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ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΡΑΕΩΝ  

ΔΑΣΘ  ΥΡΟΔΑΣΘ  ΤΛΤΛΟΣ ΥΡΟΔΑΣΘΣ 
ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΛΣΧΥΣΘΣ  

ΚΑΚΕΣΤΩΣ ΕΝΛΣΧΥΣΘΣ 
ΔΘΜΟΣΛΑ 

ΔΑΡΑΝΘ (€) 
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19.2.2.2 

Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και/ι 
ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα μθ γεωργικό 

προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

50% 
Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

1407/2013 
300.000,00 € 

19.2.2.3 
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν 

εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 


Κανονιςμόσ (ΕΕ) 
1407/2013 

650.000,00 € 

19.2.2.4 

Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, 
παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1

θ
 μεταποίθςθ, και του εμπορίου με 

ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 


Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

1407/2013 
250.000,00 € 

19.2.2.6 
Ενίςχυςθ επενδφςεων οικοτεχνίασ και πολυλειτουργικϊν 

αγροκτθμάτων με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ 
τοπικισ ςτρατθγικισ. 

50% 

 
 

Κανονιςμόσ (ΕΕ) 
1407/2013 

 
 

150.000,00 € 

65%   
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19.2.3.1 
Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ 

γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με 
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

50% 
Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

1305/2013, παράρτθμα 
ΙΙ 

700.000,00 € 

19.2.3.3 
Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον τομζα του 

τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

45% 
Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

651/2014, άρκρο 14 
500.000,00 € 
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Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

651/2014, άρκρο 22 

19.2.3.4 

Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ 
βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1

θ
 

μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των 
ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

45% 
Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

651/2014, άρκρο 14 
140.000,00 € 


Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

651/2014, άρκρο 22 

19.2.3.5 

Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ 
υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ 

(παιδικοί ςτακμοί, χϊροι ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά κζντρα, κλπ) 
με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

45% 
Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

651/2014, άρκρο 14 

250.000,00 € 


Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

651/2014, άρκρο 22 
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19.2.7.2 
Ανάπτυξθ νζων προϊόντων, διεργαςιϊν και τεχνολογιϊν ςτον 

τομζα των τροφίμων και τθσ δαςοπονίασ 


Κανονιςμόσ (ΕΕ) 
1407/2013 

40.000,00 € 

19.2.7.3 

Συνεργαςία μεταξφ μικρϊν επιχειριςεων για διοργάνωςθ 
κοινϊν μεκόδων εργαςίασ και τθ κοινι χριςθ εγκαταςτάςεων 

και πόρων κακϊσ και για τθν ανάπτυξθ και/ι τθν εμπορία 
τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, που ςυνδζονται με τον αγροτουριςμό 

65% 
Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

1407/2013 
40.000,00 € 

19.2.7.7 
Οριηόντια και κάκετθ ςυνεργαςία μεταξφ φορζων τθσ αλυςίδασ 
εφοδιαςμοφ για τθ δθμιουργία, τθν ανάπτυξθ και τθν 
προϊκθςθ βραχζων αλυςίδων και τοπικϊν αγορϊν 

65% 
Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

1407/2014 
60.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  3.080.000,00 € 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΑΡΑΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΔΡΑΕΩΝ  

ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ CLLD/LEADER 

Τίτλοσ Δράςθσ 
Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ 
εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.2 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ 
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και /ι ανάπτυξθ γεωργικϊν 
προϊόντων με αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν 
ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.2.2 

Νομικι Βάςθ 
Άρκρο 17 παρ. 1β του Καν (ΕΕ) 1305/2013, Σθμείο 8.2.(ε).4 Μζροσ 1, και Μζροσ 4, 
του Ραραρτιματοσ Ι, του εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ (ΕΕ) 808/2014, Καν.(EE) 
1407/2013 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Θ υπο-δράςθ αφορά ςε επιχειριςεισ που αξιοποιοφν γεωργικά προϊόντα ωσ πρϊτθ φλθ για τθν περαιτζρω μεταποίθςι τουσ, 
με τελικό προϊόν μθ γεωργικό προϊόν. Θα ενιςχυκοφν οι ιδρφςεισ, εκςυγχρονιςμοί, επεκτάςεισ, μετεγκαταςτάςεισ μονάδων 
που ζχουν αναδειχκεί από τθν τοπικι ςτρατθγικι και ςυμβάλλουν ςτθν κφρια κεματικι κατεφκυνςθ τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

Επιλζγονται για ενίςχυςθ μζςω του κανονιςμοφ (Ε.Ε.) 1407/2013 (ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ), ΜΟΝΟ  οι κάτωκι 
δραςτθριότθτεσ: 

 Ηυκοποιία, 
 Επεξεργαςία προϊόντων κυψζλθσ (γφρθ, πρόπολθ, βαςιλικόσ πολτόσ),  
 Ραραγωγισ  προϊόντων κοςμετολογίασ και φαρμακευτικισ από γεωργικά προϊόντα 
 Μονάδεσ πυρθνελαιουργείων,  
 Μονάδεσ παραγωγισ αποςταγμάτων από οπωροκθπευτικά ι αμπελοοϊνικισ προζλευςθσ, 
 Μονάδεσ μεταποίθςθσ γεωργικϊν προϊόντων για τθν παραγωγι προϊόντων διατροφισ 
 Μονάδεσ παραγωγισ πυτιάσ και ςυμπυκνωμάτων αυτισ. 
 Μονάδεσ αξιοποίθςθσ παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομθχανικϊν ειδϊν διατροφισ. 

Θ χριςθ του κακεςτϊτοσ ενίςχυςθσ 50% εξυπθρετεί τθ ςτρατθγικι του τοπικοφ προγράμματοσ για τθ διαφοροποίθςθ τθσ 
τοπικισ οικονομίασ από το μαηικό τουριςμό και τθν ενδυνάμωςι τθσ με τθ  ςτιριξθ τθσ παραγωγισ χαρακτθριςτικϊν 
προϊόντων (θδφποτα όπωσ λικζρ κουμ κουάτ ι ροηαλί και αναψυκτικϊν όπωσ τςιτςιμπφρα, ςουμάδα κλπ), δυναμικϊν 
αναγνωρίςιμων  προϊόντων (μπφρα, προϊόντα κοςμετολογίασ), αλλά και προϊόντων κυψζλθσ Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςτισ 
επενδφςεισ που υλοποιοφνται ςε ορεινζσ περιοχζσ ι ςε μικρά νθςιά ζωσ 3.000 κατοίκουσ. 

Το ποςοςτό ενίςχυςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υποδράςθσ ανζρχεται ςε 50%. 

Κεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπο-δράςθσ εξυπθρετείται θ βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 
«Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγρο-διατροφικοφ τομζα». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 600.000,00  9,27 %    7,51%  

Δθμόςια Δαπάνθ 300.000,00  7,21%   5,28%  

Ιδιωτικι Συμμετοχι 300.000,00 12,98%   12,98%  
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Ρεριοχι Εφαρμογισ 

Το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Δικαιοφχοι 

Φυςικά ι νομικά πρόςωπα, που ςυνιςτοφνπολφ μικρζσ ι μικρζσ επιχειριςεισ και επικυμοφν να τισ εκςυγχρονίςουν ι/και να 
τισ επεκτείνουν ι και να τισ μετεγκαταςτιςουν ι που δφνανται να υλοποιιςουν νζεσ επενδφςεισ. 

Συνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ υπο-δράςεισ  , 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.7.7 και 1.2.3.2. 

Συνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ υπο-δράςθ ςυνειςφζρει ςτουσ κεματικοφσ ςτόχουσ  3 και  8  του ΡΕΡ Ιονίων Νιςων και ζχει ςυνζργεια με  τον Άξονα 
Ρροτεραιότθτασ 1. Σθμειϊνεται ότι ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ  τθσ Ρεριφζρειασ 
Ιονίων Νιςων κεντρικι κζςθ κατζχει θ Αγροδιατροφι & Γαςτρονομία (παραγωγι προϊόντων, χριςθ νζων παραγωγικϊν 
μεκόδων, δθμιουργία γαςτρονομικισ ταυτότθτασ).  

Επίςθσ ζχει άμεςθ ςυνζργεια με το Μζτρο 4.2 «Στιριξθ για επενδφςεισ ςτθν μεταποίθςθ/ εμπορία και/ι ανάπτυξθ 
γεωργικϊν προϊόντων» του ΡΑΑ 2014-2020 ,που  ςυνειςφζρει ςτισ περιοχζσ εςτίαςθσ 3Α & 5Β. 

 
Α. Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ  
 
Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ ςτο πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων για τθν υποδράςθ 19.2.2.2 δφναται να είναι:  
 
1. Θ αγορά, θ καταςκευι ι βελτίωςθ ακινιτου. Είναι επιλζξιμθ δαπάνθ θ αγορά οικοδομθμζνθσ ι μθ οικοδομθμζνθσ 
γθσ, ςε περιπτϊςεισ πράξεων που περιλαμβάνουν κτιριακζσ υποδομζσ, κακϊσ και οι δαπάνεσ διαμόρφωςθσ του 
περιβάλλοντοσ χϊρου προκειμζνου να εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ, για ποςό μζχρι το 10% των 
ςυνολικϊν επιλζξιμων δαπανϊν τθσ πράξθσ. Για εγκαταλελειμμζνεσ και πρϊθν βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ που 
περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται ςτο  
2. Αγορά, (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ και εγκατάςταςθσ) εξοπλιςμοφ και ο εξοπλιςμόσ εργαςτθρίων ςτο 
βακμό που εξυπθρετεί τθ λειτουργία τθσ επζνδυςθσ. Επίςθσ, ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ ανανεϊςιμων 
πθγϊν ενζργειασ, εξοικονόμθςθσ φδατοσ και επεξεργαςίασ αποβλιτων εφόςον αντιςτοιχοφν ςτθν δυναμικότθτα ι 
τθσ ανάγκεσ τθσ μονάδασ και δεν αποτελοφν μεμονωμζνθ δαπάνθ αλλά ςυμπλθρωματικι δαπάνθ ςε παραγωγικζσ 
επενδφςεισ.  
3. Αγορά καινοφργιων οχθμάτων και ςυγκεκριμζνα: i) Οχθμάτων μεταφοράσ προϊόντων ειδικοφ τφπου τα οποία, 
ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, κεωροφνται απαραίτθτα για τθν λειτουργία τθσ επζνδυςθσ. Το φψοσ τθσ 
δαπάνθσ για τθν αγορά οχθμάτων ειδικοφ τφπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προχπολογιςμοφ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου. ii) Μζςων εςωτερικισ μεταφοράσ που καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ. Δεν είναι 
επιλζξιμα οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ ι πελατϊν. Σφμφωνα με τον Καν Ε.Ε. 1407/2014, δεν είναι επιλζξιμεσ οι 
δαπάνεσ για τθν απόκτθςθ οχθμάτων ςε επιχειριςεισ που εκτελοφν οδικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ για 
λογαριαςμό τρίτων.  
4. Απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, τα οποία είναι αναγνωριςμζνα από διεκνι ι εκνικά πρότυπα. 
Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ ςυμβοφλου και πιςτοποίθςθσ.  
5. Δαπάνεσ εξοπλιςμοφ επιχείρθςθσ, όπωσ αγορά fax, τθλεφωνικϊν εγκαταςτάςεων, δικτφων ενδοεπικοινωνίασ, 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, λογιςμικϊν, περιφερειακϊν μθχανθμάτων και φωτοτυπικϊν.  
6. Δαπάνεσ ςυςτθμάτων αςφαλείασ εγκαταςτάςεων, ςυςτθμάτων πυροςβεςτικισ προςταςίασ εγκαταςτάςεων.  
7. Γενικζσ δαπάνεσ ςυνδεόμενεσ με τισ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό τθσ μονάδασ, όπωσ αμοιβζσ αρχιτεκτόνων, 
μθχανικϊν και ςυμβοφλων, αμοιβζσ για ςυμβουλζσ ςχετικά με τθν περιβαλλοντικι και οικονομικι βιωςιμότθτα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ. Οι δαπάνεσ αυτζσ δεν μποροφν να υπερβαίνουν το 
10% του Συνολικοφ Κόςτουσ τθσ πράξθσ. Επίςθσ ςτισ δαπάνεσ αυτζσ δφναται να ςυμπεριλαμβάνεται και 
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για τθν υποβολι και τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.  
8. Δαπάνεσ όπωσ απόκτθςθ ι ανάπτυξθ λογιςμικοφ και αποκτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, 
δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, εμπορικϊν ςθμάτων, δθμιουργία αναγνωρίςιμου ςιματοσ (ετικζτασ) του 
προϊόντοσ, ζρευνα. αγοράσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ εικόνασ του προϊόντοσ (ςυςκευαςία, ςιμανςθ).  
9. Δαπάνεσ προβολισ, όπωσ ιςτοςελίδα, ζντυπα, διαφιμιςθ και ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ και μζχρι το 10% του 
ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ πράξθσ.  
10. Δαπάνεσ ςφνδεςθσ με Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ (ΟΚΩ) όπωσ ενδεικτικά ΔΕΘ, φδρευςθ, αποχζτευςθ, 
τθλεφωνοδότθςθ κλπ, εντόσ των ορίων του οικοπζδου.  
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11. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κατά παντόσ κινδφνου, κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ επζνδυςθσ (υποχρεωτικι 
αςφάλιςθ).  
12. Αμοιβζσ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πλθρωτζεσ από τον 
δικαιοφχο ςτο προςωπικό του, εφόςον αυτό προςελιφκθ, για να εργαςκεί αποκλειςτικά για τθν υλοποίθςθ τθσ 
επζνδυςθσ και να απολυκεί με τθν ολοκλιρωςι του, ςε περίπτωςθ αυτεπιςταςίασ.  
13. Δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν διαμόρφωςθ χϊρων προβολισ, δοκιμισ των προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ κακϊσ 
και του αντίςτοιχου εξοπλιςμοφ (όπωσ εξοπλιςμόσ αναπαραγωγισ ιχου και εικόνασ) που απαιτείται ςε περίπτωςθ 
που θ επιχείρθςθ διατθρεί ι δθμιουργεί χϊρο επιςκζψιμο για το κοινό και επιχειρθματίεσ.  
14. Εργαςίεσ πράςινου δενδροφυτεφςεισ, γκαηόν, κακϊσ και ζργα διακόςμθςθσ (εντόσ του λειτουργικοφ χϊρου τθσ 
επιχείρθςθσ) ςε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ διατθρεί ι δθμιουργεί χϊρο επιςκζψιμο για το κοινό και 
επιχειρθματίεσ.  
15. Θ αγορά ςυγκροτιματοσ ψυχρισ ζκκλιψθσ ελαιολάδου, μζχρι του ποςοφ των 30.000. Θ δαπάνθ αυτι αφορά 
αποκλειςτικά ενεργοφσ ι επαγγελματίεσ αγρότεσ, μόνο για τθν ιδία παραγωγι τουσ και το τελικό προϊόν κα πρζπει 
να είναι τυποποιθμζνο ςε ςυςκευαςίεσ μζχρι πζντε (5) λίτρων. Στισ περιπτϊςεισ πράξεων που ενιςχφονται βάςει του 
Καν. ΕΕ 1407/2013 κα πρζπει οπωςδιποτε να πλθροφνται οι προχποκζςεισ που τίκενται ςτθν ενότθτα «Κακεςτϊσ 
ενίςχυςθσ» τθσ παροφςασ υποδράςθσ.  
16. Θ δαπάνθ καταςκευισ οικίςκου ι ςυγκεκριμζνου χϊρου για τισ ανάγκεσ φφλαξθσ τθσ πράξθσ μζχρι επιφάνειασ 
είκοςι τετραγωνικϊν μζτρων (20 τ.μ.).  
 
Μθ Επιλζξιμεσ δαπάνεσ  
1. Μίςκωςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων παλαιϊν ι καινοφργιων, ανεξάρτθτα από τθν πικανι προθγοφμενθ χριςθ 
τουσ.  
2. Ζργα απλισ ςυντιρθςθσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, υπό τθν ζννοια των μεμονωμζνων επιδιορκϊςεων που 
ανακφπτουν από τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και ζργα ςυντιρθςθσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.  
3. Ρροςωρινά ζργα μθ άμεςα ςυνδεόμενα με τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ (πχ προςωρινό υπόςτεγο για τθν φφλαξθ 
υλικϊν, κ.λπ.).  
4. Ζργα οδοποιίασ εκτόσ των ορίων του οικοπζδου/γθπζδου εγκατάςταςθσ τθσ μονάδασ.  
5. Ράςθσ φφςεωσ ζξοδα, ειςφορζσ, φόροι, τζλθ, δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ, αποηθμιϊςεισ, αςφάλιςτρα υπζρ 
τρίτων.  
6. Εξοπλιςμόσ αναψυχισ (όπωσ εξοπλιςμόσ αναπαραγωγισ ιχου και εικόνασ κ.λπ.) εκτόσ και αν θ επιχείρθςθ 
διατθρεί ι δθμιουργεί επιςκζψιμο τμιμα για κοινό και επιχειρθματίεσ.  
7. Δαπάνεσ ςυμβάςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, αςφάλιςτρα, κεφάλαιο κίνθςθσ και δαπάνεσ αναλωςίμων 
υλικϊν.  
8. Τα μεταχειριςμζνα οχιματα και ο μεταχειριςμζνοσ εξοπλιςμόσ.  
9. Οι δαπάνεσ για απλι αντικατάςταςθ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, παρόμοιασ κατθγορίασ, μεγζκουσ ι 
δυναμικότθτασ, ακόμθ και όταν γίνεται με εγκατάςταςθ καινοφργιου, εφόςον ο εξοπλιςμόσ που αντικακίςταται δεν 
ζχει αποςβεςτεί.  
10. Επενδυτικζσ δαπάνεσ των υποβαλλόμενων αιτιςεων ςτιριξθσ που χρθματοδοτοφνται από άλλο επενδυτικό 
πρόγραμμα.  
11. Ραραγωγικζσ δαπάνεσ ι δαπάνεσ εξοπλιςμοφ, με ςκοπό τθ ςυμμόρφωςθ με τα υποχρεωτικά Ενωςιακά πρότυπα.  
12. Αιτοφμενεσ δαπάνεσ, θ υλοποίθςθ των οποίων δεν εγκρίκθκε κατά τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.  
13. Υπερβάςεισ εγκεκριμζνου κόςτουσ εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ζχουν γίνει αποδεκτζσ ςτο πλαίςιο αιτιματοσ 
τροποποίθςθσ του δικαιοφχου.  
14. Δαπάνεσ αποξιλωςθσ και κακαίρεςθσ γενικότερα, κακϊσ και δαπάνεσ για τον κακαριςμό τθσ αρχικισ κζςθσ ςε 
περιπτϊςεισ μετεγκατάςταςθσ και κόςτοσ αποξιλωςθσ και μεταφοράσ του παλαιοφ εξοπλιςμοφ ι μζροσ αυτοφ ςτθ 
νζα κζςθ.  
15. Αμοιβζσ προςωπικοφ για τθν λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  
16. Δαπάνεσ που αφοροφν τθν αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ ςε τομείσ όπου υπάρχει περιοριςμόσ ςτθν παραγωγι από 
τθν ΚΟΑ γεωργικϊν προϊόντων.  
17. Δεν είναι επιλζξιμθ θ ίδρυςθ ελαιοτριβείων.  
18. Θ ίδρυςθ ςφαγείου είναι επιλζξιμθ μόνο ςε νθςιωτικζσ περιοχζσ και ετιςια δυναμικότθτα μζχρι 400 τόνουσ 
κρζατοσ.  
19. Θ ίδρυςθ ςφαγείων πουλερικϊν είναι επιλζξιμθ μόνο ςε ορεινζσ ι νθςιωτικζσ περιοχζσ.  
 
Ωσ ζναρξθ τθσ επιλεξιμότθτασ όλων των δαπανϊν κεωρείται θ θμερομθνία ζγκριςθσ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 
CLLD/LEADER Κζρκυρασ – Λευκάδασ (δθλαδι θ 12/12/2016). 
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Τίτλοσ Δράςθσ 
Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ 
εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.2 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ 
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν 
ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.2.3 

Νομικι Βάςθ 
Άρκρο 19 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και άρκρο 8 του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ 808/2014, 
Καν.(EE) 1407/2013 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Στόχοσ τθσ υπο-δράςθσ είναι, θ διαφοροποίθςθ τθσ περιοχισ από το πρότυπο του μαηικοφ παρακεριςτικοφ καλάςςιου 
τουριςμοφ και θ αξιοποίθςθ του ιδιαίτερου χαρακτιρα τθσ πολιτιςτικισ και αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ και του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ των δυςπρόςιτων και απομακρυςμζνων περιοχϊν τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ (μικρά νθςιά και ενδοχϊρα), 
ςτοιχείο που μπορεί να λειτουργιςει ωσ  πρόςκετοσ πόλοσ ζλξθσ και επιςκεψιμότθτασ. 

Επιλζγονται για ενίςχυςθ μζςω του κανονιςμοφ (Ε.Ε.) 1407/2013 (ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ), 

1. Θ ίδρυςθ επιχειριςεων   ςε υποδομζσ διανυκτζρευςθσ, εςτίαςθσ και λοιπζσ τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ που 
υλοποιοφνται ΜΟΝΟ ςτα μικρά νθςιά (νθςιά με λιγότερουσ από 3.000 κατοίκουσ) και ςτισ ορεινζσ Τοπικζσ 
Κοινότθτεσ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων Κζρκυρασ και Λευκάδασ που δεν διακζτουν παράλιο μζτωπο, όπωσ 
αυτζσ προςδιορίηονται αναλυτικά ςτθ  ςυνζχεια. 

2. Ο εκςυγχρονιςμόσ υφιςτάμενων μονάδων αφορά ςτο ςφνολο  τθσ περιοχισ  εφαρμογισ . 

 Ενδεικτικά ςτο πλαίςιο τθσ υπο-δράςθσ κα ενιςχυκοφν οι εξισ ομάδεσ ενεργειϊν: 

α) Θ ιδρυςθ και ο  εκςυγχρονιςμόσ τουριςτικϊν καταλυμάτων.  

β) Θ ίδρυςθ και ο εκςυγχρονιςμόσ επιχειριςεων εναλλακτικοφ τουριςμοφ – εξαιρουμζνων αυτϊν που ςχετίηονται με το 
καλάςςιο περιβάλλον ωσ άκλθμα ι ψυχαγωγία - και ιδιαίτερα ςτον τουριςμό εμπειρίασ (π.χ φυςιολατρικόσ, γαςτρονομικόσ, 
αγροτουριςμόσ, πολιτιςτικόσ, κρθςκευτικόσ, καλλιτεχνικόσ τουριςμόσ κ.α), που κα προςελκφςει οικολογικά ευαίςκθτουσ 
τουρίςτεσ. 

γ) Θ ίδρυςθ και ο εκςυγχρονιςμόσ/ποιοτικι αναβάκμιςθ χϊρων εςτίαςθσ, ςυνδεδεμζνων με τθν παραγωγι και 
γαςτρονομικι κουλτοφρα (χριςθ ποιοτικϊν προϊόντων και ει δυνατόν βιολογικϊν, πρόβλεψθ ζνταξθσ ςυνταγϊν και 
μαγειρικισ πρακτικισ τθσ τοπικισ παραδοςιακισ κουηίνασ) 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςτισ επενδφςεισ που υλοποιοφνται ςε ορεινζσ τοπικζσ κοινότθτεσ χωρίσ παράλιο μζτωπο ι ςτα 
μικρά  νθςιά μζχρι 3.000 κατοίκουσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ  κακϊσ και ςε επενδφςεισ  εναλλακτικοφ τουριςμοφ με 
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον τουριςμό εμπειρίασ,  

Θ χριςθ του ευνοϊκότερου κακεςτϊτοσ ενίςχυςθσ (de minimis) εξυπθρετεί τθ ςτρατθγικι του τοπικοφ προγράμματοσ για τθ 
διαφοροποίθςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ από το μαηικό τουριςμό και τθν ενδυνάμωςι τθσ με τθ  ςτιριξθ εναλλακτικϊν 
μορφϊν τουριςμοφ και τοπικισ γαςτρονομίασ ςτισ δυςπρόςιτεσ και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. 

Θ δθμόςια δαπάνθ των επενδφςεων τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ δεν μπορεί να υπερβεί, ςωρευτικά, τα όρια του Κανονιςμοφ 
1407/13 (deminimis), δθλαδι 200.000€ ανά τριετία ανά δικαιοφχο. 

Το ποςοςτό ενίςχυςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υποδράςθσ ανζρχεται ςε 65%. 

Κεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπο-δράςθσ εξυπθρετείται θ κεματικι κατεφκυνςθ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ «Βελτίωςθ τθσ 
ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 1.000.000,00  15,45%   12,51%  

Δθμόςια Δαπάνθ 650.000,00 

 
15,62%  8,13%  
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Ιδιωτικι Συμμετοχι 350.000,00 

 
 15,55 %  15,55%  

Ρεριοχι Εφαρμογισ 

Μικρά νθςιά (νθςιά με πλθκυςμό μζχρι 3.000 κατοίκουσ), κακϊσ και οι παρακάτω ορεινζσ περιοχζσ: 

1. τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κζρκυρασ: Τ.Κ. Αγίου Ακαναςίου, Αγίου Ραντελειμονα, Αγίων Δζκα, Αγροφ, 
Αλειμματάδων, Άνω Γαροφνασ, Αρκαδάδων, Βαλανείου, Δροςάτου, Ηυγοφ, Καμάρασ, Καςτελλάνων Γφρου, Κάτω 
Ραυλιάνασ, Λαυκίου, Ρεταλείασ, Σγουράδων, Σταυροφ, Σωκρακίου, Χωρεπιςκόπων. 

2. τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Λευκάδασ: Τ.Κ. Αγίου Θλία, Αςπρογερακάτων, Βαυκερισ, Βουρνικά, Δρυμϊνοσ, 
Εγκλουβισ, Εξανκείασ, Καβάλου, Καρυάσ, Λαηαράτων, Νικολι, Ρθγαδθςάνων, Ρινακοχωρίου, Σπανοχωρίου, 
Σφβρου, Χορτάτων, Φτερνοφ. 

Δικαιοφχοι 

Φυςικά ι νομικά πρόςωπα που ςυνιςτοφν πολφ μικρζσ ι μικρζσ επιχειριςεισ τουριςτικϊν καταλυμάτων ι παροχισ 
υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ και επικυμοφν  να τισ επεκτείνουν ι/και να τισ εκςυγχρονίςουν.  

Συνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ υπο-δράςεισ, 19.2.3.3 και 19.2.3.1. 

Συνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ υπο-δράςθ ςυνειςφζρει ςτουσ κεματικοφσ ςτόχουσ  3 και  8  του ΡΕΡ Ιονίων Νιςων και ζχει ςυνζργεια με  τον Άξονα 
Ρροτεραιότθτασ 1. Σθμειϊνεται ότι ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ  τθσ Ρεριφζρειασ 
Ιονίων Νιςων κεντρικι κζςθ κατζχει ο (ποιοτικόσ & κεματικόσ) Τουριςμόσ.  

 

 
Β. Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ  
Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ ςτο πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων για τθν υποδράςθ 19.2.2.3 δφναται να είναι:  
1. Θ αγορά, θ καταςκευι ι βελτίωςθ ακινιτου. Είναι επιλζξιμθ δαπάνθ θ αγορά οικοδομθμζνθσ ι μθ 
οικοδομθμζνθσ γθσ, ςε περιπτϊςεισ πράξεων που περιλαμβάνουν κτιριακζσ υποδομζσ, κακϊσ και οι δαπάνεσ 
διαμόρφωςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου προκειμζνου να εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ, για ποςό μζχρι 
το 10% των ςυνολικϊν επιλζξιμων δαπανϊν τθσ πράξθσ. Για εγκαταλελειμμζνεσ και πρϊθν βιομθχανικζσ 
εγκαταςτάςεισ που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται ςτο 15%.  

2. Αγορά, (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ και εγκατάςταςθσ) εξοπλιςμοφ και ο εξοπλιςμόσ εργαςτθρίων ςτο 
βακμό που εξυπθρετεί τθ λειτουργία τθσ επζνδυςθσ. Επίςθσ, ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ ανανεϊςιμων 
πθγϊν ενζργειασ, εξοικονόμθςθσ φδατοσ και επεξεργαςίασ αποβλιτων εφόςον αντιςτοιχοφν ςτθν δυναμικότθτα ι 
τθσ ανάγκεσ τθσ μονάδασ και δεν αποτελοφν μεμονωμζνθ δαπάνθ αλλά ςυμπλθρωματικι δαπάνθ ςε παραγωγικζσ 
επενδφςεισ.  
3. Αγορά καινοφργιων οχθμάτων και ςυγκεκριμζνα: i) Οχθμάτων μεταφοράσ προϊόντων ειδικοφ τφπου τα οποία, 
ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, κεωροφνται απαραίτθτα για τθν λειτουργία τθσ επζνδυςθσ. Το φψοσ τθσ 
δαπάνθσ για τθν αγορά οχθμάτων ειδικοφ τφπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προχπολογιςμοφ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου. ii) Μζςων εςωτερικισ μεταφοράσ που καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ. Σφμφωνα με τον 
Καν Ε.Ε. 1407/2014, δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ για τθν απόκτθςθ οχθμάτων ςε επιχειριςεισ που εκτελοφν 
οδικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ για λογαριαςμό τρίτων.  
4. Απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, τα οποία είναι αναγνωριςμζνα από διεκνι ι εκνικά πρότυπα. 
Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ ςυμβοφλου και πιςτοποίθςθσ.  

5. Δαπάνεσ εξοπλιςμοφ επιχείρθςθσ, όπωσ αγορά fax, τθλεφωνικϊν εγκαταςτάςεων, δικτφων ενδοεπικοινωνίασ, 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, λογιςμικϊν, περιφερειακϊν μθχανθμάτων και φωτοτυπικϊν.  

6. Δαπάνεσ ςυςτθμάτων αςφαλείασ εγκαταςτάςεων, ςυςτθμάτων πυροςβεςτικισ προςταςίασ εγκαταςτάςεων.  

7. Γενικζσ δαπάνεσ ςυνδεόμενεσ με τισ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό τθσ μονάδασ, όπωσ αμοιβζσ αρχιτεκτόνων, 
μθχανικϊν και ςυμβοφλων, αμοιβζσ για ςυμβουλζσ ςχετικά με τθν περιβαλλοντικι και οικονομικι βιωςιμότθτα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ. Οι δαπάνεσ αυτζσ δεν μποροφν να υπερβαίνουν το 
10% του Συνολικοφ Κόςτουσ τθσ πράξθσ. Επίςθσ ςτισ δαπάνεσ αυτζσ δφναται να ςυμπεριλαμβάνεται και 
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για τθν υποβολι και τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.  

8. Δαπάνεσ όπωσ απόκτθςθ ι ανάπτυξθ λογιςμικοφ και αποκτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, 
δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, εμπορικϊν ςθμάτων, δθμιουργία αναγνωρίςιμου ςιματοσ (ετικζτασ) του 
προϊόντοσ, ζρευνα. αγοράσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ εικόνασ του προϊόντοσ (ςυςκευαςία, ςιμανςθ).  

9. Δαπάνεσ προβολισ, όπωσ ιςτοςελίδα, ζντυπα, διαφιμιςθ και ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ και μζχρι το 10% του 
ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ πράξθσ.  
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10. Δαπάνεσ ςφνδεςθσ με Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ (ΟΚΩ) όπωσ ενδεικτικά ΔΕΘ, φδρευςθ, αποχζτευςθ, 
τθλεφωνοδότθςθ κλπ, εντόσ των ορίων του οικοπζδου.  

11. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κατά παντόσ κινδφνου, κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ επζνδυςθσ (υποχρεωτικι 
αςφάλιςθ).  

12. Αμοιβζσ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πλθρωτζεσ από τον 
δικαιοφχο ςτο προςωπικό του, εφόςον αυτό προςελιφκθ, για να εργαςκεί αποκλειςτικά για τθν υλοποίθςθ τθσ 
επζνδυςθσ και να απολυκεί με τθν ολοκλιρωςι του, ςε περίπτωςθ αυτεπιςταςίασ.  

13. Δαπάνεσ ειδικοφ εξοπλιςμοφ όπωσ θ αγορά - καταςκευι παραδοςιακϊν ξφλινων ςκαφϊν, λοιπϊν ςκαφϊν για 
εξυπθρζτθςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων, αγορά αλόγων για δραςτθριότθτεσ περιιγθςθσ, αγορά οχθμάτων 
μεταφοράσ πελατϊν για τισ επιχειριςεισ εναλλακτικοφ/κεματικοφ τουριςμοφ και εφόςον τεκμθριϊνεται πλιρωσ θ 
αναγκαιότθτά τουσ και μζχρι του ποςοφ των 30.000€ για τα οχιματα αυτά.  

14. Ζργα πραςίνου κακϊσ και ζργα διακόςμθςθσ (εφόςον αποτελοφν λειτουργικό τμιμα τθσ επιχείρθςθσ).  

15. Εξοπλιςμόσ αναψυχισ πελατϊν (όπωσ εξοπλιςμόσ αναπαραγωγισ ιχου και εικόνασ).  
16. Καταςκευι οικίςκου - αποκικθσ για τισ ανάγκεσ φφλαξθσ – εξυπθρζτθςθσ τθσ επζνδυςθσ, μζχρι 40 τ.μ., μόνο για 
επενδφςεισ τουριςτικϊν καταλυμάτων.  

17. Ειδικά όςον αφορά ςτθν υποδράςθ (19.2.2.3) ορίηεται το ποςό των είκοςι χιλιάδων ΕΥΩ (20.000 ΕΥΩ) ωσ 
μζγιςτο όριο επιλζξιμων δαπανϊν ςε περιπτϊςεισ δικαιοφχων που υποβάλλουν πρόταςθ θ οποία  κα αφορά 
αποκλειςτικά δαπάνεσ προβολισ τθσ περιοχισ (όπωσ ιςτοςελίδα, ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ κλπ). και δεν κα 
περιλαμβάνει καταςκευι ι βελτίωςθ κτιριακϊν υποδομϊν.  
 
Μθ Επιλζξιμεσ δαπάνεσ  
1. Μίςκωςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων παλαιϊν ι καινοφργιων, ανεξάρτθτα από τθν πικανι προθγοφμενθ χριςθ 
τουσ.  

2. Ζργα απλισ ςυντιρθςθσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, υπό τθν ζννοια των μεμονωμζνων επιδιορκϊςεων που 
ανακφπτουν από τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και ζργα ςυντιρθςθσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.  

3. Ρροςωρινά ζργα μθ άμεςα ςυνδεόμενα με τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ (πχ προςωρινό υπόςτεγο για τθν φφλαξθ 
υλικϊν, κ.λπ.).  

4. Ζργα οδοποιίασ εκτόσ των ορίων του οικοπζδου/γθπζδου εγκατάςταςθσ τθσ μονάδασ.  

5. Ράςθσ φφςεωσ ζξοδα, ειςφορζσ, φόροι, τζλθ, δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ, αποηθμιϊςεισ, αςφάλιςτρα υπζρ 
τρίτων.  

6. Δαπάνεσ ςυμβάςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, αςφάλιςτρα, κεφάλαιο κίνθςθσ και δαπάνεσ αναλωςίμων 
υλικϊν.  

7. Τα μεταχειριςμζνα οχιματα και ο μεταχειριςμζνοσ εξοπλιςμόσ.  

8. Οι δαπάνεσ για απλι αντικατάςταςθ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, παρόμοιασ κατθγορίασ, μεγζκουσ ι 
δυναμικότθτασ, ακόμθ και όταν γίνεται με εγκατάςταςθ καινοφργιου, εφόςον ο εξοπλιςμόσ που αντικακίςταται δεν 
ζχει αποςβεςτεί.  

9. Επενδυτικζσ δαπάνεσ των υποβαλλόμενων αιτιςεων ςτιριξθσ που χρθματοδοτοφνται από άλλο επενδυτικό 
πρόγραμμα.  

10. Ραραγωγικζσ δαπάνεσ ι δαπάνεσ εξοπλιςμοφ, με ςκοπό τθ ςυμμόρφωςθ με τα υποχρεωτικά Ενωςιακά πρότυπα.  

11. Αιτοφμενεσ δαπάνεσ, θ υλοποίθςθ των οποίων δεν εγκρίκθκε κατά τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.  

12. Υπερβάςεισ εγκεκριμζνου κόςτουσ εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ζχουν γίνει αποδεκτζσ ςτο πλαίςιο αιτιματοσ 
τροποποίθςθσ του δικαιοφχου.  

13. Δαπάνεσ αποξιλωςθσ και κακαίρεςθσ γενικότερα, κακϊσ και δαπάνεσ για τον κακαριςμό τθσ αρχικισ κζςθσ ςε 
περιπτϊςεισ μετεγκατάςταςθσ και κόςτοσ αποξιλωςθσ και μεταφοράσ του παλαιοφ εξοπλιςμοφ ι μζροσ αυτοφ ςτθ 
νζα κζςθ.  

14. Αμοιβζσ προςωπικοφ για τθν λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  
 
Ωσ ζναρξθ τθσ επιλεξιμότθτασ όλων των δαπανϊν κεωρείται θ θμερομθνία ζγκριςθσ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 
CLLD/LEADER Κζρκυρασ – Λευκάδασ (δθλαδι θ 12/12/2016). 
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Τίτλοσ Δράςθσ 
Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 
περιοχισ εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.2 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ 
Ενίςχυςθ επενδφςεων  ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, 
παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.2.4 

Νομικι Βάςθ 
Άρκρο 19 του Καν (ΕΕ) 1305/2013, Άρκρο 8 και Ραράρτθμα Ι του Καν. (ΕΕ) 
808/2014, Καν.(EE) 1407/2013 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Μζςω τθσ υπο-δράςθσ, κα ενιςχυκοφν ιδρφςεισ, εκςυγχρονιςμοί / επεκτάςεισ / μετεγκαταςτάςεισ χειροτεχνικϊν, 

βιοτεχνικϊν μονάδων και επιχειριςεων παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, μθ ςυμπεριλαμβανόμενων των 

επιχειριςεων του εμπορίου. 

Ενδεικτικά κα ςτθριχκοφν οι επιχειριςεισ παραγωγισ ειδϊν παραδοςιακισ τζχνθσ & χειροτεχνίασ, διακοςμθτικϊν 

ειδϊν, κοςμθμάτων, ειδϊν διατροφισ μετά τθν 1θ μεταποίθςθ (μονάδεσ παραγωγισ ζτοιμων φαγθτϊν, αρτοποιίασ, 

ηαχαροπλαςτικισ κλπ),   οι βιοτεχνίεσ επεξεργαςίασ πζτρασ, ξφλου –ςιδιρου, παραγωγισ δερματίνων ειδϊν, ειδϊν 

ςυςκευαςίασ κλπ.  

Στο Ραράρτθμα IV_5  παρουςιάηονται οι Επιλζξιμοι Κωδικοί Αρικμοί Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) που ενιςχφονται ςτα 

πλαίςια τθσ υπο-δράςθσ. 

Οι προτάςεισ που αφοροφν αποκλειςτικά τθν ενίςχυςθ επιχειριςεων εμπορίου, δεν είναι επιλζξιμεσ. 

Θ χριςθ του ευνοϊκότερου κακεςτϊτοσ ενίςχυςθσ με ζνταςθ 65% (de minimis) εξυπθρετεί τθ ςτρατθγικι του 
τοπικοφ προγράμματοσ για τθ διαφοροποίθςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ και τθν ενδυνάμωςι τθσ με τθ  ςτιριξθ του 
αγροδιατροφικοφ τομζα. 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςτισ επενδφςεισ που υλοποιοφνται ςε ορεινζσ περιοχζσ ι ςε μικρά νθςιά ζωσ 3.000 
κατοίκουσ. 

Στο πλαίςιο τθσ υπο-δράςθσ και ςφμφωνα με τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ κα ενιςχυκοφν: 

 Καινοτόμεσ πράξεισ και επιχειριςεισ ςτουσ ανωτζρω τομείσ που κα παράγουν νζα ι ςθμαντικά βελτιωμζνα 
προϊόντα, κα εφαρμόςουν νζεσ τεχνολογίεσ ι καινοτόμεσ διαδικαςίεσ ςτθν παραγωγι νζεσ μεκόδουσ 
παραςκευισ τελικϊν προϊόντων ι μια νζα μζκοδο παροχισ και διανομισ ι 

 Επενδυτικζσ προτάςεισ που κα αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ κτιριακϊν παρεμβάςεων ι και υποδομϊν κακϊσ 
και προμικειασ εξοπλιςμοφ κατάλλθλου για τθν προςβαςιμότθτα και δυνατότθτα εργαςίασ ατόμων με 
αναπθρία κακϊσ και δθμιουργίασ ζντυπου και θλεκτρονικου υλικοφ προςβάςιμου ςε όλουσ. 

 Υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ για τον εκςυγχρονιςμό τουσ χωρίσ αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ. 
 

Το ποςοςτό ενίςχυςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υποδράςθσ ανζρχεται ςε 65%. 

 

Κεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπο-δράςθσ εξυπθρετείται θ κεματικι κατεφκυνςθ  «Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ 
τθσ τοπικισ οικονομίασ». 

 

 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ροςό (€) Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο υπο-
μζτρου  

Ροςοςτό (%) 
ςε επίπεδο 
Τοπικοφ 
Ρρογράμματ
οσ 
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Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 384.615,38 5,95% 4,87% 

Δθμόςια Δαπάνθ 250.000,00 6,01% 4,46% 

Ιδιωτικι Συμμετοχι 134.615,38 5,85% 5,85% 

Ρεριοχι Εφαρμογισ 

Το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Δικαιοφχοι 

Δικαιοφχοι μπορεί να είναι Φυςικά πρόςωπα και Νομικά πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου που ςυνιςτοφν πολφ μικρζσ ι 
μικρζσ επιχειριςεισ. 

Συνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ υπο-δράςεισ 19.2.3.4, 19.2.3.5  και 19.3.3. 

Συνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ υπο-δράςθ ςυνειςφζρει ςτουσ κεματικοφσ ςτόχουσ  3 και  8  του ΡΕΡ Ιονίων Νιςων και ζχει ςυνζργεια με  τον 
Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1. Σθμειϊνεται ότι ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ  τθσ 
Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων κεντρικι κζςθ κατζχει θ Αγροδιατροφι & θ δθμιουργικι και πολιτιςτικι οικονομία με τθ 
διαςφνδεςθ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ και τθσ ιδιαίτερθσ ταυτότθτασ με τθν επιχειρθματικι.  

 

 Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ  
 
Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ ςτο πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων για τθν υποδράςθ 19.2.2.4 δφναται να είναι:  
1. Θ αγορά, θ καταςκευι ι βελτίωςθ ακινιτου. Είναι επιλζξιμθ δαπάνθ θ αγορά οικοδομθμζνθσ ι μθ 
οικοδομθμζνθσ γθσ, ςε περιπτϊςεισ πράξεων που περιλαμβάνουν κτιριακζσ υποδομζσ, κακϊσ και οι δαπάνεσ 
διαμόρφωςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου προκειμζνου να εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ, για ποςό μζχρι 
το 10 % των ςυνολικϊν επιλζξιμων δαπανϊν τθσ πράξθσ. Για εγκαταλελειμμζνεσ και πρϊθν βιομθχανικζσ 
εγκαταςτάςεισ που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται ςτο 15 %.  
2. Αγορά, (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ και εγκατάςταςθσ) εξοπλιςμοφ και ο εξοπλιςμόσ εργαςτθρίων ςτο 
βακμό που εξυπθρετεί τθ λειτουργία τθσ επζνδυςθσ. Επίςθσ, ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ ανανεϊςιμων 
πθγϊν ενζργειασ, εξοικονόμθςθσ φδατοσ και επεξεργαςίασ αποβλιτων εφόςον αντιςτοιχοφν ςτθν δυναμικότθτα ι 
τθσ ανάγκεσ τθσ μονάδασ και δεν αποτελοφν μεμονωμζνθ δαπάνθ αλλά ςυμπλθρωματικι δαπάνθ ςε παραγωγικζσ 
επενδφςεισ.  

3. Αγορά καινοφργιων οχθμάτων και ςυγκεκριμζνα: i) Οχθμάτων μεταφοράσ προϊόντων ειδικοφ τφπου τα οποία, 
ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, κεωροφνται απαραίτθτα για τθν λειτουργία τθσ επζνδυςθσ. Το φψοσ τθσ 
δαπάνθσ για τθν αγορά οχθμάτων ειδικοφ τφπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προχπολογιςμοφ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου. ii) Μζςων εςωτερικισ μεταφοράσ που καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ. Δεν είναι 
επιλζξιμα οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ ι πελατϊν. Σφμφωνα με τον Καν Ε.Ε. 1407/2014, δεν είναι επιλζξιμεσ οι 
δαπάνεσ για τθν απόκτθςθ οχθμάτων ςε επιχειριςεισ που εκτελοφν οδικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ για 
λογαριαςμό τρίτων .  

4. Απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, τα οποία είναι αναγνωριςμζνα από διεκνι ι εκνικά πρότυπα. 
Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ ςυμβοφλου και πιςτοποίθςθσ.  

5. Δαπάνεσ εξοπλιςμοφ επιχείρθςθσ, όπωσ αγορά fax, τθλεφωνικϊν εγκαταςτάςεων, δικτφων ενδοεπικοινωνίασ, 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, λογιςμικϊν, περιφερειακϊν μθχανθμάτων και φωτοτυπικϊν.  

6. Δαπάνεσ ςυςτθμάτων αςφαλείασ εγκαταςτάςεων, ςυςτθμάτων πυροςβεςτικισ προςταςίασ εγκαταςτάςεων.  

7. Γενικζσ δαπάνεσ ςυνδεόμενεσ με τισ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό τθσ μονάδασ, όπωσ αμοιβζσ αρχιτεκτόνων, 
μθχανικϊν και ςυμβοφλων, αμοιβζσ για ςυμβουλζσ ςχετικά με τθν περιβαλλοντικι και οικονομικι βιωςιμότθτα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ. Οι δαπάνεσ αυτζσ δεν μποροφν να υπερβαίνουν το 
10% του Συνολικοφ Κόςτουσ τθσ πράξθσ. Επίςθσ ςτισ δαπάνεσ αυτζσ δφναται να ςυμπεριλαμβάνεται και 
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για τθν υποβολι και τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.  

8. Δαπάνεσ όπωσ απόκτθςθ ι ανάπτυξθ λογιςμικοφ και αποκτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, 
δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, εμπορικϊν ςθμάτων, δθμιουργία αναγνωρίςιμου ςιματοσ (ετικζτασ) του 
προϊόντοσ, ζρευνα. αγοράσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ εικόνασ του προϊόντοσ (ςυςκευαςία, ςιμανςθ).  
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9. Δαπάνεσ προβολισ, όπωσ ιςτοςελίδα, ζντυπα, διαφιμιςθ και ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ και μζχρι το 10% του 
ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ πράξθσ.  

10. Δαπάνεσ ςφνδεςθσ με Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ (ΟΚΩ) όπωσ ενδεικτικά ΔΕΘ, φδρευςθ, αποχζτευςθ, 
τθλεφωνοδότθςθ κλπ, εντόσ των ορίων του οικοπζδου.  
11. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κατά παντόσ κινδφνου, κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ επζνδυςθσ (υποχρεωτικι 
αςφάλιςθ).  

12. Αμοιβζσ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πλθρωτζεσ από τον 
δικαιοφχο ςτο προςωπικό του, εφόςον αυτό προςελιφκθ, για να εργαςκεί αποκλειςτικά για τθν υλοποίθςθ τθσ 
επζνδυςθσ και να απολυκεί με τθν ολοκλιρωςι του, ςε περίπτωςθ αυτεπιςταςίασ.  

 
Μθ Επιλζξιμεσ δαπάνεσ  
 
1. Μίςκωςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων παλαιϊν ι καινοφργιων, ανεξάρτθτα από τθν πικανι προθγοφμενθ χριςθ 
τουσ.  

2. Ζργα απλισ ςυντιρθςθσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, υπό τθν ζννοια των μεμονωμζνων επιδιορκϊςεων που 
ανακφπτουν από τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και ζργα ςυντιρθςθσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.  

3. Ρροςωρινά ζργα μθ άμεςα ςυνδεόμενα με τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ (πχ προςωρινό υπόςτεγο για τθν φφλαξθ 
υλικϊν, κ.λπ.).  

4. Ζργα οδοποιίασ εκτόσ των ορίων του οικοπζδου/γθπζδου εγκατάςταςθσ τθσ μονάδασ.  

5. Ράςθσ φφςεωσ ζξοδα, ειςφορζσ, φόροι, τζλθ, δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ, αποηθμιϊςεισ, αςφάλιςτρα υπζρ 
τρίτων.  

6. Εξοπλιςμόσ αναψυχισ (όπωσ εξοπλιςμόσ αναπαραγωγισ ιχου και εικόνασ κ.λπ.) εκτόσ και αν θ επιχείρθςθ 
διατθρεί ι δθμιουργεί επιςκζψιμο τμιμα για κοινό και επιχειρθματίεσ.  

7. Δαπάνεσ ςυμβάςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, αςφάλιςτρα, κεφάλαιο κίνθςθσ και δαπάνεσ αναλωςίμων 
υλικϊν.  

8. Τα μεταχειριςμζνα οχιματα και ο μεταχειριςμζνοσ εξοπλιςμόσ.  

9. Οι δαπάνεσ για απλι αντικατάςταςθ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, παρόμοιασ κατθγορίασ, μεγζκουσ ι 
δυναμικότθτασ, ακόμθ και όταν γίνεται με εγκατάςταςθ καινοφργιου, εφόςον ο εξοπλιςμόσ που αντικακίςταται δεν 
ζχει αποςβεςτεί.  

10. Επενδυτικζσ δαπάνεσ των υποβαλλόμενων αιτιςεων ςτιριξθσ που χρθματοδοτοφνται από άλλο επενδυτικό 
πρόγραμμα.  

11. Ραραγωγικζσ δαπάνεσ ι δαπάνεσ εξοπλιςμοφ, με ςκοπό τθ ςυμμόρφωςθ με τα υποχρεωτικά Ενωςιακά πρότυπα.  

12. Αιτοφμενεσ δαπάνεσ, θ υλοποίθςθ των οποίων δεν εγκρίκθκε κατά τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.  

13. Υπερβάςεισ εγκεκριμζνου κόςτουσ εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ζχουν γίνει αποδεκτζσ ςτο πλαίςιο αιτιματοσ 
τροποποίθςθσ του δικαιοφχου.  

14. Δαπάνεσ αποξιλωςθσ και κακαίρεςθσ γενικότερα, κακϊσ και δαπάνεσ για τον κακαριςμό τθσ αρχικισ κζςθσ ςε 
περιπτϊςεισ μετεγκατάςταςθσ και κόςτοσ αποξιλωςθσ και μεταφοράσ του παλαιοφ εξοπλιςμοφ ι μζροσ αυτοφ ςτθ 
νζα κζςθ.  

15. Αμοιβζσ προςωπικοφ για τθν λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  
 
Ωσ ζναρξθ τθσ επιλεξιμότθτασ όλων των δαπανϊν κεωρείται θ θμερομθνία ζγκριςθσ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 
CLLD/LEADER Κζρκυρασ – Λευκάδασ (δθλαδι θ 12/12/2016). 
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Τίτλοσ Δράςθσ 
Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 
περιοχισ εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.2 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ 
Ενίςχυςθ επενδφςεων οικοτεχνίασ και πολυλειτουργικϊν αγροκτθμάτων 
με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.2.6 

Νομικι Βάςθ 
Άρκρο 17 ι 19 του Καν (ΕΕ) 1305/2013, Άρκρο 8 και Ραράρτθμα Ι του Καν. 
(ΕΕ) 808/2014, Καν.(EE) 1407/2013 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

 Μζςω  τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπο-δράςθσ προβλζπεται να ενιςχυκοφν  εκτόσ των άλλων και Επενδφςεισ ςτον τομζα τθσ 
οικοτεχνίασ και Ρολυλειτουργικά αγροκτθμάτα ςε εφαρμογι  

Θ υλοποίθςθ των παραπάνω δράςεων ςτο πλαίςιο του τοπικοφ προγράμματοσ και ςε εφαρμογι τθσ ςχετικισ 
νομοκεςίασ ςυνάδουν απόλυτα με τον 1ο ςτρατθγικό ςτόχο του προγράμματοσ και μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν 
επίτευξθσ των ειδικϊν ςτόχων, ιτοι : 

 τθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ 

 τθν διαφοροποίθςθσ και τον εμπλουτιςμό τθσ παραγωγικισ βάςθσ τθσ περιοχισ 

 τθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ του παραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ περιοχισ 

Αποτελοφν παράλλθλα καινοτόμεσ επιχειριςεισ για τθν περιοχι παρζμβαςθσ εξαιτίασ τθσ μθ φπαρξθσ ανάλογων 
επενδφςεων ςτθν περιοχι, ςυνεπϊσ εξυπθρετοφν και τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ.  

