινθιήξσζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε
επηβάιιεηαη νιηθή επηζηξνθή ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο.
β) Ο δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο νθείιεη λα κελ κεηαβηβάζεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ
εληζρπζεί, εθηφο εάλ απηά αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιια θπξηφηεηαο ηνπ θνξέα θαη αλάινγεο αμίαο, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ
εμππεξέηεζε ηεο επέλδπζεο (ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη ελεκέξσζε ηεο ΟΣΓ –ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΦΘΗΧΣΗΓΑ Α.Δ.
Ο.Σ.Α.) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 3 απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο βεβαίσζεο νινθιήξσζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε επηβάιιεηαη
νιηθή επηζηξνθή ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο.
ε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο ζε Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο (ΔΜΔ), απφ ηνλ δηθαηνχρν θαη νη νπνίεο επηηέιεζαλ
θξηηήξην επηινγήο ηεο αίηεζεο, ηφηε ν δηθαηνχρνο νθείιεη λα ηηο έρεη δεκηνπξγήζεη εληφο 12 κήλνπ απφ ηελ ηειηθή πιεξσκή θαη
λα ηηο δηαηεξήζεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία (3) έηε, απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπο.
ε αληίζεηε πεξίπησζε, επηβάιιεηαη νηθνλνκηθή θχξσζε ζρεηηθή κε ηηο ειιείπνπζεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζε ΔΜΔ, ην χςνο ηεο
νπνίαο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν:
Οηθνλνκηθή θχξσζε = Δπηρνξήγεζε Υ (1- a ) Υ b
φπνπ:

