ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Α) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Γ)ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Ε) ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
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Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ

1

Επενδύσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.
(Κανονισμός
(ΕΚ)
1698/2005,
Άρθρο
20
(β)
(iii)
και
28
Κανονισμός (ΕΚ) 1974/2006, Άρθρο 19 και σημείο 5.3.1.2.3 Παράρτημα ΙΙ
Κανονισμός 1290/2005 και οι εφαρμοστικοί του Καν. 1320/2006 και 65/2011
Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013")

2

Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν μεταποίηση ή και εμπορία προϊόντων που
δεν συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης.

3

Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν μεταποίηση ή και εμπορία προϊόντων
που προέρχονται από Χώρες εκτός ΕΕ. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις προϊόντων που δεν
παράγονται σε αυτές και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βελτιστοποιημένου τελικού
προϊόντος συνολικά ή μεμονωμένα και μέχρι ποσοστού 20% της συνολική
προτεινόμενης επεξεργασίας πρώτων υλών.

4

Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν παρασκευή και εμπορία προϊόντων απομίμησης ή
υποκατάστασης του γάλακτος, των γαλακτοκομικών προϊόντων και του μελιού
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Επενδύσεις στα επίπεδα του λιανικού εμπορίου

6

Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα

7

Επενδύσεις που ο προϋπολογισμός της αίτησης ενίσχυσης είναι μικρότερος
από 100.000 € ή μεγαλύτερος των 10.000.000 €

8

Επενδύσεις που έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται να ενισχυθούν στα πλαίσια των ΚΟΑ,
όπως αυτές εξειδικεύονται στους αντίστοιχους τομείς ενίσχυσης του μέτρου 123Α με την
επιφύλαξη των εξαιρέσεων που καθορίζονται σε αυτούς στο παράρτημα Α της ΚΥΑ
4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 3078/ τ.Β'/04-12-2013).

9

Επενδύσεις, η περίοδος υλοποίησης των οποίων δεν συμπίπτει με την περίοδο
επιλεξιμότητας του ΠΑΑ

10

Αιτήσεις ενίσχυσης που δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους
όρους που αναφέρονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις ή που δεν ικανοποιούν τις
απαιτήσεις πληρότητας του φακέλου

11

Επενδύσεις που δεν εντάσσονται σε καμία δράση του παραρτήματος Α΄της αρ.
4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 3078/ τ.Β'/04-12-2013) ΚΥΑ

12

Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν στο σύνολο ή στο μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για χρήση πέραν της ιδιοκατανάλωσης

13

Αιτήσεις ενίσχυσης με υφιστάμενη δραστηριότητα σχετική με την προτεινόμενη
επένδυση οι οποίες στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων.

14

Επενδύσεις που αναφέρονται σε εκσυγχρονισμό , επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση
και δεν λειτουργούν για μία τριετία πριν την υποβολή του προτεινόμενου σχεδίου, εκτός
αυτών που αφορούν επενδυτικά σχέδια που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια προηγούμενων
προκηρύξεων του Μέτρου 123Α

2

15

Επενδύσεις για
της ενίσχυσης

τις

οποίες

δεν

αποδεικνύεται

η

βιωσιμότητα

του

δικαιούχου

16

Επενδύσεις για τις οποίες δεν αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του προτεινόμενου σχεδίου

17

Αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται από φορείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στους
δικαιούχους του προγράμματος, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4, παρ 1, 2, 5 και 6 της
ΚΥΑ 4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 3078/ τ.Β'/04-12-2013)

18

Αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται από δικαιούχους που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο
123Α στα πλαίσια παλαιότερης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ίδιο φυσικό
αντικείμενο

19

Αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται από δικαιούχους που έχουν υποβάλλει αίτηση
ενίσχυσης ή έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου ή άλλου
επιχειρησιακού προγράμματος για την υλοποίηση του ίδιου επενδυτικού αντικειμένου.

20

Αιτήσεις ενίσχυσης που δεν πληρούν κάποιο από τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως αυτά
ορίζονται κάθε φορά από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

3

Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Ως νόμιμος εκπρόσωπος και κάτοχος της θέσης ……………………………..…. της επιχείρησης με τα
κάτωθι στοιχεία:
Επωνυμία επιχείρησης
Διακριτικός Τίτλος
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.
Νομική Μορφή
Ταχυδρομική Διεύθυνση Έδρας
Επιχείρησης
η οποία υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
του Μέτρου 123Α του Π.Α.Α. 2007-2013, έχοντας χρηματοδοτικό σχήμα:
Ευρώ
Ποσοστό
Συνολικός Προϋπολογισμός
α. Δημόσια Δαπάνη
β. Ίδια Συμμετοχή
Ίδια Κεφάλαια
Δανειακά Κεφάλαια
θα χρησιμοποιήσει για την κάλυψη της ανωτέρω ίδιας συμμετοχή:
1. Προέλευση ιδίων κεφαλαίων
.Αναφέρετε συγκεκριμένα τις πηγές των ιδίων κεφαλαίων καθώς και τα προσκομισθέντα σχετικά
δικαιολογητικά αυτών.
2. Προέλευση δανειακών κεφαλαίων
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.Αναφέρετε συγκεκριμένα τις πηγές των δανειακών κεφαλαίων καθώς και τα προσκομισθέντα σχετικά
δικαιολογητικά αυτών.
Τα ανωτέρω δηλωθέντα και προσκομισθέντα είναι ακριβή, γνήσια και αληθή.
Ημερομηνία:

../../20...
Ο – Η Δηλών
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή
την δηλούσα.

5

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Ως νόμιμος εκπρόσωπος και κάτοχος της θέσης ……………………………..…. της επιχείρησης με τα
κάτωθι στοιχεία:
Επωνυμία επιχείρησης
Διακριτικός Τίτλος
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.
Νομική Μορφή
Ταχυδρομική Διεύθυνση Έδρας
Επιχείρησης
η οποία υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
του Μ.123Α του Π.Α.Α. 2007-2013, έχοντας χρηματοδοτικό σχήμα:
Ευρώ

Ποσοστό

Συνολικός Προϋπολογισμός
α. Δημόσια Δαπάνη
β. Ίδια Συμμετοχή
Ίδια Κεφάλαια
Δανειακά Κεφάλαια
η επιχείρηση δύναται να καλύψει την ανωτέρω ίδια συμμετοχή ύψους
…………………………….., προκειμένου για την υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης
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του Μέτρου 123Α,
η
ύψους………………………….

οποία

έχει

συνολικό

αιτούμενο

Ημερομηνία:

προϋπολογισμό

../../20...
Ο – Η Δηλών
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή
την δηλούσα.
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( ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση σε άλλο μέτρο
του Προγράμματος ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή στον αναπτυξιακό νόμο.
Ημερομηνία:

../../20...
Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται

Γ) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1:

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ.
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί:
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Είκοσι (20) βαθμοί εάν το έλλειμμα μεταποιητικής υποδομής είναι
μεγαλύτερο ή ίσο του 50%, σε επίπεδο Νομού.
Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν το έλλειμμα της μεταποιητικής υποδομής είναι
μεγαλύτερο ή ίσο του 30% και μικρότερο του 50%, σε επίπεδο Νομού ή είναι
μεγαλύτερο ή ίσο του 30% σε επίπεδο Περιφέρειας.
Δέκα (10) βαθμοί εάν το έλλειμμα της μεταποιητικής υποδομής είναι
μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 30% σε επίπεδο Νομού ή
μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και μικρότερο του 30% σε επίπεδο Περιφέρειας.
Πέντε (5) βαθμοί αν το έλλειμμα της μεταποιητικής υποδομής είναι
μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και μικρότερο του 10% σε επίπεδο Νομού ή
μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 20% σε επίπεδο Περιφέρειας.

Ως ελλειμματικότητα μεταποιητικής υποδομής θεωρείται η ύπαρξη πλεονάζουσας
πρώτης ύλης, σε σχέση με την εγκατεστημένη μεταποιητική δραστηριότητα σε
επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας.
Οι υπηρεσίες των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών ή/και
των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών
Ενοτήτων των περιοχών υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, συμπληρώνουν
υποχρεωτικά τα εδάφια του φύλλου αξιολόγησης από όπου θα προκύπτουν
πληροφορίες για την μεταποιητική υποδομή σε επίπεδο Νομού και Περιφέρειας.
Συμπληρωματικά, ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία
από αρμόδιους φορείς παροχής τέτοιων στοιχείων σχετικά με την παραγόμενη
ποσότητα α’ υλών της περιοχής αναφοράς καθώς και την εγκατεστημένη
μεταποιητική υποδομή της.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής:




Είκοσι (20) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν παραγωγή προϊόντων
ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές (π.χ.
προϊόντα ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών, βόειο κρέας ποιότητας),
προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε
συσκευασίες που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που
παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν
εθνικά σήματα πιστοποίησης (π.χ. ΑGRO 7) σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
του 50% των παραγομένων προϊόντων.
Δέκα πέντε (15) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν παραγωγή
προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές
(π.χ. προϊόντα ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών, βόειο κρέας ποιότητας),
προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε
συσκευασίες που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που