Ειδικότερα κα ενιςχυκοφν πράξεισ που αφοροφν ςε : 

προϊόντα  όπωσ  είναι: 

- Ρροϊόντα δθμθτριακϊν π.χ. πλιγοφρι, μπομπότα, κ.λπ. 
- Αρτοςκευάςματα πχ παξιμάδια, φρυγανιζσ, κριτςίνια, ςφολιάτα, πίτεσ, κ.λπ. 
- Ηυμαρικά π.χ. τραχανάσ, χυλοπίτεσ, λαηάνια, κ.λπ. 
- Γλυκίςματα π.χ. χαλβάσ με ςιμιγδάλι, ςάμαλι, ραβανί, κ.λπ. 
- Ρροϊόντα φυτικισ προζλευςθσ με ι χωρίσ γλυκαντικζσ φλεσ, π.χ. γλυκά κουταλιοφ, μαρμελάδεσ, κομπόςτεσ, 

πετιμζηι, αμυγδαλωτά, προϊόντα από ςουςάμι, κ.λπ. 
- Ρροϊόντα με extra παρκζνα και παρκζνα ελαιόλαδα που ζχουν προςτεκεί αρωματικάφυτά, μπαχαρικά, 

αικζρια ζλαια, κ.α. ςε ςυςκευαςία ζωσ δφο (2) λίτρων 
- Ρροϊόντα φυτικισ προζλευςθσ διατθρθμζνα με αλάτι, ξφδι και λάδι, επιτραπζηιεσ ελιζσ, πάςτεσ ελιάσ, 

τουρςιά, ςάλτςεσ. 
- Αποξθραμζνα προϊόντα φυτικισ προζλευςθσ φροφτα και λαχανικά, ξθροί καρποί, όςπρια, αρωματικά φυτά 
- Ρροϊόντα με μζλι που ζχουν προςτεκεί ξθροί καρποί, αποξθραμζνα φροφτα, μαςτίχα, κρόκοσ κ.α. τρόφιμα. 
- Γαλακτοκομικά προϊόντα, π.χ. τυρί, βοφτυρο, γιαοφρτι 
- Λοιπά τρόφιμα, π.χ. ξφδι, χυμοί φροφτων και λαχανικϊν ςε ςυςκευαςία ζωσ ενόσ (1) λίτρου. 
- Ρροϊόντα ςαπωνοποιίασ από ελαιόλαδο 

Θ ζνταςθ ενίςχυςθσ για τισ οικοτεχνίεσ ανζρχεται ςτο 50% των επιλζξιμων δαπανϊν  

 

και προϊόντα παραγωγισ από πολυλειτουργικά αγροκτιματα,  και αφοροφν ςτθν αγροτικι εκμετάλλευςθ με 
ελάχιςτθ ενιαία ζκταςθ λειτουργίασ τα πζντε (5) ςτρζμματα, θ οποία διακζτει, τουλάχιςτον: α) καλλιεργιςιμθ 
ζκταςθ β) φυτικό ι ηωικό κεφάλαιο γ) χϊρο εςτίαςθσ ι δυνατότθτα εκπαίδευςθσ ι δυνατότθτα επίδειξθσ και 
παρακολοφκθςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ι οικοτεχνικι μεταποίθςθ. Θ επιτυχθμζνθ λειτουργία των 
επιςκζψιμων πολυλειτουργικϊν αγροκτθμάτων ςε κάποιεσ περιοχζσ του Ελλαδικοφ Χϊρου αλλά και ςε κάποιεσ 
Ευρωπαϊκζσ Χϊρεσ παρζχει ζνα ιςχυρό κίνθτρο για τθν υλοποίθςθ παρόμοιων παρεμβάςεων ςτθν περιοχι μασ, οι 
οποίεσ ςιμερα δεν υφίςτανται. Σκοπόσ τθσ δράςθσ αυτισ είναι να δοκεί θ δυνατότθτα ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ 
περιοχισ να γνωρίςουν τθν τοπικι αγροτικι κλθρονομιά, να παρατθριςουν ι / και να ςυμμετάςχουν ςε αγροτικζσ 
δραςτθριότθτεσ ι ακόμα και να αναπτφξουν ποικίλεσ εναλλακτικζσ τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Επιςθμαίνεται ότι ςτο πλαίςιο διαμόρφωςθσ των επιςκζψιμων πολυλειτουργικϊν αγροκτθμάτων υπάρχει θ 
δυνατότθτα να περιλθφκοφν χϊροσ εςτίαςθσ ι και οικοτεχνία, ι να παρζχονται εκπαιδευτικζσ ι και ακλθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ, ενϊ κα υπάρχει θ δυνατότθτα και να εκτρζφει ι / και να διατθρεί περιοριςμζνο - ςε ςχζςθ με τθν 
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ζκταςθ του αρικμό ηϊων. Ραράλλθλα δίνεται και θ δυνατότθτα λειτουργίασ και αγροτουριςτικισ μονάδασ ζωσ 10 
δωματίων. Ο χαρακτιρασ του αγροκτιματοσ ανάλογα με τισ δραςτθριότθτεσ του μπορεί να 
είναι α)γεωργικό, β)καινοτόμο, γ)περιβαλλοντικό, δ)πολιτιςτικό και ε) γαςτρονομικό. 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε επιχειριςεισ ορεινϊν περιοχϊν και των  μικρϊν  νθςιϊν με πλθκυςμό μζχρι 3.000 
κατοίκουσ , ςε επιχειριςεισ  που παράγουν είδθ διατροφισ. 

 
Θ ζνταςθ ενίςχυςθσ για τα πολυλειτουργικά αγροκτιματα ανζρχεται ςε 65% των επιλζξιμων δαπανϊν.  

Ραρζχεται ενίςχυςθ με Βάςθ τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικμ. 1407/2013- Γενικόσdeminimis (Eνιςχφςεισ Ιςςονοσ 
Σθμαςίασ).Το ποςό ενίςχυςθσ (δθμόςια δαπάνθ) δεν κα υπερβαίνει τισ 200.000 ευρϊ ανά επιχείρθςθ για μια περίοδο 
τριϊν(3) ετϊν. Σφμφωνα με τον Κανονιςμό demimimis, υπάρχει θ υποχρζωςθ τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ ςϊρευςθσ από 
τθνΟΤΔ. Για το λόγω αυτό απαιτείται θ προςκόμιςθ κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσςχετικισ διλωςθσ του 
επενδυτι/φορζα που κα λάβει τθν ενίςχυςθ (ςε επίπεδο «ενιαίασ επιχείρθςθσ»* όπωσ αυτι ορίηεται ςτον Καν. ΕΕ 
1407/2013), ςυμπλθρωμζνθσ όχι μόνο με τισ ενιςχφςεισ που ζχει λάβει ςτθν τριετία αλλά και τα προγράμματα 
ενίςχυςθσ ςτα οποία ζχεικάνει αίτθςθ ςτιριξθσ και δεν ζχει υπάρξει ακόμα ζγκριςθ ι απόρριψθ. Ο ζλεγχοσ τθσ 
ςϊρευςθσ πραγματοποιείται και μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ςϊρευςθσ που ζχει αναπτυχκεί για το ςκοπό 
αυτό  

Σκοπόσ τθσ δράςθσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ αγροτικισ δραςτθριότθτασ με τθν προαγωγι εναλλακτικϊν μορφϊν αγροτικισ 
δραςτθριότθτασ και τθν αναβάκμιςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των παραγόμενων αγροτικϊν προϊόντων, θ ενδυνάμωςθ τθσ 
τοπικισ οικονομίασ ςε αγροτικζσ περιοχζσ, θ βελτίωςθ του ειςοδιματοσ, θ τόνωςθ τθσ απαςχόλθςθσ και θ ςυγκράτθςθ του 
αγροτικοφ πλθκυςμοφ ςτθν φπαικρο.  

  

Κεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπο-δράςθσ εξυπθρετείται θ βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 
«Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγρο-διατροφικοφ τομζα». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

Ροςοςτό Ενίςχυςθσ 50% 

(άρκρο 17 ΚΑΝ ΕΕ 1305). 

Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 300.000,00  
4,63% 3,75% 

Δθμόςια Δαπάνθ 150.000,00 
3,60%  2,64% 

Λδιωτικι Συμμετοχι 150.000,00  
6,49%  6,49% 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

Ροςοςτό Ενίςχυςθσ 65% 

(άρκρο 19 ΚΑΝ ΕΕ 1305). 

Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 230.769,23 3,56% 2,88% 

Δθμόςια Δαπάνθ 150.000,00 3,60% 2,64% 

Λδιωτικι Συμμετοχι 80.769,23 3,49% 3,49% 

 

Ρεριοχι Εφαρμογισ 

Το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Δικαιοφχοι 

 

Ρολφ μικρζσ και μικρζσ αγροτικζσ επιχειριςεισ (φυςικά και νομικά πρόςωπα εγγεγραμμζνα ςτο 
ΜΑΑΕ ςυμπεριλαμβανομζνων και των μελϊν των αγροτικϊν νοικοκυριϊν εγγεγραμμζνων ςτο 
ΚΘΜΟ). Θ εγγραφι ςτο ΜΑΑΕ μπορεί να πραγματοποιθκεί και μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 
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ςτιριξθσ και τθσ δθμοςιοποίθςθσ του πίνακα κατάταξθσ, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν ζκδοςθ 
απόφαςθσ ζγκριςθσ πράξθσ 

 

Συνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ υπο-δράςεισ , 19.2.2.2, 19.2.3.1, 19.2.7.7 και 19.3.2. 

Συνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ υπο-δράςθ ςυνειςφζρει ςτουσ κεματικοφσ ςτόχουσ  3 και  8 του ΡΕΡ Ιονίων Νιςων και ζχει ςυνζργεια με  τον 
Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1. Σθμειϊνεται ότι ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ  τθσ 
Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων κεντρικι κζςθ κατζχει θ Αγροδιατροφι & Γαςτρονομία (παραγωγι τοπικϊν προϊόντων, 
χριςθ νζων παραγωγικϊν μεκόδων, δθμιουργία γαςτρονομικισ ταυτότθτασ).  

Επίςθσ ζχει άμεςθ ςυνζργεια με το Μζτρο 4.2 «Στιριξθ για επενδφςεισ ςτθν μεταποίθςθ/ εμπορία και/ι ανάπτυξθ 
γεωργικϊν προϊόντων» του ΡΑΑ 2014-2020 ,που  ςυνειςφζρει ςτισ περιοχζσ εςτίαςθσ 3Α & 5Β. 

 

ΕΡΛΛΕΞΛΜΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ: Ππωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτθν πρόςκλθςθ άρκρο 5 (επιλζξιμεσ 

δαπάνεσ)  

Δ. Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ  
Στθν περίπτωςθ των πολφ - λειτουργικϊν αγροκτθμάτων, κατά τθν τελευταία αίτθςθ πλθρωμισ οι δικαιοφχοι 
οφείλουν να ζχουν αιτθκεί τθν χοριγθςθ του κατάλλθλου ςιματοσ που προβλζπεται ςτθν κοινι υπουργικι 
απόφαςθ 543/34450 (ΦΕΚ/1145/Βϋ/2017), εφόςον ο φορζασ που το εκδίδει ζχει τθν δυνατότθτα να το πράξει.  
 
Στθν περίπτωςθ τθσ οικοτεχνίασ, κατά τθν τελευταία αίτθςθ πλθρωμισ, οι δικαιοφχοι οφείλουν να πλθροφν τισ 
προχποκζςεισ των Άρκρων 6 και 7 τθσ υπουργικισ απόφαςθσ 4912/120862/30-10-2015(ΦΕΚ/Βϋ/2468/2015), περί 
εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Οικοτεχνίασ-Οικοτεχνϊν. 
 
Ωσ ζναρξθ τθσ επιλεξιμότθτασ όλων των δαπανϊν κεωρείται θ θμερομθνία ζγκριςθσ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 
CLLD/LEADER Κζρκυρασ – Λευκάδασ (δθλαδι θ 12/12/2016). 
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Τίτλοσ Δράςθσ 
Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 
ανταγωνιςτικότθτασ ςτθ περιοχι παρζμβαςθσ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.3 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ 
Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν 
προϊόντων με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των 
ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.3.1 

Νομικι Βάςθ Άρκρο 17 παρ. 1β και Ραράρτθμα ΙΙ του Καν (ΕΕ) 1305/2013  

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Θ ςυγκεκριμζνθ υπο-δράςθ αφορά ςε ιδρφςεισ, εκςυγχρονιςμοφσ, επεκτάςεισ, μετεγκαταςτάςεισ, μονάδων παραγωγισ και 
αποκθκευτικϊν χϊρων, ςε τομείσ φυτικισ και ηωικισ παραγωγισ, με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν. Ενδεικτικά αφορά ςε 
κλάδουσ: 

- Αυγά (όπωσ τυποποίθςθ ςυςκευαςία αυγϊν, παραγωγι νζων προϊόντων) 

- Οπωροκθπευτικά-ξθροί καρποί 

- Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά 

- Ξφδι (π.χ. παραγωγι ξυδιοφ από οίνο, από φροφτα και άλλεσ γεωργικζσ πρϊτεσ φλεσ) 

- Καφζσ 

- Μζλι 

- Κραςί  

- Ελαιόλαδο  

- Κρζασ 

 

Θ επιχείρθςθ πρζπει να δραςτθριοποιείται ςτουσ επιλζξιμουσ ΚΑΔ τθσ υποδράςθσ ςφμφωνα με το Ραράρτθμα ΙΙ_5 και το 
παραγόμενο προϊόν να είναι γεωργικό. 

Στόχοσ τθσ Δράςθσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ  του αγροδιατροφικοφ τομζα, θ αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ 
αξίασ των παραγόμενων προϊόντων, κακιςτϊντασ τα πιο ελκυςτικά ςτον καταναλωτι, θ ενςωμάτωςθ διαδικαςιϊν 
καινοτομίασ και χριςθσ νζων τεχνολογιϊν αλλά και διαδικαςιϊν φιλικϊν προσ το περιβάλλον, ενϊ παράλλθλα είναι 
κακοριςτικι είναι και θ διατιρθςθ και δθμιουργία κζςεων εργαςίασ. 

Ραράλλθλα θ φπαρξθ ικανοφ αρικμοφ  προϊόντων, τα οποία μποροφν να ςυνδεκοφν με τθ γαςτρονομία, δθμιουργοφν τισ 
προχποκζςεισ για ενίςχυςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ, ςυνκικεσ μεγζκυνςθσ τθσ οικονομικισ και 
τθσ τοπικισ απαςχόλθςθσ  και δθμιουργίασ διακριτισ αναγνωρίςιμθσ ταυτότθτασ ςε ςυνδυαςμό με τον πολιτιςμό και το 
περιβάλλον. 

Θ πρϊτθ μεταποίθςθ προϊόντων του γεωργικοφ τομζα αποτελεί κακοριςτικι δραςτθριότθτα ςτθν αλυςίδα αξίασ του 
αγροδιατροφικοφ τομζα, με κακοριςτικι τθν ανάγκθ ςφνδεςισ του με τθν κυρίαρχθ οικονομικι δραςτθριότθτα του 
τουριςμοφ, τθν αξιοποίθςθ των εκτεταμζνων εκτάςεων ελαιοπαραγωγισ, των ιδιαίτερων ποικιλιϊν οίνου, τθσ 
προθγοφμενθσ  αλλά και αναπτυςςόμενθσ εμπειρίασ ςτα προϊόντα γάλακτοσ (βοφτυρο, τοπικά τυριά), τθν αξιόλογθ και 
δυναμικι παρουςία τοπικϊν κρεατοπαραςκευαςμάτων και αλλαντικϊν και τουσ αξιοςθμείωτουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ ςτθν 
παραγωγι μελιοφ. 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςτισ επενδφςεισ που ειναι επιςκζψιμεσ και που αφοροφν ςε λάδι ,μελι, κραςί, κρζασ και γαλα  
κακϊσ και ςε προιόντα βιολογικισ γεωργίασ. 

Κεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπο-δράςθσ εξυπθρετείται θ βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 
«Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγρο-διατροφικοφ τομζα». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ 
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Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 1.400.000,00  21,64  17,52  

Δθμόςια Δαπάνθ 700.000,00  16,82  12,32 

Ιδιωτικι Συμμετοχι 700.000,00  30,31  30,31  

Σφμφωνα με το Ραράρτθμα ΙΙ του Καν. 1305/2014 θ ζνταςθ των ενιςχφςεων ανζρχεται ςτο 50%. 

Ρεριοχι Εφαρμογισ 

Το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Δικαιοφχοι 

Φυςικά και Νομικά Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου που δφνανται να υλοποιιςουν επενδφςεισ ςε πολφ μικρζσ , μικρζσ 
επιχειριςεισ. 

Συνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ υπο-δράςεισ  19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.7.7 και 19.3.2.  

Συνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ υπο-δράςθ ςυνειςφζρει ςτουσ κεματικοφσ ςτόχουσ  3 και  8 του ΡΕΡ Ιονίων Νιςων και ζχει ςυνζργεια με  τον Άξονα 
Ρροτεραιότθτασ 1. Σθμειϊνεται ότι ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ  τθσ Ρεριφζρειασ 
Ιονίων Νιςων κεντρικι κζςθ κατζχει θ Αγροδιατροφι & Γαςτρονομία (παραγωγι προϊόντων, χριςθ νζων παραγωγικϊν 
μεκόδων, δθμιουργία γαςτρονομικισ ταυτότθτασ).  

Επίςθσ ζχει άμεςθ ςυνζργεια με το Μζτρο 4.2 «Στιριξθ για επενδφςεισ ςτθν μεταποίθςθ/ εμπορία και/ι ανάπτυξθ 
γεωργικϊν προϊόντων» του ΡΑΑ 2014-2020, που  ςυνειςφζρει ςτισ περιοχζσ εςτίαςθσ 3Α & 5Β. 

 

 Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ  
 
Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ ςτο πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων για τθν υποδράςθ 19.2.3.1 δφναται να είναι:  
1. Θ αγορά, θ καταςκευι ι βελτίωςθ ακινιτου. Είναι επιλζξιμθ δαπάνθ θ αγορά οικοδομθμζνθσ ι μθ 
οικοδομθμζνθσ γθσ, ςε περιπτϊςεισ πράξεων που περιλαμβάνουν κτιριακζσ υποδομζσ, κακϊσ και οι δαπάνεσ 
διαμόρφωςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου προκειμζνου να εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ, για ποςό μζχρι 
το 10 % των ςυνολικϊν επιλζξιμων δαπανϊν τθσ πράξθσ. Για εγκαταλελειμμζνεσ και πρϊθν βιομθχανικζσ 
εγκαταςτάςεισ που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται ςτο 15 %.  

2. Αγορά, (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ και εγκατάςταςθσ) εξοπλιςμοφ και ο εξοπλιςμόσ εργαςτθρίων ςτο 
βακμό που εξυπθρετεί τθ λειτουργία τθσ επζνδυςθσ. Επίςθσ, ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ ανανεϊςιμων 
πθγϊν ενζργειασ, εξοικονόμθςθσ φδατοσ και επεξεργαςίασ αποβλιτων εφόςον αντιςτοιχοφν ςτθν δυναμικότθτα ι 
τθσ ανάγκεσ τθσ μονάδασ και δεν αποτελοφν μεμονωμζνθ δαπάνθ αλλά ςυμπλθρωματικι δαπάνθ ςε παραγωγικζσ 
επενδφςεισ.  
3. Αγορά καινοφργιων οχθμάτων και ςυγκεκριμζνα: i) Οχθμάτων μεταφοράσ προϊόντων ειδικοφ τφπου τα οποία, 
ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, κεωροφνται απαραίτθτα για τθν λειτουργία τθσ επζνδυςθσ. Το φψοσ τθσ 
δαπάνθσ για τθν αγορά οχθμάτων ειδικοφ τφπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προχπολογιςμοφ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου. ii) Μζςων εςωτερικισ μεταφοράσ που καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ. Δεν είναι 
επιλζξιμα οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ ι πελατϊν.  

4. Απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, τα οποία είναι αναγνωριςμζνα από διεκνι ι εκνικά πρότυπα. 
Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ ςυμβοφλου και πιςτοποίθςθσ.  

5. Δαπάνεσ εξοπλιςμοφ επιχείρθςθσ, όπωσ αγορά fax, τθλεφωνικϊν εγκαταςτάςεων, δικτφων ενδοεπικοινωνίασ, 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, λογιςμικϊν, περιφερειακϊν μθχανθμάτων και φωτοτυπικϊν.  
6. Δαπάνεσ ςυςτθμάτων αςφαλείασ εγκαταςτάςεων, ςυςτθμάτων πυροςβεςτικισ προςταςίασ εγκαταςτάςεων.  

7. Γενικζσ δαπάνεσ ςυνδεόμενεσ με τισ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό τθσ μονάδασ, όπωσ αμοιβζσ αρχιτεκτόνων, 
μθχανικϊν και ςυμβοφλων, αμοιβζσ για ςυμβουλζσ ςχετικά με τθν περιβαλλοντικι και οικονομικι βιωςιμότθτα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ. Οι δαπάνεσ αυτζσ δεν μποροφν να υπερβαίνουν το 
10% του Συνολικοφ Κόςτουσ τθσ πράξθσ. Επίςθσ ςτισ δαπάνεσ αυτζσ δφναται να ςυμπεριλαμβάνεται και 
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για τθν υποβολι και τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.  
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8. Δαπάνεσ όπωσ απόκτθςθ ι ανάπτυξθ λογιςμικοφ και αποκτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, 
δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, εμπορικϊν ςθμάτων, δθμιουργία αναγνωρίςιμου ςιματοσ (ετικζτασ) του 
προϊόντοσ, ζρευνα. αγοράσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ εικόνασ του προϊόντοσ (ςυςκευαςία, ςιμανςθ).  
9. Δαπάνεσ προβολισ, όπωσ ιςτοςελίδα, ζντυπα, διαφιμιςθ και ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ και μζχρι το 10% του 
ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ πράξθσ.  

10. Δαπάνεσ ςφνδεςθσ με Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ (ΟΚΩ) όπωσ ενδεικτικά ΔΕΘ, φδρευςθ, αποχζτευςθ, 
τθλεφωνοδότθςθ κλπ, εντόσ των ορίων του οικοπζδου.  

11. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κατά παντόσ κινδφνου, κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ επζνδυςθσ (υποχρεωτικι 
αςφάλιςθ).  
12. Αμοιβζσ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πλθρωτζεσ από τον 
δικαιοφχο ςτο προςωπικό του, εφόςον αυτό προςελιφκθ, για να εργαςκεί αποκλειςτικά για τθν υλοποίθςθ τθσ 
επζνδυςθσ και να απολυκεί με τθν ολοκλιρωςι του, ςε περίπτωςθ αυτεπιςταςίασ.  
13. Δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν διαμόρφωςθ χϊρων προβολισ, δοκιμισ των προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ κακϊσ 
και του αντίςτοιχου εξοπλιςμοφ (όπωσ εξοπλιςμόσ αναπαραγωγισ ιχου και εικόνασ) που απαιτείται ςε περίπτωςθ 
που θ επιχείρθςθ διατθρεί ι δθμιουργεί χϊρο επιςκζψιμο για το κοινό και επιχειρθματίεσ.  
14. Εργαςίεσ πράςινου δενδροφυτεφςεισ, γκαηόν, κακϊσ και ζργα διακόςμθςθσ (εντόσ του λειτουργικοφ χϊρου τθσ 
επιχείρθςθσ) ςε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ διατθρεί ι δθμιουργεί χϊρο επιςκζψιμο για το κοινό και 
επιχειρθματίεσ.  
15. Θ αγορά ςυγκροτιματοσ ψυχρισ ζκκλιψθσ ελαιολάδου, μζχρι του ποςοφ των 30.000. Θ δαπάνθ αυτι αφορά 
αποκλειςτικά ενεργοφσ ι επαγγελματίεσ αγρότεσ, μόνο για τθν ιδία παραγωγι τουσ και το τελικό προϊόν κα πρζπει 
να είναι τυποποιθμζνο ςε ςυςκευαςίεσ μζχρι πζντε (5) λίτρων.  
16. Θ δαπάνθ καταςκευισ οικίςκου ι ςυγκεκριμζνου χϊρου για τισ ανάγκεσ φφλαξθσ τθσ πράξθσ μζχρι επιφάνειασ 
είκοςι τετραγωνικϊν μζτρων (20 τ.μ.).  
 
Μθ Επιλζξιμεσ δαπάνεσ  
 
1. Μίςκωςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων παλαιϊν ι καινοφργιων, ανεξάρτθτα από τθν πικανι προθγοφμενθ χριςθ 
τουσ.  

2. Ζργα απλισ ςυντιρθςθσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, υπό τθν ζννοια των μεμονωμζνων επιδιορκϊςεων που 
ανακφπτουν από τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και ζργα ςυντιρθςθσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.  

3. Ρροςωρινά ζργα μθ άμεςα ςυνδεόμενα με τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ (πχ προςωρινό υπόςτεγο για τθν φφλαξθ 
υλικϊν, κ.λπ.).  

4. Ζργα οδοποιίασ εκτόσ των ορίων του οικοπζδου/γθπζδου εγκατάςταςθσ τθσ μονάδασ.  

5. Ράςθσ φφςεωσ ζξοδα, ειςφορζσ, φόροι, τζλθ, δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ, αποηθμιϊςεισ, αςφάλιςτρα υπζρ 
τρίτων.  

6. Εξοπλιςμόσ αναψυχισ (όπωσ εξοπλιςμόσ αναπαραγωγισ ιχου και εικόνασ κ.λπ.) εκτόσ και αν θ επιχείρθςθ 
διατθρεί ι δθμιουργεί επιςκζψιμο τμιμα για κοινό και επιχειρθματίεσ.  

7. Δαπάνεσ ςυμβάςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, αςφάλιςτρα, κεφάλαιο κίνθςθσ και δαπάνεσ αναλωςίμων 
υλικϊν.  

8. Τα μεταχειριςμζνα οχιματα και ο μεταχειριςμζνοσ εξοπλιςμόσ.  

9. Οι δαπάνεσ για απλι αντικατάςταςθ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, παρόμοιασ κατθγορίασ, μεγζκουσ ι 
δυναμικότθτασ, ακόμθ και όταν γίνεται με εγκατάςταςθ καινοφργιου, εφόςον ο εξοπλιςμόσ που αντικακίςταται δεν 
ζχει αποςβεςτεί.  

10. Επενδυτικζσ δαπάνεσ των υποβαλλόμενων αιτιςεων ςτιριξθσ που χρθματοδοτοφνται από άλλο επενδυτικό 
πρόγραμμα.  

11. Ραραγωγικζσ δαπάνεσ ι δαπάνεσ εξοπλιςμοφ, με ςκοπό τθ ςυμμόρφωςθ με τα υποχρεωτικά Ενωςιακά πρότυπα.  

12. Αιτοφμενεσ δαπάνεσ, θ υλοποίθςθ των οποίων δεν εγκρίκθκε κατά τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.  
13. Υπερβάςεισ εγκεκριμζνου κόςτουσ εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ζχουν γίνει αποδεκτζσ ςτο πλαίςιο αιτιματοσ 
τροποποίθςθσ του δικαιοφχου.  

14. Δαπάνεσ αποξιλωςθσ και κακαίρεςθσ γενικότερα, κακϊσ και δαπάνεσ για τον κακαριςμό τθσ αρχικισ κζςθσ ςε 
περιπτϊςεισ μετεγκατάςταςθσ και κόςτοσ αποξιλωςθσ και μεταφοράσ του παλαιοφ εξοπλιςμοφ ι μζροσ αυτοφ ςτθ 
νζα κζςθ.  

15. Αμοιβζσ προςωπικοφ για τθν λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

16. Δαπάνεσ που αφοροφν τθν αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ ςε τομείσ όπου υπάρχει περιοριςμόσ ςτθν παραγωγι από 
τθν ΚΟΑ γεωργικϊν προϊόντων.  

17. Δεν είναι επιλζξιμθ θ ίδρυςθ ελαιοτριβείων.  
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18. Θ ίδρυςθ ςφαγείου είναι επιλζξιμθ μόνο ςε νθςιωτικζσ περιοχζσ και ετιςια δυναμικότθτα μζχρι 400 τόνουσ 
κρζατοσ.  

19. Θ ίδρυςθ ςφαγείων πουλερικϊν είναι επιλζξιμθ μόνο ςε ορεινζσ ι νθςιωτικζσ περιοχζσ.  
 
Κακεςτϊσ - Ρροχποκζςεισ / Ροςοςτό ενίςχυςθσ 

 

 Βάςει του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1305/2013 (Άρκρο 17, Ραράρτθμα ΙΙ), με ποςοςτό χρθματοδότθςθσ 50%.  
 
Το ανϊτερο ςυνολικό κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ μπορεί να ανζρχεται μζχρι 600.000€.  
 
Ωσ ζναρξθ τθσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν κεωρείται θ οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ από το δικαιοφχο ςτο 
Ρλθροφορικό Σφςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΡΣΚΕ).  
 
Πςον αφορά τισ Γενικζσ Δαπάνεσ, είναι επιλζξιμεσ από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 
CLLD/LEADER Κζρκυρασ – Λευκάδασ (δθλαδι θ 12/12/2016). 
. 
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Τίτλοσ Δράςθσ 
Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 
ανταγωνιςτικότθτασ ςτθ περιοχι παρζμβαςθσ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.3 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ 
Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με 
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.3.3 

Νομικι Βάςθ 
Άρκρο 19 παρ.1β καν (ΕΕ)1305/2013 Σθμείο 8.17, Μζροσ 1 του 
Ραραρτιματοσ Ι, του εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 808/2014 τθσ Επιτροπισ, 
Καν.  (ΕΕ) 651/2014, άρκρο 22 ι άρκρο 14 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Στόχοσ τθσ υπο-δράςθσ είναι, θ διαφοροποίθςθ τθσ περιοχισ από το πρότυπο του μαηικοφ παρακεριςτικοφ 
καλάςςιου τουριςμοφ, θ επζκταςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου και θ αξιοποίθςθ του ιδιαίτερου χαρακτιρα τθσ 
πολιτιςτικισ και αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ και του φυςικοφ περιβάλλοντοσ των δυςπρόςιτων και 
απομακρυςμζνων περιοχϊν τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ (μικρά νθςιά και ενδοχϊρα), ςτοιχείο που μπορεί να 
λειτουργιςει ωσ  πρόςκετοσ πόλοσ ζλξθσ και επιςκεψιμότθτασ. 

Στο πλαίςιο τθσ υπο-δράςθσ κα ενιςχυκοφν ενδεικτικά οι εξισ ομάδεσ ενεργειϊν: 

α) Θ ίδρυςθ τουριςτικϊν καταλυμάτων από μετατροπι παραδοςιακϊν ι διατθρθτζων κτιρίων,  

β) Θ ίδρυςθ και ι  επζκταςθ (με τθν ζννοια τθσ αρχικισ επζνδυςθσ , όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 14 του ΚΑΝ . 
651/2014) τουριςτικϊν καταλυμάτων  ςτισ ορεινζσ και μειονεκτικζσ περιοχζσ) 

γ) Θ ίδρυςθ  ι επζκταςθ (με τθν ζννοια τθσ αρχικισ επζνδυςθσ , όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 14 του ΚΑΝ . 651/2014) 
επιχειριςεων εναλλακτικοφ τουριςμοφ  και ιδιαίτερα του τουριςμοφ εμπειρίασ (π.χ φυςιολατρικόσ, 
γαςτρονομικόσ, αγροτουριςμόσ, πολιτιςτικόσ, κρθςκευτικόσ, καλλιτεχνικόσ τουριςμόσ κ.α), που κα προςελκφςει 
οικολογικά ευαίςκθτουσ τουρίςτεσ. 

δ) Θ ίδρυςθ ι επζκταςθ (με τθν ζννοια τθσ αρχικισ επζνδυςθσ , όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 14 του ΚΑΝ . 651/2014) 
χϊρων εςτίαςθσ(όχι αναψυχισ) 

ςτ) Γραφεία πλθροφόρθςθσ και προϊκθςθσ αγροτικοφ τουριςμοφ. 

 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςτισ επενδφςεισ εναλλακτικοφ τουριςμοφ, μετατροπισ παραδοςιακϊν ι διατθρθτζων 
κτιρίων  ςε καταλφματα και ςτισ επενδφςεισ  που κα πραγματοποιθκοφν  ςε   ορεινζσ περιοχεσ τθσ περιοχισ 
παρζμβαςθσ . 

Ειδικά οι επενδφςεισ που αφοροφν ςε υποδομζσ διανυκτζρευςθσ κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τθν υπ’ αρικμ. 
Κ.Υ.Α. αρικμ. 2986/ 25.11.2016 «Ρροςδιοριςμόσ των λειτουργικϊν μορφϊν και κατθγοριϊν των τουριςτικϊν 
καταλυμάτων και λοιπϊν τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων που εντάςςονται ςε προγράμματα αρμοδιότθτασ του 
Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων». 

Κεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπο-δράςθσ εξυπθρετείται θ κεματικι κατεφκυνςθ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 
«Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 1.111.111.11   17,17  13,90  

Δθμόςια Δαπάνθ 500.000,00  12,01  8,80  

Ιδιωτικι Συμμετοχι 611.111.11  26,46  26,46  

Ρεριοχι Εφαρμογισ 
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Το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Δικαιοφχοι 

Φυςικά ι νομικά πρόςωπα που ςυνιςτοφν πολφ μικρζσ ι μικρζσ επιχειριςεισ τουριςτικϊν καταλυμάτων ι παροχισ 
υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ και επικυμοφν να τισ επεκτείνουν ι/και να τισ εκςυγχρονίςουν.  

Συνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ υπο-δράςεισ 19.2.3.3 και 19.3.1. 

Συνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ υπο-δράςθ ςυνειςφζρει ςτουσ κεματικοφσ ςτόχουσ  3 και  8  του ΡΕΡ Ιονίων Νιςων και ζχει ςυνζργεια με  τον 
Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1. Σθμειϊνεται ότι ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ  τθσ 
Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων κεντρικι κζςθ κατζχει ο (ποιοτικόσ & κεματικόσ) Τουριςμόσ. 

 
ΣΤ. Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ  
Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ ςτο πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων για τθν υποδράςθ 19.2.3.3 δφναται να είναι:  
1. Θ αγορά, θ καταςκευι ι βελτίωςθ ακινιτου. Είναι επιλζξιμθ δαπάνθ θ αγορά οικοδομθμζνθσ ι μθ 
οικοδομθμζνθσ γθσ, ςε περιπτϊςεισ πράξεων που περιλαμβάνουν κτιριακζσ υποδομζσ, κακϊσ και οι δαπάνεσ 
διαμόρφωςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου προκειμζνου να εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ, για ποςό μζχρι 
το 10% των ςυνολικϊν επιλζξιμων δαπανϊν τθσ πράξθσ. Για εγκαταλελειμμζνεσ και πρϊθν βιομθχανικζσ 
εγκαταςτάςεισ που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται ςτο 15%.  

2. Αγορά, (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ και εγκατάςταςθσ) εξοπλιςμοφ και ο εξοπλιςμόσ εργαςτθρίων ςτο 
βακμό που εξυπθρετεί τθ λειτουργία τθσ επζνδυςθσ. Επίςθ ο εξοπλιςμόσεξοικονόμθςθσ φδατοσ και επεξεργαςίασ 
αποβλιτων εφόςον αντιςτοιχοφν ςτθν δυναμικότθτα ι τθσ ανάγκεσ τθσ μονάδασ και δεν αποτελοφν μεμονωμζνθ 
δαπάνθ αλλά ςυμπλθρωματικι δαπάνθ ςε παραγωγικζσ επενδφςεισ. Σφμφωνα με το αρ. 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 
δεν είναι επιλζξιμεσ οι ενιςχφςεισ για παραγωγι ενζργειασ και επομζνωσ δεν είναι επιλζξιμοσ προσ ενίςχυςθ  ο 
εξοπλιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ.  
3. Αγορά καινοφργιων οχθμάτων και ςυγκεκριμζνα: i) Οχθμάτων μεταφοράσ προϊόντων ειδικοφ τφπου τα οποία, 
ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, κεωροφνται απαραίτθτα για τθν λειτουργία τθσ επζνδυςθσ. Το φψοσ τθσ 
δαπάνθσ για τθν αγορά οχθμάτων ειδικοφ τφπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προχπολογιςμοφ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου. ii) Μζςων εςωτερικισ μεταφοράσ που καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ.  
4. Απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, τα οποία είναι αναγνωριςμζνα από διεκνι ι εκνικά πρότυπα. 
Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ ςυμβοφλου και πιςτοποίθςθσ αν θ πράξθ υλοποιείται με το άρκρο 
22. Με το άρκρο 14 δεν ενιςχφονται δαπάνεσ που δεν ςυνιςτοφν αποςβεςτζα ςτοιχεία ενεργθτικοφ και επιπλζον δεν 
ενιςχφονται δαπάνεσ που αφοροφν ςε υποχρεωτικι υιοκζτθςθ και εφαρμογι προτφπων  

5. Δαπάνεσ εξοπλιςμοφ επιχείρθςθσ, όπωσ αγορά fax, τθλεφωνικϊν εγκαταςτάςεων, δικτφων ενδοεπικοινωνίασ, 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, λογιςμικϊν, περιφερειακϊν μθχανθμάτων και φωτοτυπικϊν.  
6. Δαπάνεσ ςυςτθμάτων αςφαλείασ εγκαταςτάςεων, ςυςτθμάτων πυροςβεςτικισ προςταςίασ εγκαταςτάςεων.  

7. Γενικζσ δαπάνεσ ςυνδεόμενεσ με τισ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό τθσ μονάδασ, όπωσ αμοιβζσ αρχιτεκτόνων, 
μθχανικϊν και ςυμβοφλων, αμοιβζσ για ςυμβουλζσ ςχετικά με τθν περιβαλλοντικι και οικονομικι βιωςιμότθτα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ. Οι δαπάνεσ αυτζσ δεν μποροφν να υπερβαίνουν το 
10% του Συνολικοφ Κόςτουσ τθσ πράξθσ. Από τισ ανωτζρω δαπάνεσ όταν γίνεται χριςθ του αρ. 14 του Καν. Ε.Ε. 
651/2014, επιλζξιμεσ δφναται να είναι μόνο όςεσ πλθροφν τισ προχποκζςεισ του ςθμείου ΛΛ.Γ.ii.9 του άρκρου 4 τθσ 
πρόςκλθςθσ και μπορεί να κεωρθκοφν άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ. Οι δαπάνεσ που αφοροφν ςε ςυμβουλευτικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν υποβολι και τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ δεν είναι επιλζξιμεσ.  

8. Δαπάνεσ όπωσ απόκτθςθ ι ανάπτυξθ λογιςμικοφ και αποκτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, 
δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, εμπορικϊν ςθμάτων, δθμιουργία αναγνωρίςιμου ςιματοσ (ετικζτασ) του 
προϊόντοσ, ζρευνα. αγοράσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ εικόνασ του προϊόντοσ (ςυςκευαςία, ςιμανςθ).  

9. Δαπάνεσ ειδικοφ εξοπλιςμοφ όπωσ θ αγορά - καταςκευι παραδοςιακϊν ξφλινων ςκαφϊν, λοιπϊν ςκαφϊν για 
εξυπθρζτθςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων, αγορά αλόγων για δραςτθριότθτεσ περιιγθςθσ, αγορά οχθμάτων 
μεταφοράσ πελατϊν για τισ επιχειριςεισ εναλλακτικοφ/κεματικοφ τουριςμοφ και εφόςον τεκμθριϊνεται πλιρωσ θ 
αναγκαιότθτά τουσ και μζχρι του ποςοφ των 30.000€ για τα οχιματα αυτά.  
10. Ζργα πραςίνου κακϊσ και ζργα διακόςμθςθσ (εφόςον αποτελοφν λειτουργικό τμιμα τθσ επιχείρθςθσ και 
αποςβεςτζα ςτοιχεία ενεργθτικοφ).  

11. Εξοπλιςμόσ αναψυχισ πελατϊν (όπωσ εξοπλιςμόσ αναπαραγωγισ ιχου και εικόνασ).  
12. Καταςκευι οικίςκου - αποκικθσ για τισ ανάγκεσ φφλαξθσ – εξυπθρζτθςθσ τθσ επζνδυςθσ, μζχρι 40 τ.μ., μόνο για 
επενδφςεισ τουριςτικϊν καταλυμάτων.  
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Μθ Επιλζξιμεσ δαπάνεσ  
1. Μίςκωςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων παλαιϊν ι καινοφργιων, ανεξάρτθτα από τθν πικανι προθγοφμενθ χριςθ 
τουσ.  

2. Ζργα απλισ ςυντιρθςθσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, υπό τθν ζννοια των μεμονωμζνων επιδιορκϊςεων που 
ανακφπτουν από τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και ζργα ςυντιρθςθσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.  

3. Ρροςωρινά ζργα μθ άμεςα ςυνδεόμενα με τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ (πχ προςωρινό υπόςτεγο για τθν φφλαξθ 
υλικϊν, κ.λπ.).  

4. Ζργα οδοποιίασ εκτόσ των ορίων του οικοπζδου/γθπζδου εγκατάςταςθσ τθσ μονάδασ.  
5. Ράςθσ φφςεωσ ζξοδα, ειςφορζσ, φόροι, τζλθ, δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ, αποηθμιϊςεισ, αςφάλιςτρα υπζρ 
τρίτων.  

6. Δαπάνεσ ςυμβάςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, αςφάλιςτρα, κεφάλαιο κίνθςθσ και δαπάνεσ αναλωςίμων 
υλικϊν.  

7. Τα μεταχειριςμζνα οχιματα και ο μεταχειριςμζνοσ εξοπλιςμόσ.  

8. Οι δαπάνεσ για απλι αντικατάςταςθ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, παρόμοιασ κατθγορίασ, μεγζκουσ ι 
δυναμικότθτασ, ακόμθ και όταν γίνεται με εγκατάςταςθ καινοφργιου, εφόςον ο εξοπλιςμόσ που αντικακίςταται δεν 
ζχει αποςβεςτεί.  

9. Επενδυτικζσ δαπάνεσ των υποβαλλόμενων αιτιςεων ςτιριξθσ που χρθματοδοτοφνται από άλλο επενδυτικό 
πρόγραμμα.  

10. Ραραγωγικζσ δαπάνεσ ι δαπάνεσ εξοπλιςμοφ, με ςκοπό τθ ςυμμόρφωςθ με τα υποχρεωτικά Ενωςιακά πρότυπα.  

11. Αιτοφμενεσ δαπάνεσ, θ υλοποίθςθ των οποίων δεν εγκρίκθκε κατά τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.  

12. Υπερβάςεισ εγκεκριμζνου κόςτουσ εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ζχουν γίνει αποδεκτζσ ςτο πλαίςιο αιτιματοσ 
τροποποίθςθσ του δικαιοφχου.  

13. Δαπάνεσ αποξιλωςθσ και κακαίρεςθσ γενικότερα, κακϊσ και δαπάνεσ για τον κακαριςμό τθσ αρχικισ κζςθσ ςε 
περιπτϊςεισ μετεγκατάςταςθσ και κόςτοσ αποξιλωςθσ και μεταφοράσ του παλαιοφ εξοπλιςμοφ ι μζροσ αυτοφ ςτθ 
νζα κζςθ.  

14. Αμοιβζσ προςωπικοφ για τθν λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

15. Αμοιβζσ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πλθρωτζεσ από τον 
δικαιοφχο ςτο προςωπικό του, εφόςον αυτό προςελιφκθ, για να εργαςκεί αποκλειςτικά για τθν υλοποίθςθ τθσ 
επζνδυςθσ και να απολυκεί με τθν ολοκλιρωςι του, ςε περίπτωςθ αυτεπιςταςίασ.  

16. Δαπάνεσ προβολισ, όπωσ ιςτοςελίδα, ζντυπα, διαφιμιςθ και ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ.  

17. Δαπάνεσ ςφνδεςθσ με Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ (ΟΚΩ) όπωσ ενδεικτικά ΔΕΘ, φδρευςθ, αποχζτευςθ, 
τθλεφωνοδότθςθ κλπ.  

18. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κατά παντόσ κινδφνου, κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ επζνδυςθσ (υποχρεωτικι 
αςφάλιςθ).  

19. δαπάνεσ που αφοροφν ςε εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν ςθμάτων που είναι υποχρεωτικά 
από τθν κείμενθ νομοκεςία να διακζτουν οι προσ ενίςχυςθ επιχειριςεισ. 
 
Ωσ ζναρξθ τθσ επιλεξιμότθτασ όλων των δαπανϊν κεωρείται θ οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ από τον  δικαιοφχο 
ςτο Ρλθροφορικό Σφςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΡΣΚΕ). 
Κακεςτϊσ - Ρροχποκζςεισ / Ροςοςτό ενίςχυςθσ  
 
Το ποςοςτό ενίςχυςθσ τθσ υποδράςθσ, ςφμφωνα με τον Ρεριφερειακό Χάρτθ Ενιςχφςεων: 

- άρκρο 14 του Καν (ΕΕ) 651/2014  ανζρχεται ςε 45%  για τισ πολφ μικρζσ και τισ μικρζσ επιχειριςεισ 
- άρκρο 22 του Καν (ΕΕ) 651/2014 με ζνταςθ ενίςχυςθσ 65%ςτθν περίπτωςθ επιχειριςεων μθ ειςθγμζνων, 

που λειτουργοφν ζωσ 5 ζτθ χωρίσ  διανομι κερδϊν, εφαρμόηεται το  
Το ανϊτερο ςυνολικό κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ μπορεί να ανζρχεται μζχρι 600.000€.  
 
Ωσ ζναρξθ τθσ επιλεξιμότθτασ όλων των δαπανϊν κεωρείται θ οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ από το δικαιοφχο ςτο 
Ρλθροφορικό Σφςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΡΣΚΕ).  
 
Ειδικότερα, για χριςθ του άρκρου 14 οι πράξεισ πρζπει αφοροφν ςε αρχικι επζνδυςθ και να πλθροφν τον 
χαρακτιρα κινιτρου και για τον ςκοπό αυτό δεν πρζπει να ζχει γίνει ζναρξθ εργαςιϊν του υπό ενίςχυςθ ςχεδίου 
πριν από τθν οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ από τουσ δικαιοφχουσ. Οι προπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ και 
θ αγορά γθσ, που πραγματοποιοφνται πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ δεν αναιροφν τον χαρακτιρα 
κινιτρου. Στθν περίπτωςθ αυτι αποτελοφν μθ επιλζξιμθ δαπάνθ.  

 



                                                          

1θ Ρρόςκλθςθ_CLLD/LEADER_Λδιωτικά  ΑΝ.ΛΟ.Ν Α.Α.Ε ΟΤΑ. – Ραράρτθμα ΛΛ_1 ΟΔΘΓΟΣ                                                     
24 

 

 

Τίτλοσ Δράςθσ 
Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 
ανταγωνιςτικότθτασ ςτθ περιοχι παρζμβαςθσ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.3 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ 
Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, 
χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου 
με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.3.4 

Νομικι Βάςθ 
Άρκρο 19 του Καν (ΕΕ) 1305/2013, Άρκρο 8 και Ραράρτθμα Ι του Καν. (ΕΕ) 
808/2014 Καν.  (ΕΕ) 651/2014 άρκρο 14 ι άρκρο 22 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Μζςω τθσ  υπο-δράςθσ, κα ενιςχυκοφν  ιδρφςεισ βιοτεχνικϊν μονάδων, μονάδων χειροτεχνίασ  και επιχειριςεων 
παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και οι  επεκτάςεισ / μετεγκαταςτάςεισ, χειροτεχνικϊν, βιοτεχνικϊν 
μονάδων και επιχειριςεων παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ και του εμπορίου δράςθ κα ςυμβάλει ςτθν 
ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και ςτθ ςυγκράτθςθ του πλθκυςμοφ ςτθν περιοχι. 

Θ δράςθ περιλαμβάνει: 

 Τθν δθμιουργία ι επζκταςθ επιχειριςεων παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ και εμπορίου του 
τομζα των τροφίμων. Ριο ςυγκεκριμζνα πρόκειται για μονάδεσ παραγωγισ προϊόντων διατροφισ (όπωσ 
ηυμαρικϊν, αρτοποιίασ – νωπϊν ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ, γλυκϊν, μαρμελάδων, γλυκϊν κουταλιοφ, κλπ). 
Επίςθσ θ δράςθ αυτι περιλαμβάνει περιπτϊςεισ Καταςτθμάτων Υγειονομικοφ Ενδιαφζροντοσ όπου 
υπάρχει ςυνδυαςμόσ παραςκευισ, λιανικισ πϊλθςθσ και κατανάλωςθ από πελάτεσ εντόσ και εκτόσ αυτϊν 
των καταςτθμάτων όπωσ γαλακτοπωλεία, ηαχαροπλαςτεία, αρτοποιία. 

 Στον τομζα του εμπορίου θ δράςθ αυτι περιλαμβάνει τθν δθμιουργία ι επζκταςθ  παντοπωλείων, 
υπθρεςιϊν catering κλπ. 
Ζμφαςθ κα δοκεί: 
- ςτθ δθμιουργία επιχειριςεων από κοινωνικζσ επιχειριςεισ 
- ςε νζεσ ιδζεσ, καινοτόμεσ 

- ςε νζεσ τεχνολογίεσ οργάνωςθσ, πωλιςεων 

 Τθν δθμιουργία – ι επζκταςθ επιχειριςεων του δευτερογενι τομζα όπωσ ενδεικτικά: 
- βιοτεχνικζσ μονάδεσ (ςτον κλάδο ξφλου και επίπλων, των μετάλλων, του κοςμιματοσ, των ειδϊν 

ζνδυςθσ κλπ) 
- μονάδεσ παραγωγισ ειδϊν παραδοςιακισ τζχνθσ, χειροτεχνίασ. 

 
Σε περιπτϊςεισ ενίςχυςθσ επζκταςθσ  ΜΜΕ με χριςθ του άρκρου 14 του Καν. 651/2014 θ ενίςχυςθ παρζχεται μόνο 
ςε αρχικζσ επενδφςεισ. Ωσ αρχικι επζνδυςθ ορίηεται «θ επζνδυςθ ςε ενςϊματα και άυλα ςτοιχεία  ενεργθτικοφ ςε 
ςχζςθ με τθν δθμιουργία νζασ επιχειρθματικισ εγκατάςταςθσ, τθν επζκταςθ τθσ δυναμικότθτα υφιςτάμενθσ 
επιχειρθματικισ εγκατάςταςθσ, τθ διαφοροποίθςθ τθσ παραγωγισ μιασ επιχειρθματικισ εγκατάςταςθσ ςε προϊόντα 
που δεν ζχουν παραχκεί ποτζ ςε αυτι ι τθ κεμελιϊδθ αλλαγι του ςυνόλου τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ 
υφιςτάμενθσ επιχειρθματικισ εγκατάςταςθσ», ςφμφωνα με τθν παράγραφο 49 του άρκρου 2 του Καν. (ΕΕ) 
651/2014.. 
 

Το ποςοςτό ενίςχυςθσ τθσ υποδράςθσ, ςφμφωνα με τον Ρεριφερειακό Χάρτθ Ενιςχφςεων: 
- άρκρο 14 του Καν (ΕΕ) 651/2014  ανζρχεται ςε 45%  για τισ πολφ μικρζσ και τισ μικρζσ επιχειριςεισ 
- άρκρο 22 του Καν (ΕΕ) 651/2014 με ζνταςθ ενίςχυςθσ 65% ςτθν περίπτωςθ επιχειριςεων μθ ειςθγμζνων, 

που λειτουργοφν ζωσ 5 ζτθ χωρίσ  διανομι κερδϊν 

Ωσ ζναρξθ τθσ επιλεξιμότθτασ όλων των δαπανϊν κεωρείται θ οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ από το δικαιοφχο ςτο 
Ρλθροφορικό Σφςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΡΣΚΕ).  

 
 
 

Ενδεικτικά κα ςτθριχκοφν επενδυτικεσ πράξεισ επιχειριςεων των κλάδων του επίπλου,  αλουμινίου, γυαλιοφ, 
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δερματίνων ειδϊν, ζνδυςθσ, ξυλόγλυπτα, υφαντά, κεραμικά, ειδϊν λαϊκισ τζχνθσ  παιχνιδιϊν, εκτυπϊςεων και 
εκδόςεων, κακϊσ και οι. 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςτισ επενδφςεισ που υλοποιοφνται ςε ορεινζσ περιοχζσ ι ςε μικρά νθςιά με πλθκυςμό 
μζχρι 3.000 κατοίκουσ. 

 

Κεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπο-δράςθσ εξυπθρετείται θ κεματικι κατεφκυνςθ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 
«Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 311.111.11 

 
4,80  3,89  

Δθμόςια Δαπάνθ 140.000,00 3,36  2,46  

Ιδιωτικι Συμμετοχι 171.111,11 

 
7,41 7,41  

Ρεριοχι Εφαρμογισ 

Το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Δικαιοφχοι 

Φυςικά και Νομικά Ρρόςωπα, πολφ μικρζσ, μικρζσ  επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ για τον οριςμό των ΜΜΕ. 

Συνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ υπο-δράςεισ 19.2.2.4, 19.2.3.4, 19.2.3.5 και 19.3.3. 

Συνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ υπο-δράςθ ςυνειςφζρει ςτουσ κεματικοφσ ςτόχουσ  3 και  8 του ΡΕΡ Ιονίων Νιςων και ζχει ςυνζργεια με  τον 
Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1 και ειδικότερα ςτισ παρεμβάςεισ ενίςχυςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ των ΜΜΕ.  