a = Πξαγκαηηθά δεκηνπξγεζείζεο λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζε ΔΜΔ/ πκβαηηθά
δεισζείζεο λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζε ΔΜΔ
b = (1,2+(0,05*c))/12
θαη
c= πκβαηηθά δεισζείζεο λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζε ΔΜΔ
ε θάζε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή θχξσζε δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 10% ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο πνπ θαηαβιήζεθε.
Ο Γηθαηνχρνο νθείιεη λα ηεξεί ηα θξηηήξηα επηινγήο, πνπ απνηεινχλ καθξνρξφληεο ππνρξεψζεηο, γηα ηξία (3) έηε απφ ηελ ηειηθή
ηνπ πιεξσκή. ε αληίζεηε πεξίπησζε, αλ έλα ή πεξηζζφηεξα θξηηήξηα δελ ηθαλνπνηνχληαη ηφηε επηζηξέθεηαη, κε ηελ δηαδηθαζία
ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, πνζνζηφ ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο πνπ έρεη θαηαβιεζεί, θαη απνξξέεη απφ ηνλ
αθφινπζν ηχπν:
(α-β)/100 * γ/3 Υ Γεκόζηα Γαπάλε.
Όπνπ
α ε βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ θαηά ηελ αμηνιφγεζε,
β ε λέα βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη
γ ν αξηζκφο ησλ εηψλ απφ ηελ ηειηθή πιεξσκή
Ο παξαπάλσ ηχπνο εθαξκφδεηαη γηα θάζε θξηηήξην επηινγήο πνπ ειέγρεηαη θαη ε πξνο αλάθηεζε Γεκφζηα Γαπάλε ππνινγίδεηαη
αζξνηζηηθά.
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ε πεξίπησζε πνπ ε επαλεμέηαζε ησλ θξηηεξίσλ έρεη σο απνηέιεζκα ε βαζκνινγία ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ λα είλαη κηθξφηεξε
ηεο ηηκήο βάζεσο αμηνιφγεζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππνδξάζε, ηφηε επηζηξέθεηαη θαη αλαινγία ην πνζνζηφ ηεο Γεκφζηαο
Γαπάλεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 71 ΚΑΝ (ΔΔ) 1303/2013.
Ζ πξνο αλάθηεζε Γεκφζηα Γαπάλε ππνινγίδεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηχπν:
α*ΓΓ/3
Όπνπ α ην έηνο (1ν ή 2ν ή 3ν ή 4ν ή 5ν ) θαηά ην νπνίν δηελεξγείηαη ν έιεγρνο, κεηά ηελ ηειεπηαία πιεξσκή θαη ΓΓ
ε Γεκφζηα Γαπάλε πνπ θαηαβιήζεθε.
Δηδηθά γηα ηηο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ζα πξέπεη θαη΄ έηνο κεηά ηελ ηειηθή πιεξσκή, λα
επηηχρνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ ζηφρνπ πνπ ηέζεθε ζηελ αίηεζε ζηήξημεο γηα ην αληίζηνηρν έηνο, ζε φηη αθνξά ηνλ αξηζκφ
ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ.
Ο ζηφρνο ειέγρεηαη γηα ηξία (3) κεηά ηελ ηειηθή πιεξσκή. Χο έηνο ινγίδεηαη έλα πιήξεο εκεξνινγηαθφ έηνο, απφ ηελ επνκέλε
εκέξα ηεο ηειηθήο πιεξσκήο.
ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ απηνχ επηβάιιεηαη Γεκνζηνλνκηθή Γηφξζσζε πνπ απνξξέεη απφ ηνλ ηχπν :
((20%*α) - β)/100 * (Γεκφζηα Γαπάλε/3)
Όπνπ α ν ζηφρνο πνπ ηέζεθε ζηελ αίηεζε ζηήξημεο, φζνλ αθνξά ζηνλ εηήζην αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ.
β ν απφιπηνο αξηζκφο ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ γηα ην έηνο πνπ γίλεηαη ν έιεγρνο.
Ο έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη αθνξά φια ηα παξειζφληα έηε απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ θαη φρη ην ηξέρνλ έηνο. Ζ
Γεκνζηνλνκηθή Γηφξζσζε επηβάιιεηαη αζξνηζηηθά θαη αλά έηνο.
Δπίζεο γηα ηηο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ κεηαπνίεζε ζα πξέπεη θαη΄ έηνο κεηά ηελ ηειηθή πιεξσκή, λα επηηχρνπλ ηνπιάρηζηνλ ην
30% ηνπ ζηφρνπ πνπ ηέζεθε ζηελ αίηεζε ζηήξημεο γηα ην αληίζηνηρν έηνο, ζε φηη αθνξά ηελ πνζφηεηα ηεο κεηαπνηήζηκεο
πξψηεο χιεο.
Ο ζηφρνο ειέγρεηαη γηα ηξία (3) κεηά ηελ ηειηθή πιεξσκή. Χο έηνο ινγίδεηαη έλα πιήξεο εκεξνινγηαθφ έηνο, απφ ηελ επνκέλε
εκέξα ηεο ηειηθήο πιεξσκήο.
ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ απηνχ επηβάιιεηαη Γεκνζηνλνκηθή Γηφξζσζε πνπ απνξξέεη απφ ηνλ ηχπν ((30%*α) β)/100 * (Γεκφζηα Γαπάλε/3)
Όπνπ α ν ζηφρνο πνπ ηέζεθε ζηελ αίηεζε ζηήξημεο, φζνλ αγνξά ηελ εηήζηα πνζφηεηα κεηαπνηήζηκεο πξψηεο χιεο.
β ε πνζφηεηα ηεο κεηαπνηήζηκεο πξψηεο χιεο γηα ην έηνο πνπ γίλεηαη ν έιεγρνο.
Ο έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη αθνξά φια ηα παξειζφληα έηε απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ θαη φρη ην ηξέρνλ έηνο. Ζ
Γεκνζηνλνκηθή Γηφξζσζε επηβάιιεηαη αζξνηζηηθά θαη αλά έηνο.
Ο δηθαηνχρνο ππνρξενχληαη θάζε έηνο θαη ζηα πιαίζηα ηεο δηάξθεηαο ησλ καθξνρξνλίσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λα απνζηέιιεη
ειεθηξνληθά ή εγγξάθσο ζηελ ΟΣΓ, απνδεηθηηθά ηήξεζεο ησλ καθξνρξνλίσλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, έσο ηηο 31-12-2023 θαη ζην
κεηέπεηηα ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζηελ ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.
Οη ΟΣΓ δηαηεξνχλ ιεπηνκεξείο θαθέινπο κε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη, νη νπνίνη
θπιάζζνληαη επί 10 έηε απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ησλ πξάμεσλ.
Άξζξν 22
Τπνρξεώζεηο δηθαηνύρσλ γηα ζέκαηα δεκνζηόηεηαο θαη ελεκέξσζεο
χκθσλα κε ηνπο Δθηειεζηηθνχο Καλνληζκνχο (ΔΔ) αξηζ. 808/2014 (Άξζξν 13, Παξάξηεκα ΗΗΗ) θαη αξηζ. 669/2016 (Άξζξν 1,
Παξάξηεκα ΗΗΗ), νη δηθαηνχρνη πξάμεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΠΑΑ 2014-2020, είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνβνχλ ζε
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ελέξγεηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ). Ζ κε ηήξεζε ησλ ειάρηζησλ ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ ελεκέξσζεο επηζχξεη θπξψζεηο απφ ηα επξσπατθά
θαη εζληθά φξγαλα ειέγρνπ.
Οη θαη‘ ειάρηζηνλ ππνρξεψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ Τπνκέηξνπ 19.2 (ηδησηηθέο παξεκβάζεηο) σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ
δεκνζηφηεηαο θαη ελεκέξσζεο είλαη:
 Γηα πξάμεηο ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε είλαη 50.000 – 500.000 Δπξψ, απαηηείηαη ε αλάξηεζε ηνπιάρηζηνλ
κίαο αθίζαο ειάρηζηνπ κεγέζνπο Α3 ή πηλαθίδαο κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξάμε, ζε ζεκείν εχθνια νξαηφ,
επηζεκαίλνληαο ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Διιάδα.
 Γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε αγνξά εμνπιηζκνχ, ή ππνδνκέο ή θαηαζθεπαζηηθά έξγα, ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή δεκφζηα
δαπάλε ππεξβαίλεη ηηο 500.000 Δπξψ, ν δηθαηνχρνο ηνπνζεηεί πξνζσξηλή πηλαθίδα ζεκαληηθνχ κεγέζνπο, (δίλνληαη
ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ.1).
Σν αξγφηεξν εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο, ν δηθαηνχρνο ηνπνζεηεί κφληκε αλακλεζηηθή πιάθα ή
πηλαθίδα ζεκαληηθνχ κεγέζνπο, ζε ζεκείν εχθνια νξαηφ απφ ην θνηλφ, φπνπ επηζεκαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ε πεξηγξαθή ηεο
πξάμεο θαη ε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Διιάδαο. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο θαη ν ηξφπνο
ηνπνζέηεζεο ησλ κφληκσλ πηλαθίδσλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηε κφληκε εγθαηάζηαζή ηνπο. Δθφζνλ ε επεμεγεκαηηθή
πηλαθίδα πνπ ηνπνζεηείηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ έρεη κφληκν ραξαθηήξα, δελ είλαη απαξαίηεηε ε ηνπνζέηεζε
αλακλεζηηθήο πιάθαο.
 Χο πξνο ηελ αλαγξαθή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλαγξάθεηαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξάμεο, φπσο αλαθέξεηαη
ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο, κε δηάθξηζε ζε Γεκφζηα Γαπάλε θαη Ηδησηηθή πκκεηνρή.
 Όζνλ αθνξά ζην βαζηθφ ζηφρν ηεο πξάμεο πξνηείλεηαη λα είλαη ζχληνκνο θαη λα γίλεηαη επηθνηλσληαθή επεμεξγαζία ηεο
δηαηχπσζήο ηνπ, ψζηε λα είλαη θαηαλνεηφο απφ ην επξχ θνηλφ.
 Γηα πξάμεηο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγεί θαη ηζηφηνπνο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο πξάμεο θαη
λα αλαθέξεηαη ε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Διιάδαο ζηελ αξρηθή ζειίδα ζχκθσλα κε ην
γξαθηζηηθφ πξφηππν πνπ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα III.2.
 Σα ινγφηππα ηνπνζεηνχληαη ζηε ζειίδα ηνπ ηζηνηφπνπ ηνπ δηθαηνχρνπ ζε ζέζε πνπ είλαη νξαηή θαη κέζα ζην νπηηθφ
πεδίν ηεο ςεθηαθήο ζπζθεπήο πνπ απεηθνλίδεη.
 ε πεξηπηψζεηο πνπ ν δηθαηνχρνο πξνβαίλεη ζε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ κέζσ πξνσζεηηθνχ πιηθνχ (έληππνπ,
ειεθηξνληθνχ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ είδνπο πξνσζεηηθνχ πιηθνχ) ή θαηαρσξίζεσλ ζηνλ ηχπν, ζα πξέπεη λα ππάξρεη
αλαθνξά ζηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ην γξαθηζηηθφ
πξφηππν πνπ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα 19. Σν έκβιεκα ηεο Έλσζεο ζα πξέπεη λα είλαη πάληα επδηάθξηην θαη λα βξίζθεηαη
ζε πξνβεβιεκέλε ζέζε. Ζ ζέζε θαη ην κέγεζφο ηνπ είλαη αλάινγε ηεο θιίκαθαο ηνπ πιηθνχ ή ηνπ εγγξάθνπ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη. Δπίζεο ε αλαθνξά ζην Σακείν ρξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηε.
 ε πεξηπηψζεηο πνπ ν δηθαηνχρνο πξνβαίλεη ζε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ κέζσ ηειενπηηθψλ κελπκάησλ ζα πξέπεη λα
αλαθέξεηαη ην φλνκα ηεο πξάμεο ζην θπξίσο πιαίζην ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαθήκηζεο θαη απηφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2014-2020. Δπίζεο ζα πξέπεη ζην ηέινο ηνπ ηειενπηηθνχ κελχκαηνο λα εκθαλίδνληαη ηα
ινγφηππα ζχκθσλα κε ην γξαθηζηηθφ πξφηππν πνπ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα III.2. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα εθθσλείηαη ε
θξάζε: «Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο».
 ε πεξηπηψζεηο πνπ ν δηθαηνχρνο πξνβαίλεη ζε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ κέζσ ξαδηνθσληθψλ κελπκάησλ λα αλαθέξεηαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κελχκαηνο ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), ην LEADER θαη ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: ε Δπξψπε επελδχεη
ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ελψ ζην θιείζηκν ηνπ κελχκαηνο λα εθθσλείηαη «Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο».
 Οη πιεξνθνξίεο θαη αλαθνξέο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (εκαία, Σακείν, ζχλζεκα, ζπγρξεκαηνδφηεζε θαζψο θαη
ινγφηππν LEADER) πξέπεη λα θαηαιακβάλνπλ λνεηά ηνπιάρηζηνλ ην 25% ηεο πηλαθίδαο, ή ηεο αλακλεζηηθήο πιάθαο, ή
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ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηνπ ηζηνηφπνπ. Σα γξαθηθά πξφηππα ηεο εκαίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο παξνπζηάδνληαη ζηελ
ηζηνζειίδα http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_el.htm.
 ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηελ ΟΣΓ ή ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηνπ Άξζξνπ 2 ηεο παξνχζεο, φηη θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο δελ ηεξνχληαη νη ελ ιφγσ θαλφλεο δεκνζηφηεηαο, γίλεηαη ζχζηαζε ζπκκφξθσζεο
ζηνλ δηθαηνχρν. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο παξάβαζεο, επηβάιιεηαη πνηλή ζηνλ δηθαηνχρν πνπ αληηζηνηρεί ζην 5%
ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ηεο Πξάμεο κε αληίζηνηρε κείσζε ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ηεο πξάμεο.