9





παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν
εθνικά σήματα πιστοποίησης (π.χ. ΑGRO 7) σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
του 30% και μικρότερο του 50% των παραγομένων προϊόντων.
Δέκα (10) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν παραγωγή προϊόντων
ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές (π.χ.
προϊόντα ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών, βόειο κρέας ποιότητας),
προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε
συσκευασίες που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που
παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν
εθνικά σήματα πιστοποίησης (π.χ. ΑGRO 7) σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
του 10% και μικρότερο του 30% των παραγομένων προϊόντων.
Πέντε (5) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ,
ΠΓΕ, ζωϊκών προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές (π.χ. προϊόντα
ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών, βόειο κρέας ποιότητας), προϊόντων που
φέρουν χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που
πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που παράγονται με σύστημα
ολοκληρωμένης διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν εθνικά σήματα
πιστοποίησης (π.χ. ΑGRO 7) σε ποσοστό μικρότερο του 10% των
παραγομένων προϊόντων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του εν λόγω κριτηρίου είναι οι
φορείς να προσκομίσουν, μαζί με την τεχνικοοικονομική μελέτη, όλα τα σχετικά
αποδεικτικά έγγραφα για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων σύμφωνα με τα
παραπάνω.
Συγκεκριμένα για τα ΠΟΠ, ΠΓΕ και τις ειδικές εκτροφές θα πρέπει να
προσκομισθεί το σχετικό πιστοποιητικό ή η σύμβαση του φορέα με τον ΟΠΕΓΕΠ και
να είναι σε ισχύ κατά την περίοδο υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση
που η διάρκεια ισχύος του ανωτέρω πιστοποιητικού λήγει, να έχει κατατεθεί αίτηση
ανανέωσής του.
Για τους οίνους που χαρακτηρίζονται ΠΟΠ ή ΠΓΕ θα πρέπει να προσκομισθούν
σχετικές βεβαιώσεις κατάταξης από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Τα πιστοποιητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι φορείς που παράγουν
προϊόντα που φέρουν χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες
που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές καθώς και προϊόντα που φέρουν εθνικά
σήματα πιστοποίησης (π.χ. ΑGRO 7) θα καθορισθούν από σχετικές αποφάσεις του
ΥπΑΑΤ μετά την κατοχύρωσή τους.
Για τα προϊόντα συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης θα πρέπει να
προσκομισθεί η σχετική σύμβαση με τον πιστοποιημένο φορέα.
Σε κάθε περίπτωση, τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (σήμα ή ισοδύναμης
ισχύος αποδεικτικό) θα συνοδεύουν ή την αίτηση ενίσχυσης ή την αίτηση πληρωμής
της πράξης. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η προσκόμισή του με την αίτηση
τελικής πληρωμής διότι ο δικαιούχος δεν το έχει ακόμα αποκτήσει, τότε θα πρέπει να
προσκομίζεται μετά την έναρξη της παραγωγικής δραστηριότητας, ανάλογα με το
είδος της επένδυσης.
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3:

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής:








Είκοσι (20) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων
πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας ή πιστοποιημένης βιολογικής
εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% των χρησιμοποιουμένων
πρώτων υλών.
Δέκα πέντε (15) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν επεξεργασία
προϊόντων πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας ή πιστοποιημένης
βιολογικής εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30% και μικρότερο
του 50% των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών.
Δέκα (10) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων
πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας ή πιστοποιημένης βιολογικής
εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και μικρότερο του 30%
των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών.
Πέντε (5) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων
πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας ή πιστοποιημένης βιολογικής
εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 20%
των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του εν λόγω κριτηρίου είναι οι
φορείς να προσκομίσουν, μαζί με την τεχνικοοικονομική μελέτη, όλα τα σχετικά
αποδεικτικά έγγραφα για το χαρακτηρισμό των προϊόντων σύμφωνα με τα
παραπάνω.
Ειδικά για τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής τότε, σε
περίπτωση καθετοποίησης της παραγωγής θα πρέπει να προσκομισθεί σχετική
σύμβαση του δικαιούχου της αίτησης ενίσχυσης με τον φορέα πιστοποίησης,
διαφορετικά θα πρέπει να προσκομισθούν συμβάσεις πενταετούς διάρκειας με
πιστοποιημένους παραγωγούς βιολογικής α’ ύλης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4:

ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ
ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

-

Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής:



Είκοσι (20) βαθμοί εάν ο δικαιούχος έχει συνάψει ιδιωτικά συμφωνητικά με
παραγωγούς για την εξασφάλιση μεγαλύτερο ή ίσο του 30% των πρώτων
υλών.
Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν ο δικαιούχος έχει συνάψει ιδιωτικά
συμφωνητικά με παραγωγούς για την εξασφάλιση σε ποσοστό μεγαλύτερο ή
ίσο του 20% και μικρότερο του 30% του συνόλου των πρώτων υλών.
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Δέκα (10) βαθμοί εάν ο δικαιούχος έχει συνάψει ιδιωτικά συμφωνητικά με
παραγωγούς για την εξασφάλιση σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και
μικρότερο του 20% του συνόλου των πρώτων υλών.
Πέντε (5) βαθμοί εάν ο δικαιούχος έχει συνάψει ιδιωτικά συμφωνητικά με
παραγωγούς για την εξασφάλιση σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και
μικρότερο του 10% του συνόλου των πρώτων υλών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του εν λόγω κριτηρίου είναι οι
φορείς να προσκομίσουν, μαζί με την τεχνικοοικονομική μελέτη, τα προαναφερόμενα
ιδιωτικά συμφωνητικά, επικυρωμένα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.16 του
άρθρου 8 του Ν.1882/90, όπως τροποποιημένο ισχύει.
Εάν οι δικαιούχοι είναι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί ή Ενώσεις Παραγωγών θα πρέπει
να προκύπτει από το Καταστατικό τους το ποσοστό εισφοράς σε πρώτη ύλη κάθε
μέλους. Σε αντίθετη περίπτωση να προσκομίζεται σχετική απόφαση αρμοδίου
οργάνου.
Σε περίπτωση που ο Φορέας είναι ατομική επιχείρηση και η πρώτη ύλη
προέρχεται από δική του γεωργική εκμετάλλευση, τότε βαθμολογείται σύμφωνα με
το παραπάνω κριτήριο, εφόσον η ύπαρξη της πρώτης ύλης τεκμηριώνεται από τα
στοιχεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας ή άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής.
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5:

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η / ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής:


Είκοσι (20) βαθμοί εάν στο εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται η
χρήση ή η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, (φωτοβολταϊκά,
βιοντίζελ, βιοαέριο κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων ή
δαπάνες σχετικές με την εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης (πχ. ISO 14001, EMAS) ή εγκαταστάσεις σχετικές με την
εξοικονόμηση υδάτινων πόρων.
 Επίσης είκοσι (20) βαθμοί παρέχονται εάν το εξεταζόμενο επενδυτικό
σχέδιο αφορά :
-Μονάδες μεταποίησης ζωϊκών υποπροϊόντων ανεξαρτήτως κατηγορίας, πλην
των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο.
-Εκσυγχρονισμό υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής ή ίδρυση νέων
σφαγείων πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο
του προγράμματος, σε περίπτωση που οι δαπάνες τους για την προστασία
της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος δεν ξεπερνούν το 50% του επιλέξιμου
προϋπολογισμού, ώστε να εξαιρεθούν από την διαδικασία βαθμολόγησης
 Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30% και
μικρότερο του 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της
επένδυσης αφορά δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και της
δημόσιας υγείας.
 Δέκα (10) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και μικρότερο
του 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης αφορά
δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
 Πέντε (5) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο
του 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης αφορά
δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
Ως δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας
θεωρούνται, οικοδομικές εργασίες, μηχανολογικός εξοπλισμός και λοιπές εργασίες
που αφορούν επεξεργασία στερεών και υγρών αποβλήτων, μεταποίηση
υποπροϊόντων, βιολογικό καθαρισμό, ή τυχόν άλλες εργασίες και εξοπλισμός που
χαρακτηρίζονται από την καθ΄ ύλη κάθετη αρμόδια Υπηρεσία ότι εξυπηρετούν τον
ανωτέρω σκοπό.
1) Όσον αφορά τη χρήση ή την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για
την κάλυψη των αναγκών των μονάδων, οι φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν
μαζί με την τεχνικοοικονομική μελέτη όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.
Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια που θα λάβουν 20 βαθμούς στο εν λόγω
κριτήριο θα ελέγχονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης, για την εγκατάσταση ή
τη χρήση των ανωτέρω συστημάτων, τόσο κατά την υλοποίησή τους όσο και μετά.
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Για τον προσδιορισμό του ποσοστού των ενεργειακών αναγκών που
καλύπτονται από ΑΠΕ καθώς και του ποσοστού εξοικονόμησης ενέργειας με την
εφαρμογή συστημάτων που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, θα
πρέπει να περιέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας οι λογαριασμοί κατανάλωσης
νερού και ηλεκτρικού ρεύματος του προηγουμένου έτους τα στοιχεία των οποίων θα
λαμβάνονται υπόψη και θα συνεκτιμώνται.
Σημειώνεται ότι στο σχετικό πεδίο του φακέλου υποψηφιότητας δεν πρέπει
να περιλαμβάνονται ενέργειες που είναι υποχρεωτικές από την κείμενη νομοθεσία για
τη λειτουργία του έργου.
2)Τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν μονάδες μεταποίησης υποπροϊόντων
κατηγορίας 1 (όπως αυτά ορίζονται από τον Καν. ΕΚ αριθ.1069/2009), στις
περιπτώσεις που υλοποιούνται σε περιοχή που δεν υπάρχει επαρκής υποδομή
υποπροϊόντων αντίστοιχης κατηγορίας εντάσσονται απευθείας χωρίς βαθμολόγηση
(κατηγορία ΣΤ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο του
προγράμματος. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει από τη μελέτη να προκύπτει η
γεωγραφική περιοχή που θα καλύπτεται από την εν λόγω επένδυση. Ο φορέας θα
ελέγχεται από τους αρμόδιους φορείς για την τήρηση του ανωτέρω όρου,
στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που προκύπτουν από την ένταξή του στο
πρόγραμμα.
Με τον ίδιο τρόπο θα εξετάζονται και οι αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν σε
μονάδες μεταποίησης υποπροϊόντων κατηγορίας 3 με υποχρέωση μεταποίησης
του παραγόμενου τυρογάλακτος της περιοχής παρέμβασης.
Στις λοιπές περιπτώσεις οι αιτήσεις ενίσχυσης θα εξετάζονται στις
βαθμολογούμενες κατηγορίες και θα λαμβάνουν τη μέγιστη βαθμολογία στο κριτήριο
που αφορά στη «Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος ή / και προστασία
δημοσίας υγείας».
Ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις
ενίσχυσης αφορούν σε εκσυγχρονισμό υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής ή
ίδρυση νέων μονάδων.
Σε κάθε περίπτωση, όταν το ποσοστό των δαπανών που αφορούν επενδύσεις
προστασίας περιβάλλοντος ή / και δημόσιας υγείας υπερβαίνει το 50% του συνολικού
επιλέξιμου κόστους, το επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται απευθείας χωρίς βαθμολόγηση
(κατηγορία ΣΤ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο του
προγράμματος.
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΚΑΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΟΥ

Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής:








Είκοσι (20) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30% και μικρότερο
του ή ίσο 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης
αφορά δαπάνες για τη βελτίωση της Υγιεινής και την προστασία του
καταναλωτή.
Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και
μικρότερο του 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της
επένδυσης αφορά δαπάνες για τη βελτίωση της Υγιεινής, και την προστασία
του καταναλωτή.
Δέκα (10) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο
του 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης αφορά
δαπάνες για τη βελτίωση της Υγιεινής και την και την προστασία του
καταναλωτή.
Πέντε (5) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και μικρότερο
του 10% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης αφορά
δαπάνες για τη βελτίωση της Υγιεινής και την και την προστασία του
καταναλωτή.