 

Η. Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ  
Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ ςτο πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων για τθν υποδράςθ 19.2.3.4 δφναται να είναι:  
1. Θ αγορά, θ καταςκευι ι βελτίωςθ ακινιτου. Είναι επιλζξιμθ δαπάνθ θ αγορά οικοδομθμζνθσ ι μθ 
οικοδομθμζνθσ γθσ, ςε περιπτϊςεισ πράξεων που περιλαμβάνουν κτιριακζσ υποδομζσ, κακϊσ και οι δαπάνεσ 
διαμόρφωςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου προκειμζνου να εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ, για ποςό μζχρι 
το 10% των ςυνολικϊν επιλζξιμων δαπανϊν τθσ πράξθσ. Για εγκαταλελειμμζνεσ και πρϊθν βιομθχανικζσ 
εγκαταςτάςεισ που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται ςτο 15%.  

2. Αγορά, (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ και εγκατάςταςθσ) εξοπλιςμοφ και ο εξοπλιςμόσ εργαςτθρίων ςτο 
βακμό που εξυπθρετεί τθ λειτουργία τθσ επζνδυςθσ. Επίςθσ, ο εξοπλιςμόσ εξοικονόμθςθσ φδατοσ και επεξεργαςίασ 
αποβλιτων εφόςον αντιςτοιχοφν ςτθν δυναμικότθτα ι τθσ ανάγκεσ τθσ μονάδασ και δεν αποτελοφν μεμονωμζνθ 
δαπάνθ αλλά ςυμπλθρωματικι δαπάνθ ςε παραγωγικζσ επενδφςεισ. Σφμφωνα με το αρ. 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 
δεν είναι επιλζξιμεσ οι ενιςχφςεισ για παραγωγι ενζργειασ και επομζνωσ δεν είναι επιλζξιμοσ προσ ενίςχυςθ ο 
εξοπλιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ.  
3. Αγορά καινοφργιων οχθμάτων και ςυγκεκριμζνα: i) Οχθμάτων μεταφοράσ προϊόντων ειδικοφ τφπου τα οποία, 
ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, κεωροφνται απαραίτθτα για τθν λειτουργία τθσ επζνδυςθσ. Το φψοσ τθσ 
δαπάνθσ για τθν αγορά οχθμάτων ειδικοφ τφπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προχπολογιςμοφ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου. ii) Μζςων εςωτερικισ μεταφοράσ που καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ.  

4. Απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, τα οποία είναι αναγνωριςμζνα από διεκνι ι εκνικά πρότυπα. 
Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ ςυμβοφλου και πιςτοποίθςθσ αν θ πράξθ υλοποιείται με το άρκρο 
22. Με το άρκρο 14 δεν ενιςχφονται δαπάνεσ που δεν ςυνιςτοφν αποςβεςτζα ςτοιχεία ενεργθτικοφ και επιπλζον δεν 
ενιςχφονται δαπάνεσ που αφοροφν ςε υποχρεωτικι υιοκζτθςθ και εφαρμογι προτφπων.  
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5. Δαπάνεσ εξοπλιςμοφ επιχείρθςθσ, όπωσ αγορά fax, τθλεφωνικϊν εγκαταςτάςεων, δικτφων ενδοεπικοινωνίασ, 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, λογιςμικϊν, περιφερειακϊν μθχανθμάτων και φωτοτυπικϊν.  

6. Δαπάνεσ ςυςτθμάτων αςφαλείασ εγκαταςτάςεων, ςυςτθμάτων πυροςβεςτικισ προςταςίασ εγκαταςτάςεων.  

7. Γενικζσ δαπάνεσ ςυνδεόμενεσ με τισ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό τθσ μονάδασ, όπωσ αμοιβζσ αρχιτεκτόνων, 
μθχανικϊν και ςυμβοφλων, αμοιβζσ για ςυμβουλζσ ςχετικά με τθν περιβαλλοντικι και οικονομικι βιωςιμότθτα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ. Οι δαπάνεσ αυτζσ δεν μποροφν να υπερβαίνουν το 
10% του Συνολικοφ Κόςτουσ τθσ πράξθσ. Από τισ ανωτζρω δαπάνεσ όταν γίνεται χριςθ του αρ. 14 του Καν. Ε.Ε. 
651/2014, επιλζξιμεσ δφναται να είναι μόνο όςεσ πλθροφν τισ προχποκζςεισ του ςθμείου ΛΛ.Γ.ii.9 του άρκρου 4 τθσ 
πρόςκλθςθσ του κακεςτϊτοσ ενίςχυςθσ παρακάτω και μπορεί να κεωρθκοφν άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ. Οι 
δαπάνεσ που αφοροφν ςε ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για τθν υποβολι και τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ αίτθςθσ 
ςτιριξθσ δεν είναι επιλζξιμεσ.  

8. Δαπάνεσ όπωσ απόκτθςθ ι ανάπτυξθ λογιςμικοφ και αποκτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, 
δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, εμπορικϊν ςθμάτων, δθμιουργία αναγνωρίςιμου ςιματοσ (ετικζτασ) του 
προϊόντοσ, ζρευνα. αγοράσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ εικόνασ του προϊόντοσ (ςυςκευαςία, ςιμανςθ).  

9. Καταςκευι οικίςκου ι ςυγκεκριμζνου χϊρου για τισ ανάγκεσ φφλαξθσ τθσ πράξθσ μζχρι επιφάνειασ είκοςι 
τετραγωνικϊν μζτρων (20τ.μ.).  
 
Μθ Επιλζξιμεσ δαπάνεσ  
1. Μίςκωςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων παλαιϊν ι καινοφργιων, ανεξάρτθτα από τθν πικανι προθγοφμενθ χριςθ 
τουσ.  

2. Ζργα απλισ ςυντιρθςθσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, υπό τθν ζννοια των μεμονωμζνων επιδιορκϊςεων που 
ανακφπτουν από τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και ζργα ςυντιρθςθσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.  
3. Ρροςωρινά ζργα μθ άμεςα ςυνδεόμενα με τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ (πχ προςωρινό υπόςτεγο για τθν φφλαξθ 
υλικϊν, κ.λπ.).  

4. Ζργα οδοποιίασ εκτόσ των ορίων του οικοπζδου/γθπζδου εγκατάςταςθσ τθσ μονάδασ.  

5. Ράςθσ φφςεωσ ζξοδα, ειςφορζσ, φόροι, τζλθ, δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ, αποηθμιϊςεισ, αςφάλιςτρα υπζρ 
τρίτων.  

6. Δαπάνεσ ςυμβάςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, αςφάλιςτρα, κεφάλαιο κίνθςθσ και δαπάνεσ αναλωςίμων 
υλικϊν.  

7. Τα μεταχειριςμζνα οχιματα και ο μεταχειριςμζνοσ εξοπλιςμόσ.  

8. Οι δαπάνεσ για απλι αντικατάςταςθ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, παρόμοιασ κατθγορίασ, μεγζκουσ ι 
δυναμικότθτασ, ακόμθ και όταν γίνεται με εγκατάςταςθ καινοφργιου, εφόςον ο εξοπλιςμόσ που αντικακίςταται δεν 
ζχει αποςβεςτεί.  

9. Επενδυτικζσ δαπάνεσ των υποβαλλόμενων αιτιςεων ςτιριξθσ που χρθματοδοτοφνται από άλλο επενδυτικό 
πρόγραμμα.  

10. Ραραγωγικζσ δαπάνεσ ι δαπάνεσ εξοπλιςμοφ, με ςκοπό τθ ςυμμόρφωςθ με τα υποχρεωτικά Ενωςιακά πρότυπα.  

11. Αιτοφμενεσ δαπάνεσ, θ υλοποίθςθ των οποίων δεν εγκρίκθκε κατά τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.  

12. Υπερβάςεισ εγκεκριμζνου κόςτουσ εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ζχουν γίνει αποδεκτζσ ςτο πλαίςιο αιτιματοσ 
τροποποίθςθσ του δικαιοφχου.  

13. Δαπάνεσ αποξιλωςθσ και κακαίρεςθσ γενικότερα, κακϊσ και δαπάνεσ για τον κακαριςμό τθσ αρχικισ κζςθσ ςε 
περιπτϊςεισ μετεγκατάςταςθσ και κόςτοσ αποξιλωςθσ και μεταφοράσ του παλαιοφ εξοπλιςμοφ ι μζροσ αυτοφ ςτθ 
νζα κζςθ.  

14. Αμοιβζσ προςωπικοφ για τθν λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

15. Αμοιβζσ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πλθρωτζεσ από τον 
δικαιοφχο ςτο προςωπικό του, εφόςον αυτό προςελιφκθ, για να εργαςκεί αποκλειςτικά για τθν υλοποίθςθ τθσ 
επζνδυςθσ και να απολυκεί με τθν ολοκλιρωςι του, ςε περίπτωςθ αυτεπιςταςίασ.  

16. Δαπάνεσ προβολισ, όπωσ ιςτοςελίδα, ζντυπα, διαφιμιςθ και ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ.  

17. Δαπάνεσ ςφνδεςθσ με Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ (ΟΚΩ) όπωσ ενδεικτικά ΔΕΘ, φδρευςθ, αποχζτευςθ, 
τθλεφωνοδότθςθ κλπ.  

18. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κατά παντόσ κινδφνου, κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ επζνδυςθσ (υποχρεωτικι 
αςφάλιςθ).  

19. Δαπάνεσ που αφοροφν ςε εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν ςθμάτων που είναι υποχρεωτικά 
από τθν κείμενθ νομοκεςία να διακζτουν οι προσ ενίςχυςθ επιχειριςεισ.  
 
Ωσ ζναρξθ τθσ επιλεξιμότθτασ όλων των δαπανϊν κεωρείται θ οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ από το δικαιοφχο 
ςτο Ρλθροφορικό Σφςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΡΣΚΕ). 
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Κακεςτϊσ - Ρροχποκζςεισ / Ροςοςτό ενίςχυςθσ  
 
Το ποςοςτό ενίςχυςθσ τθσ υποδράςθσ, ςφμφωνα με τον Ρεριφερειακό Χάρτθ Ενιςχφςεων άρκρο 14 του Καν (ΕΕ) 
651/2014  ανζρχεται ςε 45%  για τισ πολφ μικρζσ και τισ μικρζσ επιχειριςεισ. Στθν περίπτωςθ επιχειριςεων μθ 
ειςθγμζνων, που λειτουργοφν ζωσ 5 ζτθ χωρίσ  διανομι κερδϊν, εφαρμόηεται το άρκρο 22 του Καν (ΕΕ) 651/2014 με 
ζνταςθ ενίςχυςθσ 65% 
Το ανϊτερο ςυνολικό κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ μπορεί να ανζρχεται μζχρι 600.000€.  
 
Ωσ ζναρξθ τθσ επιλεξιμότθτασ όλων των δαπανϊν κεωρείται θ οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ από το δικαιοφχο ςτο 
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΡΣΚΕ).  
 
Ειδικότερα, οι πράξεισ πρζπει να πλθροφν τον χαρακτιρα κινιτρου και για τον ςκοπό αυτό δεν πρζπει να ζχει γίνει 
ζναρξθ εργαςιϊν του υπό ενίςχυςθ ςχεδίου πριν από τθν οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ από τουσ 
δικαιοφχουσ. Οι προπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ και θ αγορά γθσ, που πραγματοποιοφνται πριν τθν υποβολι τθσ 
αίτθςθσ ςτιριξθσ δεν αναιροφν τον χαρακτιρα κινιτρου. Στθν περίπτωςθ αυτι αποτελοφν μθ επιλζξιμθ δαπάνθ.  
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Τίτλοσ Δράςθσ 
Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ 
και ανταγωνιςτικότθτασ ςτθ περιοχι παρζμβαςθσ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.3 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ 

Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ υπθρεςιϊν για 
τθν εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι 
ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά κζντρα, κλπ) με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των 
ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.3.5 

Νομικι Βάςθ 
Άρκρο 19 του Καν (ΕΕ) 1305/2013, Άρκρο 8 και Ραράρτθμα Ι του Καν. 
(ΕΕ) 808/2014,  Καν.  (ΕΕ) 651/2014 άρκρο 14 ι άρκρο 22 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Μζςω τθσ  υπο-δράςθσ, κα ενιςχυκεί  θ ίδρυςθ, ι επζκταςθ επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν, με ςτόχο  τθν 
κάλυψθ των αναγκϊν τθσ περιοχισ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ. 

Ενδεικτικά κα ςτθριχκοφν ιδιωτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτουσ τομείσ: 

 του πολιτιςμοφ και των τεχνϊν και ενδεικτικά μουςικά ωδεία, επιχειριςεισ λοιπϊν καλλιτεχνικϊν 
δραςτθριοτιτων (κζατρο, κινθματογράφοσ κλπ), καλλιτεχνϊν (μουςικϊν, γλυπτϊν, ςυγγραφζων), 
ακλθτιςμοφ και ευεξίασ (γυμναςτιρια, χοροδιδαςκαλεία, ακλοπαιδιζσ, παιδότοποι, κ.ο.κ.),  

 τθσ υγείασ, κοινωνικισ μζριμνασ και φροντίδασ (υπθρεςίεσ υγείασ, υπθρεςίεσ φροντίδασ θλικιωμζνων 
αγροτϊν και ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ,  φφλαξθ και δθμιουργικι απαςχόλθςθ παιδιϊν κ.ο.κ.),  

 παροχισ υπθρεςιϊν ςτιριξθσ του πρωτογενι τομζα (π.χ. γεωτεχνικοί, κτθνίατροι κλπ) 
 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε επενδφςεισ ςτισ ορεινζσ περιοχζσ και ςτα μικρά νθςιά με πλθκυςμό μζχρι 3.000 
κατοίκουσ  

 

Κεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπο-δράςθσ εξυπθρετείται θ κεματικι κατεφκυνςθ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 
«Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 555.555.55 

 
8,58  6,95  

Δθμόςια Δαπάνθ 250.000,00 

 
6,00  4,40  

Ιδιωτικι Συμμετοχι 305.555,55 

 
13,23  13,23  

Ρεριοχι Εφαρμογισ 

Το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Δικαιοφχοι 

Φυςικά και Νομικά Ρρόςωπα, πολφ μικρζσ, μικρζσ  επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ για τον οριςμό των ΜΜΕ 

Συνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ υπο-δράςεισ 19.2.2.4, 19.2.3.4 και 19.3.3. 

Συνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ υπο-δράςθ ςυνειςφζρει ςτουσ κεματικοφσ ςτόχουσ  3 και 8 του ΡΕΡ Ιονίων Νιςων και ζχει ςυνζργεια με  τον 
Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1. Σθμειϊνεται ότι ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ  τθσ 
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 ΣΤ. Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ  
Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ ςτο πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων για τθν υποδράςθ 19.2.3.3 δφναται να είναι:  
1. Θ αγορά, θ καταςκευι ι βελτίωςθ ακινιτου. Είναι επιλζξιμθ δαπάνθ θ αγορά οικοδομθμζνθσ ι μθ 
οικοδομθμζνθσ γθσ, ςε περιπτϊςεισ πράξεων που περιλαμβάνουν κτιριακζσ υποδομζσ, κακϊσ και οι δαπάνεσ 
διαμόρφωςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου προκειμζνου να εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ, για ποςό μζχρι 
το 10% των ςυνολικϊν επιλζξιμων δαπανϊν τθσ πράξθσ. Για εγκαταλελειμμζνεσ και πρϊθν βιομθχανικζσ 
εγκαταςτάςεισ που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται ςτο 15%.  

2. Αγορά, (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ και εγκατάςταςθσ) εξοπλιςμοφ και ο εξοπλιςμόσ εργαςτθρίων ςτο 
βακμό που εξυπθρετεί τθ λειτουργία τθσ επζνδυςθσ. Επίςθ ο εξοπλιςμόσεξοικονόμθςθσ φδατοσ και επεξεργαςίασ  
αποβλιτων εφόςον αντιςτοιχοφν ςτθν δυναμικότθτα ι τθσ ανάγκεσ τθσ μονάδασ και δεν αποτελοφν μεμονωμζνθ 
δαπάνθ αλλά ςυμπλθρωματικι δαπάνθ ςε παραγωγικζσ επενδφςεισ. Σφμφωνα με το αρ. 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 
δεν είναι επιλζξιμεσ οι ενιςχφςεισ για παραγωγι ενζργειασ και επομζνωσ δεν είναι επιλζξιμοσ προσ ενίςχυςθ  ο 
εξοπλιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ.  
3. Αγορά καινοφργιων οχθμάτων και ςυγκεκριμζνα: i) Οχθμάτων μεταφοράσ προϊόντων ειδικοφ τφπου τα οποία, 
ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, κεωροφνται απαραίτθτα για τθν λειτουργία τθσ επζνδυςθσ. Το φψοσ τθσ 
δαπάνθσ για τθν αγορά οχθμάτων ειδικοφ τφπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προχπολογιςμοφ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου. ii) Μζςων εςωτερικισ μεταφοράσ που καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ.  

4. Απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, τα οποία είναι αναγνωριςμζνα από διεκνι ι εκνικά πρότυπα. 
Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ ςυμβοφλου και πιςτοποίθςθσ αν θ πράξθ υλοποιείται με το άρκρο 
22. Με το άρκρο 14 δεν ενιςχφονται δαπάνεσ που δεν ςυνιςτοφν αποςβεςτζα ςτοιχεία ενεργθτικοφ και επιπλζον δεν 
ενιςχφονται δαπάνεσ που αφοροφν ςε υποχρεωτικι υιοκζτθςθ και εφαρμογι προτφπων.  

5. Δαπάνεσ εξοπλιςμοφ επιχείρθςθσ, όπωσ αγορά fax, τθλεφωνικϊν εγκαταςτάςεων, δικτφων ενδοεπικοινωνίασ, 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, λογιςμικϊν, περιφερειακϊν μθχανθμάτων και φωτοτυπικϊν.  

6. Δαπάνεσ ςυςτθμάτων αςφαλείασ εγκαταςτάςεων, ςυςτθμάτων πυροςβεςτικισ προςταςίασ εγκαταςτάςεων.  

7. Γενικζσ δαπάνεσ ςυνδεόμενεσ με τισ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό τθσ μονάδασ, όπωσ αμοιβζσ αρχιτεκτόνων, 
μθχανικϊν και ςυμβοφλων, αμοιβζσ για ςυμβουλζσ ςχετικά με τθν περιβαλλοντικι και οικονομικι βιωςιμότθτα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ. Οι δαπάνεσ αυτζσ δεν μποροφν να υπερβαίνουν το 
10% του Συνολικοφ Κόςτουσ τθσ πράξθσ. Από τισ ανωτζρω δαπάνεσ όταν γίνεται χριςθ του αρ. 14 του Καν. Ε.Ε. 
651/2014, επιλζξιμεσ δφναται να είναι μόνο όςεσ πλθροφν τισ προχποκζςεισ του ςθμείου ΛΛ.Γ.ii.9 τθσ πρόςκλθςθσ 
και μπορεί να κεωρθκοφν άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ. Οι δαπάνεσ που αφοροφν ςε ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για 
τθν υποβολι και τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ δεν είναι επιλζξιμεσ.  
8. Δαπάνεσ όπωσ απόκτθςθ ι ανάπτυξθ λογιςμικοφ και αποκτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, 
δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, εμπορικϊν ςθμάτων, δθμιουργία αναγνωρίςιμου ςιματοσ (ετικζτασ) του 
προϊόντοσ, ζρευνα. αγοράσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ εικόνασ του προϊόντοσ (ςυςκευαςία, ςιμανςθ).  
9. Δαπάνεσ ειδικοφ εξοπλιςμοφ όπωσ θ αγορά - καταςκευι παραδοςιακϊν ξφλινων ςκαφϊν, λοιπϊν ςκαφϊν για 
εξυπθρζτθςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων, αγορά αλόγων για δραςτθριότθτεσ περιιγθςθσ, αγορά οχθμάτων 
μεταφοράσ πελατϊν για τισ επιχειριςεισ εναλλακτικοφ/κεματικοφ τουριςμοφ και εφόςον τεκμθριϊνεται πλιρωσ θ 
αναγκαιότθτά τουσ και μζχρι του ποςοφ των 30.000€ για τα οχιματα αυτά.  

10. Ζργα πραςίνου κακϊσ και ζργα διακόςμθςθσ (εφόςον αποτελοφν λειτουργικό τμιμα τθσ επιχείρθςθσ).  

11. Εξοπλιςμόσ αναψυχισ πελατϊν (όπωσ εξοπλιςμόσ αναπαραγωγισ ιχου και εικόνασ).  
  
 12.Εργαςίεσ πράςινου (δενδροφυτεφςεισ, γκαηόν, κ.λπ.) εφόςον αποτελοφν λειτουργικό τμιμα τθσ επιχείρθςθσ. 
 13.  Αγορά οχθμάτων ειδικοφ τφπου που ςυνδζονται με τον ςκοπό τθσ επζνδυςθσ (π.χ ειδικά οχιματα μεταφοράσ 
ΑΜΕΑ ςε επενδφςεισ ςυνδεόμενεσ με τθν υγεία.) 
 
Μθ Επιλζξιμεσ δαπάνεσ  
1. Μίςκωςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων παλαιϊν ι καινοφργιων, ανεξάρτθτα από τθν πικανι προθγοφμενθ χριςθ 
τουσ.  

2. Ζργα απλισ ςυντιρθςθσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, υπό τθν ζννοια των μεμονωμζνων επιδιορκϊςεων που 
ανακφπτουν από τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και ζργα ςυντιρθςθσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.  

3. Ρροςωρινά ζργα μθ άμεςα ςυνδεόμενα με τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ (πχ προςωρινό υπόςτεγο για τθν φφλαξθ 
υλικϊν, κ.λπ.).  

4. Ζργα οδοποιίασ εκτόσ των ορίων του οικοπζδου/γθπζδου εγκατάςταςθσ τθσ μονάδασ.  
5. Ράςθσ φφςεωσ ζξοδα, ειςφορζσ, φόροι, τζλθ, δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ, αποηθμιϊςεισ, αςφάλιςτρα υπζρ 
τρίτων.  

Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων κεντρικι κζςθ κατζχει θ δθμιουργικι πολιτιςτικι βιομθχανία, ενϊ οριηόντιεσ 
προτεραιότθτεσ αποτελοφν το περιβάλλον και οι ΤΡΕ.  
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6. Δαπάνεσ ςυμβάςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, αςφάλιςτρα, κεφάλαιο κίνθςθσ και δαπάνεσ αναλωςίμων 
υλικϊν.  

7. Τα μεταχειριςμζνα οχιματα και ο μεταχειριςμζνοσ εξοπλιςμόσ.  

8. Οι δαπάνεσ για απλι αντικατάςταςθ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, παρόμοιασ κατθγορίασ, μεγζκουσ ι 
δυναμικότθτασ, ακόμθ και όταν γίνεται με εγκατάςταςθ καινοφργιου, εφόςον ο εξοπλιςμόσ που αντικακίςταται δεν 
ζχει αποςβεςτεί.  

9. Επενδυτικζσ δαπάνεσ των υποβαλλόμενων αιτιςεων ςτιριξθσ που χρθματοδοτοφνται από άλλο επενδυτικό 
πρόγραμμα.  

10. Ραραγωγικζσ δαπάνεσ ι δαπάνεσ εξοπλιςμοφ, με ςκοπό τθ ςυμμόρφωςθ με τα υποχρεωτικά Ενωςιακά πρότυπα.  

11. Αιτοφμενεσ δαπάνεσ, θ υλοποίθςθ των οποίων δεν εγκρίκθκε κατά τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.  

12. Υπερβάςεισ εγκεκριμζνου κόςτουσ εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ζχουν γίνει αποδεκτζσ ςτο πλαίςιο αιτιματοσ 
τροποποίθςθσ του δικαιοφχου.  

13. Δαπάνεσ αποξιλωςθσ και κακαίρεςθσ γενικότερα, κακϊσ και δαπάνεσ για τον κακαριςμό τθσ αρχικισ κζςθσ ςε 
περιπτϊςεισ μετεγκατάςταςθσ και κόςτοσ αποξιλωςθσ και μεταφοράσ του παλαιοφ εξοπλιςμοφ ι μζροσ αυτοφ ςτθ 
νζα κζςθ.  

14. Αμοιβζσ προςωπικοφ για τθν λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

15. Αμοιβζσ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πλθρωτζεσ από τον 
δικαιοφχο ςτο προςωπικό του, εφόςον αυτό προςελιφκθ, για να εργαςκεί αποκλειςτικά για τθν υλοποίθςθ τθσ 
επζνδυςθσ και να απολυκεί με τθν ολοκλιρωςι του, ςε περίπτωςθ αυτεπιςταςίασ.  

16. Δαπάνεσ προβολισ, όπωσ ιςτοςελίδα, ζντυπα, διαφιμιςθ και ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ.  

17. Δαπάνεσ ςφνδεςθσ με Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ (ΟΚΩ) όπωσ ενδεικτικά ΔΕΘ, φδρευςθ, αποχζτευςθ, 
τθλεφωνοδότθςθ κλπ.  

18. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κατά παντόσ κινδφνου, κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ επζνδυςθσ (υποχρεωτικι 
αςφάλιςθ).  

19. δαπάνεσ που αφοροφν ςε εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν ςθμάτων που είναι υποχρεωτικά 
από τθν κείμενθ νομοκεςία να διακζτουν οι προσ ενίςχυςθ επιχειριςεισ. 
20. H  προμικεια απλοφ οχιματοσ μεταφοράσ. 
 
Ωσ ζναρξθ τθσ επιλεξιμότθτασ όλων των δαπανϊν κεωρείται θ οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ από το δικαιοφχο 
ςτο Ρλθροφορικό Σφςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΡΣΚΕ). 
 

Κακεςτϊσ - Ρροχποκζςεισ / Ροςοςτό ενίςχυςθσ  
 
Το ποςοςτό ενίςχυςθσ τθσ υποδράςθσ, ςφμφωνα με τον Ρεριφερειακό Χάρτθ Ενιςχφςεων άρκρο 14 του Καν (ΕΕ) 
651/2014  ανζρχεται ςε 45%  για τισ πολφ μικρζσ και τισ μικρζσ επιχειριςεισ. Στθν περίπτωςθ επιχειριςεων μθ 
ειςθγμζνων, που λειτουργοφν ζωσ 5 ζτθ χωρίσ  διανομι κερδϊν, εφαρμόηεται το άρκρο 22 του Καν (ΕΕ) 651/2014 με 
ζνταςθ ενίςχυςθσ 65% 
Το ανϊτερο ςυνολικό κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ μπορεί να ανζρχεται μζχρι 600.000€.  
 
Ωσ ζναρξθ τθσ επιλεξιμότθτασ όλων των δαπανϊν κεωρείται θ οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ από το δικαιοφχο ςτο 
Ρλθροφορικό Σφςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΡΣΚΕ).  
 
Ειδικότερα, οι πράξεισ πρζπει να αφοροφν ςε αρχικι επζνδυςθ και να πλθροφν τον χαρακτιρα κινιτρου και για τον 
ςκοπό αυτό δεν πρζπει να ζχει γίνει ζναρξθ εργαςιϊν του υπό ενίςχυςθ ςχεδίου πριν από τθν οριςτικι υποβολι τθσ 
αίτθςθσ ενίςχυςθσ από τουσ δικαιοφχουσ. Οι προπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ και θ αγορά γθσ, που 
πραγματοποιοφνται πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ δεν αναιροφν τον χαρακτιρα κινιτρου. Στθν περίπτωςθ 
αυτι αποτελοφν μθ επιλζξιμθ δαπάνθ.  
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Τίτλοσ Δράςθσ Συνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.7 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ 
Ανάπτυξθ νζων προϊόντων, διεργαςιϊν και τεχνολογιϊν ςτον τομζα των 
τροφίμων και τθσ δαςοπονίασ 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.7.2 

Νομικι Βάςθ Άρκρο 35 Καν. 1305/13 Καν. (ΕΕ) 1407/13 (deminimis) 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

H  υπο-δράςθ περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων, πρακτικϊν, διεργαςιϊν και τεχνολογιϊν ςτον τομζα των 
τροφίμων και τθσ δαςοπονίασ, τθν προςαρμογι «παλιϊν» προϊόντων, πρακτικϊν, διεργαςιϊν και τεχνολογιϊν ςε 
νζεσ γεωγραφικζσ/περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ, τθν αναηιτθςθ νζων καλλιεργθτικϊν πρακτικϊν και πρακτικϊν 
παραγωγισ  αλλά και τθν υλοποίθςθ πιλοτικϊν ζργων ςτον δευτερογενι και τριτογενι τομζα. 

Ενδεικτικά ζργα: 

• Ραραγωγι ειδικϊν τροφίμων που ανταποκρίνονται ςε ειδικζσ διαιτθτικζσ ανάγκεσ ι υγιεινϊν τροφίμων που 
απευκφνονται ςτο ςυνολικό πλθκυςμό. 

• Ραραγωγι «λειτουργικϊν» τροφίμων που είναι εμπλουτιςμζνα με ευεργετικζσ, για τθν ανκρϊπινθ υγεία, 
ιδιότθτεσ. 

• Τρόφιμα και νζα υλικά και τεχνολογίεσ ςυςκευαςίασ, που παρατείνουν τθ διάρκεια ηωισ τουσ. 

• Ραραγωγι τροφίμων με περιβαλλοντικά φιλικζσ επεξεργαςίεσ, διαχείριςθ νεροφ και ενζργειασ 

• Ρροθγμζνα ςυςτιματα ιχνθλαςιμότθτασ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα (Θ ικανότθτα παρακολοφκθςθσ τθσ διακίνθςθσ 
ενόσ τροφίμου κατά τισ φάςεισ τθσ παραγωγισ, επεξεργαςίασ και διανομισ) 

Τα ζργα κα υλοποιθκοφν από ςυνεργατικά ςχιματα, αποτελοφμενα από δφο τουλάχιςτον ςυμβαλλόμενουσ  και όχι 
από μεμονωμζνουσ φορείσ και κα πραγματοποιθκοφν ςε ςυνεργαςία με ερευνθτικοφσ φορείσ, εκπαιδευτικά 
ιδρφματα, ςυμβοφλουσ, μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ και άλλουσ ςχετικοφσ φορείσ. 

Σθμαντικό κριτιριο αξιολόγθςθσ των υποβαλλόμενων επενδυτικϊν ςχεδίων αποτελεί θ υιοκζτθςθ 
καινοτομίασ οποιαςδιποτε μορφισ (τεχνολογικισ ι/ και οργανωτικισ) ϊςτε να επιτευχκεί θ παραγωγι 
νζων/βελτιωμζνων προϊόντων/διαδικαςιϊν/υπθρεςιϊν που βρίςκουν άμεςθ χρθςτικι ι/και εμπορικι εφαρμογι. 

Θ δθμόςια δαπάνθ των επενδφςεων τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ δεν μπορεί να υπερβεί, ςωρευτικά, τα όρια του 
Κανονιςμοφ 1407/13 (deminimis), δθλαδι 200.000€ ανά τριετία ανά δικαιοφχο. 

Το ποςοςτό ενίςχυςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υποδράςθσ ανζρχεται ςε 65%. 

Κεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπο-δράςθσ εξυπθρετείται θ βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 
«Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγρο-διατροφικοφ τομζα». 

 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 61.538,46 
1,47% 0,87% 

Δθμόςια Δαπάνθ 40.000,00 
0,96% 0,56% 

Ιδιωτικι Συμμετοχι 21.538,46 
0,51% 0,51% 
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Εφαρμόηεται ο Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (για τισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ) με ποςοςτό ενίςχυςθσ 65%. 

Ρεριοχι Εφαρμογισ 

Θ Υπο-δράςθ αφορά όλθ τθν περιοχι εφαρμογισ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ. 

Δικαιοφχοι 

Σχιματα ςυνεργαςίασ φορζων με νομικι οντότθτα ςτθν οποία κα προςδιορίηεται ο επικεφαλισ εταίροσ και κα 
διακζτουν εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ (ςφμφωνο ςυνεργαςίασ). Τα εν λόγω ςχιματα κα απαρτίηονται από 
τουλάχιςτον  δφο ενδιαφερόμενουσ φορείσ (όπωσ επιχειρθματίεσ ςτο χϊρο των τροφίμων και τθσ δαςοπονίασ, 
ερευνθτζσ, πανεπιςτιμια ςυμβοφλουσ, ι άλλοι φορείσ όπωσ περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ και ΜΚΟ). 

Συνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ υπο-δράςεισ 19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.7.7 και 19.3.2. 

Συνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Το Σχζδιο λειτουργεί ςυνεργατικά και ςυμπλθρωματικά με τισ δράςεισ του ΡΕΡ Ιονίων Νιςων, που αφοροφν ςτον 
πολιτιςμό και ςτον τουριςμό. Επιπλζον ενιςχφει και μεγεκφνει τισ Τομεακζσ Ρροςπάκειεσ του ΕΣΡΑ και ειςφζρει 
ςτθν ςτοχοκζτθςθ «ο Ρολιτιςμόσ να αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο των περιοχϊν». Συνολικά κα αποτελζςει, 
ςφμφωνα με τα αναμενόμενα αποτελζςματά του, ςθμαντικό εργαλείο ανάδειξθσ ςτόχων ςυλλογικισ δράςθσ ςε 
Εκνικό Επίπεδο. 

 
 Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ  
 
Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ ςτο πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων για τθν υποδράςθ 19.2.7.2 δφναται να είναι:  
 
1. Θ αγορά, θ καταςκευι ι βελτίωςθ ακινιτου. Είναι επιλζξιμθ δαπάνθ θ αγορά οικοδομθμζνθσ ι μθ 
οικοδομθμζνθσ γθσ, ςε περιπτϊςεισ πράξεων που περιλαμβάνουν κτιριακζσ υποδομζσ, κακϊσ και οι δαπάνεσ 
διαμόρφωςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου προκειμζνου να εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ, για ποςό μζχρι 
το 10 % των ςυνολικϊν επιλζξιμων δαπανϊν τθσ πράξθσ. Για εγκαταλελειμμζνεσ και πρϊθν βιομθχανικζσ 
εγκαταςτάςεισ που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται ςτο 15 %.  
2. Αγορά, (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ και εγκατάςταςθσ) εξοπλιςμοφ και ο εξοπλιςμόσ εργαςτθρίων ςτο 
βακμό που εξυπθρετεί τθ λειτουργία τθσ επζνδυςθσ. Επίςθσ, ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ ανανεϊςιμων 
πθγϊν ενζργειασ, εξοικονόμθςθσ φδατοσ και επεξεργαςίασ αποβλιτων εφόςον αντιςτοιχοφν ςτθν δυναμικότθτα ι 
τθσ ανάγκεσ τθσ μονάδασ και δεν αποτελοφν μεμονωμζνθ δαπάνθ αλλά ςυμπλθρωματικι δαπάνθ ςε παραγωγικζσ 
επενδφςεισ.  

3. Αγορά καινοφργιων οχθμάτων και ςυγκεκριμζνα: i) Οχθμάτων μεταφοράσ προϊόντων ειδικοφ τφπου τα οποία, 
ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, κεωροφνται απαραίτθτα για τθν λειτουργία τθσ επζνδυςθσ. Το φψοσ τθσ 
δαπάνθσ για τθν αγορά οχθμάτων ειδικοφ τφπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προχπολογιςμοφ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου. ii) Μζςων εςωτερικισ μεταφοράσ που καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ. Δεν είναι 
επιλζξιμα οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ ι πελατϊν. Σφμφωνα με τον Καν Ε.Ε. 1407/2014, δεν είναι επιλζξιμεσ οι 
δαπάνεσ για τθν απόκτθςθ οχθμάτων ςε επιχειριςεισ που εκτελοφν οδικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ για 
λογαριαςμό τρίτων.  

4. Απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, τα οποία είναι αναγνωριςμζνα από διεκνι ι εκνικά πρότυπα. 
Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ ςυμβοφλου και πιςτοποίθςθσ.  
5. Δαπάνεσ εξοπλιςμοφ επιχείρθςθσ, όπωσ αγορά fax, τθλεφωνικϊν εγκαταςτάςεων, δικτφων ενδοεπικοινωνίασ, 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, λογιςμικϊν, περιφερειακϊν μθχανθμάτων και φωτοτυπικϊν.  

6. Δαπάνεσ ςυςτθμάτων αςφαλείασ εγκαταςτάςεων, ςυςτθμάτων πυροςβεςτικισ προςταςίασ εγκαταςτάςεων.  

7. Γενικζσ δαπάνεσ ςυνδεόμενεσ με τισ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό τθσ μονάδασ, όπωσ αμοιβζσ αρχιτεκτόνων, 
μθχανικϊν και ςυμβοφλων, αμοιβζσ για ςυμβουλζσ ςχετικά με τθν περιβαλλοντικι και οικονομικι βιωςιμότθτα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ. Οι δαπάνεσ αυτζσ δεν μποροφν να υπερβαίνουν το 
10% του Συνολικοφ Κόςτουσ τθσ πράξθσ. Επίςθσ ςτισ δαπάνεσ αυτζσ δφναται να ςυμπεριλαμβάνεται και 
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για τθν υποβολι και τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.  

8. Δαπάνεσ όπωσ απόκτθςθ ι ανάπτυξθ λογιςμικοφ και αποκτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, 
δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, εμπορικϊν ςθμάτων, δθμιουργία αναγνωρίςιμου ςιματοσ (ετικζτασ) του 
προϊόντοσ, ζρευνα. αγοράσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ εικόνασ του προϊόντοσ (ςυςκευαςία, ςιμανςθ).  
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9. Δαπάνεσ προβολισ, όπωσ ιςτοςελίδα, ζντυπα, διαφιμιςθ και ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ και μζχρι το 10% του 
ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ πράξθσ.  

10. Δαπάνεσ ςφνδεςθσ με Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ (ΟΚΩ) όπωσ ενδεικτικά ΔΕΘ, φδρευςθ, αποχζτευςθ, 
τθλεφωνοδότθςθ κλπ, εντόσ των ορίων του οικοπζδου.  
11. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κατά παντόσ κινδφνου, κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ επζνδυςθσ (υποχρεωτικι 
αςφάλιςθ).  

12. Αμοιβζσ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πλθρωτζεσ από τον 
δικαιοφχο ςτο προςωπικό του, εφόςον αυτό προςελιφκθ, για να εργαςκεί αποκλειςτικά για τθν υλοποίθςθ τθσ 
επζνδυςθσ και να απολυκεί με τθν ολοκλιρωςι του, ςε περίπτωςθ αυτεπιςταςίασ.  

13. Δαπάνεσ για μελζτεσ - επιχειρθματικά ςχζδια. Αφορά δαπάνεσ, όπωσ οι μελζτεσ ςκοπιμότθτασ, ζρευνα αγοράσ, 
εκπόνθςθ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων των δικαιοφχων.  
14. Δαπάνεσ για τθν εξεφρεςθ των εταίρων προκειμζνου να κακορίςουν το επιχειρθματικό τουσ ςχζδιο.  
15. Λειτουργικζσ δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν οργάνωςθ τθσ μορφισ ςυνεργαςίασ, το ςυντονιςμό τθσ και τθν 
προετοιμαςία του επιχειρθματικοφ ςχεδίου (αμοιβζσ ιδθ απαςχολοφμενου και νζου προςωπικοφ, αναλϊςιμα 
υλικά, ζξοδα μετακίνθςθσ). Τεφχοσ Β’ 4268/06.12.2017 ΕΦΘΜΕΙ∆Α TΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΕΩΣ 56345. 
16. Το κόςτοσ χριςθσ μθχανθμάτων, εδαφϊν και λοιπϊν παγίων που διακζτουν είτε οι παραγωγοί είτε τα 
ερευνθτικά κζντρα για τθν ανάπτυξθ - πιλοτικι δοκιμι των αποτελεςμάτων τθσ πράξθσ.  
17. Ανκρωποθμζρεσ προςωπικοφ (δφναται να ςυμπεριλαμβάνει εργαςία ερευνθτι για τθν προςαρμογι ι τθ δοκιμι 
τθσ εφαρμογισ), αλλά και των παραγωγϊν και άλλων φορζων που ςχετίηονται με τθν πιλοτικι λειτουργία και τισ 
λοιπζσ δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ του ζργου/επιχειρθματικοφ ςχεδίου.  
18. Δαπάνεσ προϊκθςθσ των αποτελεςμάτων του επιχειρθματικοφ ςχεδίου (όπωσ δθμιουργία ιςτοςελίδασ, 
φυλλαδίων, διοργάνωςθ θμερίδων, ζξοδα μετακίνθςθσ, κόςτοσ μεταφράςεων).  
19. Απόκτθςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ.  
20. Δθμιουργία κοινϊν εργαςτθρίων ποιοτικοφ ελζγχου των προϊόντων ι των πρϊτων υλϊν, εξοπλιςμόσ 
εξαςφάλιςθσ ποιότθτασ (π.χ. παγολεκάνεσ), ςυςτιματα διανομισ, επαγγελματικά αυτοκίνθτα μεταφοράσ αϋ φλθσ 
κ.λπ.  
21. Δαπάνεσ ςφςταςθσ και οργάνωςθσ φορζα (μελζτθ ςκοπιμότθτασ, νομικά και λοιπά ζξοδα, λογότυπο, αγορά 
επίπλων και εξοπλιςμοφ γραφείου, εξοπλιςμόσ για εκκζςεισ κ.λπ.).  
 
Μθ Επιλζξιμεσ δαπάνεσ  
1. Μίςκωςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων παλαιϊν ι καινοφργιων, ανεξάρτθτα από τθν πικανι προθγοφμενθ χριςθ 
τουσ.  

2. Ζργα απλισ ςυντιρθςθσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, υπό τθν ζννοια των μεμονωμζνων επιδιορκϊςεων που 
ανακφπτουν από τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και ζργα ςυντιρθςθσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.  

3. Ρροςωρινά ζργα μθ άμεςα ςυνδεόμενα με τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ (πχ προςωρινό υπόςτεγο για τθν φφλαξθ 
υλικϊν, κ.λπ.).  

4. Ζργα οδοποιίασ εκτόσ των ορίων του οικοπζδου/γθπζδου εγκατάςταςθσ τθσ μονάδασ.  
5. Ράςθσ φφςεωσ ζξοδα, ειςφορζσ, φόροι, τζλθ, δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ, αποηθμιϊςεισ, αςφάλιςτρα υπζρ 
τρίτων.  

6. Δαπάνεσ ςυμβάςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, αςφάλιςτρα, κεφάλαιο κίνθςθσ και δαπάνεσ αναλωςίμων 
υλικϊν.  

7. Τα μεταχειριςμζνα οχιματα και ο μεταχειριςμζνοσ εξοπλιςμόσ.  

8. Οι δαπάνεσ για απλι αντικατάςταςθ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, παρόμοιασ κατθγορίασ, μεγζκουσ ι 
δυναμικότθτασ, ακόμθ και όταν γίνεται με εγκατάςταςθ καινοφργιου, εφόςον ο εξοπλιςμόσ που αντικακίςταται δεν 
ζχει αποςβεςτεί.  

9. Επενδυτικζσ δαπάνεσ των υποβαλλόμενων αιτιςεων ςτιριξθσ που χρθματοδοτοφνται από άλλο επενδυτικό 
πρόγραμμα.  

10. Ραραγωγικζσ δαπάνεσ ι δαπάνεσ εξοπλιςμοφ, με ςκοπό τθ ςυμμόρφωςθ με τα υποχρεωτικά Ενωςιακά πρότυπα.  

11. Αιτοφμενεσ δαπάνεσ, θ υλοποίθςθ των οποίων δεν εγκρίκθκε κατά τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.  

12. Υπερβάςεισ εγκεκριμζνου κόςτουσ εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ζχουν γίνει αποδεκτζσ ςτο πλαίςιο αιτιματοσ 
τροποποίθςθσ του δικαιοφχου.  

13. Δαπάνεσ αποξιλωςθσ και κακαίρεςθσ γενικότερα, κακϊσ και δαπάνεσ για τον κακαριςμό τθσ αρχικισ κζςθσ ςε 
περιπτϊςεισ μετεγκατάςταςθσ και κόςτοσ αποξιλωςθσ και μεταφοράσ του παλαιοφ εξοπλιςμοφ ι μζροσ αυτοφ ςτθ 
νζα κζςθ.  

14. Αμοιβζσ προςωπικοφ για τθν λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  
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15. Αμοιβζσ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πλθρωτζεσ από τον 
δικαιοφχο ςτο προςωπικό του, εφόςον αυτό προςελιφκθ, για να εργαςκεί αποκλειςτικά για τθν υλοποίθςθ τθσ 
επζνδυςθσ και να απολυκεί με τθν ολοκλιρωςι του, ςε περίπτωςθ αυτεπιςταςίασ.  

16. Δαπάνεσ προβολισ, όπωσ ιςτοςελίδα, ζντυπα, διαφιμιςθ και ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ.  

17. Δαπάνεσ ςφνδεςθσ με Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ (ΟΚΩ) όπωσ ενδεικτικά ΔΕΘ, φδρευςθ, αποχζτευςθ, 
τθλεφωνοδότθςθ κλπ.  

18. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κατά παντόσ κινδφνου, κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ επζνδυςθσ (υποχρεωτικι 
αςφάλιςθ).  

19. δαπάνεσ που αφοροφν ςε εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν ςθμάτων που είναι υποχρεωτικά 
από τθν κείμενθ νομοκεςία να διακζτουν οι προσ ενίςχυςθ επιχειριςεισ. 
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Τίτλοσ Δράςθσ Συνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.7 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ 

Συνεργαςία μεταξφ μικρϊν επιχειριςεων για διοργάνωςθ κοινϊν μεκόδων 
εργαςίασ και τθ κοινι χριςθ εγκαταςτάςεων και πόρων κακϊσ και για τθν 
ανάπτυξθ και/ι τθν εμπορία τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, που ςυνδζονται με 
τον αγροτουριςμό. 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.7.3 

Νομικι Βάςθ Άρκρο 35 Καν. 1305/13 Κανονιςμόσ 1407/13 (deminimis) 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Θ υπο-δράςθ αφορά τόςο ςτθ ςυνεργαςία ομοειδϊν επιχειριςεων για τθν επίτευξθ οικονομίασ κλίμακασ, ζτςι ϊςτε 
να επιτυγχάνουν καλφτερα οικονομικά αποτελζςματα, όςο και ςτθ ςυνεργαςία επιχειριςεων ςυμπλθρωματικϊν 
δραςτθριοτιτων για τθν προςφορά ολοκλθρωμζνου αγροτουριςτικοφ προϊόντοσ ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ και 
ςτθν ανάπτυξθ ι/και καλφτερθ οργάνωςθ τθσ διάκεςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τουσ. 

Στθν περιοχι παρζμβαςθσ λειτουργεί ςθμαντικόσ αρικμόσ επιχειριςεων με αντικείμενο δραςτθριότθτασ τθν παροχι 
τουριςτικϊν υπθρεςιϊν ςτθν φπαικρο (καταλφματα, κζντρα εςτίαςθσ, κζντρα αναψυχισ και ψυχαγωγίασ, κλπ) και 
τθν παραγωγι τοπικϊν προϊόντων (οινοποιεία, ποτοποιεία, ελαιοτριβεία, εργαςτιρια παραδοςιακϊν γλυκϊν, κλπ). 
Οι επιχειριςεισ αυτζσ ζχουν μικρό μζγεκοσ με ςυνζπεια να μθν πετυχαίνουν οικονομίεσ κλίμακασ ςε διάφορεσ 
δράςεισ, όπωσ εφαρμογι ςυςτιματοσ ποιότθτασ, ςφςτθμα διαχείριςθσ πελατϊν, προμικεια υλικϊν, προβολι, και 
να μθν ζχουν άμεςθ πρόςβαςθ ςε αναγκαία πλθροφόρθςθ. Επίςθσ κάκε μια επιχείρθςθ παρζχει ςυνικωσ μόνο μια 
δραςτθριότθτα (διανυκτζρευςθ, εςτίαςθ, αναψυχι, τοπικό προϊόν) και ζτςι θ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ είναι 
αναγκαία για τθν προςφορά ολοκλθρωμζνου πακζτου υπθρεςιϊν ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ. Γιατί ο επιςκζπτθσ 
πζρα από τθ διαμονι και τθ διατροφι πρζπει να ζχει τθν ευκαιρία να γνωρίςει τον τόπο που επιςκζπτεται, τα 
προϊόντα, τθν παραδοςιακι κουηίνα, τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά, τθν παράδοςθ, τισ αςχολίεσ των κατοίκων, πρζπει 
να διαςκεδάςει, να ακλθκεί, ι και να επιμορφωκεί εφόςον το επικυμεί. 

Οι μορφζσ ςυνεργαςίασ μποροφν να ςτοχεφουν ςτα παρακάτω :  

• Ανάδειξθ προϊόντων/υπθρεςιϊν,  

• επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ (κοινζσ προμικειεσ, logistics, αποκικεσ κ.ά.),  

• πρόςβαςθ ςε πόρουσ (αγορζσ κεφαλαίων, ανάπτυξθ και μεταφορά γνϊςθσ, εξειδικευμζνο προςωπικό),  

• δράςεισ για άμεςθ και ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ,  

• ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ,  

• βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ και τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων – εταίρων τθσ ςυνεργαςίασ  

• Λοιπζσ ςυλλογικζσ δράςεισ / ζργα ςυνεργαςίασ  

Οι ενζργειεσ που κα αναλθφκοφν μπορεί να αφοροφν ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ παρακάτω τομείσ:  

• Ανάπτυξθ κοινϊν υποδομϊν (πχ δθμιουργία τουριςτικϊν διαδρομϊν)  

• Διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνων κεματικϊν πακζτων προϊόντων και υπθρεςιϊν (πχ κρθςκευτικόσ, πολιτιςτικόσ, 
ακλθτικόσ τουριςμόσ)  

• Κοινό Μarketing, Branding, Δθμόςιεσ ςχζςεισ (πχ οργάνωςθ εκδθλϊςεων, κοινι προβολι, ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ, 
ζντυπα κ.α)  

• Κοινι αξιοποίθςθ των νζων εργαλείων τεχνολογίασ, πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) (πχ applications, κοινό 
κεντρικό ςφςτθμα κρατιςεων, ανάπτυξθ κοινϊν Βάςεων δεδομζνων προςβάςιμων από το Internet κ.α)  
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• Υιοκζτθςθ τεχνικϊν και εργαλείων για πρόςβαςθ ςε νζεσ αγορζσ και ςτθν ανταπόκριςθ ςτισ μεταβαλλόμενεσ 
ςυνκικεσ ηιτθςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν  

• Κακιζρωςθ ςυγκεκριμζνων προδιαγραφϊν ποιότθτασ,  

• Ρροαγωγι τθσ καινοτομίασ και ανάλθψθ καινοτόμων παρεμβάςεων για τθν ανάδειξθ τθσ τοπικισ ταυτότθτασ,  

• Μεταφορά τεχνογνωςίασ 

Σε περίπτωςθ ςφςταςθσ  δικτφων (Clusters), απαραίτθτθ προχπόκεςθ  είναι θ ςυνεργαςία δφο   τουλάχιςτον 
εταίρων , που δεςμεφονται με ςφμβαςθ για το είδοσ ςυνεργαςίασ μεταξφ τουσ, τον ςτόχο και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίθςθσ.  

Σθμαντικό κριτιριο αξιολόγθςθσ είναι θ υιοκζτθςθ καινοτομίασ (τεχνολογικισ ι/και οργανωτικισ) για τθν επίτευξθ 
παραγωγισ νζων/βελτιωμζνων προϊόντων/διαδικαςιϊν/υπθρεςιϊν. 

Το ποςοςτό ενίςχυςθσ τθσ υποδράςθσ  ανζρχεται ςε 65%. 

Κεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπο-δράςθσ εξυπθρετείται θ βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 
«Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγρο-διατροφικοφ τομζα». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 61.538,46 
1,47% 0,87% 

Δθμόςια Δαπάνθ 40.000,00 
0,96% 0,56% 

Ιδιωτικι Συμμετοχι 21.538,46 
0,51% 0,51% 

Εφαρμόηεται ο Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (για τισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ) με ποςοςτό ενίςχυςθσ 65%. 

Ρεριοχι Εφαρμογισ 

Θ Υπο-δράςθ αφορά όλθ τθν περιοχι εφαρμογισ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ. 

Δικαιοφχοι 

Οι εν δυνάμει δικαιοφχοι τθσ παροφςασ υποδράςθσ μποροφν να ανικουν ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ:  

1. Μορφζσ ςυνεργαςίασ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν τουλάχιςτον δφο  μικρζσ επιχειριςεισ (όπωσ ορίηονται ςτθ 
Σφςταςθ τθσ Επιτροπισ (2003/361), για τθν οργάνωςθ κοινϊν μεκόδων εργαςίασ και τθν κοινι χριςθ 
εγκαταςτάςεων και πόρων κακϊσ και για τθν ανάπτυξθ και/ι τθν εμπορία (marketing) τουριςτικϊν υπθρεςιϊν που 
ςυνδζονται με τον αγροτουριςμό. 

2. Υφιςτάμενεσ μορφζσ ςυνεργαςίασ μικρϊν επιχειριςεων (clusters και δίκτυα) μόνο για νζα δραςτθριότθτα.  

Συνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ υπο-δράςεισ, 19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.7.7 και 19.3.2. 

Συνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Το Σχζδιο λειτουργεί ςυνεργατικά και ςυμπλθρωματικά με τισ δράςεισ του ΡΕΡ Ιονίων Νιςων, που αφοροφν ςτον 
πολιτιςμό και ςτον τουριςμό. Επιπλζον ενιςχφει και μεγεκφνει τισ Τομεακζσ Ρροςπάκειεσ του ΕΣΡΑ και ειςφζρει 
ςτθν ςτοχοκζτθςθ «ο Ρολιτιςμόσ να αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο των περιοχϊν». Συνολικά κα αποτελζςει, 
ςφμφωνα με τα αναμενόμενα αποτελζςματά του, ςθμαντικό εργαλείο ανάδειξθσ ςτόχων ςυλλογικισ δράςθσ ςε 
Εκνικό Επίπεδο. 
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Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ ςτο πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων για τθν υποδράςθ 19.2.7.3 δφναται να είναι:  
 
1. Θ αγορά, θ καταςκευι ι βελτίωςθ ακινιτου. Είναι επιλζξιμθ δαπάνθ θ αγορά οικοδομθμζνθσ ι μθ 
οικοδομθμζνθσ γθσ, ςε περιπτϊςεισ πράξεων που περιλαμβάνουν κτιριακζσ υποδομζσ, κακϊσ και οι δαπάνεσ 
διαμόρφωςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου προκειμζνου να εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ, για ποςό μζχρι 
το 10 % των ςυνολικϊν επιλζξιμων δαπανϊν τθσ πράξθσ. Για εγκαταλελειμμζνεσ και πρϊθν βιομθχανικζσ 
εγκαταςτάςεισ που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται ςτο 15 %.  

2. Αγορά, (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ και εγκατάςταςθσ) εξοπλιςμοφ και ο εξοπλιςμόσ εργαςτθρίων ςτο 
βακμό που εξυπθρετεί τθ λειτουργία τθσ επζνδυςθσ. Επίςθσ, ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ ανανεϊςιμων 
πθγϊν ενζργειασ, εξοικονόμθςθσ φδατοσ και επεξεργαςίασ αποβλιτων εφόςον αντιςτοιχοφν ςτθν δυναμικότθτα ι 
τθσ ανάγκεσ τθσ μονάδασ και δεν αποτελοφν μεμονωμζνθ δαπάνθ αλλά ςυμπλθρωματικι δαπάνθ ςε παραγωγικζσ 
επενδφςεισ.  
3. Αγορά καινοφργιων οχθμάτων και ςυγκεκριμζνα: i) Οχθμάτων μεταφοράσ προϊόντων ειδικοφ τφπου τα οποία, 
ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, κεωροφνται απαραίτθτα για τθν λειτουργία τθσ επζνδυςθσ. Το φψοσ τθσ 
δαπάνθσ για τθν αγορά οχθμάτων ειδικοφ τφπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προχπολογιςμοφ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου. ii) Μζςων εςωτερικισ μεταφοράσ που καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ. Δεν είναι 
επιλζξιμα οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ ι πελατϊν. Σφμφωνα με τον Καν Ε.Ε. 1407/2014, δεν είναι επιλζξιμεσ οι 
δαπάνεσ για τθν απόκτθςθ οχθμάτων ςε επιχειριςεισ που εκτελοφν οδικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ για 
λογαριαςμό τρίτων.  

4. Απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, τα οποία είναι αναγνωριςμζνα από διεκνι ι εκνικά πρότυπα. 
Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ ςυμβοφλου και πιςτοποίθςθσ.  

5. Δαπάνεσ εξοπλιςμοφ επιχείρθςθσ, όπωσ αγορά fax, τθλεφωνικϊν εγκαταςτάςεων, δικτφων ενδοεπικοινωνίασ, 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, λογιςμικϊν, περιφερειακϊν μθχανθμάτων και φωτοτυπικϊν.  

6. Δαπάνεσ ςυςτθμάτων αςφαλείασ εγκαταςτάςεων, ςυςτθμάτων πυροςβεςτικισ προςταςίασ εγκαταςτάςεων.  
7. Γενικζσ δαπάνεσ ςυνδεόμενεσ με τισ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό τθσ μονάδασ, όπωσ αμοιβζσ αρχιτεκτόνων, 
μθχανικϊν και ςυμβοφλων, αμοιβζσ για ςυμβουλζσ ςχετικά με τθν περιβαλλοντικι και οικονομικι βιωςιμότθτα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ. Οι δαπάνεσ αυτζσ δεν μποροφν να υπερβαίνουν το 
10% του Συνολικοφ Κόςτουσ τθσ πράξθσ. Επίςθσ ςτισ δαπάνεσ αυτζσ δφναται να ςυμπεριλαμβάνεται και 
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για τθν υποβολι και τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.  

8. Δαπάνεσ όπωσ απόκτθςθ ι ανάπτυξθ λογιςμικοφ και αποκτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, 
δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, εμπορικϊν ςθμάτων, δθμιουργία αναγνωρίςιμου ςιματοσ (ετικζτασ) του 
προϊόντοσ, ζρευνα. αγοράσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ εικόνασ του προϊόντοσ (ςυςκευαςία, ςιμανςθ).  

9. Δαπάνεσ προβολισ, όπωσ ιςτοςελίδα, ζντυπα, διαφιμιςθ και ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ και μζχρι το 10% του 
ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ πράξθσ.  

10. Δαπάνεσ ςφνδεςθσ με Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ (ΟΚΩ) όπωσ ενδεικτικά ΔΕΘ, φδρευςθ, αποχζτευςθ, 
τθλεφωνοδότθςθ κλπ, εντόσ των ορίων του οικοπζδου.  
11. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κατά παντόσ κινδφνου, κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ επζνδυςθσ (υποχρεωτικι 
αςφάλιςθ).  

12. Αμοιβζσ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πλθρωτζεσ από τον 
δικαιοφχο ςτο προςωπικό του, εφόςον αυτό προςελιφκθ, για να εργαςκεί αποκλειςτικά για τθν υλοποίθςθ τθσ 
επζνδυςθσ και να απολυκεί με τθν ολοκλιρωςι του, ςε περίπτωςθ αυτεπιςταςίασ.  

13. Δαπάνεσ για μελζτεσ - επιχειρθματικά ςχζδια. Αφορά δαπάνεσ, όπωσ οι μελζτεσ ςκοπιμότθτασ, ζρευνα αγοράσ, 
εκπόνθςθ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων των δικαιοφχων.  
14. Δαπάνεσ για τθν εξεφρεςθ των εταίρων προκειμζνου να κακορίςουν το επιχειρθματικό τουσ ςχζδιο.  
15. Λειτουργικζσ δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν οργάνωςθ τθσ μορφισ ςυνεργαςίασ, το ςυντονιςμό τθσ και τθν 
προετοιμαςία του επιχειρθματικοφ ςχεδίου (αμοιβζσ ιδθ απαςχολοφμενου και νζου προςωπικοφ, αναλϊςιμα 
υλικά, ζξοδα μετακίνθςθσ). Τεφχοσ Β’ 4268/06.12.2017 ΕΦΘΜΕΙ∆Α TΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΕΩΣ 56345. 
16. Το κόςτοσ χριςθσ μθχανθμάτων, εδαφϊν και λοιπϊν παγίων που διακζτουν είτε οι παραγωγοί είτε τα 
ερευνθτικά κζντρα για τθν ανάπτυξθ - πιλοτικι δοκιμι των αποτελεςμάτων τθσ πράξθσ.  
17. Ανκρωποθμζρεσ προςωπικοφ (δφναται να ςυμπεριλαμβάνει εργαςία ερευνθτι για τθν προςαρμογι ι τθ δοκιμι 
τθσ εφαρμογισ), αλλά και των παραγωγϊν και άλλων φορζων που ςχετίηονται με τθν πιλοτικι λειτουργία και τισ 
λοιπζσ δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ του ζργου/επιχειρθματικοφ ςχεδίου.  
18. Δαπάνεσ προϊκθςθσ των αποτελεςμάτων του επιχειρθματικοφ ςχεδίου (όπωσ δθμιουργία ιςτοςελίδασ, 
φυλλαδίων, διοργάνωςθ θμερίδων, ζξοδα μετακίνθςθσ, κόςτοσ μεταφράςεων).  
19. Απόκτθςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ.  
20. Δθμιουργία κοινϊν εργαςτθρίων ποιοτικοφ ελζγχου των προϊόντων ι των πρϊτων υλϊν, εξοπλιςμόσ 
εξαςφάλιςθσ ποιότθτασ (π.χ. παγολεκάνεσ), ςυςτιματα διανομισ, επαγγελματικά αυτοκίνθτα μεταφοράσ αϋ φλθσ 
κ.λπ.  
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21. Δαπάνεσ ςφςταςθσ και οργάνωςθσ φορζα (μελζτθ ςκοπιμότθτασ, νομικά και λοιπά ζξοδα, λογότυπο, αγορά 
επίπλων και εξοπλιςμοφ γραφείου, εξοπλιςμόσ για εκκζςεισ κ.λπ.).  
 
Μθ Επιλζξιμεσ δαπάνεσ  
1. Μίςκωςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων παλαιϊν ι καινοφργιων, ανεξάρτθτα από τθν πικανι προθγοφμενθ χριςθ 
τουσ.  

2. Ζργα απλισ ςυντιρθςθσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, υπό τθν ζννοια των μεμονωμζνων επιδιορκϊςεων που 
ανακφπτουν από τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και ζργα ςυντιρθςθσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.  

3. Ρροςωρινά ζργα μθ άμεςα ςυνδεόμενα με τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ (πχ προςωρινό υπόςτεγο για τθν φφλαξθ 
υλικϊν, κ.λπ.).  

4. Ζργα οδοποιίασ εκτόσ των ορίων του οικοπζδου/γθπζδου εγκατάςταςθσ τθσ μονάδασ.  
5. Ράςθσ φφςεωσ ζξοδα, ειςφορζσ, φόροι, τζλθ, δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ, αποηθμιϊςεισ, αςφάλιςτρα υπζρ 
τρίτων.  

6. Δαπάνεσ ςυμβάςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, αςφάλιςτρα, κεφάλαιο κίνθςθσ και δαπάνεσ αναλωςίμων 
υλικϊν.  

7. Τα μεταχειριςμζνα οχιματα και ο μεταχειριςμζνοσ εξοπλιςμόσ.  

8. Οι δαπάνεσ για απλι αντικατάςταςθ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, παρόμοιασ κατθγορίασ, μεγζκουσ ι 
δυναμικότθτασ, ακόμθ και όταν γίνεται με εγκατάςταςθ καινοφργιου, εφόςον ο εξοπλιςμόσ που αντικακίςταται δεν 
ζχει αποςβεςτεί.  

9. Επενδυτικζσ δαπάνεσ των υποβαλλόμενων αιτιςεων ςτιριξθσ που χρθματοδοτοφνται από άλλο επενδυτικό 
πρόγραμμα.  

10. Ραραγωγικζσ δαπάνεσ ι δαπάνεσ εξοπλιςμοφ, με ςκοπό τθ ςυμμόρφωςθ με τα υποχρεωτικά Ενωςιακά πρότυπα.  

11. Αιτοφμενεσ δαπάνεσ, θ υλοποίθςθ των οποίων δεν εγκρίκθκε κατά τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.  

12. Υπερβάςεισ εγκεκριμζνου κόςτουσ εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ζχουν γίνει αποδεκτζσ ςτο πλαίςιο αιτιματοσ 
τροποποίθςθσ του δικαιοφχου.  

13. Δαπάνεσ αποξιλωςθσ και κακαίρεςθσ γενικότερα, κακϊσ και δαπάνεσ για τον κακαριςμό τθσ αρχικισ κζςθσ ςε 
περιπτϊςεισ μετεγκατάςταςθσ και κόςτοσ αποξιλωςθσ και μεταφοράσ του παλαιοφ εξοπλιςμοφ ι μζροσ αυτοφ ςτθ 
νζα κζςθ.  

14. Αμοιβζσ προςωπικοφ για τθν λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

15. Αμοιβζσ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πλθρωτζεσ από τον 
δικαιοφχο ςτο προςωπικό του, εφόςον αυτό προςελιφκθ, για να εργαςκεί αποκλειςτικά για τθν υλοποίθςθ τθσ 
επζνδυςθσ και να απολυκεί με τθν ολοκλιρωςι του, ςε περίπτωςθ αυτεπιςταςίασ.  

16. Δαπάνεσ προβολισ, όπωσ ιςτοςελίδα, ζντυπα, διαφιμιςθ και ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ.  

17. Δαπάνεσ ςφνδεςθσ με Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ (ΟΚΩ) όπωσ ενδεικτικά ΔΕΘ, φδρευςθ, αποχζτευςθ, 
τθλεφωνοδότθςθ κλπ.  

18. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κατά παντόσ κινδφνου, κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ επζνδυςθσ (υποχρεωτικι 
αςφάλιςθ).  

19. δαπάνεσ που αφοροφν ςε εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν ςθμάτων που είναι υποχρεωτικά 
από τθν κείμενθ νομοκεςία να διακζτουν οι προσ ενίςχυςθ επιχειριςεισ. 
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Τίτλοσ Δράςθσ Συνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.7 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ 
Οριηόντια και κάκετθ ςυνεργαςία μεταξφ φορζων τθσ αλυςίδασ 
εφοδιαςμοφ για τθ δθμιουργία, τθν ανάπτυξθ και τθν προϊκθςθ βραχζων 
αλυςίδων και τοπικϊν αγορϊν 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.7.7 

Νομικι Βάςθ Άρκρα 35του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1305/2013  

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Στο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπο-δράςθσ, ενιςχφεται θ ςτιριξθ τθσ οριηόντιασ και κάκετθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
φορζων ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ (όπωσ παραγωγοί, ενϊςεισ παραγωγϊν, επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, 
μεταποιθτζσ, ζμποροι λιανικισ) με ςκοπό : 

 τθ δθμιουργία και ανάπτυξθ βραχζων αλυςίδων εφοδιαςμοφ, αλλά και  

 τθ δθμιουργία τοπικϊν αγορϊν (Αγορϊν Ραραγωγϊν ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Εκνικι Νομοκεςία). 
Αφορά  ςτθν ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν γεωργϊν ι/και οργανϊςεων τουσ ι ςυνδζςμων που αςχολοφνται με τθν 
εμπορία των γεωργοκτθνοτροφικϊν προϊόντων με δυνατότθτα ςυμμετοχισ και με ςκοπό: 

 τθ ςυλλογικι απευκείασ πϊλθςθσ προϊόντων από τουσ παραγωγοφσ (τοπικζσ αγορζσ) ι  

 τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν βράχυνςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ τροφίμων, ϊςτε μεταξφ παραγωγοφ και 
καταναλωτι να μθν παρεμβάλλεται παραπάνω από ζνασ ενδιάμεςοσ φορζασ. 

Δεν είναι επιλζξιμθ θ ίδρυςθ και λειτουργία ΕΣΚ (Επιχειρθςιακι Ομάδα Καινοτομίασ) 
Το ποςοςτό ενίςχυςθσ τθσ υποδράςθσ είναι ζωσ 65%. 

Κεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπο-δράςθσ εξυπθρετείται θ βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 
«Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγρο-διατροφικοφ τομζα». 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 
Ροςό (€)  

 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου  

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 92.307,70 
1,44% 1,18% 

Δθμόςια Δαπάνθ 60.000,00 
1,44% 1,07% 

Ιδιωτικι Συμμετοχι 32.307,70 
1,40% 1,40% 

Εφαρμόηεται ο Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (για τισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ) με ποςοςτό ενίςχυςθσ 65%. 

Ρεριοχι Εφαρμογισ 

Το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Δικαιοφχοι 

Συνεργατικά ςχιματα φορζων, τα οποία κα απαρτίηονται από τουλάχιςτον δφο ενδιαφερόμενουσ φορείσ (όπωσ 
γεωργοφσ, ερευνθτζσ, πανεπιςτιμια, ςυμβοφλουσ, επιχειριςεισ ι άλλουσ φορείσ όπωσ περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ 
και ΜΚΟ) και κα διακζτουν εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ (ςφμφωνο ςυνεργαςίασ). Στα ςχιματα αυτά κα 
προςδιορίηεται ο επικεφαλισ εταίροσ (Συντονιςτισ Φορζασ) του ςυνεργατικοφ ςχιματοσ. 

 

 

Συνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ υπο-δράςεισ 19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.7.7 και 19.3.2. 

Συνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 
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Το Σχζδιο λειτουργεί ςυνεργατικά και ςυμπλθρωματικά με τισ δράςεισ του ΡΕΡ Ιονίων Νιςων, που αφοροφν ςτον 
πολιτιςμό και ςτον τουριςμό. Επιπλζον ενιςχφει και μεγεκφνει τισ Τομεακζσ Ρροςπάκειεσ του ΕΣΡΑ και ειςφζρει 
ςτθν ςτοχοκζτθςθ «ο Ρολιτιςμόσ να αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο των περιοχϊν». Συνολικά κα αποτελζςει, 
ςφμφωνα με τα αναμενόμενα αποτελζςματά του, ςθμαντικό εργαλείο ανάδειξθσ ςτόχων ςυλλογικισ δράςθσ ςε 
Εκνικό Επίπεδο. 

 
Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ ςτο πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων για τθν υποδράςθ 19.2.7.7 δφναται να είναι:  
 
1. Θ αγορά, θ καταςκευι ι βελτίωςθ ακινιτου. Είναι επιλζξιμθ δαπάνθ θ αγορά οικοδομθμζνθσ ι μθ 
οικοδομθμζνθσ γθσ, ςε περιπτϊςεισ πράξεων που περιλαμβάνουν κτιριακζσ υποδομζσ, κακϊσ και οι δαπάνεσ 
διαμόρφωςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου προκειμζνου να εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ, για ποςό μζχρι 
το 10 % των ςυνολικϊν επιλζξιμων δαπανϊν τθσ πράξθσ. Για εγκαταλελειμμζνεσ και πρϊθν βιομθχανικζσ 
εγκαταςτάςεισ που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται ςτο 15 %.  
2. Αγορά, (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ και εγκατάςταςθσ) εξοπλιςμοφ και ο εξοπλιςμόσ εργαςτθρίων ςτο 
βακμό που εξυπθρετεί τθ λειτουργία τθσ επζνδυςθσ. Επίςθσ, ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ ανανεϊςιμων 
πθγϊν ενζργειασ, εξοικονόμθςθσ φδατοσ και επεξεργαςίασ αποβλιτων εφόςον αντιςτοιχοφν ςτθν δυναμικότθτα ι 
τθσ ανάγκεσ τθσ μονάδασ και δεν αποτελοφν μεμονωμζνθ δαπάνθ αλλά ςυμπλθρωματικι δαπάνθ ςε παραγωγικζσ 
επενδφςεισ.  

3. Αγορά καινοφργιων οχθμάτων και ςυγκεκριμζνα: i) Οχθμάτων μεταφοράσ προϊόντων ειδικοφ τφπου τα οποία, 
ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, κεωροφνται απαραίτθτα για τθν λειτουργία τθσ επζνδυςθσ. Το φψοσ τθσ 
δαπάνθσ για τθν αγορά οχθμάτων ειδικοφ τφπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προχπολογιςμοφ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου. ii) Μζςων εςωτερικισ μεταφοράσ που καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ. Δεν είναι 
επιλζξιμα οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ ι πελατϊν. Σφμφωνα με τον Καν Ε.Ε. 1407/2014, δεν είναι επιλζξιμεσ οι 
δαπάνεσ για τθν απόκτθςθ οχθμάτων ςε επιχειριςεισ που εκτελοφν οδικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ.  

4. Απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, τα οποία είναι αναγνωριςμζνα από διεκνι ι εκνικά πρότυπα. 
Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ ςυμβοφλου και πιςτοποίθςθσ.  

5. Δαπάνεσ εξοπλιςμοφ επιχείρθςθσ, όπωσ αγορά fax, τθλεφωνικϊν εγκαταςτάςεων, δικτφων ενδοεπικοινωνίασ, 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, λογιςμικϊν, περιφερειακϊν μθχανθμάτων και φωτοτυπικϊν.  
6. Δαπάνεσ ςυςτθμάτων αςφαλείασ εγκαταςτάςεων, ςυςτθμάτων πυροςβεςτικισ προςταςίασ εγκαταςτάςεων.  

7. Γενικζσ δαπάνεσ ςυνδεόμενεσ με τισ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό τθσ μονάδασ, όπωσ αμοιβζσ αρχιτεκτόνων, 
μθχανικϊν και ςυμβοφλων, αμοιβζσ για ςυμβουλζσ ςχετικά με τθν περιβαλλοντικι και οικονομικι βιωςιμότθτα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ. Οι δαπάνεσ αυτζσ δεν μποροφν να υπερβαίνουν το 
10% του Συνολικοφ Κόςτουσ τθσ πράξθσ. Επίςθσ ςτισ δαπάνεσ αυτζσ δφναται να ςυμπεριλαμβάνεται και 
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για τθν υποβολι και τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.  
8. Δαπάνεσ όπωσ απόκτθςθ ι ανάπτυξθ λογιςμικοφ και αποκτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, 
δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, εμπορικϊν ςθμάτων, δθμιουργία αναγνωρίςιμου ςιματοσ (ετικζτασ) του 
προϊόντοσ, ζρευνα. αγοράσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ εικόνασ του προϊόντοσ (ςυςκευαςία, ςιμανςθ).  
9. Δαπάνεσ προβολισ, όπωσ ιςτοςελίδα, ζντυπα, διαφιμιςθ και ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ και μζχρι το 10% του 
ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ πράξθσ.  

10. Δαπάνεσ ςφνδεςθσ με Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ (ΟΚΩ) όπωσ ενδεικτικά ΔΕΘ, φδρευςθ, αποχζτευςθ, 
τθλεφωνοδότθςθ κλπ, εντόσ των ορίων του οικοπζδου.  
11. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κατά παντόσ κινδφνου, κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ επζνδυςθσ (υποχρεωτικι 
αςφάλιςθ).  

12. Αμοιβζσ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πλθρωτζεσ από τον 
δικαιοφχο ςτο προςωπικό του, εφόςον αυτό προςελιφκθ, για να εργαςκεί αποκλειςτικά για τθν υλοποίθςθ τθσ 
επζνδυςθσ και να απολυκεί με τθν ολοκλιρωςι του, ςε περίπτωςθ αυτεπιςταςίασ.  

13. Δαπάνεσ για μελζτεσ - επιχειρθματικά ςχζδια. Αφορά δαπάνεσ, όπωσ οι μελζτεσ ςκοπιμότθτασ, ζρευνα αγοράσ, 
εκπόνθςθ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων των δικαιοφχων.  
14. Δαπάνεσ για τθν εξεφρεςθ των εταίρων προκειμζνου να κακορίςουν το επιχειρθματικό τουσ ςχζδιο.  
15. Λειτουργικζσ δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν οργάνωςθ τθσ μορφισ ςυνεργαςίασ, το ςυντονιςμό τθσ και τθν 
προετοιμαςία του επιχειρθματικοφ ςχεδίου (αμοιβζσ ιδθ απαςχολοφμενου και νζου προςωπικοφ, αναλϊςιμα 
υλικά, ζξοδα μετακίνθςθσ). Τεφχοσ Β’ 4268/06.12.2017 ΕΦΘΜΕΙ∆Α TΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΕΩΣ 56345. 
16. Το κόςτοσ χριςθσ μθχανθμάτων, εδαφϊν και λοιπϊν παγίων που διακζτουν είτε οι παραγωγοί είτε τα 
ερευνθτικά κζντρα για τθν ανάπτυξθ - πιλοτικι δοκιμι των αποτελεςμάτων τθσ πράξθσ.  
17. Ανκρωποθμζρεσ προςωπικοφ (δφναται να ςυμπεριλαμβάνει εργαςία ερευνθτι για τθν προςαρμογι ι τθ δοκιμι 
τθσ εφαρμογισ), αλλά και των παραγωγϊν και άλλων φορζων που ςχετίηονται με τθν πιλοτικι λειτουργία και τισ 
λοιπζσ δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ του ζργου/επιχειρθματικοφ ςχεδίου.  
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18. Δαπάνεσ προϊκθςθσ των αποτελεςμάτων του επιχειρθματικοφ ςχεδίου (όπωσ δθμιουργία ιςτοςελίδασ, 
φυλλαδίων, διοργάνωςθ θμερίδων, ζξοδα μετακίνθςθσ, κόςτοσ μεταφράςεων).  
19. Απόκτθςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ.  
20. Δθμιουργία κοινϊν εργαςτθρίων ποιοτικοφ ελζγχου των προϊόντων ι των πρϊτων υλϊν, εξοπλιςμόσ 
εξαςφάλιςθσ ποιότθτασ (π.χ. παγολεκάνεσ), ςυςτιματα διανομισ, επαγγελματικά αυτοκίνθτα μεταφοράσ αϋ φλθσ 
κ.λπ.  
21. Δαπάνεσ ςφςταςθσ και οργάνωςθσ φορζα (μελζτθ ςκοπιμότθτασ, νομικά και λοιπά ζξοδα, λογότυπο, αγορά 
επίπλων και εξοπλιςμοφ γραφείου, εξοπλιςμόσ για εκκζςεισ κ.λπ.).  
 
Μθ Επιλζξιμεσ δαπάνεσ  
1. Μίςκωςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων παλαιϊν ι καινοφργιων, ανεξάρτθτα από τθν πικανι προθγοφμενθ χριςθ 
τουσ.  

2. Ζργα απλισ ςυντιρθςθσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, υπό τθν ζννοια των μεμονωμζνων επιδιορκϊςεων που 
ανακφπτουν από τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και ζργα ςυντιρθςθσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.  

3. Ρροςωρινά ζργα μθ άμεςα ςυνδεόμενα με τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ (πχ προςωρινό υπόςτεγο για τθν φφλαξθ 
υλικϊν, κ.λπ.).  

4. Ζργα οδοποιίασ εκτόσ των ορίων του οικοπζδου/γθπζδου εγκατάςταςθσ τθσ μονάδασ.  
5. Ράςθσ φφςεωσ ζξοδα, ειςφορζσ, φόροι, τζλθ, δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ, αποηθμιϊςεισ, αςφάλιςτρα υπζρ 
τρίτων.  

6. Δαπάνεσ ςυμβάςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, αςφάλιςτρα, κεφάλαιο κίνθςθσ και δαπάνεσ αναλωςίμων 
υλικϊν.  

7. Τα μεταχειριςμζνα οχιματα και ο μεταχειριςμζνοσ εξοπλιςμόσ.  

8. Οι δαπάνεσ για απλι αντικατάςταςθ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, παρόμοιασ κατθγορίασ, μεγζκουσ ι 
δυναμικότθτασ, ακόμθ και όταν γίνεται με εγκατάςταςθ καινοφργιου, εφόςον ο εξοπλιςμόσ που αντικακίςταται δεν 
ζχει αποςβεςτεί.  

9. Επενδυτικζσ δαπάνεσ των υποβαλλόμενων αιτιςεων ςτιριξθσ που χρθματοδοτοφνται από άλλο επενδυτικό 
πρόγραμμα.  

10. Ραραγωγικζσ δαπάνεσ ι δαπάνεσ εξοπλιςμοφ, με ςκοπό τθ ςυμμόρφωςθ με τα υποχρεωτικά Ενωςιακά πρότυπα.  

11. Αιτοφμενεσ δαπάνεσ, θ υλοποίθςθ των οποίων δεν εγκρίκθκε κατά τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.  

12. Υπερβάςεισ εγκεκριμζνου κόςτουσ εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ζχουν γίνει αποδεκτζσ ςτο πλαίςιο αιτιματοσ 
τροποποίθςθσ του δικαιοφχου.  

13. Δαπάνεσ αποξιλωςθσ και κακαίρεςθσ γενικότερα, κακϊσ και δαπάνεσ για τον κακαριςμό τθσ αρχικισ κζςθσ ςε 
περιπτϊςεισ μετεγκατάςταςθσ και κόςτοσ αποξιλωςθσ και μεταφοράσ του παλαιοφ εξοπλιςμοφ ι μζροσ αυτοφ ςτθ 
νζα κζςθ.  

14. Αμοιβζσ προςωπικοφ για τθν λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

15. Αμοιβζσ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πλθρωτζεσ από τον 
δικαιοφχο ςτο προςωπικό του, εφόςον αυτό προςελιφκθ, για να εργαςκεί αποκλειςτικά για τθν υλοποίθςθ τθσ 
επζνδυςθσ και να απολυκεί με τθν ολοκλιρωςι του, ςε περίπτωςθ αυτεπιςταςίασ.  

16. Δαπάνεσ προβολισ, όπωσ ιςτοςελίδα, ζντυπα, διαφιμιςθ και ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ.  

17. Δαπάνεσ ςφνδεςθσ με Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ (ΟΚΩ) όπωσ ενδεικτικά ΔΕΘ, φδρευςθ, αποχζτευςθ, 
τθλεφωνοδότθςθ κλπ.  

18. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κατά παντόσ κινδφνου, κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ επζνδυςθσ (υποχρεωτικι 
αςφάλιςθ).  

19. δαπάνεσ που αφοροφν ςε εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν ςθμάτων που είναι υποχρεωτικά 
από τθν κείμενθ νομοκεςία να διακζτουν οι προσ ενίςχυςθ επιχειριςεισ. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

 ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΘΣΑ ΠΡΑΞΕΩΝ   

α/α Ρεριγραφι κριτθρίου Δικαιολογθτικά Τεκμθρίωςθσ 

1 
Ρλθροφνται όλεσ οι γενικζσ και ειδικζσ 
προχποκζςεισ του ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014 και του 
εφαρμοηόμενου άρκρου. 

• Αίτθςθ ςτιριξθσ, όπωσ παράγεται από το ΡΣΚΕ 
•Συμπλθρωματικά ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ 
• Τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά  

2 
Ρλθροφνται όλεσ οι γενικζσ και 
ειδικζσπροχποκζςεισ του Καν. Ε.Ε. 1407/2013. 

• Αίτθςθ ςτιριξθσ, όπωσ παράγεται από το ΡΣΚΕ 
• Συμπλθρωματικά ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ 
• Υπεφκυνθ Διλωςθ de minimis 
• Τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

3 

Εμπρόκεςμθ θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ 
και αποςτολι του αποδεικτικοφ κατάκεςθσ και 
του επιςυναπτόμενου υλικοφ ςτθν ΟΤΔ ςτθν 
προκεςμία που ορίηεται από τθν προκιρυξθ. 

• Αποδεικτικό κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, όπωσ 
παράγεται από το ΡΣΚΕ 
• Αρ. πρωτ. ΟΤΔ υποβολισ  του φυςικοφ φακζλου  

4 
Θ πρόταςθ ςυνοδεφεται από μελζτθ 
βιωςιμότθτασ. 

• Μελζτθ Βιωςιμότθτασ 

5 

Θ προτεινόμενθ πράξθ υλοποιείται εντόσ τθσ 
περιόδου επιλεξιμότθτασ που ορίηεται ςτθν 
πρόςκλθςθ (τρία (3) ζτθ από τθν ςτιγμι τθσ 
ζνταξθσ) και το χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ τθσ 
προτεινόμενθσ  πράξθσ εμπίπτει εντόσ τθσ 
περιόδου επιλεξιμότθτασ του ΡΑΑ 2014-2020.  

• Αίτθςθ ςτιριξθσ, όπωσ παράγεται από το ΡΣΚΕ 
• Συμπλθρωματικά ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ   

6 
Θ πρόταςθ ςυνοδεφεται από αναλυτικό 
προχπολογιςμό εργαςιϊν, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο υπόδειγμα τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ 

•Αίτθςθ ςτιριξθσ,όπωσ παράγεται από το ΡΣΚΕ 
• Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ ςτιριξθσ 
• Αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ πράξθσ 

7 
Αποδεικνφεται θ κατοχι ι θ χριςθ του ακινιτου, 
ςτο οποίο προβλζπεται θ υλοποίθςθ τθσ 
πρόταςθσ.  

• Αποδεικτικά κατοχισ - χριςθσ ακινιτου ανάλογα με τθν 
περίπτωςθ(π.χ. ςυμβόλαια ιδιοκτθςίασ, ςυμβόλαια ι 
προςφμφωνα μίςκωςθσ ι αγοράσ ι χριςθσ του γθπζδου ι του 
οικοπζδου ι του ακινιτου) 
• Ριςτοποιθτικά μεταγραφισ, βαρϊν και μθ διεκδικιςεων, 
ανάλογα με τθν περίπτωςθ 

8 

Θ πρόταςθ είναι ςφμφωνθ με τθν περιγραφι, 
τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ τθσ 
προκθρυςςόμενθσ  υποδράςθσ. Ειδικότερα 
μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ πράξεων και 
επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ 600.000€, ςε 
περίπτωςθ μθ άυλων πράξεων και 100.000€ ςε 
περίπτωςθ άυλων πράξεων. Σε περίπτωςθ 
χριςθσ του Καν 1407/2013 από τον δικαιοφχο, θ 
ενίςχυςθ  δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ 

• Αίτθςθ ςτιριξθσ, όπωσ παράγεται από το ΡΣΚΕ 
• Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ ςτιριξθσ 
• Πλα τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, όπωσ 
καταγράφονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ_1, ΜΕΟΣ Γ 



                                                          

1θ Ρρόςκλθςθ_CLLD/LEADER_Λδιωτικά  ΑΝ.ΛΟ.Ν Α.Α.Ε ΟΤΑ. – Ραράρτθμα ΛΛ_1 ΟΔΘΓΟΣ                                                     
43 

 

Δθμόςια Δαπάνθ, ςυνακροίηοντασ και τυχόν 
ενιςχφςεισ που ζχουν λθφκεί ι κα λθφκοφν, από 
άλλα μζτρα από το κακεςτϊσ de minimis, ςε 
οποιαδιποτε περίοδο τριϊν οικονομικϊν ετϊν 
ςε επίπεδο ενιαίασ επιχείρθςθσ. 

9 
Θ πρόταςθ υλοποιείται εντόσ τθσ περιοχισ 
εφαρμογισ τθσ προκθρυςςόμενθσ υπο-δράςθσ 
του τοπικοφ προγράμματοσ 

• Αίτθςθ ςτιριξθσ, όπωσ παράγεται από το ΡΣΚΕ 
• Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ ςτιριξθσ 
• Αποδεικτικά κατοχισ - χριςθσ ακινιτου, ανάλογα με τθν 
περίπτωςθ 
•Αυτοψία 

10 

Για πρόταςθ εκςυγχρονιςμοφ: δεν ζχει υπάρξει 
προθγοφμενθ ενίςχυςθ του ίδιου φυςικοφ 
αντικειμζνου από αναπτυξιακά προγράμματα ι 
ςτθν περίπτωςθ προθγοφμενθσ ενίςχυςθσ για το 
ίδιο φυςικό αντικείμενο  ζχει παρζλκει κατά τθ 
ςτιγμι υποβολισ τθσ αίτθςθσ πενταετία από τθν 
απόφαςθ αποπλθρωμισ του. 

• Διλωςθ de minimis 
• Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου 

11 
Θ πρόταςθ δεν ζχει ενταχκεί / οριςτικά υπαχκεί 
ςε άλλο πρόγραμμα για το ίδιο φυςικό 
αντικείμενο.  

• Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου 

12 

Θ πρόταςθ, εφόςον περιλαμβάνει υποδομζσ 
διανυκτζρευςθσ, πλθροί τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ τθσ ΚΥΑ 2986/2-12-2016, όπωσ 
ιςχφει κάκε φορά. 

• Αίτθςθ ςτιριξθσ, όπωσ παράγεται από το ΡΣΚΕ 
•Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ ςτιριξθσ 
• Σιμα ΕΟΤ ςε ιςχφ για υφιςτάμενεσ υποδομζσ 
διανυκτζρευςθσ 
• Αρχιτεκτονικά ςχζδια 
• Χαρακτθριςμόσ κτιρίου ωσ παραδοςιακό ι διατθρθτζο 

13 

Για τισ υποδράςεισ τθσ δράςθσ 19.2.7. 
"ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΩΝ 
ΡΑΑΓΟΝΤΩΝ" απαραίτθτθ προχπόκεςθ 
αποτελεί θ εξαςφάλιςθ τουλάχιςτον δφο 
ενδιαφερομζνων φορζων 

 Συμπλθρωματικά ςτοιχεία Αίτθςθσ Στιριξθσ 

 Καταςτατικό ι ςχζδιο καταςτατικοφ 

 Ιδιωτικό ςυμφωνθτικό για τθν ςυνεργαςία 

14 

Το φυςικό αντικείμενο τθσ προτεινόμενθσ 
πράξθσ δεν ζχει περατωκεί φυςικά ι εκτελεςτεί 
πλιρωσ τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ 
Στιριξθσ, ςφμφωνα με τον Καν. 1303/2013, 
άρκρο 65, παρ. 6 και θ πράξθ δεν περιλαμβάνει 
τμιμα που ζπαυςε ι μετεγκαταςτάκθκε 
(ςφμφωνα με το άρκρο 71 του Καν. 1303/2013).   

• Υπεφκυνθ Διλωςθ δικαιοφχου 
• Αυτοψία 

15 
Θ πρόταςθ αφορά ολοκλθρωμζνο και 
λειτουργικό φυςικό αντικείμενο. 

• Αίτθςθ ςτιριξθσ, όπωσ παράγεται από το ΡΣΚΕ 
• Συμπλθρωματικά ςτοιχεία  αίτθςθσ ςτιριξθσ 
• Αναλυτικόσ Ρροχπολογιςμόσ προτεινόμενθσ πράξθσ 

16 
Στθν πρόταςθ δε δθλϊνονται ψευδι και 
αναλθκι ςτοιχεία. 

• Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου 
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17 
Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ: να εξαςφαλίηεται 
θ νόμιμθ λειτουργία τουσ κατά τθν αίτθςθ. 

• Άδεια λειτουργίασ 
• Σιμα ΕΟΤ για υποδομζσ διανυκτζρευςθσ 
• Βεβαίωςθ ζναρξθσ /μεταβολισ εργαςιϊν από ΑΑΔΕ 
• Καταςτατικό και τυχόν τροποποιιςεισ  του  για νομικά 
πρόςωπα 
• Καταχϊρθςθ ςτο ΓΕΜΘ, όπου απαιτείται 

18 

Δε ςυνιςτοφν προβλθματικι επιχείρθςθ ςε 
επίπεδο ενιαίασ επιχείρθςθσ κατά τθ χοριγθςθ 
τθσ ενίςχυςθσ. (Το κριτιριο δεν  εξετάηεται για 
ενιςχφςεισ που γίνεται χριςθ των Καν. (ΕΕ) 
1407/2013 ,  Καν. (ΕΕ) 1305/2013, ι του άρκ. 22 
του  Καν. (ΕΕ) 651/2014) 

• Αίτθςθ ςτιριξθσ-Συμπλθρωματικά ςτοιχείααίτθςθσ 
• Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου  
• Πλα τα απαιτοφμενα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά 
ανάλογα με το είδοσ τθσ επιχείρθςθσ  

19 
Θ μορφι του υποψιφιου είναι ςφμφωνθ με τα 
προβλεπόμενα ςτθν ΥΑ 13214/2017, όπωσ ιςχφει 
κάκε φορά, και ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ. 

• Αίτθςθ ςτιριξθσ, όπωσ παράγεται από το ΡΣΚΕ 
•Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ ςτιριξθσ 
• Διλωςθ για το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ ςφμφωνα με το "Ι_7 
Υπόδειγμα ΜΜΕ" 
• Πλα τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, όπωσ 
καταγράφονται ςτο  ΜΕΟΣ Γ  του παρόντοσ 

20 

Στον υποψιφιο μζχρι και το χρόνο υποβολισ τθσ 
πρόταςθσ δεν ζχουν επιβλθκεί διοικθτικζσ 
κυρϊςεισ για παραβίαςθ Κοινοτικϊν 
Κανονιςμϊν ι Εκνικισ Νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με 
τθν υλοποίθςθ ζργων. 

• Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου 

21 

Ο δικαιοφχοσ είναι εργαηόμενοσ ςε ΔΕΚΟ, 
εφόςον δεν κωλφεται από διατάξεισ του 
καταςτατικοφ τθσ ΔΕΚΟ ι Δθμόςιοσ Υπάλλθλοσ 
που διακζτει ςχετικι άδεια από αρμόδιο 
Υπθρεςιακό Συμβοφλιο 

•Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου 
• Άδεια αρμόδιου οργάνου 
• Καταςτατικό ςχετικοφ οργανιςμοφ 
Σε περίπτωςθ Εταιρειϊν το κριτιριο εξετάηεται για όλα τα 
μζλθ. 

22 

Ο υποψιφιοσ ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο  ζτοσ τθσ 
θλικίασ του κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ 
Στθν περίπτωςθ προςωπικϊν εταιρειϊν, ο 
περιοριςμόσ ιςχφει για όλα τα μζλθ τουσ. 
Ο περιοριςμόσ δεν ιςχφει για τισ Ανϊνυμεσ 
εταιρίεσ, τισ Εταιρίεσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ, 
ΙΚΕ και τουσ Συνεταιριςμοφσ. 

• Για φυςικά πρόςωπα: αντίγραφο ταυτότθτασ ι διαβατθρίου 
• Για προςωπικζσ εταιρείεσ: Καταςτατικό ι ςχζδιο 
Καταςτατικοφ ςυνοδευόμενο από αντίγραφο ταυτότθτασ ι 
διαβατθρίου όλων των μετόχων / εταίρων  

23 
Για φυςικά πρόςωπα διαςφαλίηεται ότι δεν 
υπάρχει κζμα πτϊχευςθσ. 

• Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου  

24 
Για νομικά πρόςωπα διαςφαλίηεται ότι  δεν 
υπάρχει κζμα λφςθσ, εκκακάριςθσ ι πτϊχευςθσ. 

• Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου 

25 

Δεν ζχουν υποβλθκεί περιςςότερεσ από μία 
αιτιςεισ ςτιριξθσ ανά ΑΦΜ ανά Υποδράςθ ςτο 
πλαίςιο τθσ ίδιασ Ρρόςκλθςθσ  ανά ΤΡ για όλθ 
τθν περίοδο 2014 - 2020. Επιτρζπεται θ 
ςυμμετοχι φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου ςε 
περιςςότερεσ από μια αιτιςεισ ςτιριξθσ ςτα 
πλαίςια τθσ ίδιασ υποδράςθσ ανά ΤΡ, εφόςον τα 
ποςοςτά ςυμμετοχισ του ςτα Νομικά Ρρόςωπα 
που κατακζτουν τισ αιτιςεισ ςτιριξθσ δεν 
υπερβαίνουν ακροιςτικά το 100% για όλθ τθν 
περίοδο 2014-2020. 

•Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου 
• Αρχείο ΟΤΔ 
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Εφόςον ο υποψιφιοσ είναι ςυνεταιριςμόσ, το 
κριτιριο εξετάηεται μόνο ςε επίπεδο φορζα. 

26 

Ο  υποψιφιοσ  δεν  είναι μζλοσ του Υπθρεςιακοφ 
Ρυρινα τθσ ΟΤΔ, ςτζλεχοσ του φορζα που ζχει 
ςυςτιςει τθν ΟΤΔ, εκπρόςωποσ φορζων ςτθν 
Επιτροπι Διαχείριςθσ Ρρογράμματοσ (ΕΔΡ). 

• Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου 

27 
Ο υποψιφιοσ δεν αποτελεί εξωχϊρια / 
υπεράκτια εταιρεία. 

•Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου  

28 
Ο υποψιφιοσ αποδεικνφει τθν φπαρξθ ιδιωτικισ 
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το χρθματοδοτικό 
ςχιμα.  

Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου  ι αποδεικτικά κάλυψθσ ιδίασ 
ςυμμετοχισ, όπωσ καταγράφονται ςτο  ΜΕΟΣ Γ  του 
παρόντοσ.. 

29 

Στο δικαιοφχο δεν ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα τα 
οποία ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, για παραβάςεισ εργατικισ 
νομοκεςίασ και ειδικότερα για:  Ραράβαςθ 
«υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ (3 
πρόςτιμα/ 3 ζλεγχοι) ι Αδιλωτθ εργαςία (2 
πρόςτιμα/ 2 ζλεγχοι). 

• Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου 
• Βεβαιϊςεισ αδιλωτθσ εργαςίασ από το ςφςτθμα ΕΓΑΝΘ 

 

Τθρείται θ νομοκεςία περί υγείασ και αςφάλειασ των 

εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ 

κινδφνου 

 

Υπεφκυνθ διλωςθ. 

30 

Δεν εκκρεμεί για τον δικαιοφχο εντολι 
ανάκτθςθσ παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ 
κατόπιν προθγοφμενθσ απόφαςθσ  τθσ 
Επιτροπισ ι του Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων (ΔΕΚ) (‘Πταν γίνεται χριςθ  του Καν. 
Ε.Ε. 651/2014) 

•Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου 
• Φορολογικι ενθμερότθτα ι βεβαίωςθ οφειλϊν τθσ 
επιχείρθςθσ 

31 

Ο δικαιοφχοσ επιβεβαιϊνει ότι, κατά τα δφο ζτθ 
που προθγοφνται τθσ αίτθςθσ για ενίςχυςθ, δεν 
ζχει προβεί ςε μετεγκατάςταςθ ςτθν 
επιχειρθματικι εγκατάςταςθ ςτθν οποία κα 
πραγματοποιθκεί θ αρχικι επζνδυςθ για τθν 
οποία ηθτείται θ ενίςχυςθ, και δεςμεφεται ότι 
δεν κα το πράξει εντόσ μζγιςτθσ περιόδου δφο 
ετϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αρχικισ 
επζνδυςθσ για τθν οποία ηθτείται θ 
ενίςχυςθ(‘Πταν γίνεται χριςθ  του άρκρου 14 
του Καν. Ε.Ε. 651/2014) 

• Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου 

32  
Θ προτεινόμενθ πράξθ εξαςφαλίηει τθν 
προςβαςιμότθτα των ατόμων με αναπθρία 

•Αρχιτεκτονικά ςχζδια (όπου απαιτείται) 
• Τμιμα 9. ΤΘΘΣΘ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ τθσ 
αίτθςθσ ςτιριξθσ από ΡΣΚΕ  
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ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΕΞΕΣΑΗ ΣΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΑΞΕΩΝ  

 
Κριτιριο 1:«Ρλθροφνται όλεσ οι γενικζσ και ειδικζσ προχποκζςεισ του ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014 και του 
εφαρμοηόμενου άρκρου» 
 
Εφαρμόηεται ςτισ υποδράςεισ 19.2.3.3 , 19.2.3.4  & 19.2.3.5. Εξετάηεται αν από τθ ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν 

πεδίων τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, όπωσ παράγεται από το ΡΣΚΕ, των Συμπλθρωματικϊν ςτοιχείων και από τα 

υποβλθκζντα δικαιολογθτικά, πλθροφνται οι όροι, οι προχποκζςεισ και περιοριςμοί όπωσ αναλφονται ςτ ςχετικό  

«Άρκρο 4 Κριτιρια επιλεξιμότθτασ και επιλογισ» τθσ Ρρόςκλθςθσ, προκειμζνου ςτθν επενδυτικι πρόταςθ να  γίνει 

χριςθ του ςχετικοφ κακεςτϊτοσ ενίςχυςθσ ωσ εξισ:  

 για το άρκρο 14 του Καν. Ε.Ε.651/2014 πρζπει να πλθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτο 

ςθμείο ΙΙ. Α, Β, Γ, Δ 

 για το άρκρο 22  του Καν. Ε.Ε.651/2014 πρζπει να πλθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτο 

ςθμείο ΙΙ. Α, Β, Δ. 

Ειδικά για τθν περίπτωςθ χριςθσ του άρκρου 14 

εξετάηεται αν θ επζνδυςθ είναι αρχικι και αν πλθροί το χαρακτιρα κινιτρου ςφμφωνα με τουσ οριςμοφσ  ςτθν 

πρόςκλθςθ. 

 
Κριτιριο 2:«Ρλθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ του Καν. Ε.Ε. 1407/2013» 
 
Εξετάηεται αν από τα αναγραφόμενα ςτα ςχετικά πεδία τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, όπωσ παράγεται από το ΡΣΚΕ, των 
Συμπλθρωματικϊν ςτοιχείων, από τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά και τθν ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ, προκφπτει ότι 
θ ενίςχυςθ ςε επίπεδο ενιαίασ επιχείρθςθσ, δεν υπερβαίνει τα 200.000,00€, ςυνακροίηοντασ και τυχόν ενιςχφςεισ 
που ζχουν λθφκεί ι κα λθφκοφν, από άλλα μζτρα από το κακεςτϊσ de minimis, ςε οποιαδιποτε περίοδο τριϊν 
οικονομικϊν ετϊν (τρζχον ζτοσ και 2 προθγοφμενα) ςε επίπεδο ενιαίασ επιχείρθςθσ 
Σε περίπτωςθ επζνδυςθσ από επιχείρθςθ που εκτελεί οδικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ για λογαριαςμό τρίτων το 

ποςό των ενιςχφςεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 100.000 € ςε οποιαδιποτε περίοδο τριϊν οικονομικϊν ετϊν ςε 

επίπεδο ενιαίασ επιχείρθςθσ. 

Για τον  Καν Ε.Ε. 1407/2013 πρζπει να πλθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτο ςθμείο Ι του άρκρου 
4 τθσ πρόςκλθςθσ. 
 
Κριτιριο 3:«Εμπρόκεςμθ θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ και αποςτολι του αποδεικτικοφ κατάκεςθσ και του 
επιςυναπτόμενου υλικοφ ςτθν ΟΤΔ ςτθν προκεςμία που ορίηεται από τθν προκιρυξθ» 
 
Εξετάηεται  αν θ θμερομθνία οριςτικισ υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ ςτιριξθσ ςτο ΡΣΚΕ, κακϊσ και θ 
θμερομθνία υποβολισ του φυςικοφ φακζλου ςτθν ANION AAE OTA  ζγινε εντόσ των  προκεςμιϊν όπωσ αυτζσ που 
ορίηονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ. 
 
Εξετάηεται επίςθσ, εάν θ Αίτθςθ Στιριξθσ και το Ραράρτθμα αυτισ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ 
Ρρόςκλθςθσ (αν χρθςιμοποιικθκαν τα τυποποιθμζνα ζντυπα), και θ τυπικι πλθρότθτα τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ 
(ςυμπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κατά περίπτωςθ πεδίων).  
 
Επιπλζον υποβάλλεται θ Υπεφκυνθ Διλωςθ ανάλογα διαμορφωμζνθ. 
 
 Κατά τθ φάςθ εξζταςθσ τυχϊν ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων – διευκρινίςεων, εξετάηεται αν αυτά υποβλικθκαν 
εντόσ τθσ κακοριςμζνθσ προκεςμίασ.  
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Κριτιριο 4:«Θ πρόταςθ ςυνοδεφεται από μελζτθ βιωςιμότθτασ» 
 
Εξετάηεται θ ορκότθτα, πλθρότθτα και ρεαλιςτικότθτα τθσ  «Μελζτθσ Βιωςιμότθτασ» και αν ςυνοδεφεται από τα 
ςχετικά παραςτατικά που αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία τθσ, όπωσ π.χ ςυμφωνθτικά προμικειασ πρϊτων υλϊν 
ικανϊν για τθν κάλυψθ τθσ προτεινόμενθσ δυναμικότθτασ, προβλζψεισ ι ςυμβάςεισ διάκεςθσ παραγόμενων 
προϊόντων κ.λ.π Επίςθσ ςτθν περίπτωςθ υφιςτάμενθσ επιχείρθςθσ ελζγχεται θ ορκότθτα των οικονομικϊν ςτοιχείων 
ςε ςχζςθ με τα υποβλθκζντα φορολογικά ςτοιχεία. 
 
Κριτιριο 5: «Θ προτεινόμενθ πράξθ υλοποιείται εντόσ τθσ περιόδου επιλεξιμότθτασ που ορίηεται ςτθν πρόςκλθςθ 
(τρία (3) ζτθ από τθν ςτιγμι τθσ ζνταξθσ) και το χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ τθσ προτεινόμενθσ  πράξθσ εμπίπτει 
εντόσ τθσ περιόδου επιλεξιμότθτασ του ΡΑΑ 2014-2020» 
 
Εξετάηεται αν το χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ περιλαμβάνεται ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ,  
εμπίπτει εντόσ τθσ περιόδου επιλεξιμότθτασ των 3 ετϊν και τθσ επιλεξιμότθτασ του ΡΑΑ 2014-2020 και αν θ 
προτεινόμενθ πράξθ δφναται να υλοποιθκεί εντόσ τθσ περιόδου αυτισ με βάςθ ςχετικι τεκμθρίωςθ του δυνθτικοφ 
δικαιοφχου.  
 
Κριτιριο 6: «Θ πρόταςθ ςυνοδεφεται από αναλυτικό προχπολογιςμό εργαςιϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
υπόδειγμα τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ» 
 
Εξετάηεται αν από τα ςχετικά πεδία τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, όπωσ παράγεται από το ΡΣΚΕ και από το Ραράρτθμα 
Ι_4,προκφπτει ςαφισ ανάλυςθ του προχπολογιςμοφ και ότι το ςυνολικό κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ είναι ζωσ το όριο 
που κακορίηεται ςτο ΡΑΑ 2014-2020. 
 