Άξζξν 23
Γεληθά ζέκαηα
Αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο είλαη παξαξηήκαηα Η, ΗΗ, ΗΗΗ θαη IV.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι:
1. Τπφδεηγκα αίηεζεο ζηήξημεο.
2. πκπιεξσκαηηθά ηνηρεία Αίηεζεο
2.1 Πίλαθαο Καηαζθεπαζηηθψλ ηηκψλ Μνλάδνο Οηθ. Δξγαζηψλ – Τπφδεηγκα Πίλαθα Πξνυπνινγηζκνχ.
3. Λίζηα Γηθαηνινγεηηθψλ.
4. Τπφδεηγκα δήισζεο ΜΜΔ.
5. Τπφδεηγκα Γήισζεο DE MINIMIS.
6. Τπφδεηγκα Βησζηκφηεηαο.
7. Τπεχζπλε Γήισζε Γηθαηνχρνπ.
8. Τπφδεηγκα Πξνζθπγήο.
9. Καηεγνξίεο Γηθαηνχρσλ.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ:
1. Τπφδεηγκα Απφθαζεο Έληαμεο.
2. Οδεγφο Δπηιεμηκφηεηαο – Δπηινγήο.
3. Οξηζκφο ΜΜΔ.
4. Οξηζκφο Πξνβιεκαηηθήο Δπηρείξεζεο.
5. Τπφδεηγκα Έθζεζεο Απηνςίαο.
6. Τπφδεηγκα Πίλαθα Απνηειεζκάησλ.
7. Τπφδεηγκα Σειηθνχ Πίλαθα Καηάηαμεο.
8. Δπηιέμηκνη ΚΑΓ αλά Τπνδξάζε.
8.1. Με Δπηιέμηκνη ΚΑΓ.
9. Παξάξηεκα Η ηεο .Λ.Δ.Δ.
10. Σήξεζε ησλ θαλφλσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε πξνζβαζηκφηεηαο ζηα άηνκα κε αλαπεξία.
11. Πίλαθαο απνηχπσζεο ησλ αλαγθαίσλ, ηερληθψλ ππνζηεξηθηψλ κειεηψλ θαη ηεο σξίκαλζεο πξάμεο.
12. Πίλαθαο απνηχπσζεο ησλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ ηνπ ζπλφινπ ηεο πξάμεο θαη ηνπ βαζκνχ πξνφδνπ απηήο.
13. Υάξηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ
1. Τπφδεηγκα Πηλαθίδαο
2. Λνγφηππα
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV: Νομική Βάση