Στην ανωτέρω κατηγορία θεωρούνται οικοδομικές εργασίες, μηχανολογικός
εξοπλισμός και λοιπές εργασίες που εξυπηρετούν τους όρους υγιεινής και
συμβάλλουν στην προστασία του καταναλωτή: η δημιουργία και ο εξοπλισμός
χημικού εργαστηρίου, ο σταθμός υγιεινής, η εγκατάσταση και πιστοποίηση
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας HACCP & ISO, BRC & IFS, τα συστήματα
καθαρισμού CIP, τα συστήματα εξαερισμού και φίλτρανσης φυσικού αέρα, οι
υγειονομικοί νιπτήρες, όπως αυτές θα καθορίζονται από την καθ΄ ύλην αρμόδια
κάθετη υπηρεσία ότι εξυπηρετούν τη βελτίωση της υγιεινής και την προστασία
του καταναλωτή ή θα προκύπτουν από εφαρμοσμένες πρακτικές και σχετική
βιβλιογραφία που θα περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας, πέρα από τα
ελάχιστα που απαιτούνται για την έκδοση των προβλεπόμενων αδειών λειτουργίας.
Τα επενδυτικά σχέδια, των οποίων οι δαπάνες βελτίωσης των υγειονομικών
συνθηκών υπερβαίνουν το 50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους, εντάσσονται
απευθείας χωρίς βαθμολόγηση (κατηγορία ΣΤ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7:

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής:
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Είκοσι (20) βαθμοί για τη δημιουργία άνω των έξι (6) νέων θέσεων
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).
Δέκα πέντε (15) βαθμοί για τη δημιουργία περισσότερων των τριών και
έως έξι (4-6) νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας).
Δέκα (10) βαθμοί για τη δημιουργία μιας έως τριών (1-3) νέων θέσεων
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).
Πέντε (5) βαθμοί για τη διατήρηση των υφισταμένων θέσεων εργασίας.

Σε περίπτωση που ο Φορέας λάβει βαθμολόγηση από το εν λόγω κριτήριο,
οφείλει να δημιουργήσει τις νέες θέσεις εργασίας ένα χρόνο μετά την
ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και να τις διατηρήσει για 3 χρόνια,
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος. Οι θέσεις εργασίας
υπολογίζονται σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).
Για την τήρηση των ανωτέρω, ο Φορέας θα ελέγχεται από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του άρθρου 24 της αρ.132480/386/10-3-2011 Κ.Υ.Α σχετικά με
τη διάθεση των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τις νέες θέσεις εργασίας.
Ειδικότερα ως δικαιολογητικά αναφέρονται:
α)
φωτοαντίγραφο της/ων αναγγελίας/ων πρόσληψης των νέων ατόμων,
β)
φωτοαντίγραφο πρόσφατης μισθοδοτικής κατάστασης και πληρωμής
των ασφαλιστικών εισφορών αυτής,
γ)
φωτοαντίγραφο του θεωρημένου πίνακα εργασίας από την αρμόδια
Επιθεώρηση Εργασίας στον οποίο να αναφέρονται τα ονόματα των ατόμων
που προσλήφθηκαν καλύπτοντας τις νέες θέσεις απασχόλησης.
Οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας θα υπολογίζονται σε Ε.Μ.Ε.(Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας). Για την τεκμηρίωσή τους θα υποβάλλονται φορολογικά έντυπα Ε7 (ή
αλλα δικαιολογητικά ισοδύναμης ισχύος) για τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού
της αίτησης ενίσχυσης .
Σε περίπτωση που ως υφιστάμενη θέση εργασίας λαμβάνεται ο επιτηδευματίας ή
ο εταίρος ή ο μέτοχος/οι της επιχείρησης θα πρέπει:
 Για τις ατομικές επιχειρήσεις να προσκομισθεί η έναρξη εργασιών στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. και η φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του Φορέα,
θεωρημένου για το έτος αναφοράς.
Για τα νομικά πρόσωπα να προσκομισθεί το καταστατικό και συγκεκριμένα
το άρθρο που αναφέρει την εισφορά του εταίρου σε εργασία ή η απόφαση
αρμοδίου οργάνου για τη χορήγηση επιχειρηματικής αμοιβής σε αυτόν.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8:

ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής:


Είκοσι (20) βαθμοί ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια
στην επένδυση, κατά την αίτηση, είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 40%
του επιλέξιμου προϋπολογισμού ή ίσος του 35% του επιλέξιμου
προϋπολογισμού για επενδύσεις στα μικρά νησιά του Αιγαίου.
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Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια
κεφάλαια στην επένδυση, κατά την αίτηση, είναι μεγαλύτερος του 35% και
μικρότερος του 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού ή μεγαλύτερος ή ίσος
του 30% και μικρότερος του 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για
επενδύσεις στα μικρά νησιά του Αιγαίου.
Δέκα (10) βαθμοί εάν ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια
στην επένδυση, κατά την αίτηση, είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 30% και
μικρότερος του 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού ή μεγαλύτερος του
25% και μικρότερος του 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για επενδύσεις
στα μικρά νησιά του Αιγαίου.
Πέντε (5) βαθμοί εάν ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια
στην επένδυση, κατά την αίτηση, είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 25% και
μικρότερος του 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του εν λόγω κριτηρίου είναι οι
φορείς να προσκομίσουν, μαζί με την τεχνικοοικονομική μελέτη, τα
δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική δήλωση του
υποψήφιου δικαιούχου, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω:
 Ίδιοι πόροι - π.χ. πρωτότυπα τραπεζικά παραστατικά τρίμηνης κατ’ ελάχιστον
κίνησης τραπεζικών λογαριασμών και πρωτότυπες τραπεζικές βεβαιώσεις
ελληνικών ή ξένων τραπεζών με την ίδια ή κοντινή ημερομηνία εφόσον
προέρχεται από διαφορετικές τράπεζες.
 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (με αναφορά ότι αφορά στη συμμετοχή της
επιχείρησης στο πρόγραμμα). Η διαδικασία της αύξησης θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Εκ των υστέρων
μπορεί να προσκομισθεί μόνο το ΦΕΚ πιστοποίησης καταβολής της αύξησης.
Τα αποδεικτικά αύξησης μετοχικού - εταιρικού κεφαλαίου είναι: Για Α.Ε.:
Απόφαση Γ.Σ. ή Δ.Σ., ΦΕΚ δημοσίευσης απόφασης αύξησης, καταθετήρια από
μετόχους, ΦΕΚ δημοσίευσης πιστοποίησης καταβολής αύξησης, Για ΕΠΕ, ΟΕ,
ΕΕ : Πράξη τροποποίησης καταστατικού κατατεθειμένη στο Πρωτοδικείο ή
Ειρηνοδικείο, απόφαση αύξησης, καταθετήρια από μετόχους. Για όλα
προσκομίζονται και τα αποδεικτικά πληρωμής του φόρου.
 Δημιουργία αποθεματικού για επενδύσεις.
 Δημιουργία ειδικού αποθεματικού για τις εταιρίες τις εισηγμένες στο
χρηματιστήριο καθώς και τις συνεταιριστικές οργανώσεις.
 Καταθέσεις των κυρίων μετόχων. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι εταιρία
μπορεί να προσκομίσει παραστατικά που αφορούν λογαριασμό της εταιρίας ή
και των εταίρων.
 Προθεσμιακές καταθέσεις που θα μπορούν να ρευστοποιηθούν κατά τη
διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.
 Βεβαίωση ομόλογων – αμοιβαίων κεφαλαίων με βεβαίωση αποτίμησης με
ημερομηνία κοντινή με εκείνη της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.
 Ύπαρξη ακινήτων προς πώληση. Στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζεται το
Ε9, (ενισχυτικά το προσύμφωνο με τον υποψήφιο αγοραστή) και εκτίμηση από
συμβολαιογράφο για την αξία του ακινήτου.
 Κεφαλαιοποίηση κερδών και αποθεματικών με αναφορά ότι αφορά τη
συμμετοχή στο Μέτρο 123Α. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να έχει
πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Εκ των υστέρων
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μπορεί να προσκομισθεί μόνο το ΦΕΚ πιστοποίησης. Σε περίπτωση εταιριών
που στην πρότασή τους αναφέρεται η χρήση των κερδών ή των αποθεματικών
ως τρόπο κάλυψης της ίδιας συμμετοχής και δεν αναφέρεται η κεφαλαιοποίηση
αυτών, γίνονται δεκτά τα αποδεικτικά πιστοποίησης μέχρι την υποβολή του
αιτήματος πρώτης πληρωμής μετά από αναφορά από την Υπηρεσία μας της
απαιτούμενης αύξησης κεφαλαίου στην προέγκριση του επενδυτικού σχεδίου.
Στην προαναφερόμενη περίπτωση με την υποβολή του φακέλου θα πρέπει να
αποδεικνύεται η ύπαρξη των κερδών και των αποθεματικών από τους
Ισολογισμούς, να υπάρχει σχετική απόφαση αρμοδίου οργάνου για την
διάθεση αυτών στο πλαίσιο υλοποίησης της συγκεκριμένης επενδυτικής
πρότασης στο πλαίσιο του Μέτρου 123Α.
 Στην περίπτωση χρήσης αποθεματικών θα πρέπει να αποδεικνύεται η πηγή
αυτών. Σχετικά αναφέρουμε ότι αποδεκτά γίνονται τα αποθεματικά τα οποία
προέρχονται από αδιανέμητα καθαρά κέρδη και από εισφορές μετόχων.
Αποδεκτά αποθεματικά είναι :

41.00 Καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, 41.02
Τακτικό αποθεματικό, 41.03 Αποθεματικά καταστατικού, 41.04 Ειδικά
αποθεματικά, 41.05 Έκτακτα αποθεματικά ή προαιρετικά αποθεματικά,
41.08 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων.