Κριτιριο 7: «Αποδεικνφεται θ κατοχι ι θ χριςθ του ακινιτου, ςτο οποίο προβλζπεται θ υλοποίθςθ τθσ 
πρόταςθσ» 
 
Α. Εξετάηονται τα υποβλθκζντα ςχετικά αποδεικτικά ιδιοκτθςίασ/κατοχισ ι χριςθσ  του ακινιτου(ςυμβόλαια 
ιδιοκτθςίασ, ςυμβόλαια ι προςφμφωνα μίςκωςθσ ι αγοράσ ι χριςθσ γθπζδου, ι  του οικοπζδου ι του ακινιτου) 
ωσ εξισ:  
Σε περίπτωςθ πράξεων που περιλαμβάνουν επενδφςεισ ςε νζεσ ι υφιςτάμενεσ υποδομζσ, απαιτοφνται είτε 
αποδεικτικά ιδιοκτθςίασ ςτο όνομα του δικαιοφχου είτε μακροχρόνια μίςκωςθ που να καλφπτει χρονικι περίοδο, 
τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) ετϊν, επί του γθπζδου ι του οικοπζδου ι/και του ακινιτου, ςτισ οποίεσ 
πραγματοποιοφνται οι επενδφςεισ.  
Σε περίπτωςθ εκςυγχρονιςμοφ χωρίσ επζμβαςθ ςτον φζροντα οργανιςμό του κτιρίου ι ςε περίπτωςθ μικρϊν 
προςκθκϊν που ςυμπλθρϊνουν τθν λειτουργικότθτα του κτιρίου οι οποίεσ ςε κάκε περίπτωςθ αποτελοφν λιγότερο 
από το 10% του αιτοφμενου κόςτουσ, εννζα (9) ζτθ. 
Κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ ςτο ΤΡ, γίνονται δεκτά προςφμφωνα μίςκωςθσ ι αγοράσ γθπζδου ι του 
οικοπζδου ι/και του ακινιτου. Στθν περίπτωςθ επενδφςεων που υλοποιοφνται βάςει του άρκρου 14 του Καν. ΕΕ 
651/2014-Υποδράςεισ 19.2.3.3 ,  19.2.3.4 & 19.2.3.5, να μθν αποτελοφν ανάλθψθ υποχρζωςθσ που κακιςτά μθ 
αναςτρζψιμθ τθν επζνδυςθ ζτςι ϊςτε να πλθρείται ο χαρακτιρασ κινιτρου. 
Οι παραπάνω χρονικοί περίοδοι, υπολογίηονται από τθν θμερομθνία δθμοςιοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ, ανεξάρτθτα 
από τθν θμερομθνία υπογραφισ των ςχετικϊν εγγράφων. Σε κάκε περίπτωςθ θ θμερομθνία υπογραφισ τουσ κα 
πρζπει να είναι πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. 
Σε κάκε περίπτωςθ το γιπεδο ι το οικόπεδο ι το ακίνθτο κα πρζπει να είναι ελεφκερο βαρϊν και να μθν εκκρεμοφν 
διεκδικιςεισ τρίτων επϋαυτοφ,εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που το βάροσ ζχει προκφψει από επιχειρθματικό δάνειο για τθν 
ίδια φφςθ επζνδυςθσ ι κα προκφψει από επιχειρθματικό δάνειο για τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ι από δάνειο για 
τθν αντιμετϊπιςθ φυςικισ καταςτροφισ, από τθν οποία επλιγθ θ επιχείρθςθ (προςκόμιςθ ςχετικοφ 
πιςτοποιθτικοφ). 
 
Κριτιριο 8:«Θ πρόταςθ είναι ςφμφωνθ με τθν περιγραφι, τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ τθσ προκθρυςςόμενθσ 
υποδράςθσ» 
 
Εξετάηεται εάν τα περιγραφόμενα ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ, ςτα  ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία και τα κατά περίπτωςθ 
υποβλθκζντα δικαιολογθτικά, ςυνάδουν με όςα αφοροφν ςτθ ςυγκεκριμζνθ υποδράςθ, κακϊσ και αν τθροφνται οι 
όροι και περιοριςμοί, όπωσ αυτοί αναγράφονται ανά υποδράςθ ςτον παρόντα Οδθγό. 
Ελζγχεται αν ο ΚΑΔ τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ ανικει ςτουσ επιλζξιμουσ τομείσ δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ), όπωσ 
αναλφονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ_5  Επιλζξιμοι ΚΑΔ ανά υποδράςθ. 
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Επίςθσ ελζγχεται αν ο ςυνολικόσ προτεινόμενοσ προχπολογιςμόσ τθσ πράξθσ υπερβαίνει το όριο που κακορίηεται 
ςτο ΡΑΑ (600.000,00€ για πράξεισ που αφοροφν ςε υποδομζσ ι/και εξοπλιςμό και 100.000,00 € για άυλεσ πράξεισ). 
Διευκρινίηεται ότι κάκε δυνθτικόσ δικαιοφχοσ μπορεί να πραγματοποιιςει πράξθ με προχπολογιςμό ςτα ανϊτατα 
όρια. Ωςτόςο απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζνταξθ μιασ πράξθσ αποτελεί θ διακεςιμότθτα των πόρων τθσ 
πρόςκλθςθσ. 
 
Κριτιριο 9:«Θ πρόταςθ υλοποιείται εντόσ τθσ περιοχισ εφαρμογισ τθσ προκθρυςςόμενθσυπο-δράςθσ του 
τοπικοφ προγράμματοσ» 
 
Εξετάηεται θ ορκι  και πλιρθσ ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν πεδίων τθσ Αίτθςθσ ςτιριξθσ, το τοπογραφικό διάγραμμα 
(εκτόσ άυλων ενεργειϊν) και τα αποδεικτικά κατοχισ – χριςθσ ακινιτου όπωσ περιγράφονται ςτο Κριτιριο 7. 
Ελζγχεται με επιτόπια αυτοψία.   
 
Κριτιριο 10:«Για πρόταςθ εκςυγχρονιςμοφ: δεν ζχει υπάρξει προθγοφμενθ ενίςχυςθ του ίδιου φυςικοφ 
αντικειμζνου από αναπτυξιακά προγράμματα ι ςτθν περίπτωςθ προθγοφμενθσ ενίςχυςθσ για το ίδιο φυςικό 
αντικείμενο ζχει παρζλκει κατά τθ ςτιγμι υποβολισ τθσ αίτθςθσ πενταετία από τθν απόφαςθ αποπλθρωμισ του» 
 
Εξετάηεται θ ςχετικι αναφορά ςτθν Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου.  
 
Κριτιριο 11:«Θ πρόταςθ δεν ζχει ενταχκεί / οριςτικά υπαχκεί ςε άλλο πρόγραμμα για το ίδιο φυςικό 
αντικείμενο» 
 
Εξετάηεται θ υποβλθκείςα Υπεφκυνθ διλωςθ του δικαιοφχου. Σε περίπτωςθ που ζχει γίνει υποβολι 
Ρρόταςθσ/Αίτθςθσ υποψθφιότθτασ για ζνταξθ ςε κάποιο άλλο πρόγραμμα, ελζγχεται αν ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ 
δθλϊνει με Υπεφκυνθ Διλωςθ  τθν πλιρωςθσ τθσ ςχετικισ προχπόκεςθσ και ότι ςε περίπτωςθ που εκκρεμεί ζνταξθ 
ςε άλλο πρόγραμμα δθλϊνει τα ςτοιχεία του προγράμματοσ αυτοφ και ότι ςε περίπτωςθ ζνταξθσ και ςτα δφο 
προγράμματα κα επιλζξει τθν ζνταξθ ςε ζνα από αυτά. 
 
Κριτιριο 12:«Θ πρόταςθ, εφόςον περιλαμβάνει υποδομζσ διανυκτζρευςθσ, πλθροί τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ τθσ ΚΥΑ 2986/2-12-2016, όπωσ ιςχφει κάκε φορά» 
 
Εξετάηεται αν είναι ςωςτι και πλιρθσ θ ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν πεδίων τθσ Αίτθςθσ ςτιριξθσ-Συμπλθρωματικά 
ςτοιχεία, κακϊσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά  τεκμθρίωςθσ .  
Ειδικότερα ελζγχεται θ ςυμμόρφωςθ ι μθ με τθν ΚΥΑ 2986/2-12-2016, όπωσ ιςχφει κάκε φορά και ςε ςυνάρτθςθ με 
τουσ όρουσ και τουσ περιοριςμοφσ που τίκενται από τθν ΟΤΔ ςτισ αντίςτοιχεσ υποδράςεισ 19.2.2.3 και 19.2.3.3. Για 
υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ εξετάηεται το Ειδικό Σιμα του ΕΟΤ και ςτθν υποδράςθ 19.2.3.3 τεκμθρίωςθ τθσ 
αναβάκμιςθσ. Στθν περίπτωςθ ιδρφςεων υποδομισ διανυκτζρευςθσ εξετάηονται τα υποβαλλόμενα αρχιτεκτονικά 
ςχζδια και ο χαρακτθριςμόσ του κτιρίου ωσ παραδοςιακό ι διατθρθτζο. 
 
Κριτιριο 13: Για τισ υποδράςεισ τθσ δράςθσ 19.2.7. "ΣΥΝΕΓΑΣΛΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΛΑΦΟΕΤΛΚΩΝ ΡΑΑΓΟΝΤΩΝ" 
απαραίτθτθ προχπόκεςθ αποτελεί θ εξαςφάλιςθ τουλάχιςτον δφο ενδιαφερομζνων φορζων. 
 
Εξετάηεται αν από τθν υποβλθκείςα αίτθςθ ςτιριξθσ και τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά . 
 
Κριτιριο 14:«Το φυςικό αντικείμενο τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ δεν ζχει περατωκεί φυςικά ι εκτελεςτεί πλιρωσ 
μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ Στιριξθσ, ςφμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρκρο 65, παρ. 6 και θ 
πράξθ  δεν περιλαμβάνει τμιμα που ζπαυςε ι μετεγκαταςτάκθκε (ςφμφωνα με το άρκρο 71 του Καν. 
1303/2013)». 
 
Ελζγχεται θ Υπεφκυνθ Διλωςθ του δικαιοφχου και λαμβάνονται υπόψθ τα αποτελζςματα τθσ αυτοψίασ. 
 
Κριτιριο 15: «Θ πρόταςθ αφορά ολοκλθρωμζνο και λειτουργικό φυςικό αντικείμενο» 
 
Εξετάηεται αν από τθν υποβλθκείςα αίτθςθ ςτιριξθσ και τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά τεκμθριϊνεται  ότι το φυςικό 
αντικείμενο τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ είναι ολοκλθρωμζνο και λειτουργικό. Ειδικότερα ελζγχονται: 

 Τα αναφερόμενα ςτα ςχετικά πεδία τθσ Αίτθςθ ςτιριξθσ και ςτα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία 

 Ο αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ των εργαςιϊν και των λοιπϊν δαπανϊν 
 

 



                                                          

1θ Ρρόςκλθςθ_CLLD/LEADER_Λδιωτικά  ΑΝ.ΛΟ.Ν Α.Α.Ε ΟΤΑ. – Ραράρτθμα ΛΛ_1 ΟΔΘΓΟΣ                                                     
49 

 

 
Κριτιριο 16: «Στθν πρόταςθ δε δθλϊνονται ψευδι και αναλθκι ςτοιχεία» 
 
Εξετάηεται αν ο αιτϊν δθλϊνει υπευκφνωσ ότι «Στθν αίτθςθ ςτιριξθσ δε δθλϊνονται ψευδι και αναλθκι ςτοιχεία» 
 
Κριτιριο 17:«Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ: να εξαςφαλίηεται θ νόμιμθ λειτουργία τουσ κατά τθν αίτθςθ» 
 
Εξετάηεται θ υποβολι των απαραίτθτων για τθν τεκμθρίωςθ τθσ νομιμότθτασ λειτουργίασ τθσ υφιςτάμενθσ 
επιχείρθςθσ όπωσ: 
• Άδεια λειτουργίασ (ςε ιςχφ κατά τθν περίοδο υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ) 
• Σιμα ΕΟΤ για υποδομζσ διανυκτζρευςθσ (ςε ιςχφ κατά τθν περίοδο υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ) 
• Βεβαίωςθ ζναρξθσ /μεταβολισ εργαςιϊν από ΑΑΔΕ 
• Καταςτατικό ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου 
• Καταχϊρθςθ ςτο ΓΕΜΘ, εφόςον απαιτείται 
 
Κριτιριο 18:«Να μθν ςυνιςτοφν προβλθματικι επιχείρθςθ κατά τθ χοριγθςθ τθσ ενίςχυςθσ.  
 
(Το κριτιριο δεν εξετάηεται για ενιςχφςεισ που γίνεται χριςθ των  Καν. (ΕΕ) 1407/2014, Καν. (ΕΕ) 1305/2013καιτου 
άρκ. 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 ) 
Σε περίπτωςθ χριςθσ του αρκ. 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 (υποδράςεισ:19.2.3.3, 19.2.3.5) εξετάηεται θ υποβλθκείςα 
Υπεφκυνθ Διλωςθ και όλα τα κατά περίπτωςθ νομικισ μορφισ και χρόνου λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ 
υποβλθκζντα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα ΛΛ_4: «Οριςμόσ 
προβλθματικισ»(βλζπε  δικαιολογθτικά) 
 
Κριτιριο 19:«Θ μορφι του υποψιφιου είναι ςφμφωνθ με τα προβλεπόμενα ςτθν ΥΑ 13214/2017, όπωσ ιςχφει 
κάκε φορά, και ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ». 
 
Για τθν πλιρωςθ του κριτθρίου εξετάηεται αν ο αιτϊν εμπίπτει ςτουσ δικαιοφχουσ τθσ υποδράςθσ, όπωσ αυτοί 
εξειδικεφκθκαν από τθν  ΟΤΔ «ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΙΟΡΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ – ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΤΑ » ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ  με βάςθ τα προβλεπόμενα ςτθν ΥΑ 13214/2017, όπωσ ιςχφει, και αναφζρονται 
ςτο Μζροσ Αϋ του παρόντοσ Οδθγοφ. 
Επίςθσ ελζγχεται το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ μζςω τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ, τθσ υποβλθκείςασ  Διλωςθσ ΜΜΕ 
(Ραράρτθμα Ι_7), κακϊσ και τα κατά περίπτωςθ ςυνοδευόμενα δικαιολογθτικά  τεκμθρίωςθσ που αναφζρονται ςτο 
Μζροσ Γϋ του παρόντοσ Οδθγοφ. 
 
Κριτιριο 20: «Στον υποψιφιο μζχρι και το χρόνο υποβολισ τθσ πρόταςθσ δεν ζχουν επιβλθκεί διοικθτικζσ 
κυρϊςεισ για παραβίαςθ Κοινοτικϊν Κανονιςμϊν ι Εκνικισ Νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με τθν υλοποίθςθ ζργων» 
 
Εξετάηονται τα δθλωκζντα από το δικαιοφχο ςτθν υποβλθκείςα Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου. 
 
 
Κριτιριο 21:«Ο δικαιοφχοσ είναι εργαηόμενοσ ςε ΔΕΚΟ, εφόςον δεν κωλφεται από διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ 
ΔΕΚΟ ι Δθμόςιοσ Υπάλλθλοσ που διακζτει ςχετικι άδεια από αρμόδιο Υπθρεςιακό Συμβοφλιο» 
 
Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ είναι Δθμόςιοσ Υπάλλθλοσ εξετάηεται αν διακζτει ςχετικι άδεια από 
αρμόδιο Υπθρεςιακό Συμβοφλιο. Αντίςτοιχα, εάν είναι εργαηόμενοσ ςε ΝΡΔΔ, ΝΡΙΔ ι ΔΕΚΟ εξετάηεται με βάςθ το 
υποβλθκζν  Καταςτατικό του ςχετικοφ οργανιςμοφ, αν κωλφεται από διατάξεισ του. Για τθν τεκμθρίωςθ των 
ανωτζρω ελζγχονται και τα δθλωκζντα ςτθν Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου. 
Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ Εταιρειϊν το κριτιριο εξετάηεται για όλα τα μζλθ.  
 
Κριτιριο 22:«Ο υποψιφιοσ ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο και δεν ζχει υπερβεί το 67οζτοσ τθσ θλικίασ του κατά τθν 
υποβολι τθσ πρόταςθσ. Στθν περίπτωςθ προςωπικϊν εταιρειϊν, ο περιοριςμόσ ιςχφει για όλα τα μζλθ τουσ» 
 
Για τθν πλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχονται  τα εξισ: 
• Για φυςικά πρόςωπα: αντίγραφο ταυτότθτασ ι διαβατθρίου 
• Για προςωπικζσ εταιρείεσ: Καταςτατικό ι ςχζδιο Καταςτατικοφ ςυνοδευόμενο από αντίγραφο ταυτότθτασ ι 
διαβατθρίου όλων των μετόχων  / εταίρων 
Σθμειϊνεται ότι ο περιοριςμόσ δεν ιςχφει για τισ Ανϊνυμεσ εταιρίεσ, τισ Εταιρίεσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ, ΙΚΕ και 
τουσ Συνεταιριςμοφσ. 
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Κριτιριο 23:«Για φυςικά πρόςωπα διαςφαλίηεται ότι δεν υπάρχει κζμα πτϊχευςθσ» και  
 
Κριτιριο 24: «Για νομικά πρόςωπα διαςφαλίηεται ότι δεν υπάρχει κζμα λφςθσ, εκκακάριςθσ ι πτϊχευςθσ» 
 
Εξετάηεται θ φπαρξθ ςχετικισ αναφοράσ ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ραράρτθμα Ι_6 Υπεφκυνθ Διλωςθ Δικαιοφχου) 
του υποψιφιου δικαιοφχου ι του Νομίμου Εκπροςϊπου ςε περίπτωςθ εταιρείασ.  
Σθμειϊνεται ότι για τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ ζνταξθσ κα προςκομιςκοφν τα κατάλλθλα δικαιολογθτικά, δθλαδι  
πιςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ζκδοςθσ τελευταίου εξαμινου, που  τεκμθριϊνουν ότι δεν 
υπάρχει κζμα πτϊχευςθσ για τα φυςικά πρόςωπα. Αντίςτοιχα, για τα νομικά πρόςωπα, κα προςκομιςκοφν 
δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν ότι δεν υπάρχει κζμα λφςθσ, εκκακάριςθσ ι πτϊχευςθσ.  
 
Κριτιριο 25:«Δεν ζχουν υποβλθκεί περιςςότερεσ από μία αιτιςεισ ςτιριξθσ ανά ΑΦΜ ανά Υποδράςθ ςτο πλαίςιο 
τθσ ίδιασ Ρρόςκλθςθσ  ανά ΤΡ για όλθ τθν περίοδο 2014 – 2020» 
 
Εξετάηεται αν ζχει κατατεκεί και άλλθ αίτθςθ ςτιριξθσ με τον ίδιο ΑΦΜ ανά υποδράςθ ςτα πλαίςια τθσ ίδιασ 
Ρρόςκλθςθσ ανά ΤΡ για όλθ τθν περίοδο 2014 – 2020. Ελζγχεται μζςω τθσ υποβολισ τθσ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 
δικαιοφχου (Ραράρτθμα Ι_7) και του αρχείου τθσ ΟΤΔ. 
 
Κριτιριο 26:«Ο υποψιφιοσ δεν είναι μζλοσ του Υπθρεςιακοφ Ρυρινα τθσ ΟΤΔ, ςτζλεχοσ του φορζα που ζχει 
ςυςτιςει τθν ΟΤΔ, εκπρόςωποσ φορζων ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Ρρογράμματοσ (ΕΔΡ)». 
 
Εξετάηεται θ Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου(Ραράρτθμα Ι_6)και από τα ςχετικά ςτοιχεία τθσ ΟΤΔ. 
 
Κριτιριο 27:«Ο υποψιφιοσ δεν αποτελεί εξωχϊρια / υπεράκτια εταιρεία» 
 
Εξετάηεται θ Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου (Ραράρτθμα Ι_6). 
 
Κριτιριο 28:«Ο υποψιφιοσ αποδεικνφει τθν φπαρξθ ιδιωτικισ  ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το χρθματοδοτικό 
ςχιμα» 
 
Ελζγχεται εάν από τθν προςκομιςκείςα Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου (Ραράρτθμα Ι_6) ι από τα αποδεικτικά 
ζγγραφα όπωσ περιγράφονται ςτο Μζροσ Γϋ του παρόντοσ οδθγοφ, αποδεικνφεται θ δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ ιδίασ 
ςυμμετοχισ. 
Σε περίπτωςθ ςυνδικαιοφχων ςε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ, απαιτείται Υπεφκυνθ Διλωςθ από όλουσ τουσ 
ςυνδικαιοφχουσ ξεχωριςτά, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςε περίπτωςθ ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα, όλο το ποςό του 
τραπεηικοφ λογαριαςμοφ είναι ςτθ διάκεςθ του υποψιφιου δικαιοφχου. 
Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου τα ανωτζρω, μπορεί να εξετάηονται και ςε επίπεδο εταίρων. Σε αυτι τθν 
περίπτωςθ απαιτείται και Υπεφκυνθ Διλωςθ του Νομίμου εκπροςϊπου ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι ςε περίπτωςθ 
ζνταξθσ κα ακολουκιςει αντίςτοιχθ αφξθςθ κεφαλαίου που κα καλφπτει τθν απαιτοφμενθ ιδία ςυμμετοχι. 
Σε περίπτωςθ υπό ίδρυςθ νομικϊν προςϊπων όλα τα παραπάνω εξετάηονται ςε επίπεδο εταίρων. 
 
Κριτιριο 29: «Στο δικαιοφχο δεν ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα τα οποία ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι 
ιςχφ, για παραβάςεισ εργατικισ νομοκεςίασ και ειδικότερα για:  Ραράβαςθ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ (3 πρόςτιμα/ 3 ζλεγχοι) ι Αδιλωτθ εργαςία (2 πρόςτιμα/ 2 ζλεγχοι)» 
 
Για τθν πλιρωςθ του κριτθρίου εξετάηεται θ υποβλθκείςα Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου (Ραράρτθμα Ι_7) και οι 
βεβαιϊςεισ αδιλωτθσ εργαςίασ από το Σφςτθμα «ΕΓΑΝΘ» που ςε περίπτωςθ Νομικοφ προςϊπου υπογράφεται 
από το Νόμιμο Εκπρόςωπο. 
 
Κριτιριο 30: «Δεν εκκρεμεί για τον δικαιοφχο εντολι ανάκτθςθσ παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ κατόπιν 
προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ ι του Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΔΕΚ)» 
 
Το κριτιριο εφαρμόηεται μόνο ςτισ υποδράςεισ 19.2.3.3 , 19.2.3.4 και 19.2.3.5  
Ελζγχεται θ υποβλθκείςα φορολογικι ενθμερότθτα ι θ βεβαίωςθ οφειλϊν του δικαιοφχου και θ υποβλθκείςα 
Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου (Ραράρτθμα Ι_7). 
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Κριτιριο 31:Ο δικαιοφχοσ επιβεβαιϊνει ότι, κατά τα δφο ζτθ που προθγοφνται τθσ αίτθςθσ για ενίςχυςθ, δεν ζχει 
προβεί ςε μετεγκατάςταςθ ςτθν επιχειρθματικι εγκατάςταςθ ςτθν οποία κα πραγματοποιθκεί θ αρχικι 
επζνδυςθ για τθν οποία ηθτείται θ ενίςχυςθ, και δεςμεφεται ότι δεν κα το πράξει εντόσ μζγιςτθσ περιόδου δφο 
ετϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αρχικισ επζνδυςθσ για τθν οποία ηθτείται θ ενίςχυςθ»  
 
Το κριτιριο εφαρμόηεται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ χριςθσ του άρκρου 14 του ΚΑΝ (ΕΕ) 651/2014 ςτισ υποδράςεισ 
19.2.3.3 , 19.2.3.4  και 19.2.3.5. Για τθν πλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται αν ο υποψιφιοσ δεςμεφεται με τθν 
Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου (Ραράρτθμα Ι_7). 
 
Κριτιριο 32: Θ προτεινόμενθ πράξθ εξαςφαλίηει τθν προςβαςιμότθτα των ατόμων με αναπθρία 
 
Εξετάηεται αν θ προτεινόμενθ πράξθ εξαςφαλίηει τθν προςβαςιμότθτα των ατόμων με αναπθρία (ςτισ περιπτϊςεισ 
που απαιτοφνται από τθ φφςθ τθσ πράξθσ) με βάςθ τα ςχετικά  ςτοιχεία/προβλζψεισ τθσ μελζτθσ (π.χ. αρχιτεκτονικά 
ςχζδια) και τα αναφερόμενα ςτο Τμιμα 9 «ΤΘΘΣΘ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ» τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ από 
το ΡΣΚΕ, λαμβάνοντασ υπόψθ το Ραράρτθμα ΙΙ_5 Ρροςβαςιμότθτα ΑμεΑ. 
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΤΠΟ -ΔΡΑΗ  

Οι αιτιςεισ ςτιριξθσ βακμολογοφνται με βάςθ τα κριτιρια επιλογισ, τα οποία ανά υποδράςθ παρουςιάηονται ςτουσ 

παρακάτω πίνακεσ. 

ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΥΡΟΔΑΣΘΣ 19.2.2.2 

Α/Α Κριτιριο επιλογισ  Ανάλυςθ κριτθρίου Βαρφτθτα Μοριοδότθςθ Βακμολογία 
Ανοιγμζνθ 

βακμολογια 

ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑ Α: ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ 

Α1 
Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ 

Σαφινεια περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ 
τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά  

10% 

100 

100 10 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ, 
αλλά πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ 
και ελλείψεισ ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

Α2 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ 

υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/ 
εγκρίςεων/αδειϊν 

8% 

100 

100  8  
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων/αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ  για απαραίτθτεσ 
γνωμοδοτιςεισ /εγκρίςεισ/άδειεσ 

30 

Α3 Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ  

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

 8 % 

100 

100 8  

Συςχζτιςθ με το 70% των  ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των  ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο 
του  30% των ςτόχων που αφοροφν 
ςτθν υπο-δράςθ 

0 

Α4 

Καινοτόμοσ χαρακτιρασ τθσ 
πρόταςθσ /Χριςθ 

καινοτομίασ και νζων 
τεχνολογιϊν  

Το προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ 
καινοτόμο  

 5%  

100 

100 5  

Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο 
ςφνολό τθσ χαρακτθρίηεται ωσ νζα 
ι προθγμζνθ, ι αφορά ςε χριςθ 
ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ-
ελζγχου-καταγραφισ δεδομζνων 
ςτθν παραγωγικι διαδικαςία 

75 

Θ ςυςκευαςία και θ παρουςίαςθ 
των προϊόντων είναι νζα ι 
προθγμζνθ ι γίνεται  ειςαγωγι 
μίασ ςθμαντικά βελτιωμζνθσ 
διαδικαςίασ παραγωγισ για τθ 
ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, , το 
αποτζλεςμα τθσ οποίασ είναι 
ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο 
παραγωγισ τθσ, τθν ποιότθτα των 
προϊόντων ι το κόςτοσ παραγωγισ 
τθσ  

50 

Α5 
εαλιςτικότθτα και 

αξιοπιςτία του κόςτουσ  

100*(αιτοφμενο- εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 5 

9%  

100 

100 9  
5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 
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10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο > 30 

0 

Α6 
εαλιςτικότθτα του 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

6%  

50 

100 6 0ρκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του 
ζργου 

50 

Α7 
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν 

με τθν εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ 

Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με20% 

5%  

100 

100 5 10% ≤ Ροςοςτό <20% 60 

5% ≤ Ροςοςτό <10% 30 

Α8 
Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ναι  
5%  

100 
100 5  

Πχι 0 

Α9 
Συςχζτιςθ τθσ Ρρόταςθσ με 

Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (RIS) 

ΝΑΙ 
 3% 

100 
0 100  3  

ΟΧΙ 0 

Α10 
Ρροτεραιότθτεσ  τθσ υπο-

δράςθσ 

 Θ επζνδυςθ υλοποιείται ςε ορεινι 
δθμοτικθ κοινότθτα  ι ςε μικρό 
νθςί ζωσ 3.000 κατοίκουσ 

 15%  

 100 ι 0  

100 15  
ναι 100 

όχι 0 

Α11 
Αφξθςθ κζςεων 

απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία  
άνω τθσ μίασ (1 ) νζασ κζςθσ 
απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ) 

6% 

100 

100 6 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία 
0,5  ζωσ  1  νζων κζςεων 
απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ) 

60 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία  
ζωσ 0,5 ζασ κζςθσ απαςχόλθςθσ ςε 
ΕΜΕ 

30 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου δεν προβλζπεται  
δθμιουργία  νζων κζςεων εργαςίασ 

0 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ Α   80 

  
 

ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑ Β. ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΕΑ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ 

Β1 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(προθγοφμενθ 

αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ 
ςε αντικείμενο ςχετικό με τθ 

φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

(Κάκε ζτοσ επαγγελματικισ 
εμπειρίασ βακμολογείται με 20 
μονάδεσ-μζγιςτο τα 5 ζτθ) 

4% 0-100 100 4 

Β2 
Τίτλοι Σπουδϊν  ςχετικοί με 

τθ φφςθ τθσ  πρόταςθσ 

Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΤΕΙ 

4% 

100 

100 4 

Ρτυχίο ΙΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ 
φφςθ τθσ πρόταςθσ ι 
επαγγελματικι κατάρτιςθ 
τουλάχιςτον 200 ωρϊν ςχετικι με 
το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευςθ 

0 

Β3 

Δυνατότθτα διάκεςθσ των 
ιδίων κεφαλαίων για τθν 
ζναρξθ υλοποίθςθσ του 

επενδυτικοφ ςχεδίου  

Ροςοςτό ιδίων κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

8%   0-100  100 8  
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Β4  Είδοσ επιχείρθςθσ 

Ρολφ μικρζσ  επιχειριςεισ 

2%  

100 

100 2  
Μικρζσ επιχειριςεισ 5 

Μεςαίεσ /Μεγάλεσ  επιχειριςεισ 0 

  

Β5 
Ο δικαιοφχοσ είναι κατά 

κφριο επάγγελμα αγρότθσ  ι 
εταιρικό ςχιμα αγροτϊν 

Ναι 
2%  

100 
100 2  

Πχι 0 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ Β   20 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ (Α+Β)   100 

ΜΕΓΛΣΤΘ ΔΥΝΑΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ   100 

ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΔΥΝΑΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΕΓΚΛΣΘΣ (30% ΤΘΣ ΜΕΓΛΣΤΘΣ ΔΥΝΑΤΘΣ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ) 30 

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ = ΒΑΥΤΘΤΑ Χ ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ 

 
Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ κα εξετάηεται ςυγκριτικά θ μοριοδότθςθ ςτο κριτιριο Α15 που ζχει μεγαλφτερθ βαρφτθτα (15%). Πποια 
προτεινόμενθ πράξθ ζχει τα περιςςότερα μόρια, κα προτάςςεται ςτον πίνακα των αποτελεςμάτων. Αν ςτο κριτιριο Α15 υπάρχει ίςθ 
μοριοδότθςθ, κα εξετάηεται το αμζςωσ επόμενο κριτιριο με τθν μεγαλφτερθ βαρφτθτα (10%) Α1,. Κατόπιν εξετάηεται θ μοριοδότθςθ ςτο 
κριτιριο Α5 (βαρφτθτα 9%) και μετα το κριτθριο Β3 με μοριοδότθςθ 8 . Από Τα κριτιρια με μοριοδότθςθ 6 προτάςςεται το κριτιριο  Α11 
και μετά το Α6.  . Από τα κριτιρια με βαρφτθτα 5%, προτάςςονται ςτον πίνακα οι πράξεισ με τθν μεγαλφτερθ μοριοδότθςθ ςτο Α8 και 
κατόπιν ςτο Α7. Στθ ςυνζχεια λαμβάνεται υπόψθ θ μοριοδότθςθ του Β1  καΙ Β2  (βαρφτθτα 4%) και μετα του κριτθρίου  Α9 με βαρφτθτα 
(3%) Από τα κριτιρια με βαρφτθτα 3%, προτάςςονται ςτον πίνακα οι πράξεισ με τθν μεγαλφτερθ μοριοδότθςθ ςτο Α4 και κατόπιν ςτο Α5. 
Από τα κριτιρια με βαρφτθτα 2%, προτάςςονται ςτον πίνακα οι πράξεισ με τθν μεγαλφτερθ μοριοδότθςθ (κατά ςειρά) ςτα κριτιρια: Β5, 
Β4.  
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ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΥΡΟΔΑΣΘΣ 19.2.2.3 
 

Α/Α Κριτιριο Ανάλυςθ κριτθρίου Βαρφτθτα Μοροδότθςθ Βακμολογία 
Ανοιγμζνθ 

βακμολογία 

ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑ  Α:  ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΟΥ  ΣΧΕΔΛΟΥ 

Α1 Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-
δράςθ 

6%  

100 

100 6  

Συςχζτιςθ με το 70% των  
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-
δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των  
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-
δράςθ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο 
του  30% των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

0 

Α2 
Σαφινεια και πλθρότθτα  

τθσ  πρόταςθσ 

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ 
προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

11%  

100 

100 11  

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα ωσ 
προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ  και ελλείψεισ ωσ προσ 
τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

0 

Α3 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ  

υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων 
/εγκρίςεων / αδειϊν 

11% 

100 

100 11  

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων 
/εγκρίςεων / αδιϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ για απαραίτθτεσ 
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 
άδειεσ. 

30 

Α4 
εαλιςτικότθτα και 

αξιοπιςτία του κόςτουσ  

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

5% 

100 

100 5 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/ εγκεκριμζνο  ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/ εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο > 30 

0 

Α5 
εαλιςτικότθτα 

χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου  

4% 

50 

100 4 Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ 
του ζργου 

50 

Α6 
Ρροςταςία του 
περιβάλλοντοσ 

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με 
τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο ι ίςο 
του 5% 4% 

100 

100 4 

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με 
τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ μικρότερο 5% 

0 

Α7 
 Συμβατότθτα με τθν τοπικι 

αρχιτεκτονικι 

Διατθρθτζο ι παραδοςιακό 
κτίριο 7 % 

100 
100 7  

Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ 50 
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Α8 

Καινοτόμοσ χαρακτιρασ τθσ 
πρόταςθσ  / Χριςθ 

καινοτομίασ και νζων 
τεχνολογιϊν 

Οργανωτικι καινοτομία/ 
καινοτομία ςτο προϊόν ι ςτθν 
διαχείριςθ και λειτουργία  

5 % 100 100 5  

Α9 
Ρροτεραιότθτεσ τθσ υπο-

δράςθσ 

 1. Θ επζνδυςθ υλοποιείται ςε 
ορεινι δθμοτικθ κοινοτθτα   
χωρισ παραλιακο μετωπο  ι ςε 
μικρό νθςί ζωσ 3.000 κατοίκουσ 
2. Το επενδυτικό ςχεδιο αφορα 
ςε ειδικεσ μορφζσ τουριςμοφ και 
τουριςμου εμπειρίασ.  

12 % 100 ι 50 ι 0 100 12  

Α10 
Εφαρμογι ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ και ποιοτικϊν 
ςθμάτων 

Εφαρμογι ςυςτθμάτων 
διαχείριςθσ και ποιοτικϊν 
ςθμάτων / προτφπων 

5% 100 100 5 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑ Α 70 

 
ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑ Β. ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΕΑ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ 

Β1 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(Ρροθγοφμενθ 

αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ 
ςε αντικείμενο ςχετικό με τθ 

φφςθ τθσ πρόταςθσ)  

Κάκε ζτοσ επαγγελματικισ 
εμπειρίασ  βακμολογείται με 20 
μονάδεσ -μζγιςτο τα 5 ζτθ 

6 % 0-100 100 6  

Β2 
Τίτλοι Σπουδϊν  ςχετικοί  με 

τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ 

Ρτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ 

4 % 

100 

100 4  

Ρτυχίο ΙΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ 
φφςθ τθσ πρόταςθσ ι 
επαγγελματικι κατάρτιςθ 
τουλάχιςτον 200ωρϊν ςχετικι 
με το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευςθ 

0 

Β3 

Δυνατότθτα διάκεςθσ των 
ιδίων κεφαλαίων για τθν 
ζναρξθ υλοποίθςθσ του 

επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ροςοςτό ιδίων κεφαλαίων επί 
τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

10%  0 – 100 100 10  

Β4 Είδοσ επιχείρθςθσ 

Ρολφ μικρζσ επιχειριςεισ 

4% 

100 

100 4  Μικρζσ επιχειριςεισ 50 

Μεςαίεσ /μεγάλεσ επιχειριςεισ 0 

Β5 
Ρροϊκθςθ νεανικισ 
επιχειρθματικότθτασ  

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ 
είναι νζοσ ≤ 35 ετϊν (φυςικό 
πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι 
τθσ οποίασ είναι ςτο ςφνολο 
τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν 

3 % 

100 

100  3   Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό 
πρόςωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο 
το κατζχουν ςε ποςοςτό 
μεγαλφτερο ι ίςο 50%  νζοι ≤ 35 
ετϊν  

0 

Β6 
Ρροϊκθςθ  

επιχειρθματικότθτασ 
ανζργων 

Ο δικαιοφχοσ είναι άνεργοσ 
πάνω από 3 χρόνια 

3 % 

100 

100  3  
Ο δικαιοφχοσ είναι άνεργοσ  ζωσ 
3 χρόνια 

50 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ  ΕΡΛΛΟΓΘΣ  ΚΑΤΘΓΟΛΑ  Β 30 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ(Α+Β) 100 

ΜΕΓΛΣΤΘ ΔΥΝΑΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 100 

ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΔΥΝΑΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΕΓΚΛΣΘΣ (30% ΤΘΣ ΜΕΓΛΣΤΘΣ ΔΥΝΑΤΘΣ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ) 30 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΤΣΘΣΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΣΘΘ 
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Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ κα εξετάηεται ςυγκριτικά θ μοριοδότθςθ ςτο κριτιριο Α9 που ζχει μεγαλφτερθ βαρφτθτα (12%). Πποια 

προτεινόμενθ πράξθ ζχει τα περιςςότερα μόρια, κα προτάςςεται ςτον πίνακα των αποτελεςμάτων. Αν ςτο κριτιριο Α9 υπάρχει ίςθ 

μοριοδότθςθ, κα εξετάηεται το αμζςωσ επόμενο κριτιριο με τθν μεγαλφτερθ βαρφτθτα (11%) με τθν εξισ ςειρά: Α3 και Α2. Κατόπιν 

εξετάηεται θ μοριοδότθςθ ςτο κριτιριο Β3 (βαρφτθτα 10%) και κατόπιν θ μοριοδοτθςθ  ςτο  κριτιριο Α7  με βαρφτθτα 7%. Από τα κριτιρια  

με βαρφτθτα (6%)  προτάςςονται ςτον πίνακα οι πράξεισ με τθν μεγαλφτερθ μοριοδότθςθ ςτα κριτιρια (κατά ςειρά): ΑΙ, Β1  ΕΝΩ ΜΕ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘ βαρφτθτασ (5%)  το Α5 και μετα το Α4.   Β1, Β2 και Β3. Από τα κριτιρια  με βαρφτθτα (4%)  προτάςςονται ςτον πίνακα οι 

πράξεισ με τθν μεγαλφτερθ μοριοδότθςθ ςτα κριτιρια (κατά ςειρά)Α5,Α6,Β2,Β4.   Από τα κριτιρια με βαρφτθτα 3%, προτάςςονται ςτον 

πίνακα οι πράξεισ με τθν μεγαλφτερθ μοριοδότθςθ ςτα: Β6, Β5 . 
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ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΥΡΟΔΑΣΘΣ 19.2.2.4 
 

Α/Α Κριτιριο Ανάλυςθ κριτθρίου Βαρφτθτα Μοριοδότθςθ Βακμολογία 
Ανοιγμζνθ 
βακμολογία 

ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ  ΚΑΤΘΓΟΛΑ Α:  ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΟΥ  ΣΧΕΔΛΟΥ 

Α1 Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-
δράςθ 

13%  

100 

100 13  

Συςχζτιςθ με το 70% των  ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των  ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο 
του  3 % των ςτόχων που αφοροφν 
ςτθν υπο-δράςθ 

0 

Α2 
 Σαφινεια  και πλθρότθτα  
τθσ  πρόταςθσ  

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ 
τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά  

   11% 

100 

100 11  

Αςαφισ  περιγραφι  τθσ αλλά 
πλθρότθταα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά   

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ 
και  ελλείψεισ ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά   

0 

Α3 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ 
υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ  

Εξαςφάλιςθ  του ςυνόλου των 
α αιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/ 
εγκρίςεων/αδειϊν  

11% 

100 

100  11  
Εξαςφάλιςθ  μζρουσ  
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/ 
εγκρίςεων/αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ για απαραίτθτεσ 
γνωμοδοτιςεισ /εγκρίςεισ/άδειεσ 

30 

Α4 
εαλιςτικότθτα και 
αξιοπιςτία του κόςτουσ  

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 5 

12% 

100 

100 12 

5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/ εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο > 30 

0 

Α5 
εαλιςτικότθτα του 
χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ  

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου   

7 % 

50 

100 8  Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ 
του ζργου 

50 

Α6  Καινοτόμοσ χαρακτιρασ  τθσ 
πρόταςθσ/Χριςθ καινοτομίασ  

Το προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ 
καινοτόμο  

5%  100 100 5  
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και νζων τεχνολογιϊν  Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο 
ςφνολό τθσ χαρακτθρίηεται ωσ νζα 
ι προθγμζνθ, ι αφορά ςε χριςθ 
ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ-
ελζγχου-καταγραφισ δεδομζνων 
ςτθν παραγωγικι διαδικαςία 

75 

Θ ςυςκευαςία και θ παρουςίαςθ 
των προϊόντων είναι νζα ι 
προθγμζνθ ι γίνεται ειςαγωγι 
μιασ ςθμαντικά βελτιωμζνθσ 
διαδικαςίασ παραγωγισ για τθ 
ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, το 
αποτζλεςμα τθσ οποίασ είναι 
ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο 
παραγωγισ τθσ  

50 

Α7 
Ρροτεραιότθτεσ  τθσ υπο-
δράςθσ 

 Θ επζνδυςθ υλοποιείται ςε ορεινι 
δθμοτικθ κοινοτθτα   χωρισ 
παραλιακο μετωπο  ι ςε μικρό 
νθςί ζωσ 3.000 κατοίκουσ 

15%  

 100 ι 0  

100 15  
ναι 100 

όχι 0 

ΟΧΙ 0 

Α9 
Αφξθςθ κζςεων 
απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ 

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου προβλζπεται  
δθμιουργία   άνω τθσ μίασ (1 ) νζασ 
κζςθσ απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ 
(Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ) 

6%  

100 

100 6  

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου προβλζπεται 
θ δθμιουργία  0,5  ζωσ 1  νζων 
κζςεων απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ 
(Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ)  

60 

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου προβλζπεται  
θ δθμιουργία ζωσ 0,5  νζασ κζςθσ  
απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ) 

30 

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου δεν 
προβλζπεται  δθμιουργία κζςεων 
απαςχόλθςθσ 

0 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ  ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ Α 80 

  ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ  ΚΑΤΘΓΟΛΑ Β. ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΕΑ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ 

Β1 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(Ρροθγοφμενθ 
αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ 
ςε αντικείμενο ςχετικό με τθ 
φφςθ τθσ πρόταςθσ)   

(Κάκε ζτοσ επαγγελματικισ 
εμπειρίασ βακμολογείται με 20 
μονάδεσ-μζγιςτο τα 5 ζτθ ) 

2% 0-100 100 2 

Β2 
 Τίτλοι Σπουδϊν  ςχετικοί  με 
τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ  

Ρτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ 

2%  

100 

100 2  

Ρτυχίο ΙΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ 
φφςθ τθσ πρόταςθσ ι 
επαγγελματικι κατάρτιςθ 
τουλάχιςτο 200 ωρϊν ςχετικι με 
το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ  

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευςθ  

0 
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Β3 

Δυνατότθτα διάκεςθσ των 
ιδίων κεφαλαίων για τθν 
ζναρξθ υλοποίθςθσ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ροςοςτό ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

10% 0 - 100 100 10 

Β4 Είδοσ επιχείρθςθσ 

Ρολφ μικρζσ   επιχειριςεισ  

2% 

100 

100 2 Μικρζσ  επιχειριςεισ 50 

Μεςαίεσ /Μεγάλεσ επιχειριςεισ 0 

Β5 
Ρροϊκθςθ 
επιχειρθματικότθτασ AMEA 

Ναι  

2%  

100 

100 2  
Πχι 0 

Β6 
Ρροϊκθςθ νεανικισ 
επιχειρθματικότθτασ  

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι 
νζοσ ≤ 35 ετϊν (φυςικό πρόςωπο) 
ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ 
είναι ςτο ςφνολο τουσ νζοι ≤ 35 
ετϊν 

2% 

100 

100 2 
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό 
πρόςωπο και το μετοχικό/εταιρικό 
του κεφάλαιο το κατζχουν ςε 
ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 50%  
νζοι ≤ 35 ετϊν  

0 

Β7 
Ρροϊκθςθ γυναικείασ 
επιχειρθματικότθτασ  

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι 
γυναίκα (φυςικό πρόςωπο) ι 
εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ 
είναι ςτο ςφνολο τουσ είναι 
γυναίκεσ 

2% 

100 

100 2 
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό 
πρόςωπο και το μετοχικό/εταιρικό 
του κεφάλαιο το κατζχουν ςε 
ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 50% 
γυναίκεσ 

50 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ  ΕΡΛΛΟΓΘΣ  ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ Β 20 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ (Α+Β) 
 

100 

ΜΕΓΛΣΤΘ ΔΥΝΑΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 100 

ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΔΥΝΑΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΕΓΚΛΣΘΣ (30% ΤΘΣ ΜΕΓΛΣΤΘΣ ΔΥΝΑΤΘΣ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ) 30 

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ = ΒΑΥΤΘΤΑ ΧΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ 

 

Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ κα εξετάηεται ςυγκριτικά θ μοριοδότθςθ ςτο κριτιριο Α7 που ζχει μεγαλφτερθ βαρφτθτα (15%). Πποια 

προτεινόμενθ πράξθ ζχει τα περιςςότερα μόρια, κα προτάςςεται ςτον πίνακα των αποτελεςμάτων. Αν ςτο κριτιριο Α7 υπάρχει ίςθ 

μοριοδότθςθ, κα εξετάηεται το κριτιριο Α1 (βαρφτθτα 13%) και αμζςωσ μετα το κριτιριο Α4  (βαρφτατα  12%) και μετά κατά ςειρά  τα 

κριτιρια  Α.3 & Α2 με βαρφτθτα ( 11%) Εφόςον θ ιςοβακμία ςυνεχίηεται κα εξεταςτεί  αμζςωσ επόμενο κριτιριο Β3  με τθν μεγαλφτερθ 

βαρφτθτα (10%), κατόπιν το κριτιριο Α5  με  (βαρφτθτα 7%), το Α9 με βαρφτθτα 6% και Α6 με βαρφτθτα 5%  Από τα κριτιρια με βαρφτθτα 

2%, προτάςςονται ςτον πίνακα οι πράξεισ με τθν μεγαλφτερθ μοριοδότθςθ ςτα κριτιρια (κατά ςειρά): Β5,Β6,Β7,Β2,Β1 .  
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ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΥΡΟΔΑΣΘΣ 19.2.2.6 

 
 

Α/Α Κριτιριο Ανάλυςθ κριτθρίου Βαρφτθτα Μοριοδότθςθ Βακμολογία 
Ανοιγμζνθ 

βακμολογία 

ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ  ΚΑΤΘΓΟΛΑ Α:  ΑΞΛΟΛΟΓΘΣ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΟΥ  ΣΧΕΔΛΟΥ 

Α1 Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-
δράςθ 

10% 

100 

100 10 

Συςχζτιςθ με το 70% των  ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των  ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθσ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο 
του  30% των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

0 

Α2 
 Σαφινεια  και πλθρότθτα  

τθσ  πρόταςθσ  

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ 
τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά  

10% 

100 

100 10 

Αςαφισ  περιγραφι  τθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά   

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ 
και  ελλείψεισ ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά   

0 

Α3 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ 

υλοποίθς σ τθσ πρόταςθσ  

Εξαςφάλιςθ  του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/ 
εγκρίςεων/αδειϊν  

10% 

100 

100 10 
Εξαςφάλιςθ  μζρουσ  
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/ 
εγκρίςεων/αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ για απαραίτθτεσ 
γνωμοδοτιςεισ /εγκρί ςεισ/άδειεσ 

30 

Α4 
εαλιςτικότθτα και 

αξιοπιςτία του κόςτουσ  

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 5 

10% 

100 

100 10 

5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/ εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο > 30 

0 

Α5 
εαλιςτικότθτα του 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ  

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου   

8% 

50 

100 8 Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ 
του ζργου 

50 

Α6 Ρροςταςία περιβάλλοντοσ 

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ 
μεγαλφτερο ι ίςο του 5% 

8% 

100 

100 8 
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ 
μεγαλφτερο ι ίςο του 5% 

0 

  

Α7 
 Καινοτόμοσ χαρακτιρασ  τθσ 
πρόταςθσ/Χριςθ καινοτομίασ  

Το προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ 
καινοτόμο  

10% 100 100 10 
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και νζων τεχνολογιϊν  Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο 
ςφνολό τθσ χαρακτθρίηεται ωσ νζα 
ι προθγμζνθ, ι αφορά ςε χριςθ 
ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ-
ελζγχου-καταγραφισ δεδομζνων 
ςτθν παραγωγικι διαδικαςία 

75 

Θ ςυςκευαςία και θ παρουςίαςθ 
των προϊόντων είναι νζα ι 
προθγμζνθ ι γίνεται ειςαγωγι 
μιασ ςθμαντικά βελτιωμζνθσ 
διαδικαςίασ παραγωγισ για τθ 
ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, το 
αποτζλεςμα τθσ οποίασ είναι 
ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο 
παραγωγισ τθσ  

50 

Α8 
Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με 

Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (RIS) 

ΝΑΙ  

6% 

 100 

100 6 

 ΟΧΙ 0 

 Εξυπθρετείται μια τουλάχιςτον 
προτεραιότθτα 

100 

Δεν εξυπθρετοφνται οι 
προτεραιότθτεσ 

0 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ  ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ Α 72 

  ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ  ΚΑΤΘΓΟΛΑ Β. ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΕΑ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ 

Β1 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(Ρροθγοφμενθ 

αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ 
ςε αντικείμενο ςχετικό με τθ 

φφςθ τθσ πρόταςθσ)   

(Κάκε ζτοσ επαγγελματικισ 
εμπειρίασ βακμολογείται με 20 
μονάδεσ-μζγιςτο τα 5 ζτθ ) 

4% 0-100 100 4 

Β2 
 Τίτλοι Σπουδϊν  ςχετικοί  με 

τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ  

Ρτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ 

4% 

100 

100 4 

Ρτυχίο  ΙΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ 
φφςθ τθσ πρόταςθσ ι 
επαγγελματικι κατάρτιςθ 
τουλάχιςτον 200 ωρϊν ςχετικι με 
το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ  

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευςθ  

0 

Β3 

Δυνατότθτ διάκεςθσ των 
ιδίων κεφαλαίων για τθν 
ζναρξθ υλοποίθςθσ του 

επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ροςοςτό ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

8% 0 - 100 100 8 

Β4 
Ρροϊκθςθ νεανικισ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι 
νζοσ ≤ 35 ετϊν (φυςικό πρόςωπο) 
ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ 
είναι ςτο ςφνολο τουσ νζοι ≤ 35 
ετϊν 

6% 

100 

100 6 
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωο 
και το μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατζχουν ςε ποςοςτό 
μεγαλφτερο ι ίςο 50%  νζοι ≤ 35 
ετϊν  

50 
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Β5 
Ρροϊκθςθ γυναικείασ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι 
γυναίκα (φυςικό πρόςωπο) ι 
εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ 
είναι ςτο ςφνολο τουσ είναι 
γυναίκεσ 

6% 

100 

100 6 
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό 
πρόςωπο και το μετοχικό/εταιρικό 
του κεφάλαιο το κατζχουν ςε 
ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 50% 
γυναίκεσ 

50 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ  ΕΡΛΛΟΓΘΣ  ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ Β 28 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ (Α+Β)   100 

ΜΕΓΛΣΤΘ ΔΥΝΑΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 100 

ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΔΥΝΑΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΕΓΚΛΣΘΣ (30% ΤΘΣ ΜΕΓΛΣΤΘΣ ΔΥΝΑΤΘΣ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ) 30 

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ = ΒΑΥΤΘΤΑ Χ ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ 

 

Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ κα εξετάηεται,  που ζχει  τθ  μεγαλφτερθ βαρφτθτα (15%). Πποια προτεινόμενθ πράξθ ζχει τα περιςςότερα 

μόρια, κα προτάςςεται ςτον πίνακα των αποτελεςμάτων. Αν εξακολουκεί να υπάρχει ιςοβακμία  εξετάηονται κατά ςειρά τα  κριτιρια 

Α3,Α1,Α4    με  βαρφτθτα 10%)και αμζςωσ μετά και κατά ςειρά  τα κριτιρια Α1,Α7   (βαρφτατα  8%) . Εφόςον θ ιςοβακμία παραμζνει 

εξετάηοντα κατά ςειρά   τα κριτιρια  Α6,Α5 με βαρφτθτα ( 7%) Εφόςον θ ιςοβακμία ςυνεχίηεται κα εξεταςτοφν κατά ςειρά  τα    αμζςωσ 

επόμενα κριτιρια Β3,Β4,Β5,Α8   με τθν βαρφτθτα (5%), κατόπιν το κριτιριο Β1  με (βαρφτθτα 3% και τζλοσ  το  κριτιριο  Β2  με βαρφτθτα 