ΓΡΑΗ

19.2.2
Αλάπηπμε /
βειηίσζε
ηεο
επηρεηξεκα
ηηθόηεηαο
θαη
αληαγσληζη
ηθόηεηαο
ηεο
πεξηνρή
εθαξκνγήο
ζε
εμεηδηθεπκέ
λνπο
ηνκείο,
πεξηνρέο ή
δηθαηνύρνπ
ο

ΤΠΟΓΡΑΗ

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΓΡΑΗ

ΠΟΟΣΟ ΔΝΙΥΤΗ
ΔΩ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ

19.2.2.2

Δλίζρπζε επελδχζεσλ ζηελ
κεηαπνίεζε, εκπνξία θαη/ή
αλάπηπμε γεσξγηθψλ πξντφλησλ
κε απνηέιεζκα κε γεσξγηθφ
πξντφλ γηα ηελ εμππεξέηεζε
εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο
ζηξαηεγηθήο.

40%

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1407/2013

19.2.2.3

Δλίζρπζε επελδχζεσλ ζηνλ
ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ
ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ
ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο.

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1407/2013

19.2.2.4

Δλίζρπζε επελδχζεσλ ζηνπο
ηνκείο ηεο βηνηερλίαο,
ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδψλ
κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, θαη ηνπ
εκπνξίνπ κε ζθνπφ ηελ
εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο.

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1407/2013

19.2.2.5

19.2.2.6

65%

Δλίζρπζε επελδχζεσλ παξνρήο
ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε
ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ
(παηδηθνί ζηαζκνί, ρψξνη
αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά θέληξα,
θιπ) κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε
εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο
ζηξαηεγηθήο.

Δλίζρπζε επελδχζεσλ
νηθνηερλίαο θαη
πνιπιεηηνπξγηθψλ αγξνθηεκάησλ
κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε
εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο
ζηξαηεγηθήο.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1)Δθαξκφδεηαη ζε
δηθαηνχρνπο έσο θαη 35 εηψλ ή
ζε πεξηπηψζεηο
εθζπγρξνληζκψλ, εθαξκφδεηαη
ζε δηθαηνχρνπο αζρέησο
ειηθίαο. ε θάζε πεξίπησζε
πξέπεη λα απνηεινχλ Μηθξέο
& πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο
2)Μηθξέο & πνιχ κηθξέο
επηρεηξήζεηο

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1407/2013

40% Γηα πξάμεηο πνπ
είλαη επηιέμηκεο βάζεη
ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ
Καλ.(ΔΔ) 1305/2013
(κεηαπνίεζε γεσξγηθνχ
πξντφληνο ζε γεσξγηθφ
ή κε πξντφλ),
65% γηα πξάμεηο πνπ
είλαη επηιέμηκεο βάζεη
ηνπ άξζξνπ19 ηνπ
Καλ.(ΔΔ) 1305/2013
(ινηπέο πξάμεηο).
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Καλνληζκφο (ΔΔ) 1407/2013

Γηα πξάμεηο πνπ είλαη
επηιέμηκεο βάζεη ηνπ άξζξνπ
17 ηνπ Καλ.(ΔΔ) 1305/2013
(κεηαπνίεζε γεσξγηθνχ
πξντφληνο ζε γεσξγηθφ ή κε
πξντφλ) πνιχ κηθξέο θαη
κηθξέο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο
(θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα
εγγεγξακκέλα ζην Μεηξψν
Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ
Δθκεηαιιεχζεσλ Μ.Α.Α.Δ.
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ κειψλ ησλ αγξνηηθψλ
λνηθνθπξηψλ εγγεγξακκέλσλ
ζην θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ
Μεηξψν Οηθνηερληθψλ
Κ.Ζ.Μ.Ο. Ζ έγγξαθε ζην
ΜΑΑΔ κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί θαη κεηά ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο
θαη ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηνπ

1ε ηξνπνπνίεζε 1εο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο Τπνκέηξνπ 19.2 γηα Πξάμεηο Ιδησηηθνύ Υαξαθηήξα
πίλαθα θαηάηαμεο, αιιά ζε
θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ
έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο
πξάμεο.
Γηα πξάμεηο πνπ είλαη
επηιέμηκεο βάζεη ηνπ άξζξνπ
19 ηνπ Καλ.(ΔΔ) 1305/2013
(ινηπέο πξάμεηο εθηφο απφ
κεηαπνίεζε γεσξγηθνχ
πξντφληνο ζε γεσξγηθφ ή κε
πξντφλ) ζε πεξηπηψζεηο
ηδξχζεσλ δηθαηνχρνη είλαη
Φπζηθά πξφζσπα έσο θαη 35
εηψλ θαη Πνιχ κηθξέο ή Μηθξέο
Δπηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα
ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ
ηεο Δπηηξνπήο, νη κέηνρνη ηεο
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν ηνπο
έσο θαη 35 εηψλ ή
ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ
κεηνρηθνχ/εηαηξηθνχ
θεθαιαίνπ, ην θαηέρνπλ
κέηνρνη έσο θαη 35 εηψλ.
ε πεξηπηψζεηο
εθζπγρξνληζκψλ, ε δξάζε
εθαξκφδεηαη ζε Πνιχ κηθξέο ή
Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο θαηά ηελ
έλλνηα ηεο ζχζηαζεο
2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο
αζρέησο ειηθίαο ησλ κεηφρσλ.

19.2.3.1

19.2.3
Οξηδόληηα
ελίζρπζε
ζηελ
αλάπηπμε /
βειηίσζε
ηεο
επηρεηξεκα
ηηθόηεηαο
θαη
αληαγσληζη
ηθόηεηαο
ηεο
πεξηνρήο
εθαξκνγήο

19.2.3.3

19.2.3.4

19.2.3.5

Οξηδφληηα εθαξκνγή
κεηαπνίεζεο, εκπνξίαο θαη/ή
αλάπηπμεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ
κε απνηέιεζκα γεσξγηθφ πξντφλ
κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ
ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο.

Οξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο
επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ
ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ
εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο.

Οξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο
επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο
βηνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο,
παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε
κεηαπνίεζε, θαη ηνπ εκπνξίνπ κε
ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ
ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο.

Οξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο
επελδχζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ
γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ
αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ (παηδηθνί

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1305/2013,
παξάξηεκα ΗΗ

Μηθξέο & πνιχ κηθξέο
επηρεηξήζεηο

65%

Καλνληζκφο (ΔΔ) 651/2014, άξζξν 22

Με εηζεγκέλεο Μηθξέο & πνιχ
κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ
ιεηηνπξγνχλ έσο 5 έηε ρσξίο
δηαλνκή θεξδψλ

45%

Καλνληζκφο (ΔΔ) 651/2014, άξζξν 14

Μηθξέο & πνιχ κηθξέο
επηρεηξήζεηο

65%

Καλνληζκφο (ΔΔ) 651/2014, άξζξν 22

45%

Καλνληζκφο (ΔΔ) 651/2014, άξζξν 14

Μηθξέο & πνιχ κηθξέο
επηρεηξήζεηο

65%

Καλνληζκφο (ΔΔ) 651/2014, άξζξν 22

Με εηζεγκέλεο Μηθξέο & πνιχ
κηθξέο επηρεηξήζεηο, πνπ
ιεηηνπξγνχλ έσο 5 έηε ρσξίο
δηαλνκή θεξδψλ

40%
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Με εηζεγκέλεο Μηθξέο & πνιχ
κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ
ιεηηνπξγνχλ έσο 5 έηε ρσξίο
δηαλνκή θεξδψλ

1ε ηξνπνπνίεζε 1εο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο Τπνκέηξνπ 19.2 γηα Πξάμεηο Ιδησηηθνύ Υαξαθηήξα
ζηαζκνί, ρψξνη αζιεηηζκνχ,
πνιηηηζηηθά θέληξα, θιπ) κε
ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ
ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο.

45%

Σα πνζνζηά ελίζρπζεο βάζεη ηνπ Καλ. (ΔΔ) 651/2014 (άξζξν 14) ηζρύνπλ έσο ηηο 31/12/2020
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Καλνληζκφο (ΔΔ) 651/2014, άξζξν 14

Μηθξέο & πνιχ κηθξέο
επηρεηξήζεηο // Κξήηε, Γπηηθή
Μαθεδνλία, Ηφληα Νεζηά,
ηεξεά Διιάδα