Μη αποδεκτά αποθεματικά είναι :

41.01 Οφειλόμενη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, 41.06
Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων, 41.07
Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων,
41.09 Αποθεματικό για ίδιες μετοχές,

41.10 Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων, 41.90 Αποθεματικά από
απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα, 41.91 Αποθεματικά έσοδα
φορολογηθέντα κατ΄ειδικό τρόπο,

41.92 Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων,

41.95 Διαφορά από εισφορά μηχανολογικού εξοπλισμού ως συμμετοχή σε
εταιρία του εξωτερικού.
Η δημιουργία ειδικού αποθεματικού ισχύει και στις περιπτώσεις των εισηγμένων εταιριών
στο χρηματιστήριο καθώς και για τις συνεταιριστικές οργανώσεις.
Για τις εισηγμένες εταιρίες θα υποβάλλεται επιπλέον η απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και το
ενημερωτικό δελτίο.
Στην περίπτωση δανεισμού θα πρέπει να προσκομίζεται πρωτότυπο έγγραφο
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος απ’ όπου να προκύπτει πρόθεση σύναψης δανείου με
τον δικαιούχο που αφορά στην υλοποίηση της επένδυσης.
Συνδυασμός καταθέσεων και αύξησης εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει εάν με την
αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δεν μεταβάλλεται η εταιρική σύνθεση του
δικαιούχου που είναι σύμφωνη με την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού και
δηλώνεται στον φάκελο υποψηφιότητας.
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Τελεσίδικη απόφαση απαλλοτρίωσης μπορεί να γίνει δεκτή ως αποδεικτικό ύπαρξης ίδιας
συμμετοχής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής:






Είκοσι (20) βαθμοί εάν το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο (δηλαδή αν
γίνεται εισαγωγή στην αγορά ενός νέου προϊόντος ή ενός προϊόντος
σημαντικά βελτιωμένου σε σχέση με τα βασικά του χαρακτηριστικά).
Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της
χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη (δηλαδή εάν γίνεται εισαγωγή μιας νέας
ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής σε διεθνές επίπεδο), ή αν
αφορά
σε
χρήση
συστημάτων
αυτοματισμού-ελέγχου-καταγραφής
δεδομένων στην παραγωγική διαδικασία.
Δέκα (10) βαθμοί εάν η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων είναι
νέα ή προηγμένη και το προϊόν είναι επώνυμο.
Πέντε (5) βαθμοί εάν η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων είναι
νέα ή προηγμένη ή αν πρόκειται για συσκευασία τελικού καταναλωτή, ή αν το
προϊόν είναι επώνυμο, ή αν γίνεται εισαγωγή μιας σημαντικά βελτιωμένης
διαδικασίας παραγωγής για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, το αποτέλεσμα της
οποίας είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο παραγωγής της, την ποιότητα
των προϊόντων ή το κόστος παραγωγής της.

Ως καινοτόμα προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν τα ακόλουθα:
1. Προϊόντα χαμηλών θερμίδων,
2. Προϊόντα χωρίς προσθήκη συντηρητικών, τρόφιμα χωρίς προσθήκη
αυξητικών ορμονών, χωρίς προσθήκη τεχνητών χρωστικών, συντηρητικών
και MSG (γλουταμινικό νάτριο).
3. Προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε χοληστερόλη, ζάχαρη ή αλάτι,
προϊόντα με μειωμένα κορεσμένα λιπαρά, προϊόντα χωρίς trans λιπαρά,
προϊόντα που περιέχουν μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λίπη σε
αντικατάσταση των υπολοίπων λιπαρών ουσιών,
4. Προϊόντα με ειδικές ιδιότητες (π.χ. τρόφιμα για διαβητικούς, τρόφιμα χωρίς
γλουτένη, γάλα με αυξημένο ποσοστό μελατονίνης, τρόφιμα με αυξημένη
περιεκτικότητα σε διαιτητικές ίνες, τρόφιμα με αυξημένη περιεκτικότητα σε
φυσικές ουσίες με αντιοξειδωτική και αντικαρκινική δράση, τρόφιμα με
αυξημένη περιεκτικότητα σε προβιοτικά.)
5. Προϊόντα με μεγάλο χρόνο ζωής χωρίς απώλειες στη διατροφική τους αξία.

Η παραγωγική διαδικασία χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη όταν
έχουμε χρήση ενός ή και περισσοτέρων των ακολούθων:
1. νέας τεχνολογίας στη συντήρηση και συσκευασία τροφίμων, όπως η χρήση
ήπιων θερμικών διεργασιών συνδυασμένου ελέγχου χρόνου θερμοκρασίας
HT/ST (παστερίωση, συνεχής παστερίωση, αποστείρωση, ωμική θέρμανση),
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2. φυσικών αντιμικροβιακών συστημάτων συντήρησης τροφίμων, όπου φυσικοί
μικροβιακοί παράγοντες είναι φυσικά συστατικά των τροφίμων,
μικροβιολογικής προέλευσης και φυτικής προέλευσης
3. τεχνολογίας πολλαπλών εμποδίων για τη βελτίωση της ποιότητας των
παραδοσιακών τροφίμων αλλά και το σχεδιασμό νέων προϊόντων ώστε να
εμποδίζεται η δράση των μικροβίων και η αλλοίωση των τροφίμων
4. τεχνικών μικροβιολογικής εξέτασης τροφίμων
5. ασηπτικής επεξεργασίας και συσκευασίας, οι οποίες εφαρμόζονται σε υγρά και
ρευστά προϊόντα (γάλα, χυμοί φρούτων, αυγά, γιαούρτι, κρασί) καθώς και σε
στέρεα από αυτοτελή μικρά τεμάχια μέσα σε ρευστή φάση (προϊόντα
τομάτας, φρούτα, λαχανικά) και έχει ως πλεονέκτημα την υψηλή ποιότητα
του παραγόμενου προϊόντος, λόγω μικρών χρόνων θερμικής επεξεργασίας,
καθώς και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του χωρίς να χρειάζεται ψύξη,
6. βιολογικών μεθόδων συντήρησης,
7. συστημάτων συνεχούς ελέγχου των γραμμών παραγωγής, με χρήση
αισθητηρίων επί της γραμμής παραγωγής.

Ως χρήση συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχου-καταγραφής δεδομένων
στην παραγωγική διαδικασία νοείται οτιδήποτε βοηθάει όλους τους άξονες
της επιχείρησης, ομαλοποιεί την παραγωγή, προγραμματίζει, ελέγχει όλα τα στάδια
και καταγράφει όλα τα δεδομένα της παραγωγής έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
πλήρης ιχνηλασιμότητα των παραγωγικών δεδομένων (έλεγχος παρτίδων,
απομόνωση προϊόντων, εύκολος εντοπισμός σε περίπτωση λάθους). Ειδικότερα: η
χρήση συστημάτων ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ΕRP), η διαχείριση
αποθεμάτων, πακέτων λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης, ηλεκτρονικής υποβολής
και ολοκλήρωσης παραγγελιών, ετικετοποίησης παλετών, κωδικοποίησης προϊόντων,
ιχνηλασιμότητας και διαχείρισης παραγωγής ή οτιδήποτε μπορεί να τεκμηριωθεί με
βιβλιογραφία ή εφαρμοσμένες πρακτικές και αναφέρεται αναλυτικά στην αίτηση
ενίσχυσης.

Ως συσκευασία προϊόντων νέα ή προηγμένη νοείται :
1. Συσκευασία τροποποιημένης – προστατευμένης ατμόσφαιρας
2. Συσκευασία σε βιοπλαστικά ή «πράσινα πλαστικά», πολυστρωματική
πλαστική συσκευασία καλυμμένη με λεπτό μεταλλικό φύλλο για την
παραγωγή περιεκτών δύο τμημάτων, συσκευασία σε σύνθετα, εύκαμπτα,
πλαστικά bpa – free
3. Γυάλινες συσκευασίες κατεργασμένες με τιτάνιο, αλουμίνιο, ζιρκόνιο για
αυξημένη αντοχή, ή που έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία για μείωση
του πάχους και κατά συνέπεια του βάρους τους.
4. Έξυπνες συσκευασίες (π.χ. χρονοθερμοκρασιακοί δείκτες, δείκτες
φρεσκότητας), διατήρησης φρεσκότητας, εύκολης συντήρησης-αποθήκευσηςχρήσης.
Τα ανωτέρω θα πρέπει να τεκμηριώνονται από το κείμενο της μελέτης,
τα πιστοποιητικά των προμηθευτών και τα έντυπα τεχνικών προδιαγραφών
του προβλεπόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και από δημοσιεύσεις ή
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μελέτες αναγνωρισμένων φορέων ή και βεβαιώσεις επίσημων ή συλλογικών φορέων
(Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια κλπ) ή άλλων φορέων της αγοράς που αναπτύσσουν
δραστηριότητα (χρήση ή εμπορία) σχετική με το εν λόγω προϊόν. Συγκεκριμένα για
τα επώνυμα προϊόντα θα πρέπει να προσκομίζονται τα πιστοποιητικά των αρμοδίων
υπηρεσιών.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ.