2% . 
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ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΥΡΟΔΑΣΘΣ 19.2.3.1 

Α/Α Κριτιριο επιλογισ  Ανάλυςθ κριτθρίου Βαρφτθτα Μοριοδότθςθ Βακμολογία 
Ανοιγμζνθ 

βακμολογια 

ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑ Α: ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ 

Α1 
Σαφινεια και 

πλθρότθτα τθσ 
πρόταςθσ 

Σαφινεια περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για 
τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

7% 

100 

100 7 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ, αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για 
τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ και 
ελλείψεισ ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

0 

Α2 
 

Ετοιμότθτα ζναρξθσ 
υλοποίθςθσ τθσ 

πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/ 
εγκρίςεων/αδειϊν 

 10% 

100 

100 8 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων/αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ  
για απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ 
/εγκρίςεισ/άδειεσ 

30 

Α3 
Σκοπιμότθτα τθσ 

πρόταςθσ  

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

 8% 

100 

100 10 

Συςχζτιςθ με το 70% των  ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των  ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  30% 
των ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-
δράςθ 

0 

Α4 
Ραραγωγι προϊόντων 

ποιότθτασ βάςει 
προτφπου  

Ραραγωγι ςε ποςοςτό > 30% 

6% 

100 

100 6 10%< Ραραγωγι ςε ποςοςτό < 30 60 

Ραραγωγι ςε ποςοςτό < 10% 30 

Α5 
Επεξεργαςία πρϊτων 
υλϊν παραγόμενων 

βάςει προτφπων  

Ρρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό > 30% 

6% 

100 

100 6 10%< Ρρϊτθ φλθ  ςε ποςοςτό < 30% 6 

Ρρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό < 10%    30 

Α6 

Καινοτόμοσ 
χαρακτιρασ τθσ 

πρόταςθσ /Χριςθ 
καινοτομίασ και νζων 

τεχνολογιϊν  

Το προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ καινοτόμο  

5% 

100 

100 5 

Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο ςφνολό τθσ 
χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι προθγμζνθ, ι 
αφορά ςε χριςθ ςυςτθμάτων 
αυτοματιςμοφ-ελζγχου-καταγραφισ 
δεδομζνων ςτθν παραγωγικ ι διαδικαςία 

75 

Θ ςυςκευαςία και θ παρουςίαςθ των 
προϊόντων είναι νζα ι προθγμζνθ ι 
γίνεται  ειςαγωγι μίασ ςθμαντικά 
βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ παραγωγισ για 
τθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, , το 
αποτζλεςμα τθσ οποίασ είναι ςθμαντικό 
ςε ςχζςθ με τον όγκο παραγωγισ τθσ, τθν 
ποιότθτα των προϊόντων ι το κόςτοσ 
παραγωγισ τθσ  

50 

Α7 
εαλιςτικότθτα και 

αξιοπιςτία του 
κόςτουσ  

100*(αιτοφμενο- εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 5 

5% 

100 

100 5 
5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 
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10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο > 30 

0 

Α8 

εαλιςτικότθτα του 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ τθσ 
επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ 
και το μζγεκοσ του ζργου 

2% 

50 

100 2 
0ρκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

Α9 

Ροςοςτό δαπανϊν 
ςχετικϊν με τθν 
εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ 

Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με20% 

2% 

100 

100 2 
10% ≤ Ροςοςτό <20% 6 

5% ≤ Ροςοςτό <10% 30 

Α10 

Εγκατάςταςθ 
ςυςτθμάτων 

περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ 

Ναι  

5% 

100 

100 5 
Πχι 0 

Α11 

Ροςοςτό δαπανϊν 
ςχετικϊν με τθ χριςθ 

– εγκατάςταςθ – 
εφαρμογι 

ςυςτιματοσ 
εξοικονόμθςθσ 

φδατοσ 

Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 20% 

4% 

100 

100 4 
10% ≤ Ροςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ροςοςτό < 10% 30 

Α12 
Ρροτεραιότθτεσ  τθσ 

υπο-δράςθσ 

1. Θ επζνδυςθ υλοποιείται ςε  λάδι , 
κρζασ, μζλι,κραςί ,γάλα  και  αποκλειςτικά 
ςε βιολογικά προϊόντα  από επιχειριςεισ  
που διακζτουν επιςκζψιμεσ μονάδεσ    
100 

10% 

 100  

100 10 

 2. Σε προϊόντα  μζλι, λάδι, κραςί, κρζασ, 
γάλα που παράγονται ςε επιςκζψιμεσ  
μονάδεσ 75 
3. Σε προϊόντα μζλι, λάδι ,γάλα, κραςί 
,κρζασ που οι μονάδεσ δεν είναι 
επιςκζψιμεσ  25 
 

Ζωσ 100 

 Τίποτα από τα παραπάνω  0 

Α13 
Συςχζτιςθ τθσ 

πρόταςθσ με Ζξυπνθ 
Εξειδίκευςθ (RIS) 

Ναι  
5% 

100 
100 5 

Πχι 0 

Α14 
Αφξθςθ κζςεων 

απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία  άνω 
των δφο (2) νζων κζςεων απαςχόλθςθσ ςε 
ΕΜΕ (Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ) 

5% 

100 

100 5 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία μίασ 
ζωσ  1  νζασ κζςθσ   απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ 
(Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ) 

60 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία  ζωσ 
μίασ 0,5 νζασ κζςθσ απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ 

30 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου δεν προβλζπεται  δθμιουργία  
νζων κζςεωνεργαςίασ 

0 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ Α   80 

  ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑ Β. ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΕΑ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ 

Β1 

Επαγγελματικι 
εμπειρία 

(προθγοφμενθ 
αποδεδειγμζνθ 
απαςχόλθςθ ςε 

αντικείμενο ςχετικό 
με τθ φφςθ τθσ 

(Κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ 
βακμολογείται με 20 μονάδεσ-μζγιςτο τα 
5 ζτθ) 

4% 0-100 100 4  
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πρόταςθσ) 

Β2 
Τίτλοι Σπουδϊν  

ςχετικοί με τθ φφςθ 
τθσ  πρόταςθσ 

Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΤΕΙ 

3% 

100 

100 3  

Ρτυχίο ΙΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ φφςθ τθσ 
πρόταςθ ι επαγγελματικι κατάρτιςθ 
τουλάχιςτον 200 ωρϊν ςχετικι με το 
αντικείμενο τθσ πρόταςθσ 

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευςθ 0 

Β3 

Δυνατότθτα διάκεςθσ 
των ιδίων κεφαλαίων 

για τθν ζναρξθ 
υλοποίθςθσ του 

επενδυτικοφ ςχεδίου  

Ροςοςτό ιδίων κεφαλαίων επί  τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

7% 0-100  100 7 

Β4  Είδοσ επιχείρθςθσ 

Ρολφ μικρζσ  επιχειριςεισ 

3%  

100 

100 3  Μικρζσ επιχειριςεισ 50 

Μεςαίεσ /Μεγάλεσ  επιχειριςεισ 0 

Β5 

Ο δικαιοφχοσ είναι 
κατά κφριο επάγγελμα 

αγρότθσ  ι εταιρικό 
ςχιμα αγροτϊν 

Ναι 
3%  

100 
100 3  

Πχι 0 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ Β   20 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ (Α+Β)   100 

ΜΕΓΛΣΤΘ ΔΥΝΑΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ   10 

ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΔΥΝΑΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΕΓΚΛΣΘΣ (30% ΤΘΣ ΜΕΓΛΣΤΘΣ ΔΥΝΑΤΘΣ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ) 30 

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ = ΒΑΥΤΘΤΑ Χ ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ 

 

Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ κα εξετάηεται ςυγκριτικά και κατά  ςειρά θ μοριοδότθςθ ςτα κριτιρια Α2,Α12 που ζχουν τθ  μεγαλφτερθ 

βαρφτθτα (10%). Πποια προτεινόμενθ πράξθ ζχει τα περιςςότερα μόρια, κα προτάςςεται ςτον πίνακα των αποτελεςμάτων. Αν 

εξακολουκεί να υπάρχει ιςοβακμία  εξετάηεται το κριτιριο Α3   με  βαρφτθτα 8%) και αμζςωσ μετά και κατά ςειρά  τα κριτιρια Α1,Β3   

(βαρφτατα  7%) . Εφόςον θ ιςοβακμία παραμζνει εξετάηοντα κατά ςειρά   τα κριτιρια  Α4 , Α5 με βαρφτθτα ( 6%) Εφόςον θ ιςοβακμία 

ςυνεχίηεται κα εξεταςτοφν κατά ςειρά  τα    αμζςωσ επόμενα κριτιρια Α7,Α10,Α14,Α13,Α6   με τθν βαρφτθτα (5%), κατόπιν τα κριτιρια Α11  

και Β1 με  (βαρφτθτα 4). Αν ςυνεχίηεται θ ιςοβακμία  τότε εξετάηονται κατά ςειρά τα κριτιρια Β5,Β2,Β4 με βαρφτατα 3%. και τζλοσ  κατά 

ςειρά  τα κριτιρια  Α8,Α9 με βαρφτθτα 2% . 
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ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΥΡΟΔΑΣΘΣ 19.2.3.3 
 

Α/Α Κριτιριο Ανάλυςθ κριτθρίου Βαρφτθτα Μοριοδότθςθ Βακμολογία 
Ανοιγμζνθ 

βακμολογία 

ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑ  Α:  ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΟΥ  ΣΧΕΔΛΟΥ 

Α1 Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-
δράςθ 

8% 

100 

100 8 

Συςχζτιςθ με το 70% των  ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των  ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υο-δράςθ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο 
του  30% των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

0 

Α2 
Σαφινεια και πλθρότθτα  τθσ  

πρόταςθσ 

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ 
προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

6% 

100 

100 6  

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα ωσ 
προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ  και ελλείψεισ ωσ προσ 
τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

0 

Α3 
Ετοιμότθτα ζναρθσ  υοποίθςθσ 

τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων 
/εγκρίςεων / αδειϊν 

8% 

100 

100 8 

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων 
/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ για απαραίτθτεσ 
γνωμοδοτιςεισ /εγκρίςεισ / 
άδειεσ. 

30 

Α4 
εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία 

του κόςτουσ  

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

 8% 

100 

100 8 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 

0 

Α5 
εαλιςτικότθτα 

χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου  

 5%  

50 

100 5  Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ 
του ζργου 

5 

Α6 Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ 

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με 
τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο ι ίςο 
του 5% 5% 

100 

100 5 

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με 
τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ μικρότερο 5% 

0 

Α8 
Καινοτόμοσ χαρακτιρασ τθσ 

πρόταςθσ  / Χριςθ καινοτομίασ 
και νζων τεχνολογιϊν 

Οργανωτικι 
καινοτομία/καινοτομία ςτο 
προϊόν ι ςτθν διαχείριςθ και 
λειτουργία  

4% 100 100 4  
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Α9 Ρροτεραιότθτεσ τσ υπο-δράςθσ 

Θ  επζνδυςθ:  
α) αφορά μετατροπι 
παραδοςιακϊν ι διατθρθτζων 
κτιρίων ςφμφωνα με τθν 
παραδοςιακι τοπικι 
αρχιτεκτονικι  ι β) θ επενδυςθ 
πραγματοποιείται ςε ορεινι 
κονότθτα  

15%  

100 ι 0 

100 15  

Θ επζνδυςθ πλθροί μια από τισ 
ωσ άνω προτεραιότθτεσ  

100 

Θ επζνδυςθ δεν καλφπτει κάποια 
από τισ ωσ άνω προτεραιότθτεσ  

0 

Α10 
Εφαρμογι ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ και ποιοτικϊν 
ςθμάτων 

Εφαρμογι ςυςτθμάτων 
διαχείριςθσ και ποιοτικϊν 
ςθμάτωνων  προτφπων 

5%  100 100 5  

Α12 
Αφξθςθ κζςεων απαςχόλθςθσ 

ςε ΕΜΕ 

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 
προβλζπεται θ δθμιουργία άνω 
τθσ μίασ (1) νζων κζςεων 
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ).  

6%  

100 

100 6  

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ  ςχεδίου 
προβλζπεται θ δθμιουργία από 
0,5 ζωσ  ζωσ 1 νζασ κζςθσ 
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ). 

60 

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 
προβλζπεται θ δθμιουργία ζωσ 
0,5  νζασ κζςθσ απαςχόλθςθσ ςε 
Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ Μονάδεσ 
Εργαςίασ). 

30 

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου δεν 
προβλζπεται δθμιουργία κζςεων 
εργαςίασ 

0 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑ Α 70 

  ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑ Β. ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΕΑ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ 

Β1 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(Ρροθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ 

απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο 
ςχετικό με τθ φφςθ τθσ 

πρόταςθσ)  

Κάκε ζτοσ επαγγελματικισ 
εμπειρίασ  βακμολογείται με 20 
μονάδεσ -μζγιςτο τα 5 ζτθ 

 3% 0-100 100 3 

Β2 
Τίτλοι Σπουδϊν  ςχετικοί  με τθ 

φφςθ τθσ πρόταςθσ 

Ρτυχίο ΑΕΙ,ΑΕΙ 

3 % 

100 

100 3  

Ρτυχίο ΙΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ 
φφςθ τθσ πρόταςθσ ι 
επαγγελματικι κατάρτιςθ 
τουλάχιςτον 200ωρϊν ςχετικι με 
το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευςθ 

0 

Β3 

Δυνατότθτα διάκεςθσ των 
ιδίων κεφαλαίων για τθν 
ζναρξθ υλοποίθςθσ του 

επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ροςοςτό ιδίων κεφαλαίων επί 
τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

10% 0 – 100 100 10  

Β4 Είδοσ επιχείρθςθσ 

Ρολφ μικρζσ επιχειριςεισ 

 4% 

100 

100 4  Μικρζσ επιχειριςεισ 50 

Μεςαίεσ/μεγάλεσ επιχειριςεισ 
 

Β5 
Ρροϊκθςθ 

επιχειρθματικότθτασ  
Ναι  2% 100 100 2  
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ςυλλογικϊν φορζων 
(Συνεταιριςμοί, ΚοινΣΕΡ, κ.ά.). Πχι 0 

Β6 
Ρροϊκθςθ νεανικισ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ 
είναι νζοσ ≤ 35 ετϊν (φυςικό 
πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι 
τθσ οποίασ είναι ςτο ςφνολο τουσ 
νζοι ≤ 35 ετϊν 

3%  

100 

100 3 Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό 
πρόςωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο 
το κατζχουν ςε ποςοςτό 
μεγαλφτερο ι ίςο 50%  νζοι ≤ 35 
ετϊν  

0 

Β7 
Ρροϊκθςθ  

επιχειρθματικότθτασ  γυναικϊν  

Ο δικαιοφχοσ είναι  γυναίκα  
5%  

100 
100 5  

 
50 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ  ΕΡΛΛΟΓΘΣ  ΚΑΤΘΓΟΛΑ  Β 30 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ(Α+Β) 100 

ΜΕΓΛΣΤΘ ΔΥΝΑΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ   100 

ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΔΥΝΑΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΕΓΚΛΣΘΣ 
 (30% ΤΘΣ ΜΕΓΛΣΤΘΣ ΔΥΝΑΤΘΣ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ) 

30 

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ = ΒΑΥΤΘΤΑ Χ ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ 

 

Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ κα εξετάηεται ςυγκριτικά θ μοριοδότθςθ ςτο κριτιριο Α9 που ζχει μεγαλφτερθ βαρφτθτα (15%). Πποια 

προτεινόμενθ πράξθ ζχει τα περιςςότερα μόρια, κα προτάςςεται ςτον πίνακα των αποτελεςμάτων. Αν ςτο κριτιριο Α9 υπάρχει ίςθ 

μοριοδότθςθ, κα εξετάηεται το κριτιριο Β3 που ζχει τθν αμζςωσ  μεγαλφτερθ βαρφτθτα (10%). Εφόςον ςυνεχίηεται θ ιςοβακμία τοτε κα 

εξετάηονται κατά ςειρά τα κριτιρια Α1,Α3,Α4  τα οποία ζχουν βαρφτθτα 8% Κατόπιν εξετάηεται θ μοριοδότθςθ ςτα κριτιρια Α12,Α2  με  

βαρφτθτα 7%  και ακολοφκου κατά ςειρά τα κριτιρια  Α4,Α5 με βαρφτθτα 6%. Από τα κριτιρια με βαρφτθτα 5%, προτάςςονται ςτον 

πίνακα οι πράξεισ με τθν μεγαλφτερθ μοριοδότθςθ ςτα κριτιρια (κατά ςειρά): Α5,Α6,ΒΤ και Α10. Από τα κριτιρια με βαρφτθτα 4%, 

προτάςςονται ςτον πίνακα οι πράξεισ με τθν μεγαλφτερθ μοριοδότθςθ Α8,Β4. Από τα κριτιρια με βαρφτθτα 3%, προτάςςονται ςτον 

πίνακα οι πράξεισ με τθν μεγαλφτερθ μοριοδότθςθ (κατά ςειρά) ςτα κριτιρια: Β6,Β1,Β2 και τζλοσ ακόλουκθ το  κριτιριο Β5 με ςυντελεςτι 

βαρφτθτασ 2%.. 
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ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΥΡΟΔΑΣΘΣ 19.2.3.4 

Α/Α Κριτιριο Ανάλυςθ κριτθρίου Βαρφτθτα Μοριοδότθςθ Βακμολογία 
Ανοιγμζνθ 

βακμολογία 

ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ  ΚΑΤΘΓΟΛΑ Α:  ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΟΥ  ΣΧΕΔΛΟΥ 

Α1 Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

10% 

100 

100 10 

Συςχζτιςθ με το 70% των  ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των  ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  30% 
των ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

0 

Α2 
 Σαφινεια  και πλθρότθτα  τθσ  

πρόταςθσ  

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ 
και πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για 
τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά  

10% 

100 

100 10 
Αςαφισ  περιγραφι  τθσ αλλά πλθρότθτα ωσ 
προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά   

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ και  
ελλείψεισ ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά   

0 

Α3 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ 

τθσ πρόταςθσ  

Εξαςφάλιςθ  του ςυνόλου των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/ εγκρίςεων/αδειϊν  

10% 

100 

100 10 
Εξαςφάλιςθ  μζρουσ  απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/ εγκρίςεων/αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ 
/εγκρίςεισ/άδειεσ 

30 

Α4 
εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του 

κόςτουσ  

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ εγκεκριμζνο ≤ 
5 

12% 

100 

100 12 

5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ εγκεκριμζνο > 
30 

0 

Α5 
εαλιςτικότθτα του 

χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ 
τθσ επζνδυςθσ  

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το 
μζγεκοσ του ζργου   

9% 

50 

100 9  
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ 
φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

Α6 
 Καινοτόμοσ χαρακτιρασ  τθσ 

πρόταςθσ/Χριςθ καινοτομίασ  και 
νζων τεχνολογιϊν  

Το προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ καινοτόμο  

6% 

100 

100 6 

Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο ςφνολό τθσ 
χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι προθγμζνθ, ι 
αφορά ςε χριςθ ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ-
ελζγχου-καταγραφισ δεδομζνων ςτθν 
παραγωγικι διαδικαςία 

75 

Θ ςυςκευαςία και θ παρουςίαςθ των 
προϊόντων είναι νζα ι προθγμζνθ ι γίνεται 
ειςαγωγι μιασ ςθμαντικά βελτιωμζνθσ 
διαδικαςίασ παραγωγισ για τθ ςυγκεκριμζνθ 
επιχείρθςθ, το αποτζλεςμα τθσ οποίασ είναι 
ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο παραγωγισ 
τθσ  

50 

Α7 Ρροτεραιότθτεσ  τθσ υπο-δράςθσ 

Θ επζνδυςθ υλοποιείται ςε ορεινι περιοχι ι 
ςε μικρό νθςί ζωσ 3.000 κατοίκουσ 

15% 

 100 ι 0  

100 15 ναι 100 

όχι 0 
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όχι 0 

Α8 
Αφξθςθ κζςεων απαςχόλθςθσ ςε 

ΕΜΕ 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου 
προβλζπεται θ δθμιουργία   άνω τθσ 1 νζασ 
κζςθσ απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ) 

8% 

100 

100 8 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου 
προβλζπεται θ δθμιουργία  μίασ ζωσ 1   νζασ 
κζςθσ απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ)  

60 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου 
προβλζπεται  θ δθμιουργία ζωσ 0,5 ) νζασ 
κζςθσ  απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ) 

30 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου 
δεν προβλζπεται  δθμιουργία κζςεων 
απαςχόλθςθσ 

0 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ  ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ Α 80 

  ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ  ΚΑΤΘΓΟΛΑ Β. ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΕΑ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ 

Β1 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(Ρροθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ 

απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο 
ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ)   

(Κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ 
βακμολογείται με 20 μονάδεσ-μζγιςτο τα 5 
ζτθ ) 

3% 0-100 100 3 

Β2 
 Τίτλοι Σπουδϊν  ςχετικοί  με τθ 

φφςθ τθσ πρόταςθσ  

Ρτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ 

2% 

100 

100 2 

Ρτυχίο , ΙΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ φφςθ τθσ 
πρόταςθσ ι επαγγελματικι κατάρτιςθ 
τουλάχιςτον 200 ωρϊν ςχετικι με το 
αντικείμενο τθσ πρόταςθσ  

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευςθ  0 

Β3 

Δυνατότθτα διάκεςθσ των ιδίων 
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ 

υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Ροςοςτό ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ 
ςυμμετοχισ *100% 

7% 0 - 100 100 7  

Β4 Είδοσ επιχείρθςθσ 

Ρολφ μικρζσ   επιχειριςεισ  

3% 

100 

100 3 Μικρζσ  επιχειριςεισ 50 

Μεςαίεσ /Μεγάλεσ επιχειριςεισ 0 

Β5 
Ρροϊκθςθ νεανικισ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι νζοσ ≤ 35 
ετϊν (φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία οι 
μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο ςφνολο τουσ 
νζοι ≤ 35 ετϊν 

3% 

100 

100 3  
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατζχουν 
ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 50%  νζοι ≤ 35 
ετϊν  

0 

Β6 
Ρροϊκθςθ γυναικείασ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι γυναίκα 
(φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ 
οποίασ είναι ςτο ςφνολο τουσ είναι γυναίκεσ 

2% 

100 

100 2  
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατζχουν 
ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 50% γυναίκεσ 

0 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ  ΕΡΛΛΟΓΘΣ  ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ Β 20 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ (Α+Β)   100 

ΜΕΓΛΣΤΘ ΔΥΝΑΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ   100 

ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΔΥΝΑΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΕΓΚΛΣΘΣ (30% ΤΘΣ ΜΕΓΛΣΤΘΣ ΔΥΝΑΤΘΣ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ) 30 

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ = ΒΑΥΤΘΤΑ Χ ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ 
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Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ κα εξετάηεται ςυγκριτικά θ μοριοδότθςθ ςτο κριτιριο Α7 που ζχει  τθ μεγαλφτερθ βαρφτθτα 

(15%). Πποια προτεινόμενθ πράξθ ζχει τα περιςςότερα μόρια, κα προτάςςεται ςτον πίνακα των αποτελεςμάτων. Αν και 

πάλι υπάρξει ιςοβακμία λαμβάνεται υπόψθ θ μοριοδότθςθ ςτο κριτιριο Α4  με βαρφτθτα 12%,  μετά   ςειρά  ςτα κριτιρια 

Α1,Α3,Α2 με βαρφτθτα 10%. Εφόςον θ ιςοβακμία ςυνεχίηεται   τότε ελζγχεται θ μοριοδότθςθ  ςτο κριτιριο  Α5 ςε 

ςυντελεςτι βαρφτθτασ 9% μετά ςτο κριτιριο Α8 με βαρφτατα 8%, ακολουκεί το κριτιριο Β3 με βαρφτθτα  7% και τζλοσ το 

κτιριο Α6 με ςυντελεςτι 6%.  Αν θ ιςοβακμία εξακολουκεί να υφίςταται  τότε εξετάηεται θ μοριοδοτθςθ  των κριτιριων,  

κατά ςειρά, Β5,Β1,Β4 με ςυντελεςτι 3% και τζλοσ   τα κριτιρια με βαρφτθτα 2%, λαμβάνονται υπόψθ με τθν εξισ ςειρά: 

Β6,Β2 
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ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΥΡΟΔΑΣΘΣ 19.2.3.5 
 

Α/Α Κριτιριο Ανάλυςθ κριτθρίου Βαρφτθτα Μοριοδότθςθ Βακμολογία 
Ανοιγμζνθ 

βακμολογία 

ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ  ΚΑΤΘΓΟΛΑ Α:  ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΟΥ  ΣΧΕΔΛΟΥ 

Α1 Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

9%  

100 

100 9  

Συςχζτιςθ με το 70% των  
ςτόχων που αφοροφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των  
ςτόχων που αφοροφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό 
μικρότερο του  30% των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

0 

Α2 
 Σαφινεια  και πλθρότθτα  τθσ  

πρόταςθσ  

Σαφινεια του περιεχομζνου 
τθσ πρόταςθσ και πλθρότθτα 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά  

9%  

100 

100 9  

Αςαφισ  περιγραφι  τθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά   

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ και  ελλείψεισ ωσ 
προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά   

0 

Α3 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ 

τθσ πρόταςθσ  

Εξαςφάλιςθ  του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/ 
εγκρίςεων/αδειϊν  

10%  

100 

100 10   

Εξαςφάλιςθ  μζρουσ  
απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/ 
εγκρίςεων/αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ 
αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ 
/εγκρίςεισ/άδειεσ 

30 

Α4 
εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία 

του κόςτουσ  

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο ≤ 5 

10%  

100 

100 10  

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/ εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/ εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/ 
εγκεκριμζνο > 30 

0 

Α5 
εαλιςτικότθτα του 

χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ 
τθσ επζνδυςθσ  

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με 
το είδοσ και το μζγεκοσ του 
ζργου   

10%  

50 

100 10  
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ 
των επιμζρουσ φάςεων 
υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

Α6 Αναγκαιότθτα τθσ πράξθσ 

Δεν υπάρχει παρόμοια 
υπθρεςία / υποδομι ςτθν 
Τοπικι / Δθμοτικι Ενότθτα 

7%  

100 

100 7  
Υπάρχει παρόμοια υπθρεςία / 
υποδομι ςτθν Τοπικι / 
Δθμοτικι Ενότθτα 

0 

A7 Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ναι 5% 100 100 5 
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Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (RIS)  Πχι 0 

Α8 
Ρροτεραιότθτεσ  τθσ υπο-

δράςθσ 

Θ επζνδυςθ υλοποιείται ςε 
ορεινι περιοχι ι ςε μικρό νθςί 
ζωσ 3.000 κατοίκουσ 

15  

 100 ι 0  

100 15  
ναι 100 

όχι 0 

Α9 
Αφξθςθ κζςεων απαςχόλθςθσ ςε 

ΕΜΕ 

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 
προβλζπεται θ δθμιουργία   
άνω τθσ μίασ (1) νζασ κζςθσ 
απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ) 

5% 

100 

100 5 

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 
προβλζπεται θ δθμιουργία  
μίασ νζασ κζςθσ απαςχόλθςθσ 
ςε ΕΜΕ (Ετιςιεσ Μονάδεσ 
Εργαςίασ)  

60 

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 
προβλζπεται  θ δθμιουργία 
ζωσ μίασ (1) νζασ κζςθσ  
απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ) 

30 

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου δεν 
προβλζπεται  δθμιουργία 
κζςεων απαςχόλθςθσ 

0 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ  ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ Α 80 

  ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ  ΚΑΤΘΓΟΛΑ Β. ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΕΑ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ 

Β1 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(Ρροθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ 

απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο 
ςχετικό με τθ φφςθ τθσ 

πρόταςθσ)   

(Κάκε ζτοσ επαγγελματικισ 
εμπειρίασ βακμολογείται με 20 
μονάδεσ-μζγιςτο τα 5 ζτθ ) 

3%  0-100 100 3  

Β2 
 Τίτλοι Σπουδϊν  ςχετικοί  με τθ 

φφςθ τθσ πρόταςθσ  

Ρτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ 

3% 

100 

100 3  

Ρτυχίο , ΙΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με 
τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ ι 
επαγγελματικι κατάρτιςθ 
τουλάχιςτον 200 ωρϊν ςχετικι 
με το αντικείμενο τθσ 
πρόταςθσ  

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευςθ  

0 

Β3 

Δυνατότθτα διάκεςθσ των ιδίων 
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ 

υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Ροςοςτό ιδίων Κεφαλαίων επί 
τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ 
*100% 

7% 0 - 100 100 7  

Β4 
Ρροϊκθςθ νεανικισ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ 
είναι νζοσ ≤ 35 ετϊν (φυςικό 
πρόςωπο) ι εταιρεία οι 
μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο 
ςφνολο τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν 

3%  

100 

100 3  Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό 
πρόςωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατζχουν ςε 
ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 50%  
νζοι ≤ 35 ετϊν  

0 

Β5 
Ρροϊκθςθ επιχειρθματικότθτασ 

ανζργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 
4% 

100 
100 4 

άνεργοι ζωσ 3 χρόνια 50 
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ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ  ΕΡΛΛΟΓΘΣ  ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ Β 20 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ (Α+Β)   100 

ΜΕΓΛΣΤΘ ΔΥΝΑΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ   100 

ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΔΥΝΑΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΕΓΚΛΣΘΣ (30% ΤΘΣ ΜΕΓΛΣΤΘΣ ΔΥΝΑΤΘΣ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ) 30 

 

Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ κα εξετάηεται ςυγκριτικά θ μοριοδότθςθ ςτο κριτιριο Α8 που ζχει  τθ μεγαλφτερθ βαρφτθτα 

(15%). Πποια προτεινόμενθ πράξθ ζχει τα περιςςότερα μόρια, κα προτάςςεται ςτον πίνακα των αποτελεςμάτων. Αν και 

πάλι υπάρξει ιςοβακμία λαμβάνεται υπόψθ θ μοριοδότθςθ ςτα κριτιρια  με βαρφτθτα 10% Α3,Α5,Α4(κατά ςειρά).  Εφόςον 

θ ιςοβακμία ςυνεχίηεται   τότε ελζγχεται  κατά ςειρά θ μοριοδότθςθ  ςτα κριτιρια  Α1,Α2  ςε ςυντελεςτι βαρφτθτασ 9% 

μετά ςτα κριτιρια  Α6,Β3  με βαρφτατα 7% και ζπειτα   ςτα κριτιρια  Α9,Α7 με βαρφτθτα  5% και τζλοσ το κριτιριο  Β5 με 

ςυντελεςτι 4%.  Αν θ ιςοβακμία εξακολουκεί να υφίςταται  τότε εξετάηεται θ μοριοδοτθςθ  των κριτιριων,  κατά ςειρά, 

ΒΑ,Β1,Β2  με ςυντελεςτι 3% .  
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ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΥΡΟΔΑΣΘΣ 19.2.7.2 

Α/Α  Κριτιρια ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΛΤΘΛΟΥ 
Βαρφτθτα 
(ποςοςτό 
%) 

Μοριοδότθςθ 
(κλίμακα 0-
100) 

Βακμολογία  
Ανοιγμζνθ 
βακμολογία  

ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑ  Α:  ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΘΣ ΡΟΤΑΣΘΣ  

Α1 
Σκοπιμότθτα τθσ 
πρόταςθσ  

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-
δράςθ 

12% 

100 

100 12 

Συςχζτιςθ με το 70% των  
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-
δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό 
μικρότερο του  30% των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

0 

Α2 
Σαφινεια και πλθρότθτα 
τθσ πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ 
προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

12% 

100 

100 12 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα ωσ 
προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ  και ελλείψεισ ωσ 
προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

0 

Α3 
εαλιςτικότθτα - 
αξιοπιςτία κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

11% 

100 

100 11 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 

0 

Α4 
εαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με 
το είδοσ και το μζγεκοσ του 
ζργου 

10% 

50 

100 10 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ 
των επιμζρουσ φάςεων 
υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

Α5 
Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ 
με Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ 
(RIS) 

Ναι 

5% 

100 

100 5 

Οχι 0 

Α6 

Καινοτόμοσ χαρακτιρασ 
τθσ πρόταςθσ / Χριςθ 
καινοτομίασ και νζων 
τεχνολογιϊν (τουριςμόσ / 
υπθρεςίεσ) 

Οργανωτικι καινοτομία / 
καινοτομία ςτο προιον ι ςτθ 
διαχείριςθ και λειτουργία 

15% 100 100 15 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ Α 65 

 ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑ Β  :  ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ  ΦΟΕΑ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΡΑΞΘΣ 

Β1 
Αξιολόγθςθ ςυνεργατικοφ 
ςχθματιςμοφ   

Για κάκε μζλοσ δίδονται 10 
βακμοί –μζγιςτοσ αρικμόσ 
βακμολογοφμενων μελϊν 10 

10%  10-100 100 10 

Β2 
Εμπειρία του υπευκφνου 
ςτθν εκτζλεςθ και 
ςυντονιςμό ζργου 

Ο υπεφκυνοσ ζχει ςυμμετάςχει 
τουλάχιςτον ςε ζνα ζργο 
ςυνεργαςίασ 

9% 100ι 0 100 9 
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ςυνεργαςίασ Ναι  100 

Πχι  0 

Β3 
Λκανότθτα, εμπειρία και 
αξιοπιςτία των μελϊν  του 
δικτφου 

Ροςοςτό >50% των μελϊν τθσ 
ςυνεργαςίασ ζχει ςυμμετάςχει 
ςε άλλο ςχιμα ςυνεργαςίασ 

8% 

100 

100 8 
Ροςοςτό <50% των μελϊν τθσ 
ςυνεργαςίασ ζχει ςυμμετάςχει 
ςε άλλο ςχιμα ςυνεργαςίασ 

0 

Β4 

Δυνατότθτα διάκεςθσ 
ιδίων κεφαλαίων για τθν 
ζναρξθ υλοποίθςθσ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί 
τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ 
*100% 

3% 0-100 100 3 

Β5 Σφςταςθ Φορζα 

Ζχει ςυςτακεί ο φορζασ 
υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ 

5% 
100 

100 5 
Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που 
απαιτείται 

0 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ Β 35 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ(Α+Β) 100 

ΜΕΓΙΣΘ ΔΤΝΑΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΘ ΔΤΝΑΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΘ (30% ΣΘ ΜΕΓΙΣΘ ΔΤΝΑΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) 30 

 

Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ κα εξετάηεται ςυγκριτικά θ μοριοδότθςθ ςτο κριτιριο Α6 που ζχει  τθ μεγαλφτερθ βαρφτθτα 

(15%). Πποια προτεινόμενθ πράξθ ζχει τα περιςςότερα μόρια, κα προτάςςεται ςτον πίνακα των αποτελεςμάτων. Αν και 

πάλι υπάρξει ιςοβακμία λαμβάνεται υπόψθ θ μοριοδότθςθ ςτα κριτιρια  με βαρφτθτα 12% (κατά ςειρά) Α1,Α2.  Εφόςον θ 

ιςοβακμία ςυνεχίηεται   τότε ελζγχεται  κατά ςειρά θ μοριοδότθςθ  ςτο κριτιριο Α3 με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 11% μετά 

και κατά ςειρά  ςτα κριτιρια  Β1,Α4  ςε ςυντελεςτι βαρφτθτασ 10% % μετά ςτο κριτιριο   Β2,  με βαρφτατα 9% , ζπειτα   

ςτο κριτιριο  Β3  με βαρφτθτα 8% και τζλοσ ςτα κριτιρια Α5,Β5(κατά ςειρά)  με ςυντελεςτι 5%.  Αν θ ιςοβακμία 

εξακολουκεί να υφίςταται  τότε εξετάηεται θ μοριοδοτθςθ  του κριτθρίου Β4   με ςυντελεςτι 3% .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

1θ Ρρόςκλθςθ_CLLD/LEADER_Λδιωτικά  ΑΝ.ΛΟ.Ν Α.Α.Ε ΟΤΑ. – Ραράρτθμα ΛΛ_1 ΟΔΘΓΟΣ                                                     
78 

 

 
ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΥΡΟΔΑΣΘΣ 19.2.7.3 

Α/Α  Κριτιρια ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΛΤΘΛΟΥ Βαρφτθτα  Μοριοδότθςθ  Βακμολογία  
Ανοιγμζνθ 
βακμολογία  

ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑ  Α:  ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΘΣ ΡΟΤΑΣΘΣ  

Α1 Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ  

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-
δράςθ 

10% 

100 

100 10 

Συςχζτιςθ με το 70% των  ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο 
του  30% των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

0 

Α2 
Σαφινεια και πλθρότθτα 
τθσ πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ 
τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

15% 

100 

100 15 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ 
αλλά πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  
και ελλείψεισ ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

0 

Α3 
εαλιςτικότθτα - αξιοπιςτία 
κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

15% 

100 

100 15 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 

0 

Α4 
εαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

10% 

50 

100 10 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ 
του ζργου 

50 

Α5 
Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με 
Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (RIS) 

Ναι 

5% 

100 

100 5 

Οχι 0 

Α6 

Καινοτόμοσ χαρακτιρασ τθσ 
πρόταςθσ / Χριςθ 
καινοτομίασ και νζων 
τεχνολογιϊν (τουριςμόσ / 
υπθρεςίεσ) 

Οργανωτικι καινοτομία / 
καινοτομία ςτο προιον ι ςτθ 
διαχείριςθ και λειτουργία 

10% 100 100 10 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ Α 65 

 ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑ Β  :  ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ  ΦΟΕΑ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΡΑΞΘΣ 

Β1 
Αξιολόγθςθ ςυνεργατικοφ 
ςχθματιςμοφ   

Για κάκε μζλοσ δίδονται 10 
βακμοί –μζγιςτοσ αρικμόσ 
βακμολογοφμενων μελϊν 10 

10%  10-100 100 10 

Β2 

Εμπειρία του υπευκφνου 
ςτθν εκτζλεςθ και 
ςυντονιςμό ζργου 
ςυνεργαςίασ 

Ο υπεφκυνοσ ζχει ςυμμετάςχει 
τουλάχιςτον ςε ζνα ζργο 
ςυνεργαςίασ 

9% 

100ι 0 

100 9 
Ναι  100 

Πχι  0 
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Β3 
Λκανότθτα, εμπειρία και 
αξιοπιςτία των μελϊν  του 
δικτφου 

Ροςοςτό >50% των μελϊν τθσ 
ςυνεργαςίασ ζχει ςυμμετάςχει ςε 
άλλο ςχιμα ςυνεργαςίασ 

8% 

100 

100 8 
Ροςοςτό <50% των μελϊν τθσ 
ςυνεργαςίασ ζχει ςυμμετάςχει ςε 
άλλο ςχιμα ςυνεργαςίασ 

0 

Β4 

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων 
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ 
υλοποίθςθσ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί 
τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

3% 0-100 100 3 

Β5 Σφςταςθ Φορζα 

Ζχει ςυςτακεί ο φορζασ 
υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ 

5% 
100 

100 5 
Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που 
απαιτείται 

0 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ Β 35 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ(Α+Β) 100 

ΜΕΓΙΣΘ ΔΤΝΑΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

ΕΛΑΧΙΣΘ ΔΤΝΑΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΘ (30% ΣΘ ΜΕΓΙΣΘ ΔΤΝΑΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) 30 

 

Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ κα εξετάηεται ςυγκριτικά θ μοριοδότθςθ ςτο κριτιριο Α2, Α3(κατά ςειρά)  που ζχουν   τθ 

μεγαλφτερθ βαρφτθτα (15%). Πποια προτεινόμενθ πράξθ ζχει τα περιςςότερα μόρια, κα προτάςςεται ςτον πίνακα των 

αποτελεςμάτων. Αν και πάλι υπάρξει ιςοβακμία λαμβάνεται υπόψθ θ μοριοδότθςθ ςτα κριτιρια  με βαρφτθτα 10% (κατά 

ςειρά) Α1,Β1,Α6,Α4.  Εφόςον θ ιςοβακμία ςυνεχίηεται   τότε ελζγχεται  θ μοριοδότθςθ  ςτο κριτιριο   Β2,  με βαρφτατα 9% , 

ζπειτα   ςτο κριτιριο  Β3  με βαρφτθτα 8% και τζλοσ ςτα κριτιρια Α5,Β5(κατά ςειρά)  με ςυντελεςτι 5%.  Αν θ ιςοβακμία 

εξακολουκεί να υφίςταται  τότε εξετάηεται θ μοριοδοτθςθ  του κριτθρίου Β4   με ςυντελεςτι 3% .  
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ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΥΡΟΔΑΣΘΣ 19.2.7.7 

Α/Α  Κριτιρια ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΛΤΘΛΟΥ Βαρφτθτα  Μοριοδότθςθ  Βακμολογία  
Ανοιγμζνθ 
βακμολογία  

ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑ  Α:  ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΘΣ ΡΟΤΑΣΘΣ  

Α1 Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ  

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-
δράςθ 

20% 

100 

100 20 

Συςχζτιςθ με το 70% των  ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο 
του  30% των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

0 

Α2 
Σαφινεια και πλθρότθτα 
τθσ πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ 
τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

15% 

100 

100 15 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ 
αλλά πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  
και ελλείψεισ ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

Α3 
εαλιςτικότθτα - 
αξιοπιςτία κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

15% 

100 

100 15 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 

0 

Α4 
εαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

15% 

50 

100 15 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ 
του ζργου 

50 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ Α 65 

 ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑ Β  :  ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ  ΦΟΕΑ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΡΑΞΘΣ 

Β1 
Αξιολόγθςθ ςυνεργατικοφ 
ςχθματιςμοφ   

Για κάκε μζλοσ δίδονται 10 
βακμοί –μζγιςτοσ αρικμόσ 
βακμολογοφμενων μελϊν 10 

10%  10-100 100 10 

Β2 

Εμπειρία του υπευκφνου 
ςτθν εκτζλεςθ και 
ςυντονιςμό ζργου 
ςυνεργαςίασ 

Ο υπεφκυνοσ ζχει ςυμμετάςχει 
τουλάχιςτον ςε ζνα ζργο 
ςυνεργαςίασ 

5% 

100ι 0 

100 5 
Ναι  100 

Πχι  0 

Β3 
Λκανότθτα, εμπειρία και 
αξιοπιςτία των μελϊν  του 
δικτφου 

Ροςοςτό >50% των μελϊν τθσ 
ςυνεργαςίασ ζχει ςυμμετάςχει ςε 
άλλο ςχιμα ςυνεργαςίασ 

5% 

100 

100 5 
Ροςοςτό <50% των μελϊν τθσ 
ςυνεργαςίασ ζχει ςυμμετάςχει ςε 
άλλο ςχιμα ςυνεργαςίασ 

0 

Β4 

Δυνατότθτα διάκεςθσ 
ιδίων κεφαλαίων για τθν 
ζναρξθ υλοποίθςθσ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

5% 0-100 100 5 

Β5 Σφςταςθ Φορζα 
Ζχει ςυςτακεί ο φορζασ 
υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ 

10% 100 100 10 
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Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που 
απαιτείται 

0 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ Β 35 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ(Α+Β) 100 

ΜΕΓΙΣΘ ΔΤΝΑΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΘ ΔΤΝΑΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΘ (30% ΣΘ ΜΕΓΙΣΘ ΔΤΝΑΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) 30 

 

Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ κα εξετάηεται ςυγκριτικά θ μοριοδότθςθ ςτο κριτιριο Α1 που ζχει  τθ μεγαλφτερθ βαρφτθτα 

(20%). Πποια προτεινόμενθ πράξθ ζχει τα περιςςότερα μόρια, κα προτάςςεται ςτον πίνακα των αποτελεςμάτων. Αν και 

πάλι υπάρξει ιςοβακμία λαμβάνεται υπόψθ θ μοριοδότθςθ ςτα κριτιρια Α2,Α3,Α4(κατά ςειρά)   με βαρφτθτα 15%   

Εφόςον θ ιςοβακμία ςυνεχίηεται   τότε ελζγχεται  θ μοριοδότθςθ  κατά ςειρά  ςτα κριτθρια   Β5,Β1,  με βαρφτατα 10% , Αν 

θ ιςοβακμία εξακολουκεί να υφίςταται  τότε εξετάηεται θ μοριοδοτθςθ  κατά ςειρά  των κριτθρίων Β2,Β3,Β4   με 

ςυντελεςτι 5% .  
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ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ  

ΚΡΙΣΘΡΙΟ: ΑΦΘΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΘΡΟΣΘΣΑ ΣΘ ΠΡΟΣΑΘ  

Εξζταςθ κριτθρίου:  

Εξετάηεται θ πλθρότθτα και ςαφινεια τθσ πρόταςθσ ωσ προσ:  

i. Τθν ανάλυςθ και περιγραφι του φυςικοφ αντικειμζνου, όςον αφορά:   

 Στα βαςικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτθριςτικά, 

 ςτθ μεκοδολογία υλοποίθςθσ (επιλογι μεκοδολογίασ και ανάλυςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ ι των 

επιμζρουσ υποζργων αυτισ, απαιτοφμενεσ ενζργειεσ, χρονικι αλλθλουχία ενεργειϊν), 

ii.  Τθν ανάλυςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ, όςον αφορά   

 ςτθν πλθρότθτα του προτεινόμενου προχπολογιςμοφ (εξετάηεται εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία 

κόςτθ για τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου/ παραδοτζων),   

 τθ ςαφινεια των ςτοιχείων εκτίμθςθσ του εφλογου κόςτουσ των δαπανϊν κλπ 

iii.  Στθν αποτφπωςθ των παραδοτζων τθσ πράξθσ,  

iv. iv. ςτθν πλθρότθτα των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν που τεκμθριϊνουν τα αναγραφόμενα ςτθν 

Αίτθςθ Στιριξθσ και το Ραράρτθμα τθσ 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ: ΚΟΠΙΜΟΣΘΣΑ ΣΘ ΠΡΟΣΑΘ (ΕΙΔΙΚΟΙ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤ ΕΞΤΠΘΡΕΣΟΤΝΣΑΙ ΜΕ ΣΘΝ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΠΡΟΣΑΘ)  

Εξζταςθ κριτθρίου:  

Εξετάηεται θ ςυςχζτιςθ των ςτόχων τθσ πράξθσ και το ποςοςτό εξυπθρζτθςθσ των ειδικϊν ςτόχων του τοπικοφ 

προγράμματοσ, όπωσ αναλφονται ςτο εγκεκριμζνο αναμορφωμζνο Τοπικό Ρρόγραμμα. Θ ςυςχζτιςθ με τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ προγράμματοσ κα υπολογίηεται ποςοςτιαία και κα βακμολογείται ανάλογα. 

 

ΣΡΑΣΘΓΙΚΟ ΣΟΧΟ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Ρλζον των ποριςμάτων που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ SWOT, ςτον κακοριςμό των ςτόχων του τοπικοφ προγράμματοσ λαμβάνονται 
υπόψθ:  

1. Οι ςτρατθγικοί ςτόχοι του ΡΑΑ 2014-2020και ειδικότερα:  

 Μετάβαςθ ςε ζνα ιςχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό ςφςτθμα  

 Αφξθςθ τθσ «προςτικζμενθσ» αξίασ των αγροτικϊν περιοχϊν  

2. Οι ςτρατθγικζσ επιλογζσ του ΕΡΑλΘ 2014-2020 και ειδικότερα:  

 Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΜΜΕ του τομζα τθσ Αλιείασ και τθσ Υδατοκαλλιζργειασ και  

 Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ και ςτθν προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων.  

Ο κακοριςμόσ του ςτρατθγικοφ ςτόχου υπαγορεφεται από τθν ανάγκθ επαναςφνταξθσ τθσ υφιςτάμενθσ αναπτυξιακισ πορείασ τθσ 
περιοχισ παρζμβαςθσ, θ οποία παρουςιάηει χωρικζσ και τομεακζσ ςτρεβλϊςεισ, με ζλλειψθ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ και ςυγκεκριμζνθσ 
πολιτιςτικισ αναφοράσ. Η κατάςταςθ αυτι ςυναρτάται κυρίωσ με τθν μονοδιάςτατθ ραγδαία ανάπτυξθ του παραδοςιακοφ μαηικοφ 
παρακεριςτικοφ τουριςμοφ (τρίπτυχο ιλιοσ-κάλαςςα-άμμοσ).   

Η πραγματικότθτα αυτι επζφερε:  

 αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο οικιςτικό και φυςικό περιβάλλον, λόγω τθσ άναρχθσ οικοδόμθςθσ τουριςτικϊν υποδομϊν ςτα 
παράλια τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, 

 γενικότερεσ πιζςεισ ςτο φυςικό περιβάλλον,  

 απεριμωςθ τθσ ενδοχϊρασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ από οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ και πλθκυςμό, 

 αρνθτικζσ επιδράςεισ ςτθν κοινωνικι ςυνοχι και ςτθν πολιτιςμικι κουλτοφρα, 

 μερικι εκμετάλλευςθ τθσ τοπικισ προςτικζμενθσ αξίασ, λόγω οικονομικισ εξάρτθςθσ από τα κανάλια διανομισ των μεγάλων 
touroperators, 
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 υποχϊρθςθ τθσ ςυγκριτικισ κζςθσ του πρωτογενι τομζα και των ςυνδεδεμζνων με αυτϊν κλάδων του δευτερογενι (με 
εξαίρεςθ το μζλι και τθν τελευταία πενταετία του λαδιοφ), 

 μθ αξιοποίθςθ των πλεονεκτθμάτων ανάπτυξθσ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ και λοιπϊν δραςτθριοτιτων και ζλλειψθ 
διαςφνδεςθσ ςθμαντικϊν κρίκων αναπτυξιακισ αλυςίδασ με τον τουριςμό (πολιτιςμόσ, περιβάλλον, γαςτρονομία, αρχιτεκτονικι 
κλθρονομιά και πολιτιςτικι δθμιουργία), 

 μειωμζνθ απόκριςθ ςτισ ανάγκεσ δικτυϊςεων και ςυνεργαςιϊν μεταξφ ομοειδϊν και ςυμπλθρωματικϊν παραγωγικϊν 
δραςτθριοτιτων και επιχειριςεων. 

Τα πλεονεκτιματα που αποκόμιςε θ περιοχι παρζμβαςθσ από τον τουριςμό (κυρίωσ οικονομικά οφζλθ, εξειδίκευςθ ανκρϊπινου 
δυναμικοφ, προβολι) προδιζγραψαν αξιόλογθ τοπικι ευθμερία τισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ. Ο παρακεριςτικόσ τουριςμόσ κα αποτελεί και 
ςτο μζλλον τθν ατμομθχανι τθσ τοπικισ οικονομίασ, παρόλο που ςε επίπεδο αναβάκμιςθσ δθμοςίων υποδομϊν και του εκςυγχρονιςμοφ 
των υποδομϊν διανυκτζρευςθσ καταγράφεται ςχετικι υςτζρθςθ, γεγονόσ που αντανακλά μθ ικανοποιθτικι ποιότθτα ηωισ για τον τοπικό 
πλθκυςμό και τθ προςζλκυςθ επιςκεπτϊν χαμθλοφ ειςοδθματικοφ επιπζδου Ωςτόςο, θ διατιρθςθ τθσ περιοχισ, ωσ κακιερωμζνου 
διεκνοφσ τουριςτικοφ προοριςμοφ κακιςτά απαραίτθτθ τθν παρακολοφκθςθ των εξελίξεων και τάςεων ςτον τουριςτικό τομζα και τθν 
ετοιμότθτα και ευελιξία ενςωμάτωςθσ και προςφοράσ νζων τουριςτικϊν προϊόντων, που ςυνοδεφονται από υψθλι προςτικζμενθ αξία.  Η 
αναδιάταξθ του παραγωγικοφ προτφπου τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ βαςίηεται ςτθ διαςφνδεςθ των παραγωγικϊν τομζων, τθ βιϊςιμθ 
αξιοποίθςθ των οικολογικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων, τθν ποιοτικι  αναβάκμιςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν και γενικά τθ διαςφάλιςθ τθσ 
βιωςιμότθτασ του με περιβαλλοντικοφσ όρουσ. 

Κομβικζσ προτεραιότθτεσ εδϊ αποτελοφν θ δθμιουργία νζασ προςτικζμενθσ αξίασ του παραγωγικοφ ςυςτιματοσ, ςτθριηόμενθ ςτα 
ςυγκριτικά πλεονεκτιματα του τόπου, με τθν αξιοποίθςθ τομζων όπωσ θ Αγροδιατροφι, θ Θαλάςςια Οικονομία, ο (ποιοτικόσ & κεματικόσ) 
Τουριςμόσ, θ Ρράςινθ και θ Δθμιουργικι Οικονομία (με τρόπο φιλικό προσ το περιβάλλον) και θ δθμιουργία ιςχυρϊν διατομεακϊν 
ςυνδζςεων. 