Α) Για υφιστάμενες επιχειρήσεις:
Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής:





Είκοσι (20) βαθμοί εάν το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο
εργασιών που εμφανίζει ο υποψήφιος δικαιούχος κατά μέσο όρο την
τελευταία τριετία είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 20%.
Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο
εργασιών που εμφανίζει ο υποψήφιος δικαιούχος κατά μέσο όρο την
τελευταία τριετία είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 15% και μικρότερο του 20%.
Δέκα (10) βαθμοί εάν το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο εργασιών
που εμφανίζει ο υποψήφιος δικαιούχος κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία
είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 15%.
Πέντε (5) βαθμοί εάν το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο εργασιών
που εμφανίζει ο υποψήφιος δικαιούχος κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία
είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και μικρότερο του 10%.

Για να λάβει βαθμολογία στο ανωτέρω κριτήριο, ο υποψήφιος δικαιούχος πρέπει
να προσκομίσει τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα του τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (πρώην Διεύθυνση Αγροτικής
Ανάπτυξης ή Γεωργίας) της οικείας περιφερειακής ενότητας, τα έντυπα INTRASTAT
για ενδοκοινοτικές συναλλαγές, συμφωνητικά με οίκους εξωτερικού ή οποιοδήποτε
επιπλέον στοιχείο μπορεί να τεκμηριώσει την εξαγωγική του δραστηριότητα.
Β) Για ιδρύσεις – επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας ή δραστηριότητας:
Για να λάβει βαθμολογία στο ανωτέρω κριτήριο ο υποψήφιος δικαιούχος θα
πρέπει να προσκομίσει ιδιωτικά συμφωνητικά με οίκους εξωτερικού στα οποία να
γίνεται σαφής αναφορά εξαγωγικών προϊόντων και ποσοτήτων.
Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής:


Είκοσι (20) βαθμοί εάν ο υποψήφιος δικαιούχος προσκομίσει ιδιωτικά
συμφωνητικά που να καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20%
των παραγόμενων προϊόντων.
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Δεκαπέντε (15) βαθμοί εάν ο υποψήφιος δικαιούχος προσκομίσει ιδιωτικά
συμφωνητικά που να καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 15% και
μικρότερο του 20% των παραγόμενων προϊόντων.
Δέκα (10) βαθμοί εάν ο υποψήφιος δικαιούχος προσκομίσει ιδιωτικά
συμφωνητικά που να καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και
μικρότερο του 15% των παραγόμενων προϊόντων.
Πέντε (5) βαθμοί εάν ο υποψήφιος δικαιούχος προσκομίσει ιδιωτικά
συμφωνητικά που να καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και
μικρότερο του 10% των παραγόμενων προϊόντων

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
(ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΩ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΩΝ
(ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ)
Κριτήριο 1:

Βαμβακοκαλλιεργητικές περιοχές.

Παρέχονται δέκα (10) βαθμοί εάν το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο
υλοποιηθεί σε βαμβακοκαλλιεργητική περιοχή, όπως αυτές ορίζονται στην με
αριθμ 4215/18-05-2009 ΥΑ όπως ισχύει κάθε φορά.
Κριτήριο 2:

Πυρόπληκτες περιοχές

Παρέχονται δέκα (10) βαθμοί εάν το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο
υλοποιηθεί σε πυρόπληκτη περιοχή. (Ηλεία, Μεσσηνία, Αρκαδία, Αχαΐα,
Λακωνία, Κορινθία, Εύβοια.)
Κριτήριο 3:

Καλάθι προϊόντων Περιφέρειας

Παρέχονται δέκα (10) βαθμοί εάν το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά
τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων που περιέχονται στο καλάθι της περιοχής
του επενδυτικού σχεδίου και για τα οποία υπάρχει ελλειμματικότητα
μεταποιητικής υποδομής σε επίπεδο Περιφέρειας.

Δ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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Για την εκτίμηση της βιωσιμότητας της υφισταμένης επιχείρησης
ακόλουθα κριτήρια:
α) Για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στην Β΄
βιωσιμότητα του Φορέα εκτιμάται με βάση τις τιμές των
περιθώριο μικτού κέρδους, περιθώριο καθαρού κέρδους
χρήσεων πριν του έτους υποβολής της αίτησης.

λαμβάνονται υπόψη τα
κατηγορία βιβλίων, η
κάτωθι αριθμοδεικτών:
των τριών κλειόμενων

Στους ανωτέρω δείκτες θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια ως ακολούθως:
Χρηματοοικονομικοί δείκτες
Περιθώριο Μικτού
Κέρδους
Περιθώριο Καθαρού
2
Κέρδους
Χ: έτος αναφοράς
1

X-3

X-2

X-1

Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων %
Πωλήσεις
Καθαρά Κέρδη %
Πωλήσεις

Μ.Ο.
>8%
>0,70%

Ως βιώσιμος θεωρείται ο φορέας που εκπληρώνει τουλάχιστον 1 από τα 2 ανωτέρω
κριτήρια.
β) Για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία βιβλίων, η
βιωσιμότητα του Φορέα εκτιμάται με βάση τις τιμές των κατωτέρω αριθμοδεικτών:
παγιοποίηση περιουσίας, κυκλοφοριακή ρευστότητα, περιθώριο μικτού κέρδους,
αποδοτικότητα ενεργητικού και ανάπτυξη εργασιών των τριών κλειόμενων χρήσεων
πριν του έτους υποβολής της αίτησης.
Στους ανωτέρω δείκτες θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια ως ακολούθως:
Χρηματοοικονομικοί δείκτες
1

Παγιοποίησης
Περιουσίας

2

Κυκλοφοριακής
Ρευστότητας

3

Περιθώριο Μικτού
Κέρδους

4

Αποδοτικότητα
Ενεργητικού

Ανάπτυξη Εργασιών
5
τελευταίας τριετίας

X-3

X-2

X-1

Μ.Ο.

Πάγιο Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

>0,2

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχ/μες Υποχρεώσεις

>0,4

Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων %
Πωλήσεις

>10%

Καθαρά Κέρδη
Σύνολο Ενεργητικού

>0,80%

((Κ.Ε. t / K.E.

t -1)

-1) x 100

%

Μέσος όρος του ρυθμού
ανάπτυξης των εργασιών της
τελευταίας τριετίας να είναι
θετικός.

Χ: έτος αναφοράς

Ως βιώσιμος θεωρείται ο φορέας που εκπληρώνει τουλάχιστον 3 από τα 5 ανωτέρω
κριτήρια ή συγκεκριμένα τον συνδυασμό των κριτηρίων 1 & 2.
2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ –
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Για την εκτίμηση της βιωσιμότητας της προτεινόμενης αίτησης ενίσχυσης – επένδυσης
λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
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α) Για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στην Β΄ κατηγορία βιβλίων, η
βιωσιμότητα της αίτησης ενίσχυσης εκτιμάται με βάση τις τιμές των κάτωθι
αριθμοδεικτών: περιθώριο μικτού κέρδους, περιθώριο καθαρού κέρδους των τριών
ετών που έπονται του 2ου έτους μετά την ολοκλήρωση της επενδυτικής πρότασης.
Στους ανωτέρω δείκτες θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια ως ακολούθως:
Χρηματοοικονομικοί δείκτες
1

Περιθώριο Μικτού
Κέρδους

X+3

X+4

X+5

Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων %
Πωλήσεις

Μ.Ο.
>10%

Περιθώριο Καθαρού
Καθαρά Κέρδη %
Κέρδους
Πωλήσεις
Χ: έτος ολοκλήρωσης της επενδυτικής πρότασης
2

>0,90%

Ως βιώσιμη θεωρείται η επένδυση που εκπληρώνει τουλάχιστον 1 από τα 2 ανωτέρω
κριτήρια.
β) Για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία βιβλίων, η
βιωσιμότητα της αίτησης ενίσχυσης εκτιμάται με βάση τις τιμές των κάτωθι
αριθμοδεικτών: παγιοποίηση περιουσίας, οικονομική μόχλευση, περιθώριο μικτού
κέρδους, αποδοτικότητα ενεργητικού και ανάπτυξη εργασιών των τριών ετών που
έπονται του 2ου έτους μετά την ολοκλήρωση της επενδυτικής πρότασης.
Στους ανωτέρω δείκτες θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια ως ακολούθως:
Χρηματοοικονομικοί δείκτες
1

Παγιοποίηση
Περιουσίας

2

Οικονομική
Μόχλευση

3
4

X+3

X+4 X+5

Μ.Ο.

Πάγιο Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

>0,3

Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Παθητικού

>0,4

Περιθώριο
Μικτού Κέρδους

Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων Χ 100
Πωλήσεις

>15%

Αποδοτικότητα
Ενεργητικού

Καθαρά Κέρδη Χ 100
Σύνολο Ενεργητικού

>1%

5 Ανάπτυξη Εργασιών

((Κ.Ε. t / K.E. t – 1) – 1) x 100

Μέσος όρος του ρυθμού
ανάπτυξης των εργασιών της
τελευταίας τριετίας να είναι
θετικός.

Χ: έτος ολοκλήρωσης της επενδυτικής πρότασης

Ως βιώσιμη θεωρείται η επένδυση που εκπληρώνει τουλάχιστον 3 από τα 5 ανωτέρω
κριτήρια ή συγκεκριμένα τον συνδυασμό των κριτηρίων 1 & 2.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Για την υπαγωγή της Αίτησης Ενίσχυσης
στις διατάξεις του Μέτρου 123 Α του ΠΑΑ 2007-2013

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
1.1 Αριθμός Φακέλου
1.2 Αριθμός Πρωτοκόλλου Υποβολής
1.3 Αριθμός Πρόσκλησης

1.4 Τίτλος αίτησης ενίσχυσης
1.5 Τοποθεσία υλοποίησης

1.6 Επωνυμία Δικαιούχου

1.7 Διακριτικός τίτλος

1.8 ΑΦΜ / ΔΟΥ
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1.9 Νόμιμος εκπρόσωπος

2.1 Νομική μορφή / Ημερομηνία ίδρυσης/ Έδρα επιχείρησης

2.2 Μετοχικό κεφάλαιο / Μετοχική σύνθεση

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ /
ΑΡΙΘ. ΜΕΤ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ /ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
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3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
3.1 Υφιστάμενη δραστηριότητα επιχείρησης
Σύντομη περιγραφή της υφιστάμενης επιχείρησης
Οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας σε Ε.Μ.Ε.

3.2 Υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας
(Υπολογίζεται σύμφωνα με τους πίνακες Α4 & Α5 του φακέλου υποψηφιότητας)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α’ ΥΛΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ (ΤΟΝΟΙ)
ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΪΟΝ

ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ (ΤΟΝΟΙ)
ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3.3. Εκτίμηση βιωσιμότητας υφιστάμενης επιχείρησης
3.3.1 Αιτήσεις ενίσχυσης υφιστάμενων επιχειρήσεων που τηρούν Β΄κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ
Χρηματοοικονομικοί δείκτες

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ
x-3

1

Περιθώριο
Μικτού
Κέρδους

2

Περιθώριο
Καθαρού
Κέρδους

x-2

x-1

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
x-3

x-2

Μ.Ο.

x-1

Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων %
Πωλήσεις
Καθαρά Κέρδη %
Πωλήσεις

Μ.Ο. σύμφωνα με την υπηρεσία

Φορείς με Β΄κατηγορίας βιβλία
Ελάχιστες απαιτούμενες τιμές

1

0,00

8%

2

0,00

0,70%

Εκπλήρωση κριτηρίων

Βιώσιμη θεωρείται η υφιστάμενη επιχείρηση που εκπληρώνει τουλάχιστον 1 από τα 2 ανωτέρω κριτήρια.
..2 Αιτήσεις ενίσχυσης υφιστάμενων επιχειρήσεων που τηρούν Γ΄κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ

Χρηματοοικονομικοί δείκτες

x-3

1

Παγιοποίησης
Περιουσίας

2

Κυκλοφοριακής
Ρευστότητας

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχ/μες Υποχρεώσεις

3

Περιθώριο
Μικτού Κέρδους

Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων
%
Πωλήσεις

4

Αποδοτικότητα
Ενεργητικού

5

Ανάπτυξη
Εργασιών
τελευταίας
τριετίας

x-2

x-1

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
x-3

x-2

x-1

Πάγιο Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

Καθαρά Κέρδη
%
Σύνολο Ενεργητικού

((Κ.Ε. t / K.E.

t -1)

-1) x 100

Μ.Ο. σύμφωνα με την υπηρεσία

Φορείς με Γ΄κατηγορίας βιβλία
Ελάχιστες απαιτούμενες τιμές

1

0,00

0,20

2

0,00

0,4

3

0,00

10%

4

0,00

0,80%

5

0,00

θετικός

Εκπλήρωση κριτηρίων

Βιώσιμη θεωρείται η υφιστάμενη επιχείρηση που εκπληρώνει τουλάχιστον 3 από τα 5 ανωτέρω κριτήρια ή
συγκεκριμένα τον συνδυασμό των κριτηρίων 1 και 2.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
4.1 Περιγραφή αίτησης ενίσχυσης

Σύντομη περιγραφή προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου
Αναφέρονται οι αδειοδοτήσεις του καθώς και ο αριθμός ΕΜΕ

4.2 Δυναμικότητα αίτησης ενίσχυσης
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Α. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ Β5- Β6
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α! ΥΛΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ (τόνοι)
ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ (τόνοι)
ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α! ΥΛΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ (τόνοι)
ΑΙΤΗΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ (τόνοι)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ :

5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
5.1. Αιτήσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων που τηρούν Β΄κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ
Χρηματοοικονομικοί δείκτες
1

Περιθώριο
Μικτού
Κέρδους

2

Περιθώριο
Καθαρού
Κέρδους

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Χ+3

Χ+3

Χ+4

Χ+5

Χ+4

Χ+5

Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων %
Πωλήσεις
Καθαρά Κέρδη %
Πωλήσεις

Χ : έτος ολοκλήρωσης της επενδυτικής πρότασης
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Μ.Ο. σύμφωνα με την υπηρεσία

Φορείς με Β΄κατηγορίας βιβλία
Ελάχιστες απαιτούμενες τιμές

1

0,00

10%

2

0,00

0,90%

Εκπλήρωση κριτηρίων

5.2 Αιτήσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων που τηρούν Γ΄κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ

Χρηματοοικονομικοί δείκτες

Χ+3
1

Παγιοποίησης
Περιουσίας

2

Κυκλοφοριακής
Ρευστότητας

3

Περιθώριο Μικτού
Κέρδους

4

Αποδοτικότητα
Ενεργητικού

5

Ανάπτυξη
Εργασιών
τελευταίας
τριετίας

Χ+4

Χ+5

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Χ+3

Χ+4

Μ.Ο.

Χ+5

Πάγιο Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχ/μες Υποχρεώσεις
Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων %
Πωλήσεις
Καθαρά Κέρδη %
Σύνολο Ενεργητικού

((Κ.Ε. t / K.E.

t -1)

-1) x 100

Χ : έτος ολοκλήρωσης της επενδυτικής πρότασης

Μ.Ο. σύμφωνα με την υπηρεσία

Φορείς με Γ΄κατηγορίας βιβλία
Ελάχιστες απαιτούμενες τιμές

1

0,00

0,30

2

0,00

0,4

3

0,00

15%

4

0,00

1%

5

0,00

θετικός

Εκπλήρωση κριτηρίων

Βιώσιμη θεωρείται η επιχείρηση που εκπληρώνει τουλάχιστον 3 από τα 5 ανωτέρω κριτήρια ή συγκεκριμένα τον συνδυασμό των κριτ
1 και 2.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
(κοινά για όλους τους τομείς)
ΝΑΙ

1.

Η εξεταζόμενη αίτηση ενίσχυσης πληροί τις προϋποθέσεις της Εθνικής και Κοινοτικής
Νομοθεσίας
(Κανονισμός (ΕΚ) 1698/2005, Άρθρο 20 (β) (iii) και 28,
Κανονισμός (ΕΚ) 1974/2006, Άρθρο 19 και σημείο 5.3.1.2.3 Παράρτημα ΙΙ,
Κανονισμός 1290/2005 και οι εφαρμοστικοί του,
Καν. 1320/2006 και 65/2011,
Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013"),

2.

Η εξεταζόμενη αίτηση ενίσχυσης συμβάλλει στη μεταποίηση ή/και εμπορία προϊόντων
που καλύπτονται από το παράρτημα Ι της Συνθήκης

3.

Η εξεταζόμενη αίτηση ενίσχυσης δεν αφορά μεταποίηση ή και εμπορία προϊόντων
που προέρχονται από Χώρες εκτός ΕΕ. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις προϊόντων που δεν
παράγονται σε αυτές και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βελτιστοποιημένου τελικού
προϊόντος συνολικά ή μεμονωμένα και μέχρι ποσοστού 20% της συνολικής προτεινόμενης
επεξεργασίας πρώτων υλών.

4.

Η εξεταζόμενη αίτηση ενίσχυσης δεν αφορά παρασκευή και εμπορία προϊόντων
απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος, των γαλακτοκομικών προϊόντων και
του μελιού

5.

Η εξεταζόμενη αίτηση ενίσχυσης δεν αφορά γενετικά τροποποιημένα προϊόντα

6.

Η εξεταζόμενη αίτηση ενίσχυσης δεν αφορά επένδυση στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου

7.

Η περίοδος υλοποίησης της εξεταζόμενης αίτησης ενίσχυσης συμπίπτει με την περίοδο
επιλεξιμότητας του ΠΑΑ.

8.

Η εξεταζόμενη αίτηση ενίσχυσης έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους
όρους που αναφέρονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και ικανοποιεί τις απαιτήσεις
πληρότητας του φακέλου.

9.

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της εξεταζόμενης αίτησης ενίσχυσης κυμαίνεται μεταξύ των
επιλέξιμων ορίων προυπολογισμού όπως αυτά έχουν ορισθεί στη σχετική ΚΥΑ (μεταξύ
100.000€ και 10.000.000€).

10.

Η αίτηση ενίσχυσης δεν αφορά επενδύσεις που έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται να
ενισχυθούν στα πλαίσια των ΚΟΑ, όπως αυτές εξειδικεύονται στους αντίστοιχους τομείς
ενίσχυσης του μέτρου 123Α με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που καθορίζονται σε
αυτούς στο παράρτημα Α της ΚΥΑ 4435/144452/22.11.2013 (ΦΕΚ 3078/τ. Β’/04-12-2013)

11.

Η εξεταζόμενη αίτηση ενίσχυσης εντάσσεται τουλάχιστον σε μία δράση
του παραρτήματος Α΄ της ΚΥΑ 4435/144452/22.11.2013 (ΦΕΚ 3078/τ. Β’/04-12-2013)
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13.

Ο δικαιούχος δεν έχει υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης ή έχει υπαχθεί στις διατάξεις
του αναπτυξιακού νόμου ή άλλου επιχειρησιακού προγράμματος για την υλοποίηση του
ίδιου επενδυτικού αντικειμένου.

14.

Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν στο σύνολο ή στο μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για χρήση πέραν της ιδιοκατανάλωσης

15.