Η υλοποίθςθ του Στρατθγικοφ Στόχου ςχεδιάηεται να πραγματοποιθκεί μζςω τριϊν βαςικϊν πυλϊνων ι τριϊν Γενικών Αναπτυξιακών 
τόχων:  

Γενικοί αναπτυξιακοί ςτόχοι:  

Α. Διαφοροποίθςθ του παραγωγικοφ προτφπου 

Β. Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ  

Γ. Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ,  

οι οποίοι εξειδικεφονται ςτουσ ακόλουκουσ Ειδικοφσ Αναπτυξιακοφσ Στόχουσ: 

Ειδικοί αναπτυξιακοί ςτόχοι:  

i. Διαφοροποίθςθ και βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τουριςτικοφ προϊόντοσ και διαςφνδεςι του με τθν αγροδιατροφικι 
αλυςίδα, το πολιτιςτικό και περιβαλλοντικό απόκεμα τθσ περιοχισ 

ii. Ενίςχυςθ και εμπλουτιςμόσ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα 

iii. Ανάδειξθ τθσ τοπικισ ταυτότθτασ ωσ ςτοιχείο ενίςχυςθσ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ  

iv. Τόνωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ οικονομίασ  

v. Αειφόροσ διαχείριςθ των πόρων,  ωσ ςτοιχείο βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων και τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ 

vi. Βελτίωςθ υποδομϊν και παροχι ποιοτικϊν υπθρεςιϊν προσ τον τοπικό πλθκυςμό, με ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ 

Η παραπάνω ςτόχευςθ αντιμετωπίηει αποτελεςματικά τισ προκλιςεισ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και δθμιουργεί ςυνκικεσ άμβλυνςθσ των 
αδυναμιϊν και αντιμετϊπιςθσ των απειλϊν  που χαρακτθρίηουν τθν περιοχι παρζμβαςθσ. 

Ραράλλθλα αξιοποιεί τισ υπαρκτζσ ευκαιρίεσ και τα πλεονεκτιματα που χαρακτθρίηουν το αναπτυξιακό δυναμικό τθσ περιοχισ, και 
ειδικότερα: 

 Τθν φπαρξθ ικανοφ αρικμοφ προϊόντων, τα οποία μποροφν να ςυνδεκοφν με τθν τοπικι γαςτρονομία, δθμιουργϊντασ υψθλι 
προςτικζμενθ αξία ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ, ςυνκικεσ μεγζκυνςθσ τθσ οικονομικισ και τθσ τοπικισ απαςχόλθςθσ  και 
δθμιουργία διακριτισ αναγνωρίςιμθσ ταυτότθτασ ςε ςυνδυαςμό με τον πολιτιςμό και το περιβάλλον, 

 Τθν αναγνωριςιμότθτα και ελκυςτικότθτα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ ωσ  διεκνοφσ εμβζλειασ τουριςτικόσ προοριςμόσ, 
αποτζλεςμα τθσ διακεςιμότθτασ μοναδικϊν πολιτιςμικϊν ςτοιχείων, λόγω τθσ ιςτορικισ διαςφνδεςθσ τθσ περιοχισ με 
πολιτιςμοφσ τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ,  και των ιδιαίτερων φυςικϊν τθσ πόρων. Τα παραπάνω δίνουν τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ 
τουριςτικϊν προϊόντων αξίασ, ςυνδεδεμζνων με τον τομζα τθσ πολιτιςτικισ και δθμιουργικισ οικονομίασ, κακϊσ και τθν 
ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ. Τζλοσ, θ βελτίωςθ των υποδομϊν πρόςβαςθσ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ 
δθμιουργεί προχποκζςεισ επιμικυνςθσ τθσ τουριςτικισ περιόδου. 

 Η φπαρξθ ςυνεκτικισ περιοχισ παρζμβαςθσ ςτον τομζα τθσ αλιείασ, ιδιαίτερθσ περιβαλλοντικισ αξίασ, ικανισ να διαμορφϊςει 
ιδιαίτερθ ταυτότθτα ςτθριηόμενθ ςτθ διαφοροποίθςθ των δραςτθριοτιτων και ςτθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ που 
προςφζρει θ κάλαςςα και θ παράκτια ανάπτυξθ. 

 Η ελκυςτικότθτα  τθσ περιοχζσ παρζμβαςθσ  που βαςίηεται μεταξφ των άλλων και ςτα μοναδικά χαρακτθριςτικά τθσ ενδοχϊρασ 
τθσ, με τα μοναδικά αρχιτεκτονικά, πολιτιςτικά και  ιςτορικά τθσ ςτοιχεία. Η αξιοποίθςθ αυτοφ του βαςικοφ πλεονεκτιματοσ 
βαςίηετε ςτθν φπαρξθ μιασ ηωντανισ υπαίκρου,  θ οποία απαιτεί τθν φπαρξθ δράςεων και ανάπτυξθ υπθρεςιϊν κοινωνικισ 
ςυνοχισ, ςυντιρθςθσ και ανάδειξθσ των παραδοςιακϊν οικιςμϊν, των χαρακτθριςτικϊν αρχιτεκτονικϊν τθσ ςτοιχείων, κακϊσ 
και των υποδομϊν διατιρθςθσ και προβολισ των λαογραφικϊν  τθσ ςτοιχείων. 

Η ειδικι αυτι ςτόχευςθ οδθγεί ςτο επόμενο βιμα, ιτοι τθν επιλογι κεματικϊν κατευκφνςεων, όπωσ αναπτφςςεται ςτθν Ενότθτα που 
ακολουκεί. 
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Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ, τθν ανάλυςθ SWOT, τισ προτεραιότθτεσ του 
ΕΣΡΑ 2014-20, το Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-20 και ειδικά το Μζτρο 19, το Ε.Ρ. Αλιείασ και Θάλαςςασ 2014-20 και κυρίωσ τθν 
4θ προτεραιότθτα, τθ μακρά τοπικι διαβοφλευςθ, που προθγικθκε, κακϊσ και τισ κατευκφνςεισ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του 
ΡΑΑ για τθν αναμόρφωςθ των τοπικϊν προγραμμάτων, οι κεματικζσ κατευκφνςεισ τοπικισ ανάπτυξθσ CLLD/LEADER για τθν περιοχι 
παρζμβαςθσ κακορίηονται ωσ ακολοφκωσ.  

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΣΟΠΙΚΘ ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ 

1θ  Θεματικι Κατεφκυνςθ: Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγρο-διατροφικοφ τομζα 

2θ  Θεματικι Κατεφκυνςθ: Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ 

3θ  Θεματικι Κατεφκυνςθ: Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ 

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ: ΒΕΛΣΙΩΘ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ 

10θ  Θεματικι Κατεφκυνςθ: Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ 

 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ: ΕΣΟΙΜΟΣΘΣΑ ΕΝΑΡΞΘ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΠΡΟΣΑΘ, 
 
Εξζταςθ κριτθρίου:  

Αξιολογείται αν ζχει επιτευχκεί 

 Το ςφνολο των εγκρίςεων για τθν ζναρξθ του ζργουι  

 Θ  εξαςφάλιςθ μζρουσ των εγκρίςεων/αδειϊν/απαλλακτικϊν εγγράφων και γνωμοδοτιςεων   

 Θ  υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για τθν ζκδοςθ εγκρίςεων, αδειϊν, γνωμοδοτιςεων κλπ.  

Θ βακμολόγθςθ προκφπτει από τον ζλεγχο των προςκομιςκζντων δικαιολογθτικϊν και των αναγραφόμενων ςτο 
πεδίο 10. «ΣΥΝΤΟΜΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ ςτο ΡΣΚΕ.  Επίςθσ αξιολογείται κατά 
πόςο ζχουν ολοκλθρωκεί οι διαδικαςίεσ ςφςταςθσ του φορζα, θ φπαρξθ οριςτικοφ ςυμφωνθτικοφ αγοράσ ι 
μίςκωςθσ/παραχϊρθςθσ ακινιτου.  

Τίκενται μθδενικά μόρια ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχει πραγματοποιθκεί καμία από τισ παραπάνω ενζργειεσ. 

Κριτιριο: Ρεαλιςτικότθτα  χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

 Εξζταςθ κριτθρίου:  

Εξετάηεται θ αλλθλουχία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των εργαςιϊν τθσ πράξθσ, ωσ προσ: 

i. το φυςικό αντικείμενο του ζργου 
ii. τθν επιλεγμζνθ μζκοδοσ υλοποίθςθσ (αυτεπιςταςία, ανάκεςθ κλπ), 
iii. τουσ ενδεχόμενουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ π.χ. αρχαιολογικά ευριματα ι 

πικανζσ κακυςτεριςεισ ςχετικά με τθν ζκδοςθ κανονιςτικϊν αποφάςεων που απαιτοφνται για τθν 
υλοποίθςθ τθσ πράξθσ, 

iv. το επίπεδο ωριμότθτασ τθσ πράξθσ  
v. τον ορκολογικό προςδιοριςμό των επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου (μελζτθ, άδειεσ, εγκρίςεισ, 

καταςκευι, προμικεια κλπ)  

Ωσ βάςθ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν χρονοδιαγράμματα ςυναφϊν πράξεων που ζχουν υλοποιθκεί, με βάςθ τθν 

πρότερθ εμπειρία τθσ ΟΤΔ. 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ: ΡΕΑΛΙΣΙΚΟΣΘΣΑ – ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΚΟΣΟΤ 
 
Εξζταςθ κριτθρίου:  

Ελζγχεται εάν ζχουν ςυμπλθρωκεί ορκά οι πίνακεσ του αναλυτικοφ προχπολογιςμοφ και αν ζχει ςυνταχκεί ο 
προχπολογιςμόσ των κτιριακϊν με βάςθ τισ τιμζσ μονάδασ  του Ρίνακα Μζγιςτων Τιμϊν Μονάδασ (Ραράρτθμα ΙΙ_6), 
κακϊσ και εάν για τισ λοιπζσ δαπάνεσ ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ. 
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Ειδικότερα  κατά τθν εξζταςθ του προχπολογιςμοφ τθσ πράξθσ: 

 Γίνονται δεκτζσ τιμζσ μονάδασ ίςεσ ι μικρότερεσ αυτϊν που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ_6 ΡΙΝΑΚΑΣ 
ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ τθσ περιοχισ εφαρμογισ τθσ υποδράςθσ. Στθν 
περίπτωςθ που μια εργαςία δεν περιλαμβάνεται ςτον πίνακα, κα πρζπει να τεκμθριϊνεται το εφλογο του 
κόςτουσ με ςυγκρίςιμεσ προςφορζσ. 

 Για τθν εξζταςθ του εφλογου κόςτουσ λαμβάνονται υπόψθ οι προςφορζσ που αφοροφν ομοειδι και 
εφάμιλλα προϊόντα. Εφόςον το μοναδιαίο ανά τεμάχιο κόςτοσ αυτϊν υπερβαίνει ςε αξία τα 1.000€, ι τα 
5.000€ ςυνολικοφ ποςοφ ανά είδοσ, απαιτοφνται τρεισ (3) ςυγκρίςιμεσ προςφορζσ για το εν λόγω τεμάχιο, 
ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ τουλάχιςτον μία (1). Είναι δυνατό να γίνει δεκτι μία προςφορά, θ οποία δεν 
είναι θ πλζον ςυμφζρουςα οικονομικά, αρκεί ο δικαιοφχοσ να τεκμθριϊνει και θ ΟΤΔ να αποδζχεται, τθν 
μοναδικότθτα ι τθν υψθλι ποιότθτα ι τισ ειδικζσ προδιαγραφζσ που προςφζρει το προμθκευόμενο 
προϊόν. 

Το κριτιριο βακμολογείται με βάςθ τθν απόκλιςθ που τυχόν προκφψει κατά τθν αξιολόγθςθ, μεταξφ του αιτοφμενου 
και του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ, βάςει του τφπου: 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο) /εγκεκριμζνο.  

 
ΚΡΙΣΘΡΙΟ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΟ ΧΑΡΑΚΣΘΡΑ ΣΘ ΠΡΟΣΑΘ/ ΧΡΘΘ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
Εξζταςθ κριτθρίου:  

Εξετάηεται από το ςχετικό πεδίο αίτθςθσ ςτιριξθσ  και τα ςυνοδευτικά ςχετικά δικαιολογθτικά, όπωσ μελζτεσ, 
εγχειρίδια, ςχζδια, πιςτοποιθτικά των προμθκευτϊν, ζντυπα τεχνικϊν προδιαγραφϊν του προβλεπόμενου 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, βεβαιϊςεισ επίςθμων ι ςυλλογικϊν φορζων (Ρανεπιςτιμια, Επιμελθτιρια κλπ) ι 
άλλων φορζων τθσ αγοράσ, που αναπτφςςουν δραςτθριότθτα ςχετικι με το εν λόγω προϊόν, ι οποιοδιποτε άλλο 
ζγγραφο αποδεικνφει επαρκϊσ το κριτιριο,αν θ προτεινόμενθ πράξθζχει χαρακτθριςτικά ι ςτοιχεία, όπωσ αυτά 
αναφζρονται ακολοφκωσ και ορίηουν τθν ζννοια τθσ καινοτομίασ. 
 
Η Καινοτομία ορίηεται ωσ «θ εφαρμοςμζνθ χριςθ τθσ γνϊςθσ με ςκοπό τθν παραγωγι ι/και παροχι νζων ι ουςιαςτικά βελτιωμζνων 
προϊόντων, διαδικαςιϊν ι/και υπθρεςιϊν που βρίςκουν άμεςθσ παραγωγικισ, χρθςτικισ ι/και εμπορικισ εφαρμογισ». Εναλλακτικά 
μπορεί να οριςκεί ότι θ καινοτομία ςυνίςταται ςτθν παραγωγι, τθν αφομοίωςθ και τθν εκμετάλλευςθ με επιτυχία των νζων επιτευγμάτων 
ι ιδεϊν ςτον οικονομικό και κοινωνικό τομζα. 
Μια Καινοτόμοσ Δράςθ μπορεί να είναι ριηοςπαςτικι, ι ςταδιακι (ανάλογα με τισ αλλαγζσ ςε υφιςτάμενεσ λειτουργίεσ μιασ επιχείρθςθσ) 
και μπορεί να αναφζρεται ςε ζνα νζο προϊόν ι μια νζα υπθρεςία, ςτουσ τρόπουσ παραγωγισ τουσ ι ςτθν τεχνολογία που χρθςιμοποιείται, 
όπωσ και ςτθν διοικθτικι δομι ενόσ οργανιςμοφ (εςωτερικά ι εξωτερικά ςε ςχζςθ με τουσ πελάτεσ ι καταναλωτζσ). 
 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
 
Ωσ τεχνολογικι καινοτομία ορίηεται: 
 

 Η ειςαγωγι ςτθν αγορά ενόσ νζου ι ςθμαντικά βελτιωμζνου ςε ςχζςθ με τα βαςικά του χαρακτθριςτικά, τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, το ενςωματωμζνο λογιςμικό ι άλλα μθ υλικά ςυςτατικά, προςτικζμενεσ χριςεισ ι τθ φιλικότθτα προσ τον 
χριςτθ, προϊόντοσ (υλικοφ αγακοφ ι υπθρεςίασ), ι, 

  Η ειςαγωγι ςτθν επιχείρθςθ μίασ νζασ ι ςθμαντικά βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ παραγωγισ, μεκόδου παροχισ και διανομισ ι 
διαδικαςίασ υποςτιριξθσ για τα αγακά ι τισ υπθρεςίεσ. Το αποτζλεςμα (τθσ διαδικαςίασ) κα πρζπει να είναι ςθμαντικό ςε 
ςχζςθ με τον όγκο τθσ παραγωγισ, τθν ποιότθτα των προϊόντων ι το κόςτοσ παραγωγισ και διανομισ. Κακαρά οργανωτικζσ ι 
διοικθτικζσ μεταβολζσ δεν περιλαμβάνονται ςτθν τεχνολογικι καινοτομία. 

Επιπρόςκετα, θ τεχνολογικι καινοτομία πρζπει να βαςίηεται ςτα αποτελζςματα νζων τεχνολογικϊν εξελίξεων, νζων ςυνδυαςμϊν 
υπαρχουςϊν τεχνολογιϊν ι ςτθ χρθςιμοποίθςθ άλλου είδουσ γνϊςεων που αποκτικθκαν από τθν επιχείρθςθ. Οι μεταβολζσ κακαρά 
αιςκθτικισ φφςεωσ δεν περιλαμβάνονται. 
 
ΟΓΑΝΩΤΙΚΗ -ΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
 
Οργανωτικι μθ τεχνολογικι καινοτομία είναι θ εφαρμογι νζων μεκόδων ι μεταβολϊν των μεκόδων, όςον αφορά τθ δομι ι τθ διοίκθςθ 
τθσ επιχείρθςθσ, που αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ τθσ χριςθσ των γνϊςεων ςτθν επιχείρθςθ, τθσ ποιότθτασ των αγακϊν και των υπθρεςιϊν 
ι τθσ αποτελεςματικότθτασ των ροϊν εργαςίασ. 
Μθ τεχνολογικι καινοτομία εμπορίασ είναι θ εφαρμογι νζων ι βελτιωμζνων ςχεδίων ι μεκόδων πϊλθςθσ που αποςκοποφν ςτθν αφξθςθ 
τθσ ελκυςτικότθτασ των αγακϊν και των υπθρεςιϊν ι ςτθν είςοδο ςε νζεσ αγορζσ. 
Α) Παραδείγματα του τι μπορεί να αφορά θ τεχνολογικι καινοτομία(Ο κατάλογοσ είναι ενδεικτικόσ και δεν εξαντλεί όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ.) 
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1. Βιομθχανία / Ραραγωγι 
Καινοτομία προϊόντοσ / διαδικαςίασ 

I. Νζεσ μζκοδοι ςτθν παραςκευι τελικϊν και άλλων προϊόντων / υπθρεςιϊν με νζεσ πρϊτεσ φλεσ 
II. Χριςθ νζων φιλικϊν προσ το περιβάλλον υλικϊν 

III. Ρροϊόντα βιοτεχνολογίασ 
IV. Νζεσ ενεργειακζσ τεχνολογίεσ ςτον πρωτογενι τομζα 
V. Φάρμακα βιολογικισ βάςθσ 

VI. Νζεσ διαγνωςτικζσ μζκοδοι ςτθν ιατρικι ι ςτθν παραγωγι 
VII. Τεχνολογίεσ αιςκθτιρων 

VIII. Ρροϊόντα για τθν παροχι προςταςίασ του χριςτθ ι περιβάλλοντοσ 
IX. Συςτιματα ολικισ διαχείριςθσ απορριμμάτων ι αποβλιτων 
X. Αξιοποίθςθ απορριμμάτων / αποβλιτων. 

XI. Μείωςθ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ανά μονάδα προϊόντοσ / υπθρεςίασ 
XII. Ενςωμάτωςθ «πράςινων» τεχνολογιϊν ςτθν παραγωγικι / παροχι υπθρεςιϊν 

XIII. Μζκοδοσ μζτρθςθσ και ελζγχου διαδικαςιϊν ι/και ποιότθτασ των προϊόντων με αιςκθτιρεσ 
XIV. Συςτιματα που μετροφν και ελζγχουν τα αποκζματα των προϊόντων 
XV. Ειςαγωγι μεκόδων που ςτθρίηονται ςε ψθφιακζσ τεχνολογίεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ παραγωγισ (π.χ. αυτοματοποιθμζνθ γραμμι 

παραγωγισ) 
XVI. Ειςαγωγι προγραμμάτων προςομοίωςθσ για τον ζλεγχο και τθ βελτιςτοποίθςθ των τελικϊν ι και των ενδιάμεςων μεκόδων τθσ 

παραγωγισ και των προϊόντων 
 
2. Εμπόριο - Χονδρικό Εμπόριο 
Καινοτομία «προϊόντοσ» ι διαδικαςίασ 

I. Ειςαγωγι οικολογικϊν προϊόντων ςτθ ςειρά των αγακϊν 
II. Νζα είδθ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ 

III. Ειςαγωγι επιπρόςκετων υπθρεςιϊν: ςυνδυαςμζνεσ υπθρεςίεσ (π.χ. τεχνικζσ και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, εξζταςθ και 
πιςτοποίθςθ υπθρεςιϊν) 

IV. Ρϊλθςθ απευκείασ ςτον πελάτθ - Ηλεκτρονικι ανταλλαγι προϊόντων 
V. Μείωςθ ενεργειακοφ «αποτυπϊματοσ» παραγωγικϊν διαδικαςιϊν 

VI. Μζκοδοι εντοπιςμοφ και ελζγχου των φορτίων 
VII. Ψθφιακόσ χειριςμόσ προϊόντων 

VIII. Ειςαγωγι καναλιϊν άμεςθσ επανατροφοδότθςθσ μεταξφ πελάτθ-παραγωγοφ 
IX. Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (π.χ. ςε οπτικοφσ δίςκουσ) 
X. Κζντρα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν για ςυντονιςμό όλων των απαιτιςεων των πελατϊν 

 
3. Άλλεσ περιπτϊςεισ καινοτομίασ 

I. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν λογιςμικοφ για καινοτόμεσ εφαρμογζσ (π.χ. αγροτικό τομζα) 
II. Ανάπτυξθ ευζλικτου και φιλικοφ προσ το χριςτθ λογιςμικοφ 

III. Υπθρεςίεσ βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ πρωτότυπου προϊόντοσ / διεργαςίασ / παροχισ υπθρεςίασ. 
IV. Ανάπτυξθ και παροχι υπθρεςιϊν εξομοίωςθσ και μοντελοποίθςθσ. 
V. Εξϋ αποςτάςεωσ ςυντιρθςθ λογιςμικοφ και παροχι ςυμβουλϊν 

VI. Ραροχι νζων εφαρμογϊν και προγραμμάτων πολυμζςων 
VII. Εφαρμογζσ εκπαίδευςθσ εξ αποςτάςεωσ 

VIII. Εφαρμογι κερμογραφικϊν και μεκόδων / τεχνικϊν μθ – καταςτροφικϊν ελζγχων ςτθν αποτίμθςθ τεχνικϊν ςυςτθμάτων. 
IX. Εφαρμογζσ τθλεματικισ και ψθφιακϊν ςυςτθμάτων μετάδοςθσ. 
X. Εφαρμογζσ τθλε-ιατρικισ 

 
Β) Παραδείγματα του τι μπορεί να είναι μθ τεχνολογικι καινοτομία 
 
Είναι ςθμαντικό να γίνει διάκριςθ μεταξφ τθσ τεχνολογικισ καινοτομίασ προϊόντων και διαδικαςιϊν και τθσ μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ 
(οργάνωςθσ και εμπορίασ). Για παράδειγμα: 
• Τα πιςτοποιθτικά ISO ι θ ειςαγωγι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου ποιότθτασ είναι τεχνολογικι καινοτομία μόνο όταν 

ςυνδζονται άμεςα με τθν ειςαγωγι νζων ι ςθμαντικά βελτιωμζνων διαδικαςιϊν. 
• Η δθμιουργία μίασ απλισ ιςτοςελίδασ με πλθροφορίεσ, χωρίσ on-line νζεσ και πρωτότυπεσ υπθρεςίεσ δεν αποτελεί καινοτομία. Αν 

υπάρχουν οι πρωτότυπεσ υπθρεςίεσ τότε αποτελεί παράδειγμα μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ 
• Οι οργανωτικζσ καινοτομίεσ κεωροφνται τεχνολογικζσ μόνο ςτθν περίπτωςθ που βαςίηονται ςε νζεσ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ και 

επιφζρουν μετριςιμεσ αλλαγζσ ςτθν απόδοςθ, για παράδειγμα αφξθςθ ςτθν παραγωγικότθτα ι ςτισ πωλιςεισ. 
 
Σι δεν είναι καινοτομία οποιαςδιποτε μορφισ 
Ζνα ςθμαντικό κριτιριο για όλα τα είδθ καινοτομίασ είναι ότι πρζπει να περιζχουν μία ςθμαντικι αλλαγι / διαφοροποίθςθ ςτα 
υπάρχοντα προϊόντα (αγακά ι υπθρεςίεσ), τισ διαδικαςίεσ, τισ μεκόδουσ εμπορίασ ι τισ οργανωτικζσ δομζσ και πρακτικζσ τθσ 
επιχείρθςθσ. Δεν είναι λοιπόν καινοτομία αλλαγζσ οι οποίεσ: 
(1) ζχουν μικρι ςθμαςία ι εμβζλεια ι δεν επιφζρουν ικανό βακμό νεωτεριςμοφ ςτθν επιχείρθςθ όπωσ: 
• διακοπι χριςθσ μίασ διαδικαςίασ, μεκόδου εμπορίασ ι εμπορικισ εκμετάλλευςθσ ενόσ προϊόντοσ, 

• αλλαγζσ προερχόμενεσ αποκλειςτικά από μεταβολζσ των τιμϊν των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν, 

• απλι αντικατάςταςθ ι αναβάκμιςθ ενόσ προϊόντοσ ι διαδικαςίασ ι ςυςκευαςίασ 
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• παραγωγι επί παραγγελία 

• εποχιακζσ και άλλεσ κυκλικζσ μεταβολζσ. 
 
(2) επιφζρουν “άλλεσ δθμιουργικζσ βελτιϊςεισ”, όπου ο νεωτεριςμόσ δεν αφορά τθ χριςθ ι τα αντικειμενικά χαρακτθριςτικά απόδοςθσ 
των προϊόντων, οφτε τον τρόπο παραγωγισ ι και διανομισ τουσ, αλλά τθν αιςκθτικι ι άλλεσ υποκειμενικζσ ιδιότθτεσ, όπωσ αλλαγζσ που 
εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό ςτθ μόδα ι γενικά αλλαγζσ αιςκθτικισ φφςεωσ. 

 

Ειδικότερα: 
 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΟΔΑΣΕΙΣ 19.2.2.2,19.2.2.4,19.2.3.1 
 
Εξετάηεται αν με βάςθ τα αναφερόμενα ςτο πεδίο 10. ΣΥΝΤΟΜΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ τθσ αίτθςθσ 
ςτιριξθσ  και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά προκφπτει ότι :  

I. το προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ καινοτόμο, οπότε το κριτιριο μοριοδοτείται με 100 μόρια  ι  
II. θ παραγωγικι διαδικαςία χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι προθγμζνθ, ι αφορά ςε χριςθ ςυςτθμάτων 

αυτοματιςμοφ–ελζγχου–καταγραφισ δεδομζνων ςτθν παραγωγικι διαδικαςία. Στθν περίπτωςθ 
αυτιμοριοδοτείται με 75 μόρια ι  

III.  θ ςυςκευαςία και θ παρουςίαςθ των προϊόντων είναι νζα ι προθγμζνθ ι γίνεται ειςαγωγι μιασ ςθμαντικά 
βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ παραγωγισ για τθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, το αποτζλεςμα τθσ οποίασ είναι 
ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο παραγωγισ τθσ ,τθν ποιότθτα των προϊόντων ι το κόςτοσ παράγωγισ τθσ. 
Στθν περίπτωςθ αυτι μοριοδοτείται με 50 μόρια. 

Τίκενται μθδενικά μόρια ςτθν περίπτωςθ μθ προςκόμιςθσ δικαιολογθτικϊν τεκμθρίωςθσ καινοτομίασ. 
 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΟΔΑΣΕΙΣ 19.2.2.3,19.2.3.3 
 
Εξετάηεται αν με βάςθ τα αναφερόμενα ςτο πεδίο 10. ΣΥΝΤΟΜΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ τθσ αίτθςθσ 
ςτιριξθσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά αποδεικνφεται ότι θ προτεινόμενθ πράξθ ι τμιμα αυτισ πλθροί 
όρο/όρουσ που περιγράφονται ςτον οριςμό τθσ οργανωτικισ καινοτομίασ. Στθν περίπτωςθ που πλθρείται το 
κριτιριο μοριοδοτείται με 100 μόρια, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ λαμβάνει 0. 
 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ: ΤΜΒΑΣΟΣΘΣΑ ΜΕ ΣΘΝ ΣΟΠΙΚΘ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΘ  
 
Εξζταςθ κριτθρίου:  

Εξετάηονται δφο επιμζρουσ κριτιρια:  
α) αν το κτίριο ςτο οποίο κα υλοποιθκεί το ζργο χαρακτθρίηεται Διατθρθτζο ι παραδοςιακό οπότε το κριτιριο 
μοριοδοτείται με 100 μόρια και  
β) αν θ περιοχι χαρακτθρίηεται ωσ παραδοςιακόσ οικιςμόσ Στθν περίπτωςθ αυτι μοριοδοτείται με 50 μόρια. 
 
Για τθν τεκμθρίωςθ των ανωτζρω υποβάλλονται κατά περίπτωςθ:  

 ΦΕΚ χαρακτθριςμοφ κτθρίου ωσ διατθρθτζο 

 ΦΕΚ χαρακτθριςμοφ οικιςμοφ ωσ παραδοςιακόσ 

 Βεβαίωςθ Αρμόδιου φορζα για παραδοςιακό κτίριο ι αρχιτεκτονικισ κλθρονομίασ. 
 
 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ: ΠΟΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΕΣΙΚΩΝ ΜΕ ΣΘΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.  

Εξζταςθ κριτθρίου: 

 Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ κακϊσ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των 

προτεινόμενων δαπανϊν. Βακμολογείται το ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ςτο 

ςφνολο του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ. Για τθ βακμολόγθςθ των πράξεων ωσ προσ τθ ςυμβολι τουσ ςτο 

περιβάλλον δεν λαμβάνονται υπόψθ ενζργειεσ που είναι υποχρεωτικζσ από τθν κείμενθ νομοκεςία για τθ 

καταςκευι και λειτουργία του ςυγκεκριμζνου ζργου.  
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Σε περίπτωςθ χριςθσ του αρ. 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 δεν είναι επιλζξιμεσ οι ενιςχφςεισ για παραγωγι ενζργειασ 

και επομζνωσ δεν είναι επιλζξιμθ δαπάνθ προσ ενίςχυςθ ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ 

πθγζσ ενζργειασ. 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ: ΠΟΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΕΣΙΚΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ – ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ – ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

ΤΣΘΜΑΣΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΤΔΑΣΟ  

Εξζταςθ κριτθρίου:  

Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ κακϊσ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των 

προτεινόμενων δαπανϊν. Βακμολογείται το ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθ χριςθ – εγκατάςταςθ – εφαρμογι 

ςυςτιματοσ εξοικονόμθςθσ φδατοσ, ςτο ςφνολο του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ.  

Για τθ βακμολόγθςθ των πράξεων ωσ προσ τθ ςυμβολι τουσ ςτο περιβάλλον δεν λαμβάνονται υπόψθ ενζργειεσ που 

είναι υποχρεωτικζσ από τθν κείμενθ νομοκεςία για τθ καταςκευι και λειτουργία του ςυγκεκριμζνου ζργου. 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ: ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ (Π.Χ. ISO 14.000, EMAS)  
 
Εξζταςθ κριτθρίου: 

Εξετάηεται θ περιγραφι του αντίςτοιχου πεδίου τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ. Για τθν τεκμθρίωςθ του κριτθρίου κα πρζπει 
να προςκομιςτοφν τα αντίςτοιχα προτιμολόγια και να ςυμπεριλαμβάνονται οι ςχετικζσ δαπάνεσ των ςυςτθμάτων 
διαχείριςθσ ι των ποιοτικϊν ςθμάτων ςτον αναλυτικό προχπολογιςμό τθσ πρόταςθσ.  
Ρροςοχι: Σε περίπτωςθ υφιςτάμενθσ επιχείρθςθσ με εφαρμογι ςυςτιματοσ, προςκομίηεται το αντίςτοιχο 
πιςτοποιθτικό για τθν εκπλιρωςθ του κριτθρίου. 

 
ΚΡΙΣΘΡΙΟ: ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

Εξζταςθ κριτθρίου:  

Εξετάηεται το ποςοςτό των προβλεπόμενων ςτθν πράξθ δαπανϊν, ςχετικϊν με τθν προςταςία περιβάλλοντοσ και τθ 

ςυμβολι ςτον μετριαςμό και ςτθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι, όπωσ δαπάνεσ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

και φδατοσ, χριςθ ΑΡΕ, χριςθ φιλοπεριβαλλοντικϊν υλικϊν ςτθν καταςκευι του ζργου κλπ. Βακμολογείται το 

ποςοςτό των δαπανϊν ςχετικϊν με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ςε ςχζςθ με το ςυνολικό εγκεκριμζνο 

προχπολογιςμό. Για τθ βακμολόγθςθ των πράξεων ωσ προσ τθ ςυμβολι τουσ ςτο περιβάλλον δεν λαμβάνονται 

υπόψθ ενζργειεσ που είναι υποχρεωτικζσ από τθν κείμενθ νομοκεςία για τθ καταςκευι και λειτουργία του 

ςυγκεκριμζνου ζργου. 

 ε περίπτωςθ χριςθσ του αρ. 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 δεν είναι επιλζξιμεσ οι ενιςχφςεισ για παραγωγι 

ενζργειασ και επομζνωσ δεν είναι επιλζξιμθ δαπάνθ προσ ενίςχυςθ ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ από 

ανανεώςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. 

 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ:  ΤΧΕΣΙΘ ΣΘ ΠΡΟΣΑΘ ΜΕ ΖΞΤΠΝΘ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ (RIS) 
  
Εξζταςθ κριτθρίου:  
 
Εξετάηεται ο βακμόσ ςυνζργειασ και ςυμπλθρωματικότθτασ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ με τθ ςτρατθγικι ζξυπνθσ 
εξειδίκευςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων  (RIS3 Ionian Island)ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ ΖΝΤΥΡΟ 8(ΙΙΙ_8), ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται το μζγιςτο δυνατό πολλαπλαςιαςτικό αποτζλεςμα από τθν υλοποίθςι τθσ. Συμπλθρϊνεται 
κατάλλθλα το ςχετικό πεδίο ςτο υπόδειγμα του παραρτιματοσ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 



                                                          

1 θ ΡΟΚΗΥΞΗ ΥΡΟΜΕΤΟΥ 19.2 (παρεμβάςεισ ιδιωτικοφ χαρακτιρα) – Ενθμερωτικόσ Οδθγόσ 

89 

                                                      

 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ: ΑΤΞΘΘ ΘΕΕΩΝ ΑΠΑΧΟΛΘΘ  

Εξζταςθ κριτθρίου:  

Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ και βακμολογείται θ προβλεπόμενθ 

δθμιουργία, με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου, νζων κζςεων απαςχόλθςθσ ςε Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ 

(ΕΜΕ), δθλαδι αρικμοφ νζων εργαηομζνων πλιρουσ απαςχόλθςθσ που κα εργαςτοφν ςτθν εξεταηόμενθ επιχείρθςθ 

ι για λογαριαςμό αυτισ επί ολόκλθρο ζτοσ. Τα άτομα που δεν κα εργαςτοφν ολόκλθρο ζτοσ, οι εργαηόμενοι μερικισ 

απαςχόλθςθσ, ανεξάρτθτα από τθ διάρκεια, και οι εργαηόμενοι ςε εποχικι βάςθ αντιςτοιχοφν ςε κλάςματα των 

ΕΜΕ. 

 Πςον αφορά υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ, ωσ ζτοσ βάςθσ για τθ ςφγκριςθ και το διαχωριςμό των Υφιςτάμενων ΕΜΕ 

και τθν τεκμθρίωςθ τθσ «Δθμιουργίασ» των ΕΜΕ κα χρθςιμοποιθκεί για τθν παροφςα Ρρόςκλθςθ το ζτοσ 2018. 

αυτιν τθν περίπτωςθ οι όποιεσ ΕΜΕ προκφπτουν τεκμθριϊνουν Δθμιουργία Απαςχόλθςθσ.  

Θ αυτοαπαςχόλθςθ των ιδιοκτθτϊν επιχειρθματιϊν δεν υπολογίηεται ωσ  αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ  ςτο 

ςυγκεκριμζνο κριτιριο παρά μονό ςτισ ςυνολικζσ ΕΜΕ απαςχόλθςθσ.   

Στον αρικμό απαςχολοφμενων περιλαμβάνονται:  

i. οι μιςκωτοί, 

ii. τα άτομα που εργάηονται για τθν επιχείρθςθ, ζχουν ςχζςθ εξάρτθςθσ προσ αυτιν και εξομοιϊνονται με 

μιςκωτοφσ με βάςθ το Εκνικό δίκαιο,  

iii. οι ιδιοκτιτεσ επιχειρθματίεσ (Αυτοαπαςχόλθςθ),  

iv. οι εταίροι που αςκοφν τακτικι δραςτθριότθτα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ και προςπορίηονται οικονομικά 

πλεονεκτιματα από τθν επιχείρθςθ,  

Οι μακθτευόμενοι ι οι ςπουδαςτζσ που βρίςκονται ςε επαγγελματικι εκπαίδευςθ ςτο πλαίςιο ςφμβαςθσ 

μακθτείασ ι επαγγελματικισ κατάρτιςθσ δεν ςυνυπολογίηονται ςτον αρικμό απαςχολοφμενων. Θ διάρκεια των 

αδειϊν μθτρότθτασ ι των γονικϊν αδειϊν δεν ςυνυπολογίηεται.  
θμείωςθ : 1 ΕΜΕ =12 ανκρωπομινεσ = 300 θμζρεσ αςφάλιςθσ =2.080 ανκρωποώρεσ 

1. Εργαηόμενοσ με πλιρεσ ωράριο(8ωρο): Θμζρεσ αςφάλιςθσ(του ζτουσ) που ο εργαηόμενοσ δουλεφει με πλιρεσ ωράριο(8ωρο)/300 

2. Εργαηόμενοσ που δουλεφει με ωράριο μικρότερο των οκτώ ωρών (τοιχεία από πίνακεσ Προςωπικοφ) : (αρικμόσ αςφαλιςτικών 

θμερομιςκίων ανά μινα * ώρεσ εργαςίασ ανά θμζρα* μινεσ εργαςιασ/2.080  

 
ΚΡΙΣΘΡΙΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΘΜΑΣΩΝ  
 
Εξζταςθ κριτθρίου:  

Εξετάηεται αν ο δικαιοφχοσ εφαρμόηει ι προτίκεται να εφαρμόςει ποιοτικά ςυςτιματα μζςω αναλυτικι περιγραφι 
του ςυςτιματοσ ι των ςυςτθμάτων που κα εγκαταςτακοφν και τεκμθρίωςθ τουσ με προςφορζσ από 
πιςτοποιθμζνουσ φορείσ που κα τα ςχεδιάςουν – εγκαταςτιςουν.  

 
Ρροςοχι: Σε περίπτωςθ υφιςτάμενθσ επιχείρθςθσ με εφαρμογι ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και ποιοτικϊν ςθμάτων, 
προςκομίηεται το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό για τθν εκπλιρωςθ του κριτθρίου. Για τθ βακμολόγθςθ των πράξεων δεν 
λαμβάνονται υπόψθ ενζργειεσ που είναι υποχρεωτικζσ από τθν κείμενθ νομοκεςία για τθ καταςκευι και λειτουργία 
του ςυγκεκριμζνου ζργου. 
 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ: ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΑ ΔΙΑΘΕΘ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΝΑΡΞΘ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ 

ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ 

 

Εξζταςθ κριτθρίου:  
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Εξετάηεται ο βακμόσ κάλυψθσ τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ, με βάςθ τα διακζςιμα ίδια κεφάλαια του δικαιοφχου 

(τραπεηικζσ κατακζςεισ κλπ) και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 1.1.2 τθσ παροφςασ προκιρυξθ. Το κριτιριο 

βακμολογείται ανάλογα με το ποςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ ςυνολικισ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ.  

 

Για τισ ατομικζσ επιχειριςεισ:   

• Υπεφκυνθ Διλωςθ δικαιοφχου για τθν κάλυψθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ (θ προςκόμιςθ Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ βακμολογείται με μθδζν (0) ι   

• Σχετικό τραπεηικό ζγγραφο για τουσ διακζςιμουσ ίδιουσ πόρουσ του υποψιφιου δικαιοφχου τθσ τελευταίασ 

θμζρασ του προθγοφμενου μινα πριν τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

χρθματοδότθςθσ ςτο ΡΣΚΕ  με δζςμευςθ (υπεφκυνθ διλωςθ) του δικαιοφχου ότι το ποςό κα διατεκεί για 

τθν κάλυψθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ.   

• Βεβαιϊςεισ κατοχισ κινθτϊν αξιϊν (ομολόγων, μετοχϊν ειςθγμζνων εταιρειϊν, μερίδια αμοιβαίων 

κεφαλαίων) ςτισ οποίεσ αποτιμάται θ τρζχουςα αξία τουσ τθσ τελευταίασ θμζρασ του προθγοφμενου μινα 

πριν τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. 

 

 Για νομικά πρόςωπα:  

• Υπεφκυνθ Διλωςθ δικαιοφχου για τθν κάλυψθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ (θ προςκόμιςθ ΜΟΝΟ Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ βακμολογείται με μθδζν (0) ι  

• Σχετικό τραπεηικό ζγγραφο για τουσ διακζςιμουσ πόρουσ του νομικοφ προςϊπου  ςτουσ επαγγελματικοφ 

λογαριαςμοφσ  τθσ επιχείρθςθσ ςτθν ΑΑΔΕ  τθσ τελευταίασ θμζρασ του προθγοφμενου μινα πριν τθν 

θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ ςτο ΡΣΚΕ  θ οποία κα ςυνοδεφεται  

με βεβαίωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου, ότι το ποςό κα διατεκεί  για τθν κάλυψθ τα ιδιωτικισ ςυμμετοχισ. 

• Σχετικό τραπεηικό ζγγραφο για τουσ διακζςιμουσ ίδιουσ πόρουσ  των εταίρων – μετόχων του νομικοφ 

προςϊπου  ςτουσ προςωπικοφσ τουσ λογαριαςμοφσ τθσ τελευταίασ θμζρασ του πριν τθν θμερομθνία τθσ 

θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ  ςτο ΡΣΚΕ,  με παράλλθλθ δεςμεφςει τουσ (υπεφκυνθ 

διλωςθ) ότι το ποςό που τουσ αναλογεί , βάςει του εταιρικοφ  τουσ μεριδίου ι του μετοχικοφ κεφαλαίου 

που τουσ ανάλογθ ,  κα διατεκεί  για τθν αφξθςθ μετοχικοφ / εταιρικοφ κεφαλαίου για τθν κάλυψθ τθσ 

ιδιωτικισ ςυμμετοχισ.  Σε περίπτωςθ αφξθςθσ Εταιρικοφ ι Μετοχικοφ Κεφαλαίου για τθν κάλυψθ τθσ 

Ιδιωτικισ Συμμετοχισ   κα πρζπει να υπάρχει και ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου του Νομικοφ 

Ρροςϊπου.  

• Βεβαιϊςεισ κατοχισ  από το Νομικό Ρρόςωπο, κινθτϊν αξιϊν (ομολόγων, μετοχϊν ειςθγμζνων εταιρειϊν, 
μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) ςτισ οποίεσ αποτιμάται θ τρζχουςα αξία τουσ τθσ τελευταίασ θμζρασ του 
προθγοφμενου μινα πριν τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ  θ 
οποία κα ςυνοδεφεται  με βεβαίωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου, ότι το ποςό κα διατεκεί  για τθν κάλυψθ τα 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ.  

• Φορολογθκζντα Αποκεματικά: Ο τρόποσ κάλυψθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ με φορολογθκζντα (προαιρετικά ι 
ελεφκερα ςκοποφ) αποκεματικά (εκτόσ του τακτικοφ) είναι αποδεκτόσ εφόςον: (α) δεν ζχουν 
χρθςιμοποιθκεί ωσ ίδια ςυμμετοχι ςε άλλο ενιςχυόμενο επενδυτικό ςχζδιο, (β) τεκμθριϊνεται βάςει 
λογιςτικϊν εγγραφϊν (οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ τελευταίασ κλειςμζνθσ χριςθσ, για τθν οποία ζχουν 
υποβλθκεί τα επίςθμα φορολογικά ζντυπα, κακϊσ και των ςχετικϊν εταιρικϊν πράξεων (απόφαςθ Γ.Σ. τθσ 
εταιρείασ), (γ) αξιολογείται λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ επιχείρθςθσ ςχετικά με 
το ότι θ χριςθ των εν λόγω κεφαλαίων ωσ ίδια ςυμμετοχι για τθν επζνδυςθ δεν κα δθμιουργιςει 
προβλιματα ρευςτότθτασ ςτθν επιχείρθςθ μετά τθν αφαίρεςθ των ποςϊν αυτϊν από τα διακζςιμά τθσ. Τα 
αποκεματικά αυτά πρζπει να εμφανίηονται ςε ιδιαίτερο λογαριαςμό ςτα λογιςτικά βιβλία τθσ επιχείρθςθσ. 
Στθ περίπτωςθ αυτι κα κα πρζπει να κατατεκεί και  Υπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου ςτθν 
οποία κα αναφζρεται ότι τα φορολογθκζντα αποκεματικά που προκφπτουν από τισ επιςυναπτόμενεσ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ του ζτουσ 2018 (ςυμπλθρϊνεται θ τελευταία κλειςμζνθ χριςθ για τθν οποία 
ζχουν υποβλθκεί επίςθμα φορολογικά ζντυπα) μζροσ ι το ςφνολο των οποίων κα χρθςιμοποιθκεί για τθν 
υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου, δεν ζχουν χρθςιμοποιθκεί ωσ ίδια ςυμμετοχι ςε άλλο ενιςχυόμενο 
επενδυτικό ςχζδιο, υπάρχουν διακζςιμα ςτθν επιχείρθςθ και δεν κα διανεμθκοφν πριν τθν παρζλευςθ 
ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ (πχ. 3 ι 5 ζτθ) από τθν ολοκλιρωςθ και ζναρξθ παραγωγικισ 
λειτουργίασ τθσ επζνδυςθσ  
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Τπό ίδρυςθ νομικά πρόςωπα:  

• Τραπεηικοί λογαριαςμοί των εταίρων / μετόχων, με παράλλθλθ δζςμευςι τουσ (υπεφκυνθ διλωςθ) ότι τα 

ποςά κα διατεκοφν ςτο κεφάλαιο τθσ εταιρείασ για τθν κάλυψθ τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ.   

• Βεβαιϊςεισ κατοχισ κινθτϊν αξιϊν (ομολόγων, μετοχϊν ειςθγμζνων εταιρειϊν, μερίδια αμοιβαίων 

κεφαλαίων) ςτισ οποίεσ αποτιμάται θ τρζχουςα αξία τουσ τθσ τελευταίασ θμζρασ του προθγοφμενου μινα 

πριν τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ.  

 

Σε περίπτωςθ κάλυψθσ τθσ Ιδιωτικισ Συμμετοχισ μζςω Δανείου τότε απαιτείται ΕΓΚΛΣΘ  δανείου ι ςφμβαςθ 

δανείου από χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί νόμιμα ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του.  

Στθ   περίπτωςθ αυτθ  κα πρζπει να αναφζρονται οι βαςικοί όροι τθσ ζγκριςθσ δανειοδότθςθσ, όπωσ:  

 Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ τθσ δανειοδοτοφμενθσ επζνδυςθσ  

 Το φψοσ του εγκεκριμζνου δανείου  

 Θ διάρκεια και ο χρόνοσ αποπλθρωμισ του  

 Το επιτόκιο  

 Οι απαιτοφμενεσ εξαςφαλίςεισ για τθν χοριγθςι του. Ειδικότερα ςτθν περίπτωςθ ζγκριςθσ δεν κα πρζπει 
να αναφζρεται ςτο ςχετικό δικαιολογθτικό ότι χορθγείται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ με εκχϊρθςθ τθσ 
επιχοριγθςθσ.  

 
Επιςθμαίνεται ότι θ ζγκριςθ δανείου κα πρζπει να φζρει θμερομθνία προγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ τθσ 

αίτθςθσ του επενδυτι.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

i. Ρροςοχι ειδικά για τισ πράξεισ που ενιςχφονται μζςω του Άρκρου 14 του Καν (ΕΕ) αρικ. 651/2014 τθσ 

Επιτροπισ θ ιδιωτικι ςυμμετοχι του δικαιοφχου τθσ ενίςχυςθσ πρζπει να ανζρχεται ςε τουλάχιςτον 25% 

των επιλζξιμων δαπανϊν, είτε μζςω ιδίων πόρων είτε μζςω εξωτερικισ χρθματοδότθςθσ και ειδικότερα 

μζςω εγκεκριμζνου τραπεηικοφ δανειςμοφ (θ ζγκριςθ του δανείου προαπαιτείται τθσ ζκδοςθσ τθσ 

απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ) και με μορφι που δεν ενζχει ςτοιχεία κρατικισ ςτιριξθσ.  

ii. Θ θμερομθνία διακζςιμων υπολοίπων κα πρζπει να είναι θ ίδια για όλεσ τισ τραπεηικζσ βεβαιϊςεισ και για 

όλουσ τουσ εταίρουσ/μετόχουσ. 

iii. Σε περίπτωςθ που ο ενδιαφερόμενοσ επενδυτισ διακζτει χριματα ςε τράπεηα εκτόσ Ελλάδασ τότε   κα 

πρζπει θ Τράπεηα αυτι να είναι αναγνωριςμζνθ και να  λειτοφργει νόμιμα,   

iv. Εφόςον οι κατακζςεισ είναι ςε άλλο νόμιςμα πλθν Ευρϊ,  τότε εξετάηεται  θ ιςοτιμία  του ευρϊ με το 

αντίςτοιχο νόμιςμα ,που υπιρχε ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΤΑΡΕΗΑΣ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , είτε τθν τελευταία 

θμζρα του προθγοφμενου μινα πριν τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

χρθματοδότθςθσ ςτο ΡΣΚΕ, είτε τθ τελευταία θμζρασ του πριν τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ 

τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ  ςτο ΡΣΚΕ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ και ςφμφωνα με τα παραπάνω.   

v. Σε περίπτωςθ Αφξθςθσ Εταιρικοφ/Μετοχικοφ Κεφαλαίου αυτι κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκει  μεχρι το 

πρϊτο αίτθμα πιςτοποίθςθσ δαπανϊν. 

 
ΚΡΙΣΘΡΙΟ: Ο ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΣΑ ΚΤΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΣΘ Θ ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΧΘΜΑ ΑΓΡΟΣΩΝ  
 
Εξζταςθ κριτθρίου:  

Ο Επαγγελματίασ αγρότθσ ορίηεται από τισ διατάξεισ του νόμου 3874/2010, όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με το άρκρο 
65 του νόμου 4389/2016. Κατά ςυνζπεια «Επαγγελματίασ αγρότθσ είναι το ενιλικο φυςικό πρόςωπο που ζχει 
δικαίωμα εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων, εφόςον πλθροί ςωρευτικά τισ 
ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  
αα) Είναι κάτοχοσ αγροτικισ εκμετάλλευςθσ.   
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i. Αςχολείται επαγγελματικά με αγροτικι δραςτθριότθτα ςτθν εκμετάλλευςι του τουλάχιςτον κατά 30% του 
ςυνολικοφ ετιςιου χρόνου εργαςίασ του.  

ii. Λαμβάνει από τθν απαςχόλθςι του ςε αγροτικι δραςτθριότθτα το 50% τουλάχιςτον του ςυνολικοφ 
ετιςιου ειςοδιματόσ του και  

iii.  Είναι αςφαλιςμζνοσ ο ίδιοσ και θ αγροτικι του εκμετάλλευςθ, όπου απαιτείται, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία.  

iv.  Τθρεί λογιςτικά βιβλία, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.»  
Τα ανωτζρω τεκμθριϊνονται από τθν προςκόμιςθ κατά περίπτωςθ: 
Για φυςικά πρόςωπα: 

 Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων (ΜΑΑΕ).  
Για εταιρικό ςχιμα αγροτϊν: 

 Ιςχφον καταςτατικό από το οποίο να προκφπτει ότι ο κφριοσ ςκοπόσ ςυνίςταται ςτθν άςκθςθ αγροτικισ 
δραςτθριότθτασ.  

 Βεβαίωςθ μεταβολϊν από τθν αρμόδια ΔΟΥ όπου να φαίνονται οι κωδικοί δραςτθριότθτασ του φορζα. 

 Ριςτοποίθςθ τθσ ςφνκεςθσ του φορζα κατά το χρόνο υποβολισ τθσ Αίτθςθσ ςτιριξθσ με τθν προςκόμιςθ 
αντίςτοιχων πρακτικϊν.  

 
ΚΡΙΣΘΡΙΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: (ΠΡΟΘΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΘ ΑΠΑΧΟΛΘΘ Ε 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΕΣΙΚΟ ΜΕ ΣΘ ΦΤΘ ΣΘ ΠΡΟΣΑΘ)  

Εξζταςθ κριτθρίου:  

Εξετάηεται θ προθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ του δικαιοφχου ςε αντικείμενο ςχετικό με τθ φφςθ τθσ 
πρόταςθσ.  
Θ εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν προςκόμιςθ: 

 Βεβαίωςθ Ζναρξθσ και ΚΑΔ από Δ.Ο.Υ.  

 Βεβαίωςθ εργοδότθ 

 Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα (που αποδεικνφει τισ θμζρεσ αςφάλιςθσ κακϊσ και το αντικείμενό τθσ). 
Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου εξετάηεται εάν το κριτιριο καλφπτεται από το 50% τουλάχιςτον 
των εταίρων/μετόχων. 
 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ: ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ ΧΕΣΙΚΟΙ ΜΕ ΣΘ ΦΤΘ ΣΘ ΠΡΟΣΑΘ  
 
Εξζταςθ κριτθρίου:  
 
Εξετάηεται θ φπαρξθ τίτλου ςπουδϊν ςχετικοφ με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ. Στθν περίπτωςθ εταιρειϊν εξετάηεται θ 
φπαρξθ τίτλου ςπουδϊν ενόσ ατόμου μεταξφ του διαχειριςτι ι του προζδρου ι του Δ/ντα Συμβοφλου ι εταίρου   
που ςυμμετζχει ςτθν εταιρεία με  το μεγαλφτερο ποςοςτό. 
  