Αιτήσεις ενίσχυσης με υφιστάμενη δραστηριότητα σχετική με την προτεινόμενη επένδυση
οι οποίες στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων.

6.

17.

18.

Η εξεταζόμενη αίτηση ενίσχυσης δεν αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό , επέκταση με ή χωρίς
μετεγκατάσταση μονάδας που λειτουργεί λιγότερο από μία τριετία πριν την υποβολή του
προτεινόμενου σχεδίου, εκτός και αν η ίδρυση της μονάδας υλοποιήθηκε στα πλαίσια της
προηγούμενων προκηρύξεων του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ 2007-2013.
Η εξεταζόμενη αίτηση ενίσχυσης πληροί τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις
διατάξεις της ΚΥΑ 4435/144452/22.11.2013 (ΦΕΚ 3078/τ. Β’/04-12-2013)
Ο δικαιούχος της εξεταζόμενης αίτησης ενίσχυσης συμπεριλαμβάνεται στους δικαιούχους
του προγράμματος, όπως αυτοί ορίζονται στην ΚΥΑ 4435/144452/22.11.2013 (ΦΕΚ
3078/τ. Β’/04-12-2013)

18.1

Ο δικαιούχος είναι ατομική επιχείρηση

18.2

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

19.

20.

18.2.1

Ομόρρυθμη Εταιρία

18.2.2

Ετερόρρυθμη Εταιρία

18.2.3

Ανώνυμη Εταιρία

18.2.4

Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης

18.2.5

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία

18.2.6

Συνεταιριστική οργάνωση

18.2.7

Άλλη (αναφέρατε)

Η επιχείρηση του δικαιούχου κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής
κατατάσσεται στις πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες ή επιχειρήσεις με προσωπικό λιγότερο των
750 ατόμων ή κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκ. ευρώ, και ειδικότερα, κατατάσσεται
στις:
19.1

πολύ μικρές επιχειρήσεις

19.2

μικρές επιχειρήσεις

19.3

μεσαίες επιχειρήσεις

19.4

επιχειρήσεις με προσωπικό λιγότερο των 750 ατόμων ή επιχειρήσεις με
κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκ. ευρώ

Ο
δικαιούχος
πληροί
με τις διατάξεις της ΚΥΑ

τις

προϋποθέσεις

βιωσιμότητας,

σύμφωνα

Η εξεταζόμενη αίτηση ενίσχυσης θα πρέπει να πληροί όλα τα ανωτέρω κριτήρια, σε αντίθετη περίπτωση
απορρίπτεται και δεν συνεχίζεται η αξιολόγησή της.
Η Υπηρεσία συνεχίζει επικουρικά την αξιολόγηση.
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ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΗ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σε περίπτωση που ένα από τα ανωτέρω είναι ΟΧΙ αναφέρετε τους λόγους . Η αξιολόγηση δεν συνεχίζεται.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ - ΤΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
α) (κριτήρια που αφορούν στη βαθμολόγηση του φακέλου της αίτησης ενίσχυσης)
Α/Α

ΒΑΘΜΟΙ
/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Α

1

2

Β

Γ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δ

Ε

Χωροθέτηση της επένδυσης ελλειμματικότητα σε μεταποιητική υποδομή
Αφορά ελλειμματικότητα μεταποιητικής υποδομής
μεγαλύτερη ή ίση του 50% σε επίπεδο Νομού

20

20

20

20

Αφορά ελλειμματικότητα μεταποιητικής υποδομής
μεγαλύτερη ή ίση του 30% και μικρότερη του 50%
σε επίπεδο Νομού ή μεγαλύτερη ή ίση του 30% σε
επίπεδο Περιφέρειας

15

15

15

15

Αφορά ελλειμματικότητα μεταποιητικής υποδομής
μεγαλύτερη ή ίση του 10% και μικρότερη του 30%
σε επίπεδο Νομού ή μεγαλύτερη ή ίση του 20% και
μικρότερη του 30% σε επίπεδο Περιφέρειας

10

10

10

10

Αφορά ελλειμματικότητα μεταποιητικής υποδομής
μεγαλύτερη ή ίση του 5% και μικρότερη του 10%
σε επίπεδο Νομού ή μεγαλύτερη ή ίση του 10% και
μικρότερη του 20% σε επίπεδο Περιφέρειας

5

5

5

5

Αφορά παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών
προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές
προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης
«νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που
πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων
που παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης
διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν εθνικά σήματα
πιστοποίησης σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του
50% των παραγομένων προϊόντων.

20

20

20

Αφορά παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών
προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές,
προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης
«νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που
πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων
που παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης
διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν εθνικά σήματα
πιστοποίησης, σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του
30% και μικρότερο του 50% των παραγομένων
προϊόντων.
Αφορά παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών
προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές,
προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης
«νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που
πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων
που παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης
διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν εθνικά σήματα
πιστοποίησης σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του
10% και μικρότερο του 30% των παραγομένων
προϊόντων.

15

15

15

10

10

10

Παραγωγή προϊόντων ποιότητας
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Αφορά παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών
προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές,
προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης
«νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που
πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων
που παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης
διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν εθνικά σήματα
πιστοποίησης σε ποσοστό μικρότερο του 10% των
παραγομένων προϊόντων.
3

4

5

5

5

Αφορά επεξεργασία προϊόντων πιστοποιημένης
βιολογικής καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% των
χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών

20

20

20

20

20

Αφορά επεξεργασία προϊόντων πιστοποιημένης
βιολογικής καλλιέργειας ή πιστοποιημένης βιολογικής
εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30%
και μικρότερο του 50% των χρησιμοποιουμένων
πρώτων υλών.

15

15

15

15

15

Αφορά επεξεργασία προϊόντων πιστοποιημένης
βιολογικής καλλιέργειας ή πιστοποιημένης βιολογικής
εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20%
και μικρότερο του 30% των χρησιμοποιουμένων
πρώτων υλών.

10

10

10

10

10

Αφορά επεξεργασία προϊόντων πιστοποιημένης
βιολογικής καλλιέργειας ή πιστοποιημένης βιολογικής
εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10%
και μικρότερο του 20% των χρησιμοποιουμένων
πρώτων υλών.

5

5

5

5

5

Ο φορέας έχει συνάψει ιδιωτικά συμφωνητικά με
παραγωγούς για την εξασφάλιση μεγαλύτερο ή ίσο
του 30% των πρώτων υλών.

20

20

20

20

20

Ο φορέας έχει συνάψει ιδιωτικά συμφωνητικά με
παραγωγούς για την εξασφάλιση σε ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και μικρότερο του 30%
του συνόλου των πρώτων υλών.

15

15

15

15

15

Ο φορέας έχει συνάψει ιδιωτικά συμφωνητικά με
παραγωγούς για την εξασφάλιση σε ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 20%
του συνόλου των πρώτων υλών.

10

10

10

10

10

Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών

Ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς καθετοποίηση παραγωγής
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Ο φορέας έχει συνάψει ιδιωτικά συμφωνητικά με
παραγωγούς για την εξασφάλιση σε ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και μικρότερο του 10%
του συνόλου των πρώτων υλών.

5

6

5

5

5

1) Στο εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται
η χρήση ή η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κλπ)
για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων ή
δαπάνες σχετικές με την εγκατάσταση συστημάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης (πχ. ISO 14001, EMAS)
ή εγκαταστάσεις σχετικές με την εξοικονόμηση
υδάτινων πόρων 2) Το εξεταζόμενο επενδυτικό
σχέδιο αφορά :
-Μονάδες μεταποίησης ζωϊκών υποπροϊόντων
ανεξαρτήτως κατηγορίας, πλην των εξαιρέσεων που
προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο.
-Εκσυγχρονισμό υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής
υποδομής ή ίδρυση νέων σφαγείων πλην των
εξαιρέσεων που αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο
του προγράμματος, σε περίπτωση που οι δαπάνες
τους για την προστασία της δημόσιας υγείας και του
περιβάλλοντος δεν ξεπερνούν το 50% του
επιλέξιμου προϋπολογισμού, ώστε να εξαιρεθούν
από τη διαδικασία βαθμολόγησης

20

20

20

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30% και μικρότερο
ή ίσο του 50% του συνολικού επιλέξιμου
προϋπολογισμού της επένδυσης αφορά δαπάνες για
την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας
υγείας.

15

15

15

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και μικρότερο
του 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού
της επένδυσης αφορά δαπάνες για την προστασία
του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

10

10

10

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο
του 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού
της επένδυσης αφορά δαπάνες για την προστασία
του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

5

5

5

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30% και μικρότερο
του 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού
της επένδυσης αφορά δαπάνες για τη βελτίωση
της Υγιεινής και την προστασία του καταναλωτή.

20

20

20

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και μικρότερο
του 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού
της επένδυσης αφορά δαπάνες για τη βελτίωση
της Υγιεινής, και την προστασία του καταναλωτή

15

15

15

5

5

Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος ή
/ και προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Βελτίωση υγιεινής και προστασία του
καταναλωτή

36

7

8

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο
του 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού
της επένδυσης αφορά δαπάνες για τη βελτίωση
της Υγιεινής και την και την προστασία
του καταναλωτή.

10

10

10

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και μικρότερο
του 10% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού
της επένδυσης αφορά δαπάνες για τη βελτίωση
της Υγιεινής και την και την προστασία
του καταναλωτή

5

5

5

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία άνω των έξι (6) νέων
θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία περισσότερων των τριών
έως έξι (4-6) νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

20

20

20

20

15

15

15

15

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία μιας έως τριών (1-3) νέων
θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται διατήρηση των υφισταμένων θέσεων
εργασίας.

10

10

10

10

5

5

5

5

20

20

20

20

20

15

15

15

15

15

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

Αύξηση απασχόλησης

Δυναμισμός επιχείρησης
Προσκόμιση δικαιολογητικών όπου αποδεικνύεται ότι
ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια
στην επένδυση, κατά την αίτηση, είναι ίσος ή
μεγαλύτερος του 40% του επιλέξιμου
προϋπολογισμού ή ίσος του 35% του επιλέξιμου
προϋπολογισμού για επενδύσεις στα μικρά νησιά του
Αιγαίου
Προσκόμιση δικαιολογητικών όπου αποδεικνύεται ότι
ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια
στην επένδυση, κατά την αίτηση, είναι μεγαλύτερος
ή ίσος του 35% και μικρότερος του 40% του
επιλέξιμου προϋπολογισμού ή μεγαλύτερος ή ίσος
του 30% και μικρότερος του 35% του επιλέξιμου
προϋπολογισμού για επενδύσεις στα μικρά νησιά του
Αιγαίου.
Προσκόμιση δικαιολογητικών όπου αποδεικνύεται ότι
ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια
στην επένδυση, κατά την αίτηση, είναι μεγαλύτερος
ή ίσος του 30% και μικρότερος του 35% του
επιλέξιμου προϋπολογισμού ή μεγαλύτερος του 25%
και μικρότερος του 30% του επιλέξιμου
προϋπολογισμού για επενδύσεις στα μικρά νησιά του
Αιγαίου.
Προσκόμιση δικαιολογητικών όπου αποδεικνύεται ότι
ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια
στην επένδυση, κατά την αίτηση, είναι μεγαλύτερος
του 25% και μικρότερος του 30% του επιλέξιμου
προϋπολογισμού.

9

Χαρακτηρισμός παραγωγικής διαδικασίας και
προϊόντος
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Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο

20

20

20

20

20

Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της
χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη, ή αν αφορά σε
χρήση συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχουκαταγραφής δεδομένων στην παραγωγική
διαδικασία.
Η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων
είναι νέα ή προηγμένη και το προϊόν είναι επώνυμο.

15

15

15

15

15

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

Το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο
εργασιών που εμφανίζει ο υποψήφιος δικαιούχος
κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία είναι
μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και μικρότερο του
30%(εξαιρούνται της διαδικασίας βαθμολόγησης οι
υφιστάμενες επιχειρήσεις των οποίων το ποσοστό
των εξαγωγών προς τον κύκλο εργασιών που
εμφανίζει ο υποψήφιος δικαιούχος κατά μέσο όρο
την τελευταία τριετία είναι μεγαλύτερο ή ίσο του
30% ).
Το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο
εργασιών που εμφανίζει ο υποψήφιος δικαιούχος
κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία είναι
μεγαλύτερο ή ίσο του 15% και μικρότερο του 20%.

20

20

20

20

20

15

15

15

15

15

Το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο
εργασιών που εμφανίζει ο υποψήφιος δικαιούχος
κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία είναι
μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 15%.

10

10

10

10

10

Το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο
εργασιών που εμφανίζει ο υποψήφιος δικαιούχος
κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία είναι
μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και μικρότερο του 10%.

5

5

5

5

5

Ο υποψήφιος δικαιούχος προσκομίσει ιδιωτικά
συμφωνητικά που να καλύπτουν ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο του 20% των παραγόμενων
προϊόντων.

20

20

20

20

20

Ο υποψήφιος δικαιούχος προσκομίσει ιδιωτικά
συμφωνητικά που να καλύπτουν ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο του 15% και μικρότερο του 20%
των παραγόμενων προϊόντων.

15

15

15

15

15

Η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων
είναι νέα η προηγμένη ή πρόκειται για συσκευασία
τελικού καταναλωτή, ή το προϊόν είναι επώνυμο, ή
γίνεται εισαγωγή μιας σημαντικά βελτιωμένης
διαδικασίας παραγωγής για τη συγκεκριμένη
επιχείρηση, το αποτέλεσμα της οποίας είναι
σημαντικό σε σχέση με τον όγκο παραγωγής της,
την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος
παραγωγής της.
10

Ανάπτυξη Εξαγωγών
Για υφιστάμενες επιχειρήσεις

Για ιδρύσεις - επεκτάσεις παραγωγικής
δυναμικότητας ή δραστηριότητας
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Ο υποψήφιος δικαιούχος προσκομίσει ιδιωτικά
συμφωνητικά που να καλύπτουν ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 15%
των παραγόμενων προϊόντων.

10

10

10

10

10

Ο υποψήφιος δικαιούχος προσκομίσει ιδιωτικά
συμφωνητικά που να καλύπτουν ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και μικρότερο του 10%
των παραγόμενων προϊόντων.

10

10

10

10

10

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

200

200

160

140

140

Συντελεστής Βαρύτητας

40%

40%

41%

39%

39%

80

80

65

55

55

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

β) (συμπληρωματικά κριτήρια επιλογής πράξεων)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
1

Γ

Δ

Ε

ΒΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Πυρόπληκτες περιοχές
Το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε
πυρόπληκτη περιοχή. Σύμφωνα με την με αριθμ.
259315/272/16-01-2008 απόφαση του Ειδικού
Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, ως
πυρόπληκτοι νομοί θεωρούνται οι ακόλουθοι: Εύβοια,
Αχαϊα, Ηλεία, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία.

3

Β

Βαμβακοκαλλιεργητικές περιοχές
Το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε
βαμβακοκαλλιεργητική περιοχή.
Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της με αριθμ. 4215/1805-2009 ΥΑ, οι βαμβακοκαλλιεργητικές περιοχές είναι
οι ακόλουθες: Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Δυτ. Αττική,
Βοιωτία, Δράμα, Έβρος, Εύβοια, Ηλεία, Ημαθία,
Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Καρδίτσα, Κιλκίς, Λάρισα,
Μαγνησία, Ξάνθη, Πέλλα, Πιερία, Πρέβεζα, Ροδόπης,
Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φωκίδα, Χαλκιδική.

2

Α

Καλάθι προϊόντων Περιφέρειας
Tο εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά τη
μεταποίηση και εμπορία προϊόντων που περιέχονται
στο καλάθι της περιοχής του επενδυτικού σχεδίου και
για τα οποία υπάρχει ελλειμματικότητα μεταποιητικής
υποδομής σε επίπεδο Περιφέρειας.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

20

20

20

20

20
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1) Τα συμπληρωματικά κριτήρια επιλογής πράξεων λαμβάνονται υπόψη για τη σειρά κατάταξής του σε πίνακες υπαγωγής,
μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει λάβει την ελάχιστη βαθμολογία ένταξης στην κατηγορία που ανήκει.
2) Σε περίπτωση που μια περιοχή είναι ταυτόχρονα βαμβακοκαλλιεργητική και πυρόπληκτη, (συμπληρωματικά κριτήρια 1
και 2), βαθμολογείται με 10 βαθμούς. Κατά συνέπεια η μέγιστη δυνατή βαθμολογία των πρόσθετων κριτηρίων ανέρχεται
στους 20 βαθμούς.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΤΗ ΒΑΣΗ
ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ …………………..

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Στοιχείο κόστους
σε σημερινές τιμές

Α1.

Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου

Α2.

Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Α3.

Α4.
Α5.

Α2.1.

Κτιριακές Εγκαταστάσεις
Παραγωγικής Διαδικασίας

Α2.2.

Αποθήκευσης

Α2.3.

Φύλαξης

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
((τ.μ.)/ αριθμός
ορόφων είδος
κατασκευής)
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
(HP ή KW)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
((τ.μ.)/ αριθμός
ορόφων
είδος κατασκευής)
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ
% στο
ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
(HP ή KW)

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ
Ευρώ

Εγκαταστάσεις & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Α3.1.

Μεταποίησης & Συσκευασίας

Α3.2.

Κατάψυξης - ψύξης

Α3.3.

Λοιπές Εγκαταστάσεις

Κόστος Μεταφοράς & Μετεγκατάστασης
Εξοπλισμού ή Εγκαταστάσεων
Μεταφορικά Μέσα
Α5.1.

Εσωτερικής Μεταφοράς

Α5.2.

Εξωτερικής Μεταφοράς

Α6.

Εξοπλισμός Γραφείων ή Χώρων Προσωπικού

Α7.

Εξοπλισμός Υπηρεσιών

Α8.

Εξοπλισμός Συγκομιδής

Α9.

Λοιπός Εξοπλισμός

Α10.

Ειδικές Εγκαταστάσεις

Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Β. Επενδυτική δαπάνη που συμβάλλει στην
προστασία του περιβάλλοντος (ακολουθεί
ανάλυση)*
Οικοδομικές Εργασίες
Β1.
Β2.

Μηχανολογικές Εργασίες

41

% στο
ΣΥΝΟΛΟ

Β3.

Λοιπές Εργασίες

Γ. Επενδυτική δαπάνη που συμβάλλει
στη βελτίωση και παρακολούθηση
υγειονομικών συνθηκών
(ακολουθεί ανάλυση)*
Δ. Γενικά Έξοδα (Αμοιβές συμβούλων μελέτης
- υλοποίησης σχεδίου, μηχανικών, κλπ.)
Ε. Απρόβλεπτα (μέχρι 10% της επιλέξιμης
δαπάνης)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
(Α+Β+Γ+Δ+Ε)
* εκτός αυτών που αναφέρονται στις άλλες κατηγορίες

9. ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Α/
Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ
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10. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ
Λαμβάνοντας υπόψη :
Στοιχεία ένταξης:
Τίτλος αίτησης
Τομέας ένταξης
Δράση
Ομάδα κριτηρίων βαθμολόγησης
Βαθμολογία (συν συμπληρωματικά
κριτήρια)
Δυναμικότητα
Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού

11. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
Ευρώ

Ποσοστό

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ευρώ

Ποσοστό

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ευρώ

Ποσοστό

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
α.

Ίδια κεφάλαια

β.

Δανεισμός

γ.

Δημόσια Δαπάνη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΦΟΡΕΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
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