Θ εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν προςκόμιςθ: 

 Τίτλου ςπουδϊν ΑΕΙ / ΤΕΙ ςχετικϊν με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ 

 Ρτυχίο ΙΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ ι επαγγελματικι κατάρτιςθ τουλάχιςτον 200 ωρϊν 
ςχετικι με το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ 

 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ: ΠΡΟΩΘΘΘ ΝΕΑΝΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ  

Εξζταςθ κριτθρίου:  
 
Εξετάηεται θ θλικία του δικαιοφχου, ωσ εξισ: Στθν περίπτωςθ φυςικϊν προςϊπων κατά τθν θμερομθνία τθσ 
δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ δεν κα πρζπει να ζχουν υπερβεί το 35ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. Στθν 
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων κα πρζπει ςτο κεφάλαιό τουσ να ςυμμετζχουν νζοι/εσ (μζχρι 35 ετϊν, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο) με ποςοςτό τουλάχιςτον 50% και θ διαχείριςι τουσ αςκείται 
αποκλειςτικά από τουσ νζουσ/εσ.
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ΚΡΙΣΘΡΙΟ: ΠΡΟΩΘΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΑΝΕΡΓΩΝ  
 
Εξζταςθ κριτθρίου:  
 
Εξετάηεται αν από τθν υποβλθκείςα βεβαίωςθ χρόνου ανεργίασ του ΟΑΕΔ τεκμθριϊνεται ότι ο φορζασ τθσ 
επενδυτικισ πρόταςθσ είναι άνεργοσ, εφόςον είναι φυςικό πρόςωπο. Στθν περίπτωςθ υπό ίδρυςθ νομικοφ 
προςϊπου, εξετάηεται το ςχζδιο καταςτατικοφ του εταιρικοφ ςχιματοσ και λαμβάνεται υπόψθ ο εταίροσ με τθ 
μεγαλφτερθ διάρκεια ανεργίασ. 

Σε περίπτωςθ ανεργίασ πάνω από 3 χρόνια μοριοδοτείταιμε 100 μόρια,ενϊ ςε περίπτωςθ που είναι άνεργοσ ζωσ 3 
χρόνια λαμβάνει 50 μόρια. Τίκενται μθδενικά μόρια ςτθν περίπτωςθ που ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ δεν προςκομίςει 
ςχετικά δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ ανεργίασ. 

 
ΚΡΙΣΘΡΙΟ: ΠΡΟΩΘΘΘ ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ  
 
Εξζταςθ κριτθρίου:  
 
Εξετάηεται φφλλο του δικαιοφχου 

 Θ εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν προςκόμιςθ  

 Φωτοτυπίασ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου 

 Καταςτατικό εταιρικοφ ςχιματοσ 

 
ΚΡΙΣΘΡΙΟ: ΠΡΟΩΘΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΑΜΕΑ 
 
Εξζταςθ κριτθρίου:  

 
Θ βακμολογία του κριτθρίου ελζγχεται με τθν προςκόμιςθ βεβαίωςθσ αρμόδιου φορζα (π.χ. ΚΕ.Ρ.Α.), που 
πιςτοποιεί τθν ιδιότθτα ΑμεΑ, του δικαιοφχου εφόςον είναι φυςικό πρόςωπο. Στθν περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου 
(υφιςτάμενου και υπό ίδρυςθ), βακμολογείται θ ιδιότθτα ΑμεΑ (εφόςον αφορά τουλάχιςτον το 50% των εταίρων / 
μετόχων του νομικοφ προςϊπου).Ρροςκομίηεται για εξζταςθ και το καταςτατικό ι ςχζδιο καταςτατικοφ του 
εταιρικοφ ςχιματοσ. 
 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ: ΕΙΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ 
 
Εξζταςθ κριτθρίου:  

 
Το κριτιριο βακμολογείται ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ. Θ επιχείρθςθ χαρακτθρίηεται ωσ μικρι ι πολφ 
μικρι ι μεςαία, ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό 
των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων μζςω του υποβλθκζντοσ Υποδείγματοσ Διλωςθσ ΜΜΕ 
– Ραράρτθμα Ι_5 
Εάν θ επιχείρθςθ είναι πολφ μικρι λαμβάνει 100 μόρια, αν είναι μικρι 50 μόρια, ενϊ αν είναι μεςαία 0 μόρια. 

 
 
ΚΡΙΣΘΡΙΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΒΑΕΙ ΠΡΟΣΤΠΟΤ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ Κ.Α.)  
 
Εξζταςθ κριτθρίου:  

 
Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ και του  Εντφπου Ι_2.1: «Αίτθςθ Στιριξθσ - 
Συμπλθρωματικά ςτοιχεία», όπου περιγράφεται θ παραγωγι βιολογικϊν προϊόντων ι κ.α. ι ηωικϊν προϊόντων 
προερχόμενων από ειδικζσ εκτροφζσ ι οίνων ι προϊόντων που παράγονται με ςφςτθμα ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ 
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ι άλλων προτφπων, κακϊσ και το ποςοςτό τουσ επί των ςυνολικϊν παραγόμενων προϊόντων. Τα ανωτζρω 
τεκμθριϊνονται κατά περίπτωςθ: 
 
Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ που πλθροφν ιδθ το κριτιριο:  

 Βεβαίωςθ Αρμόδιου Διοικθτικοφ Φορζα ςχετικά με τθν πιςτοποίθςθ τθσ ιδιοπαραγόμενθσ πρϊτθσ φλθσ. 

 Συμβάςεισ ι προςφμφωνα μεταξφ παραγωγϊν και εν δυνάμει δικαιοφχων ςτθν περίπτωςθ μθ φπαρξθσ ίδιασ 
παραγωγισ που κα ςυνοδεφονται από αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά τθσ πρϊτθσ φλθσ 

 Βεβαίωςθ Φορζα Ριςτοποίθςθσ για τα παραγόμενα προϊόντα 
Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ το κριτιριο κα τθρείται ζπειτα από τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ κακϊσ 
και για τισ υπό ίδρυςθ επιχειριςεισ:  

  «Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου» (ςε περίπτωςθ Νομικοφ προςϊπου θ Υπεφκυνθ Διλωςθ υπογράφεται από 
το Νόμιμο Εκπρόςωπο), ςτο πλαίςιο υποχρζωςθσ επίτευξθσ των μακροχρόνιων υποχρεϊςεων. 

 Οποιοδιποτε ςχετικό ζγγραφο με το οποίο μπορεί να υπολογιςτεί το ποςοςτό των παραγόμενων προϊόντων 
ποιότθτασ ςε ςχζςθ με τθ ςυνολικι παραγόμενθ ποςότθτα. 
 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΡΩΣΩΝ ΤΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΤ  ΒΑΕΙ ΠΡΟΣΤΠΩΝ  
 
Εξζταςθ κριτθρίου:  

 
Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ και του  Εντφπου Ι_2.1: «Αίτθςθ Στιριξθσ - 
Συμπλθρωματικά ςτοιχεία», όπου περιγράφεται θ χριςθ προϊόντων βιολογικισ καλλιζργειασ ι βιολογικισ εκτροφισ 
ι προϊόντων  παραγόμενων με βάςθ άλλων προτφπων και το ποςοςτό τουσ επί των ςυνολικϊν χρθςιμοποιοφμενων 
πρϊτων υλϊν. Τα ανωτζρω τεκμθριϊνονται κατά περίπτωςθ  από:   
Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ που πλθροφν ιδθ το κριτιριο:  

 Βεβαίωςθ Αρμόδιου Διοικθτικοφ Φορζα ςχετικά με τθν πιςτοποίθςθ επεξεργαςίασ τθσ ιδιοπαραγόμενθσ 
πρϊτθσ φλθσ. 

 Στθν περίπτωςθ μθ φπαρξθσ ίδιασ παραγωγισ, ςυμβάςεισ ι προςφμφωνα μεταξφ μονάδων επεξεργαςίασ και 
εν δυνάμει δικαιοφχων που κα ςυνοδεφονται από αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά.  

 Οποιαδιποτε άλλο ςχετικό ζγγραφο αποδεικνφει επαρκϊσ το ποςοςτό των παραγόμενων με μεκόδουσ βάςει 
προτφπων πρϊτων υλϊν επί των ςυνολικϊν χρθςιμοποιοφμενων πρϊτων υλϊν. 

Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ το κριτιριο κα τθρείται ζπειτα από τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ κακϊσ 
και για τισ υπό ίδρυςθ επιχειριςεισ:  

 «Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου» (ςε περίπτωςθ Νομικοφ προςϊπου θ Υπεφκυνθ Διλωςθ υπογράφεται από 
το Νόμιμο Εκπρόςωπο), ςτο πλαίςιο υποχρζωςθσ επίτευξθσ των μακροχρόνιων υποχρεϊςεων. 

 Οποιοδιποτε ςχετικό ζγγραφο με το οποίο μπορεί να υπολογιςτεί το ποςοςτό των παραγόμενων προϊόντων 
ποιότθτασ ςε ςχζςθ με τθ ςυνολικι παραγόμενθ ποςότθτα. 

 
ΚΡΙΣΘΡΙΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΧΘΜΑΣΙΜΟΤ 
 
Εξζταςθ κριτθρίου:  

 
Εξετάηεται θ περιγραφι του αντίςτοιχου πεδίου τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ. Ελζγχεται ο αρικμόσ των μελϊν του 
Συνεργατικοφ ςχθματιςμοφ και για κάκε μζλοσ δίδονται 10 βακμοί. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ των βακμολογοφμενων 
μελϊν είναι 10 και ο ελάχιςτοσ αρικμόσ των απαιτοφμενων μελϊν είναι τρεισ (3) για τθν υποδράςθ 19.2.7.2 , για τθν 
υποδράςθ  19.2.7.3 πζντε(5)  και για τθ δράςθ 19.2.7.7 δφο(2)  όπωσ προκφπτει από τθν αναλυτικι περιγραφι των 
αντίςτοιχων υποδράςεων 

 
ΚΡΙΣΘΡΙΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΟΤ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΣΘΝ ΕΚΣΕΛΕΘ ΚΑΙ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΕΡΓΟΤ ΤΝΕΡΓΑΙΑ   
 
Εξζταςθ κριτθρίου:  

 
Εξετάηεται θ περιγραφι του αντίςτοιχου πεδίου τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ ςε ςυνάρτθςθ με τα αντίςτοιχα 
δικαιολογθτικά. 
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ΚΡΙΣΘΡΙΟ: ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ  ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ  
 
Εξζταςθ κριτθρίου:  

 
Εξετάηεται το ποςοςτό των μελϊν του προτεινόμενου Συνεργατικοφ ςχθματιςμοφ που ζχει ςυμμετάςχει ςε άλλο 
ςχιμα ςυνεργαςίασ ςφμφωνα με τθν περιγραφι του αντίςτοιχου πεδίου τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ ςε ςυνάρτθςθ με τα 
αντίςτοιχα δικαιολογθτικά. 

 Καταςτατικό του φορζα ι ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςφμπραξθσ /ςυνεργαςίασ, 

 Βιογραφικά ςθμειϊματα 

 Σχετικά αποδεικτικά ςυμμετοχισ ςε παλιότερα ςχιματα ςυνεργαςίασ. 
 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ:ΤΣΑΘ ΦΟΡΕΑ . 
 
Εξζταςθ κριτθρίου:  
 
Εξετάηεται εάν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ (εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ)  που κα είναι αρμόδιοσ για τθν 
εκτζλεςθ/υλοποίθςθ τθσ πράξθσ. Για το ςκοπό αυτό προςκομίηονται: 

 Βεβαίωςθ Ζναρξθσ Εργαςιϊν από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. (για ατομικι επιχείρθςθ και νομικό πρόςωπο) 

 Καταςτατικό ςε ιςχφ (για Νομικό πρόςωπο) 
 
Σε περίπτωςθ Νομικοφ Ρροςϊπου υπό ςφςταςθ προςκομίηεται Σχζδιο Καταςτατικοφ. 
 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ: ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΘΣΑ ΣΘ ΠΡΑΞΘ 
 
Εξζταςθ κριτθρίου:  

 
Εξετάηεται ςυνολικά από τα πεδία τθσ Αίτθςθ Στιριξθσ αν υπάρχει ι όχι παρόμοια υπθρεςία / υποδομι ςτθν 
περιοχι τθσ Τοπικισ ι Δθμοτικισ Κοινότθτασ, κακϊσ και ο αρικμόσ των παρόμοιων υφιςτάμενων 
υπθρεςιϊν/υποδομϊν. Θ εξζταςθ γίνεται κατά τθν κρίςθ του ειςθγθτι/επιτροπισ για τθν αναγκαιότθτα τθσ πράξθσ, 
ςφμφωνα με τθν δυνατότθτα κάλυψθσ των τοπικϊν αναγκϊν από τισ υφιςτάμενεσ υπθρεςίεσ/υποδομζσ 
λαμβάνοντασ υπόψθ πλθκυςμιακά κριτιρια. Δεν βακμολογείται αποκλειςτικά θ μοναδικότθτα τθσ 
υπθρεςίασ/υποδομισ. 

 
1. Οι βακμολογοφμενεσ ενζργειεσ που ςυνοδεφονται από ςχετικζσ δαπάνεσ ςτον αναλυτικό προχπολογιςμό του 

ζργου εκτελοφνται υποχρεωτικά. Σε περίπτωςθ μθ υλοποίθςθσ μζρουσ των βακμολογοφμενων δαπανϊν, θ 
διαφορά δεν μεταφζρεται ςτθν υλοποίθςθ άλλων δαπανϊν αλλά μειϊνεται αντίςτοιχα ο ςυνολικόσ 
προχπολογιςμόσ του ζργου. 

2. Ο δικαιοφχοσ οφείλει να τθρεί τα κριτιρια επιλογισ που αποτελοφν μακροχρόνιεσ υποχρεϊςεισ για τρία (3) ζτθ 
από τθν τελικι πλθρωμι και να αποςτζλλει θλεκτρονικά ι εγγράφωσ ςτθν ΟΤΔ αποδεικτικά τιρθςθσ των 
μακροχρόνιων υποχρεϊςεϊν του, ςφμφωνα με τα όςα περιγράφονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ.  

3. Σε περίπτωςθ δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ ςε Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ (ΕΜΕ), ανεξάρτθτα αν αυτζσ δεν 
αποτελοφν κριτιριο επιλογισ, ο δικαιοφχοσ οφείλει να τισ ζχει δθμιουργιςει εντόσ 12μινου από τθν τελικι 
πλθρωμι και να τθσ διατθριςει τουλάχιςτο για τρία (3) ζτθ από τθ δθμιουργία τουσ ςφμφωνα με τα όςα ζχει 
δθλϊςει ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ.  
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ΜΕΡΟΣ Γ. 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΠΟΒΟΛΗ / ΈΝΣΑΞΗ  

Σθμειϊνεται ότι ο παρακάτω πίνακασ αποτελεί καταγραφι ενδεικτικϊν δικαιολογθτικϊν. Σε κάκε περίπτωςθ τα 
δικαιολογθτικά προκφπτουν από τα κριτιρια ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΤΘΤΑΣ και ΕΡΙΛΟΓΘΣ κακϊσ και από τισ διευκρινιςεισ 
αυτϊν, κατά περίπτωςθ. Επίςθσ ο υποψιφιοσ επενδυτισ μπορεί να επιςυνάψει κάκε άλλο δικαιολογθτικό, το οποίο 
κεωρεί ότι ενιςχφει τθν πρόταςι του, ςφμφωνα με τα κριτιρια επιλογισ. 
Οριςμζνα δικαιολογθτικά αποτελοφν κριτιριο επιλεξιμότθτασ, αλλά και κριτιριο επιλογισ, ανάλογα με τθν 
υποδράςθ, το είδοσ του δικαιοφχου κ.α 
 Οι απαιτοφμενεσ Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ είναι τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι νομικό πρόςωπο τισ ςχετικζσ 
Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ, υπογράφει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ. 
Δικαιολογθτικά αλλοδαπϊν υποψθφίων, εφόςον εκδίδονται από αλλοδαπι αρχι πρζπει να είναι επίςθμα 
μεταφραςμζνα ςτα ελλθνικά. Σε διαφορετικι περίπτωςθ δεν λαμβάνονται υπόψθ. Εάν ςε κάποια χϊρα βεβαιϊνεται 
από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδεται κάποιο/κάποια από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν καλφπτουν 
όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ανωτζρω, αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ του υποψθφίου ι, αν οφτε 
αυτι προβλζπεται, από Υπεφκυνθ Διλωςι του ενϊπιον δικαςτικισ ι άλλθσ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, 
ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά και ότι ο 
υποψιφιοσ πλθροί τα κατά τα ανωτζρω απαιτοφμενα. 

1 Αποδεικτικό κατάκεςθσ τθσ Αίτθςθσ ςτιριξθσ, όπωσ παράγεται από το ΡΣΚΕ  

2 
Ραράρτθμα Ι_1: «Αίτθςθ Στιριξθσ», όπωσ εκτυπϊνεται από το ΡΣΚΕ, υπογεγραμμζνθ από τον δυνθτικό 
δικαιοφχο ι το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου ι του ςυνεργατικοφ ςχιματοσ  

3 Ραράρτθμα Ι_2: «Αίτθςθ Στιριξθσ - Συμπλθρωματικά ςτοιχεία» 

4 Ραράρτθμα Ι_3 «Μελζτθ Βιωςιμότθτασ» (αρχείο PDF και αρχείο excel) 

5 Ραράρτθμα Ι_4: «Αναλυτικόσ Ρροχπολογιςμόσ Ρράξθσ» (αρχείο PDF και αρχείο excel) 

6 
Οικονομικζσ προςφορζσ/τιμολόγια για λοιπζσ δαπάνεσ, πλθν κτιριακϊν υποδομϊν, και για καταςκευαςτικζσ 
εργαςίεσ που δεν περιλαμβάνονται ςτον Ρίνακα Μζγιςτων τιμϊν μονάδασ καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν. Ρρζπει 
να ςυνοδεφονται από πλθροφοριακά φυλλάδια (prospectus)  

7 Τοπογραφικό διάγραμμα (εάν απαιτείται από τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ). 

8 Διάγραμμα δόμθςθσ (εάν απαιτείται από τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ). 

9 
Αρχιτεκτονικά ςχζδια (κατόψεισ, όψεισ, τομζσ), εάν απαιτείται από τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ, με αναλυτικι 
εμβαδομζτρθςθ, όπου αποτυπϊνεται θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ των ΑμεΑ (εάν απαιτείται από τθ φφςθ τθσ 
πρόταςθσ) 

10 Αναλυτικζσ προμετριςεισ καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν(εάν απαιτείται από τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

11 Για υφιςτάμενα κτίρια άδεια δόμθςθσ ι/και τακτοποιιςεισ αυτοφ. 

12 Κάτοψθ με διάταξθ υφιςτάμενου ι/και νζου εξοπλιςμοφ (εάν απαιτείται από τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

13 

 ΦΕΚ χαρακτθριςμοφ κτθρίου ωσ διατθρθτζο 

 ΦΕΚ χαρακτθριςμοφ οικιςμοφ ωσ παραδοςιακόσ 

 Βεβαίωςθ Αρμόδιου φορζα για παραδοςιακό κτίριο.  

14 
Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων ι Απαλλαγι ι Υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/86 του δυνθτικοφ 
δικαιοφχου Ραράρτθμα Ι_7 

15 
Σε περίπτωςθ εκςυγχρονιςμοφ καταλφματοσ όταν γίνεται χριςθ του ΚΑΝ (ΕΕ) 651/14, μοριοδότθςθ Δωματίων 
Διαμεριςμάτων/ Μοριοδότθςθ Ξενοδοχείων  

16 
Ειδικό Σιμα ΕΟΤ ι Άδεια λειτουργίασ ςε ιςχφ ι αίτθςθ για ζκδοςθ/ανανζωςθ άδειασ λειτουργίασ ι βεβαίωςθ 
τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ περί ςυνδρομισ νόμιμων προχποκζςεων λειτουργίασ ι γνωςτοποίθςθ ζναρξθσ 
λειτουργίασ.  

17 Βεβαίωςθ Χριςεων Γθσ (εάν περιλαμβάνεται δαπάνθ αγοράσ γθσ)  

18 

Αποδεικτικά κατοχισ - χριςθσ ακινιτου ανάλογα με τθν περίπτωςθ: 

 τίτλοι ιδιοκτθςίασ, ςυμβόλαια γονικισ παροχισ, αγοραπωλθςίασ ι προςφμφωνα αγοράσ κ.α ςτο όνομα 
του δυνθτικοφ δικαιοφχου, ςυνοδευόμενα από Ριςτοποιθτικά μεταγραφισ, βαρϊν και μθ Διεκδικιςεων 

 ςυμφωνθτικά μακροχρόνιασ μίςκωςθσ ι προςφμφωνα μίςκωςθσ που να καλφπτουν χρονικι περίοδο, 
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τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) ετϊν. Σε περίπτωςθ εκςυγχρονιςμοφ, χωρίσ επζμβαςθ ςτον φζροντα 
οργανιςμό του κτιρίου ι ςε περίπτωςθ μικρϊν προςκθκϊν που ςυμπλθρϊνουν τθν λειτουργικότθτα του 
κτιρίου, οι οποίεσ ςε κάκε περίπτωςθ αποτελοφν λιγότερο από το 10% του αιτοφμενου κόςτουσ, τα 
ςυμφωνθτικά ι προςφμφωνα πρζπει να καλφπτουν χρονικι περίοδο, τουλάχιςτον εννζα (9) ετϊν. Οι 
παραπάνω χρονικοί περίοδοι, υπολογίηονται από τθν θμερομθνία δθμοςιοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ, 
ανεξάρτθτα από τθν θμερομθνία υπογραφισ των ςχετικϊν εγγράφων. Σε κάκε περίπτωςθ θ θμερομθνία 
υπογραφισ τουσ κα πρζπει να είναι πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.  Στθν περίπτωςθ υποβολισ 
προςυμφϊνων, αυτά κα πρζπει να οριςτικοποιοφνται πριν τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ. 

19 Φωτογραφικι Απεικόνιςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ   

20 Διλωςθ που αφορά ςτθν πλιρωςθ τθσ ιδιότθτασ τθσ ΜΜΕ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι_5 

21 Ραράρτθμα Ι_6: «Υπεφκυνθ Διλωςθ deminimis» 

22 Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου του Ν. 1599/86, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι_7  

23 

Δικαιολογθτικά νόμιμθσ υπόςταςθσ: 
Για A.E.: 
Ιςχφον Κωδικοποιθμζνο Καταςτατικό (Νομαρχία ι ΓΕΜΘ ανάλογα με τθ χρονικι περίοδο), Συγκρότθςθ ΔΣ & 
Οριςμόσ Νομίμου Εκπροςϊπου (ΦΕΚ ι ΓΕΜΘ ανάλογα με τθ χρονικι περίοδοκαιεκτφπωςθ από taxisnet),  
Μετοχολόγιο από τθν οποία προκφπτει θ ιςχφουςα μετοχικι ςφνκεςθ. 
Για Ε.Ρ.Ε: 
Ιςχφον Κωδικοποιθμζνο Καταςτατικό (Ρρωτοδικείο ι ΓΕΜΘ ανάλογα με τθ χρονικι περίοδο), Ρράξθ 
εκπροςϊπθςθσ& Βεβαίωςθ Εταίρων (ΓΕΜΘ) ςε περίπτωςθ που θ εκπροςϊπθςθ δεν προκφπτει από το 
ανωτζρω Καταςτατικό. 
Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΛΚΕ: 
Ρρόςφατο καταςτατικό επικυρωμζνο από τθν αρμόδια Υπθρεςία (Ρρωτοδικείο ι ΓΕΜΘ), ςτο οποίο κα 
αποτυπϊνεται θ Διαχείριςθ-Εκπροςϊπθςθ. 
Για Κοινωνικζσ Συνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ του Ν. 4430/2016 όπωσ ιςχφει: Ριςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο 
Γενικό Μθτρϊο Φορζων Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ,Αρχικά υποβλθκζν καταςτατικό και θ 
τελευταία τροποποίθςθ αυτοφ (αν υπάρχει). 
Για Συνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ: Τα απαιτοφμενα νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ που 
προβλζπονται με βάςθ το εκάςτοτε ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο. 
Για τισ υπό ςφςταςθ επιχειριςεισ: ςχζδιο καταςτατικοφ, με κεφάλαιο τουλάχιςτον ίςο με το ποςό τθσ ιδίασ 
ςυμμετοχισ. Στθν περίπτωςθ αυτι, κα πρζπει να υποβλθκεί το οριςτικό πριν τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ 
Ζνταξθσ. 

24 
Κατάςταςθ ενεργϊν δραςτθριοτιτων (ΚΑΔ) τθσ επιχείρθςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασgsis.gr (πρόςφατθ 
εκτφπωςθ). Στθν περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων προςκομίηονται όλων των εταίρων/μετόχων κατά περίπτωςθ. 

25 Βεβαίωςθ ζναρξθσ/μεταβολισ εργαςιϊν από ΑΑΔΕ(πρόςφατθ εκτφπωςθ) 

26 
Αντίγραφο ταυτότθτασ ι διαβατθρίου (Στθν περίπτωςθ προςωπικϊν εταιρειϊν: αντίγραφο ταυτότθτασ ι 
διαβατθρίου όλων των μετόχων/εταίρων, ενϊ ςτθν περίπτωςθ λοιπϊν εταιρειϊν και ςυνεταιριςμϊν: 
αντίγραφο ταυτότθτασ ι διαβατθρίου του Νόμιμου εκπροςϊπου). 

27 Απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου του φορζα  για υποβολι πρόταςθσ 

28 
 Για Δθμόςιο υπάλλθλο: Άδεια αρμόδιου Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου  

 Για εργαηόμενο ςε ΝΡΔΔ, ΝΡΙΔ ι ΔΕΚΟ: Καταςτατικό του ςχετικοφ οργανιςμοφ, από το οποίο προκφπτει αν 
κωλφεται ι όχι από διατάξεισ του. 

29 

Για τθν ιδιότθτα επαγγελματία αγρότθ/ ενεργοφ αγρότθ/εταιρικό ςχιμα αγροτϊν:   

 Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων (ΜΑΑΕ) (για φυςικά 
πρόςωπα) 

 Ιςχφον καταςτατικό από το οποίο να προκφπτει ότι ο κφριοσ ςκοπόσ ςυνίςταται ςτθν άςκθςθ 
αγροτικισ δραςτθριότθτασ (εταιρικό ςχιμα) 

 Εκτφπωςθ από ιςτοςελίδα gsis.gr από τθν οποία προκφπτει θ ιδιότθτα του αγρότθ  

 Διλωςθ Ο.Σ.Δ.Ε τελευταίου ζτουσ 

 Βεβαίωςθ ΕΦΚΑ (πρϊθν ΟΓΑ) για κφρια αςφάλιςθ ωσ αγρότθσ  

30 Για τθν απόδειξθ ανεργίασ: Βεβαίωςθ ανεργίασ από τον ΟΑΕΔ  

31 
Για τθν απόδειξθ τθσ ιδιότθτασ Ατόμου με Αναπθρία: Ριςτοποιθτικό από ΚΕ.Ρ.Α. (Κζντρα Ριςτοποίθςθσ 
Αναπθρίασ), ςε ιςχφ, με το οποίο προςδιορίηεται θ πάκθςθ ι βλάβθ και το ποςοςτό αναπθρίασ. 
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32 

Φορολογικά ςτοιχεία, ανάλογα με τθν κατθγορία βιβλίων : 
 Α.  Υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ με τιρθςθ απλογραφικϊν βιβλίων:  
1. Ζντυπα Ε3 με ςφραγίδα και υπογραφι του λογιςτικαι για τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ που 
προθγοφνται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.  
2. Μθτρϊο παγίων τθσ επιχείρθςθσ (με ςφραγίδα και υπογραφι του λογιςτι και για τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ 
διαχειριςτικζσ χριςεισ που προθγοφνται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. 
3. Ζντυπο Ε9 ςε ιςχφ 
4. Υπόδειγμα (ΕΛΡ) Β.5 Ιςολογιςμόσ για πολφ μικρζσ οντότθτεσ με υπογραφι και ςφραγίδα του λογιςτι ι του 
νόμιμου εκπρόςωπου για τθ διαχειριςτικι χριςθ που προθγείται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 
χρθματοδότθςθσ(αν απαιτείται) 
 
Β. Υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ με τιρθςθ διπλογραφικϊν βιβλίων : 
1. Ιςολογιςμοί – αποτελζςματαχριςθσ 
2. Ζντυπα Ε3 με ςφραγίδα και υπογραφι του λογιςτι 
3. Ζντυπο Ν (όπου απαιτείται) 
και για τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ που προθγοφνται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 
ςτιριξθσ.  
4. Μθτρϊο παγίων τθσ επιχείρθςθσ (με ςφραγίδα και υπογραφι του λογιςτι και για τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ 
διαχειριςτικζσ χριςεισ που προθγοφνται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ 
5. Ζντυπο Ε9 ςε ιςχφ 
6. Χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ και προςάρτθμα τελευταίασ διαχειριςτικισ χριςθσ (όπου απαιτείται) 
 
Γ) Φυςικά πρόςωπα (για υπό ίδρυςθ επιχείρθςθ): 
1. Ζντυπα Ε1, με ςφραγίδα και υπογραφι του λογιςτι 
2. Ζντυπα Ε3, με ςφραγίδα και υπογραφι του λογιςτι 
3. Ρράξθ Διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου (εκκακαριςτικό ςθμείωμα),  
4. Ζντυπο 9  
για τθν τελευταία διαχειριςτικι χριςθ, όλων των εταίρων/μετόχων κατά περίπτωςθ 
 
Σθμείωςθ :Σε περίπτωςθ χριςθσ του άρκρου  22 του Καν 651/2014-Υποδράςεισ 19.2.3.3 & 19.2.3.5, τα 
οικονομικά ςτοιχεία των επιχειριςεων προςκομίηονται για όλεσ τισ κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ, αν ο 
χρόνοσ λειτουργίασ τουσ ξεπερνά τθν τριετία     

33 

 Καταςτάςεισ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ(πίνακασ προςωπικοφ) Ε4 ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν 
τροποποιιςεων αυτϊν) για μια (1) κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ που προθγείται του ζτουσ υποβολισ τθσ 
αίτθςθσ ςτιριξθσ  και τυχόν προςλιψεισ-απολφςεισ 

 Αποδεικτικό Υποβολισ διλωςθσ Αποδοχϊν & Συντάξεων μαηί με ςυγκεντρωτικι Κατάςταςθ τζλουσ ζτουσ 
ςτθν οποία κα αποτυπϊνεται αναλυτικά ο κάκε εργαηόμενοσ με τον αρικμό των θμερϊν που 
απαςχολικθκε και για μια (1) κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ που προθγείται του ζτουσ υποβολισ τθσ 
αίτθςθσ ςτιριξθσ 

34 Βεβαιϊςεισ Αδιλωτθσ Εργαςίασ από το ςφςτθμα ΕΓΑΝΘ 

35 

Στθν περίπτωςθ πράξεων που ενιςχφονται βάςει του Καν. ΕΕ 651/2014 (υποδράςεισ 19.2.3.3 , 19.2.3.4   & 
19.2.3.5) 
 Φορολογικι ενθμερότθτα ι βεβαίωςθ οφειλϊν τθσ επιχείρθςθσ από τθν οποία να προκφπτει ότι δεν είναι 
υπόχρεθ ςε ανάκτθςθ παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ κατόπιν προθγοφμενθσ απόφαςθσ  τθσ Επιτροπισ ι του 
Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΔΕΚ).  

36 

ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΑΡΟΔΕΛΞΘΣ ΤΘΣ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛΥΨΘΣ ΤΘΣ ΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
Α) Υπεφκυνθ Διλωςθ ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ ςφμφωνα με το υπόδειγμα Ραράρτθμα Ι_6-ςθμείο 
22.  Στθν περίπτωςθ υπό ςφςταςθ επιχείρθςθσ/εταιρείασ κα πρζπει να ςυμπλθρϊνεται θ Υ.Δ. από όλουσ τουσ 
εταίρουσ /μετόχουσ/ νόμιμο εκπρόςωπο, κατά περίπτωςθ. 
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Στθν περίπτωςθ πράξεων που ενιςχφονται μζςω του Άρκρου 14 του Καν (ΕΕ) αρικ. 651/2014 (Υποδράςεισ 
19.2.3.3 , 19.2.3.4 & 19.2.3.5) κα πρζπει: 
1. Σε περίπτωςθ δανειςμοφ, που κα ανζρχεται ςε τουλάχιςτον 25% των επιλζξιμων δαπανϊν, ςτθν 
Υπεφκυνθ Διλωςθ κα πρζπει να αναγράφεται επιπλζον το κείμενο: «Το δάνειο κα είναι ελεφκερο από κάκε 
είδουσ κρατικι ενίςχυςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν εγγυιςεων ι επιδοτιςεων επιτοκίου, ι δανείου με 
ευνοϊκότερουσ όρουσ χοριγθςθσ μζςω κάκε είδουσ χρθματοδοτικϊν εργαλείων». 
2. Ρριν τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ, να προςκομιςκοφν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που 
διαςφαλίηουν τθν φπαρξθ του 25% των επιλζξιμων δαπανϊν του εγκεκριμζνου ςχεδίου. 
 
Β) Στθν περίπτωςθ που ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ επιλζξει τθν προςκόμιςθ αποδεικτικϊν ςτοιχείων, αυτά, 
ανάλογα με τθν περίπτωςθ κάλυψθσ που επικαλείται ςτθναίτθςι του, είναι:  
 
Β1)Για τισ Ατομικζσ Επιχειριςεισ 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ δικαιοφχου για τθν κάλυψθ τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ(θ προςκόμιςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 

βακμολογείται με μθδζν (0). 
 Τραπεηικζσ βεβαιϊςεισ, ςτισ οποίεσ αναφζρονται τα διακζςιμα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν του δυνθτικοφ 

δικαιοφχου  τθσ τελευταίασ θμζρασ του προθγοφμενου μινα πριν τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ 
υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ ςτο ΡΣΚΕ . Σε περίπτωςθ ςυνδικαιοφχων ςε τραπεηικοφσ 
λογαριαςμοφσ, απαιτείται θ Υπεφκυνθ Διλωςθ από όλουσ τουσ ςυνδικαιοφχουσ ξεχωριςτά, ότι ςε 
περίπτωςθ ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα, όλο το ποςό του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ είναι ςτθ διάκεςθ του 
υποψιφιου δικαιοφχου. 

ι/και  

  Βεβαιϊςεισ κατοχισ κινθτϊν αξιϊν (ομολόγων, μετοχϊν ειςθγμζνων εταιρειϊν, μερίδια αμοιβαίων 
κεφαλαίων) ςτισ οποίεσ αποτιμάται θ τρζχουςα αξία τουσ του τελευταίου τριμινου πριν τθν θμερομθνία 
τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.  

 
Β2) Για Νομικά Ρρόςωπα : 
• Τραπεηικζσ βεβαιϊςεισ για τα διακζςιμα υπόλοιπα  του  νομικοφ προςϊπου  ςτουσ επαγγελματικοφ 

λογαριαςμοφσ  τθσ επιχείρθςθσ που εχουν δθλωκει ςτθν ΑΑΔΕ  τθσ τελευταίασ θμζρασ του προθγοφμενου 
μινα πριν τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ ςτο ΡΣΚΕ  

ι/και  
 
• ςε περίπτωςθ αφξθςθσ Εταιρικοφ/ Μετοχικοφ Κεφαλαίου Τραπεηικζσ βεβαιϊςεισ ςτισ οποίεσ 

αναφζρονται τα διακζςιμα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν των εταίρων/μετόχων  πριν τθν θμερομθνία τθσ 
θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ ςτο ΡΣΚΕ.  Σε περίπτωςθ ςυνδικαιοφχων ςτουσ  τραπεηικοφσ 
λογαριαςμοφσ, απαιτείται θ Υπεφκυνθ Διλωςθ από όλουσ τουσ ςυνδικαιοφχουσ ξεχωριςτά, ότι ςε 
περίπτωςθ ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα, το ποςό του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ είναι ςτθ διάκεςθ 
εταίρου/μετοχου για ςυμμετοχι του ςτθν αφξθςθ του Εταιρικοφ/ Μετοχικοφ Κεφαλαίου, 

 ι/και  

• ςτθ περίπτωςθ που κα χρθςιμοποιθκοφν φορολογθκζντα αποκεματικά τθσ επιχειρθςθσ  κα πρζπει να 
κατατεκεί και  Υπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι τα 
φορολογθκζντα αποκεματικά που προκφπτουν από τισ επιςυναπτόμενεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του 
ζτουσ ……… (ςυμπλθρϊνεται θ τελευταία κλειςμζνθ χριςθ για τθν οποία ζχουν υποβλθκεί επίςθμα 
φορολογικά ζντυπα) μζροσ ι το ςφνολο των οποίων κα χρθςιμοποιθκεί για τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου, δεν ζχουν χρθςιμοποιθκεί ωσ ίδια ςυμμετοχι ςε άλλο ενιςχυόμενο επενδυτικό 
ςχζδιο, υπάρχουν διακζςιμα ςτθν επιχείρθςθ και δεν κα διανεμθκοφν πριν τθν παρζλευςθ 
ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ (πχ. 3 ι 5 ζτθ) από τθν ολοκλιρωςθ και ζναρξθ παραγωγικισ 
λειτουργίασ τθσ επζνδυςθσ  

ι/και  

  Βεβαιϊςεισ κατοχισ  από τθν επιχείρθςθ κινθτϊν αξιϊν (ομολόγων, μετοχϊν ειςθγμζνων εταιρειϊν, 
μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) ςτισ οποίεσ αποτιμάται θ τρζχουςα αξία τουσ του τελευταίου τριμινου 
πριν τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. 
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Στισ υπό ςφςταςθ εταιρείεσ: 

 Τραπεηικζσ βεβαιϊςεισ ςτισ οποίεσ αναφζρονται τα διακζςιμα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν των φυςικϊν 
προςϊπων που  κα  τθν απαρτίηουν τθσ τελευταίασ θμζρασ του προθγοφμενου μινα πριν τθν θμερομθνία 
τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ ςτο ΡΣΚΕ  Σε περίπτωςθ ςυνδικαιοφχων ςε 
τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ, απαιτείται θ Υπεφκυνθ Διλωςθ από όλουσ τουσ ςυνδικαιοφχουσ ξεχωριςτά, 
ότι ςε περίπτωςθ ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα, όλο το ποςό του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ είναι ςτθ διάκεςθ 
του υποψιφιου δικαιοφχου. 

ι/και 

 Βεβαιϊςεισ κατοχισ κινθτϊν αξιϊν (ομολόγων, μετοχϊν ειςθγμζνων εταιρειϊν, μερίδια αμοιβαίων 
κεφαλαίων) των φυςικϊν προςϊπων που  κα τθν απαρτίηουν , ςτισ οποίεσ αποτιμάται θ τρζχουςα αξία 
τουσ του τελευταίου τριμινου πριν τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. 

 
Θ κάλυψθ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ με αφξθςθ  εταιρικοφ / μετοχικοφ κεφαλαίου κα πρζπει να ολοκλθρωκεί 
(πιςτοποίθςθ καταβολισ αφξθςθσ εταιρικοφ/ μετοχικοφ κεφαλαίου) μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ του 1ου 
αιτιματοσ πλθρωμισ και κα πρζπει να υποβλθκοφν τα εξισ παραςτατικά:  
Για κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ (Α .Ε . - Ε.Ρ. Ε. - Λ.Κ.Ε.)  

 Αποφάςεισ  Γενικισ  Συνζλευςθσ  Μετόχων/Εταίρων  για  τθν  αφξθςθ  του μετοχικοφ κεφαλαίου και 
Φ.Ε.Κ. δθμοςίευςι αυτϊν (πρζπει να αναφζρεται ρθτά ο ςκοπόσ). 

 Ρρακτικά του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (για τισ Α.Ε.) για τθν πιςτοποίθςθ τθσ καταβολισ του μετοχικοφ 
κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δθμοςίευςισ αυτϊν ι ςχετικι  καταχϊρθςθ ςτο μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν 
εφόςον εκκρεμεί θ δθμοςίευςθ. 

 Κίνθςθ (καρτζλεσ) των λογαριαςμϊν 40 και 43 ςτθν μεγαλφτερθ δυνατι ανάλυςι τουσ 

 Βεβαίωςθ μεταβολϊν από Γ.Ε.ΜΘ 

 Αποδεικτικά κατάκεςθσ τθσ ειςφοράσ μετρθτϊν ςτο Τραπεηικό λογαριαςμό όψεωσ τθσ εταιρείασ, κίνθςθ 
του λογαριαςμοφ αυτοφ τθσ τελευταίασ θμζρασ 

 
Για τισ προςωπικζσ εταιρείεσ (Ο.Ε, Ε.Ε.)  

 Καταςτατικό τθσ εταιρείασ ι / και τροποποιιςεισ του καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ για τθν αφξθςθ του 
κεφαλαίου τα οποία φζρουν τθ κεϊρθςθ (ςφράγιςθ) του αρμόδιου φορζα ςτο οποίο ζχουν κατατεκεί. 
(πρζπει να αναγράφεται ρθτά ο ςκοπόσ τθσ αφξθςθσ του κεφαλαίου) 

 Βεβαίωςθ μεταβολϊν από Γ.Ε.ΜΘ 

 Σε περίπτωςθ που ο φορζασ τθρεί Βιβλία Γϋ Κατθγορίασ κίνθςθ (καρτζλεσ) των λογαριαςμϊν 40 και 43 
για ςτθ μεγαλφτερθ δυνατι ανάλυςθ. 

 Αποδεικτικά κατάκεςθσ τθσ ειςφοράσ μετρθτϊν ςτον τραπεηικό λογαριαςμό όψεωσ τθσ εταιρείασ για 
καταβολι ι αφξθςθ του Εταιρικοφ Κεφαλαίου, κίνθςθ του λογαριαςμοφ αυτοφ πριν τθν θμερομθνία τθσ 
θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσκαιαποδεικτικόκαταβολιστουΦόρου Συγκζντρωςθσ 
Κεφαλαίου 

 
Β3) ΔΑΝΕΛΟ 

 Ζγκριςθ δανείου ι ςφμβαςθ δανείου από χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα  
 
Θα πρζπει να αναφζρονται οι βαςικοί όροι τθσ πρόκεςθσ δανειοδότθςθσ ι τθσ ζγκριςθσ, όπωσ: 

 Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ τθσ δανειοδοτοφμενθσ επζνδυςθσ 
 Το φψοσ του εγκεκριμζνου δανείου 
 Θ διάρκεια και ο χρόνοσ αποπλθρωμισ του 
 Το επιτόκιο 
 Οι απαιτοφμενεσ εξαςφαλίςεισ για τθν χοριγθςι του 

Το δάνειο που κα χρθςιμοποιθκεί είναι δυνατόν να υποςτθρίηεται από τα χρθματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΡΑ, 
όπωσ π.χ. α) παροχι εγγφθςθσ τθσ ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λιψθ επενδυτικοφ δανείου ι λιψθ εγγυθτικισ επιςτολισ, β) 
τθν παροχι επιχειρθματικϊν δανείων με χαμθλό επιτόκιο και ευνοϊκοφσ όρουσ. 

Στθν περίπτωςθ πράξεων που ενιςχφονται μζςω του Άρκρου 14 του Καν (ΕΕ) αρικ. 651/2014 (Υποδράςεισ 
19.2.3.3 & 19.2.3.5) ςτθν περίπτωςθ δανειςμοφ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 25%, δεν πρζπει θ μορφι του 
δανείου να ζχει μορφι που ενζχει ςτοιχεία κρατικισ ενίςχυςθσ. Δθλαδι το δάνειο κα πρζπει να είναι 
ελεφκερο από κάκε είδουσ κρατικι ενίςχυςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν εγγυιςεων ι επιδοτιςεων 
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επιτοκίου, ι δανείου με ευνοϊκότερουσ όρουσ χοριγθςθσ μζςω κάκε είδουσ χρθματοδοτικϊν εργαλείων. 

37 

Στθν περίπτωςθ πράξεων που ενιςχφονται βάςει του αρκρ. 14 Καν. ΕΕ 651/2014 (υποδράςεισ 19.2.3.3 & 
19.2.3.5), προςκομίηονται επιπλζον τα δικαιολογθτικά (κατά περίπτωςθ), τα οποία καταγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα ΙΙ_4: «Οριςμόσ προβλθματικισ», ςθμείο Β1-6 (π.χ. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι 
εκκακάριςθ του Ν. 4548/2018) 

38 

Για τθν απόδειξθ ςυναφοφσ εκπαίδευςθσ: 

 Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΤΕΙ ςχετικόσ με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ 

 Ρτυχίο ΙΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ ι επαγγελματικι κατάρτιςθ τουλάχιςτον 200 ωρϊν 
ςχετικι με το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ 

39 

Για τθν τεκμθρίωςθ επαγγελματικισ εμπειρίασ:  

 Βεβαιϊςεισ εργοδοτϊν για προθγοφμενθ απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο ςχετικό με τθ φφςθ τθσ 
προτεινόμενθσ πράξθσ 

 Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα 

 Άλλο ζγγραφο (π.χ. ζναρξθ επιτθδεφματοσ κ.α) 

40 

Αποδεικτικά καινοτομίασ: μελζτεσ, εγχειρίδια, ςχζδια, πιςτοποιθτικά των προμθκευτϊν, ζντυπα τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν του προβλεπόμενου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, βεβαιϊςεισ επίςθμων ι ςυλλογικϊν φορζων 
(Ρανεπιςτιμια, Επιμελθτιρια κλπ) ι άλλων φορζων τθσ αγοράσ που αναπτφςςουν δραςτθριότθτα ςχετικι με 
το εν λόγω προϊόν ι οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο αποδεικνφει επαρκϊσ το κριτιριο 

41 
Για τθν ιδιότθτα του Ρολυλειτουργικοφ Αγροκτιματοσ: Σιμα πιςτοποίθςθσ από  «Ελλθνικό Γεωργικό 
Οργανιςμό ΔΘΜΘΤΑ (ΕΛΓΟ – ΔΘΜΘΤΑ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4072/2012 (Αϋ 86)  

42 Στισ υποδράςθ  19.2.3.5: Βεβαίωςθ από επιμελθτιριο /Διμο για τθ μοναδικότθτα τθσ  επιχείρθςθσ 

43 

Στθν περίπτωςθ οικοτεχνίασ, για τεκμθρίωςθ τθσ ιδίασ παραγωγισ: 
 • Διλωςθ ΟΣΔΕ τελευταίου ζτουσ  
• Ε1, Ε3 & Ε9  
• Ιδιωτικά Συμφωνθτικά ι προςφμφωνα μίςκωςθσ 
• Οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο τεκμθριϊνει τθν ποςότθτα πρϊτθσ φλθσ που εξαςφαλίηεται από ιδία παραγωγι 

44 

Για τεκμθρίωςθ τθσ Ραραγωγισ προϊόντων ποιότθτασ βάςει προτφπου, αλλά και τθσ Επεξεργαςίασ  πρϊτων 
υλϊν παραγόμενων με μεκόδουσ βάςει προτφπων προςκομίηονται κατά περίπτωςθ: 

- Βεβαίωςθ Φορζα Ριςτοποίθςθσ για τα παραγόμενα προϊόντα 
- Συμβάςεισ ι προςφμφωνα μεταξφ παραγωγϊν και εν δυνάμει δικαιοφχων ςτθν περίπτωςθ μθ φπαρξθσ ίδιασ 

παραγωγισ που κα ςυνοδεφονται από αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά τθσ πρϊτθσ φλθσ 
- οποιαδιποτε άλλο ςχετικό ζγγραφο αποδεικνφει επαρκϊσ το ποςοςτό των παραγόμενων   προϊόντων 

ποιότθτασ ςε ςχζςθ με τθ ςυνολικι παραγόμενθ ποςότθτα. 

45 
Αποδεικτικά εφαρμογισ Συςτθμάτων  διαχείριςθσ  τθσ ποιότθτασ 

 Βεβαίωςθ από αρμόδιο  διαπιςτευμζνο φορζαι Ριςτοποιθτικό ποιότθτασ ςε ιςχφ 

46 
Δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ τθσ ετοιμότθτασ ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ (π.χ. Άδεια Δόμθςθσ, Άδεια 
εγκατάςταςθσ, Επιμζρουσ Άδειεσ, εγκρίςεισ, αιτιςεισ κτλ) 

47 

Σχετικι μελζτθ ι προμελζτθ ι ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ που κα ςυνοδεφεται από τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί, ςτθν οποία κα τεκμθριϊνεται επαρκϊσ το ςφςτθμα εξοικονόμθςθσ 
φδατοσ/επεξεργαςίασαποβλιτων/ΑΡΕ/διαχείριςθσ ποιότθτασ/περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που κα 
χρθςιμοποιθκεί για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ μονάδασ. 
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 ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ  

 
Γενικά:  
 
1. Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά μποροφν να είναι πρωτότυπα, ακριβι αντίγραφα ι νομίμωσ επικυρωμζνα. Σε 
περίπτωςθ υποβολισ φωτοαντιγράφων κα πρζπει επιπλζον να υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία να 
αναφζρεται ότι "τα φωτοαντίγραφα που προςκομίηονται ςτο φάκελο υποψθφιότθτασ είναι πιςτά αντίγραφα των 
πρωτοτφπων".  
2. Οι απαιτοφμενεσ Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ είναι τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι νομικό πρόςωπο, τισ ςχετικζσ Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που αφοροφν το 
ίδιο το νομικό πρόςωπο υπογράφει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ.  
3. Δικαιολογθτικά αλλοδαπϊν υποψθφίων, εφόςον εκδίδονται από αλλοδαπι αρχι πρζπει να είναι επίςθμα 
μεταφραςμζνα ςτα ελλθνικά. Σε διαφορετικι περίπτωςθ δεν λαμβάνονται υπόψθ. Εάν ςε κάποια χϊρα βεβαιϊνεται 
από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδεται κάποιο/κάποια από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν καλφπτουν 
όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ανωτζρω, αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ του υποψθφίου ι, αν οφτε 
αυτι προβλζπεται, από Υπεφκυνθ Διλωςι του ενϊπιον δικαςτικισ ι άλλθσ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, 
ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά και ότι ο 
υποψιφιοσ πλθρεί τα κατά τα ανωτζρω απαιτοφμενα. 
 

 

ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΕΤΛΟΓΟΤ ΚΟΣΟΤ  

 
Οι δαπάνεσ, ωσ προσ το εφλογο του κόςτουσ τουσ, αξιολογοφνται με χριςθ κατάλλθλου ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ, 
όπωσ δαπάνεσ αναφοράσ (πίνακασ τιμϊν ΟΤΔ), ςφγκριςθ των διαφόρων προςφορϊν, διαςταυρωτικόσ ζλεγχοσ 
προςφορϊν ομοειδϊν προϊόντων άλλων πράξεων ι με τθ χριςθ διαδικτφου, από τουσ ειςθγθτζσ τθσ αξιολόγθςθσ.  
 
Επίςθσ, θ ΟΤΔ οφείλει επιπλζον να λαμβάνει υπόψθ τουσ και τουσ επίςθμουσ τιμοκαταλόγουσ των προμθκευτϊν 
κακϊσ και με διακζςιμεσ ςχετικζσ μελζτεσ προςδιοριςμοφ του εφλογου κόςτουσ που ζχουν καταρτιςτεί για τον 
ςκοπό αυτό και ζχουν υποςτθρίξει βάςεισ δεδομζνων τιμϊν αναφοράσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και κτιριακϊν 
υποδομϊν, εφόςον αυτζσ είναι διακζςιμεσ και επικαιροποιθμζνεσ.  
 
Για τον υπολογιςμό του εφλογου κόςτουσ, ο υποψιφιοσ προςκομίηει οικονομικζσ προςφορζσ για λοιπζσ δαπάνεσ 
πλθν κτιριακϊν υποδομϊν.  Εφόςον το μοναδιαίο ανά τεμάχιο κόςτοσ αυτϊν υπερβαίνει, ςε αξία τα 1.000€, ι τα 
5.000€ ςυνολικοφ ποςοφ ανά είδοσ, απαιτοφνται τρεισ (3) ςυγκρίςιμεσ προςφορζσ για το εν λόγω τεμάχιο, ενϊ ςε 
αντίκετθ περίπτωςθ τουλάχιςτον μία (1). Οι ςυγκρίςιμεσ προςφορζσ αφοροφν ομοειδι και εφάμιλλα προϊόντα.  
 
Θ ΟΤΔ καλείται να αξιολογιςει τόςο τισ οικονομικζσ παραμζτρουσ των προςφορϊν, όςο και τισ ποιοτικζσ. Ζτςι είναι 
δυνατό να γίνει δεκτι μια προςφορά θ οποία δεν είναι θ πιο ςυμφζρουςα οικονομικά, αρκεί ο δικαιοφχουσ να 
τεκμθριϊνει και θ ΟΤΔ να αποδζχεται, τθν μοναδικότθτα ι τθν υψθλι ποιότθτα ι τισ ειδικζσ προδιαγραφζσ που 
προςφζρει το προμθκευόμενο προϊόν. Πςον αφορά ςτισ δαπάνεσ που αφοροφν κτιριακζσ υποδομζσ, ο ζλεγχοσ του 
«εφλογου κόςτουσ» πραγματοποιείται μζςω των εγκεκριμζνων Ρινάκων Τιμϊν Μονάδοσ, όπωσ αποτυπϊνονται 
παρακάτω  

 
 
 


