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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1
«Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής
δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και
της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την
καινοτομία»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ή / και της χρήσης των
αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, στην παραγωγική και εμπορική
δραστηριότητα, υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ, ιδιαίτερα στον αγροδιατροφικό τομέα
και στον τουρισμό»
Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Έχοντας υπόψη:
1.

Το Άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-42005).

2.

Το ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, το έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό Δίκαιο, τροποποίηση του
ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014)
όπως ισχύει.
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3.

Τις

διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114) «Aνασύσταση των Υπουργείων

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Υπουργείο

Περιβάλλοντος

και

Ενέργειας.

Μεταφορά

Γενικής

Γραμματείας

Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.».
4.

Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

5.

Την υπ. αριθμ. 105755/14.10.2015 Aπόφαση (ΦΕΚ 2222/Β/15.10.2015) «Ανάθεση
Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο
Χαρίτση», όπως ισχύει.

6.

Την

Υπουργική

Απόφαση

με

αριθμό

32680/ΕΥΘΥ334/23-3-2015

(ΦΕΚ791/Β/06.05.2015) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και
αντικατάσταση της αριθμ.41539/Γ΄ ΚΠΣ/285 ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
7.

Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

8.

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον
στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.

9.

Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων.

10.

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου για την κήρυξη
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ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’
εφαρμογή των Αρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.
11.

Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές
ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C)

12.

Τον Κανονισμό ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

13.

Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή
των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να
ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις

14.

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712
Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

15.

Την υπ’ Αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υπουργική
Απόφαση, Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του
ΕΣΠΑ

2014-2020

-

Έλεγχοι

νομιμότητας

δημοσίων

συμβάσεων

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους

Φορείς

–

Διαδικασία

ενστάσεων

επί

των

αποτελεσμάτων

αξιολόγησης πράξεων.
16.

Την υπ’ Αριθ. 126829 ΕΥΘΥ 1217/8-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015)
Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή
παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού
για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020 σύμφωνα με το το αρ. 22 του Ν.4314/2014.

17.

Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο
σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.

18.

Το με αριθμό C (2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το
Πλαίσιο Ανάπτυξης).

19.

Την με αριθμό C(2014) 10164/18.12.2014 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την
έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 20142020»

20.

Την Απόφαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου με
την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της δράσης με κωδικό 1.β (2) και τίτλο
«Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ή / και της χρήσης των
αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, στην παραγωγική και εμπορική
δραστηριότητα, υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ, ιδιαίτερα στον αγροδιατροφικό τομέα
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και στον τουρισμό»
21.

Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με Ref. Ares (2015) 3073022-22.07.15
της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Βορείου Αιγαίου 2014-2020.

22.

Την με αρ. πρωτ. 77876/ΕΥΚΕ2611/21.07.2016 θετική έκφραση γνώμης της ΕΥΚΕ.

23.

Την από 22.06.2016 Απόφαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε στις 01/08/2016 μέσω της διαδικασίας
γραπτής διαδικασίας με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία αξιολόγησης και τα
κριτήρια επιλογής των πράξεων της δράσης 1.β(2) του ΘΣ1 του Άξονα Προτεραιότητας
1, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο παράρτημα της πρόσκλησης.

24.

Την με αριθμ. πρωτ. οικ.2587/03.08.2016 Εισήγηση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
για την έκδοση πρόσκλησης.
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ΚΑΛΕΙ
Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:


Επιχειρήσεις

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
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1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1.1. Η δράση αφορά τη δημιουργία κέντρων έρευνας προϊόντων, στην Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου, με στόχο την πραγματοποίηση βιομηχανικής έρευνας σε τομείς
παραγωγής και προϊόντα που αναδείχθηκαν σε τομείς/προϊόντα προτεραιότητας από τη
διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης (εφεξής RIS3) της Περιφέρειας.
1.2. Η δράση συμβάλει στον στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για
α) την ενσωμάτωση στις επιχειρήσεις καινοτομιών καινοτομίας σύμφωνα με τις
παραγωγικές / επιχειρηματικές ανάγκες και
β) την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, με στόχο την ενσωμάτωση των
καινοτομικών αποτελεσμάτων τους στις επιχειρήσεις.
1.3 Οι πράξεις οι οποίες θα ενταχθούν στο πλαίσιο της δράσης θα αξιοποιούν τα
συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης που έχει πραγματοποιηθεί
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης της RIS3, όσον αφορά:
α) Τη δυνατότητα παραγωγής νέων προϊόντων υψηλής ζήτησης με βάση τα
προϊόντα αγροδιατροφής, η οποία εδράζεται στην υλοποίηση ερευνητικών
προγραμμάτων σε τομείς όπως η φαρμακευτική, η κοσμετολογία και η βιομηχανία
διατροφής.
β) την αξιοποίηση και περαιτέρω εμβάθυνση αποτελεσμάτων ερευνητικών
προγραμμάτων που έχουν μέχρι σήμερα υλοποιηθεί στον τομέα της Μαστίχας,
ή/και άλλων προϊόντων της περιφέρειας που εντάσσονται στους τομείς
προτεραιότητας της RIS3, καθώς και αξιοποίηση της ένταξης της Μαστίχας στον
κατάλογο των Φυσικών Φαρμάκων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου.
γ) Την αξιοποίηση του σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος που ανέδειξε η
διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης, από επιχειρήσεις και ερευνητικούς
φορείς, για την ανάληψη περαιτέρω εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της
Μαστίχας.
δ) Tις δυνατότητες αύξησης της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της
Περιφέρειας.
ε) Τις δυνατότητες αναβάθμισης των τεχνολογικών δυνατοτήτων του τοπικού
παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και δημιουργίας
απασχόλησης και εισοδήματος στην περιοχή.
Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή,
έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων
κ.λ.π.) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) η
πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας
www.ependyseis.gr/mis και στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων
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υποβάλουν το σύνολο των αιτημάτων προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) Ε.Π.
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου,
αιτήματα τροποποίησης κ.λ.π.)

1.4 Σημειώνονται τα εξής:
1.Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για τη
διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
2.Από την παρούσα πρόσκληση αποκλείονται επιχειρήσεις κατά των οποίων εκκρεμεί
διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια
ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
3.Πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις δημοσιότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 115-117
και στο Παράρτημα ΧΙΙ του ΕΕ1303/2014 και το Κεφάλαιο ΙΙ του Εκτελεστικού
Κανονισμού 821/2014, καθώς και στον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020,
Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού, Μάιος 2015 καθώς και οι απαιτήσεις του Καν. 651/2014.
4.Στοιχεία των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων, όπως αυτά
προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Καν. 1303/2013 και στην κατά περίπτωση
εφαρμοζόμενη νομική βάση του Ανταγωνισμού, θα αποτελέσουν αντικείμενο
δημοσιοποίησης.
5. Για τα όρια και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό
της ενίσχυσης. Δεν επιτρέπεται η σώρευση των απαλλασσόμενων ενισχύσεων με
οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες
επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, εάν το αποτέλεσμα υπερβαίνει την υψηλότερη ένταση
ενίσχυσης/το υψηλότερο ποσό ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην ενίσχυση αυτή.
6. Στην εκτέλεση των έργων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισχύουσα εθνική και κοινοτική
νομοθεσία σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα:

Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης
Οκτωβρίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών.

Ν.2472/97 (ΦΕΚ Α’ 50) για «την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει σήμερα.
7. Στην διαμόρφωση της παρούσας προκήρυξης ελήφθησαν υπόψη οι απαιτήσεις της
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Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο
2014-20.
8. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης συμβιβάζονται με
την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 2 ή 3 της Συνθήκης
και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 108 παράγραφος 3
της Συνθήκης, εφόσον οι ενισχύσεις αυτές πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του
κεφαλαίου Ι του Καν. (Ε.Ε.) 651/2014.
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον ακόλουθο
θεματικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα, τύπους δράσεων, πεδία παρέμβασης και
οικονομική δραστηριότητα ανά Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.
Πίνακας 1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της
παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας,
της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας,
ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής
προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και
της καινοτομίας
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην
έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων,
κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως
μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη
μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία,
στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης,
στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω
ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης
έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων,
προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές
τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής.
Αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών για τεχνολογική
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
και μη τεχνολογική καινοτομία.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΚΩΔ.

14

ΚΩΔ.

1

ΚΩΔ.

1

ΚΩΔ.

1β

ΚΩΔ.
ΚΩΔ.

1β1
2

2.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση
των σχετικών δεικτών παρακολούθησης του Α.Π. του ΕΠ, οι οποίοι είναι:
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
1β

Ε.Π:

Α.Π.

ΤΑΜΕΙΟ

14

1

ΕΤΠΑ

ΚΩΔ.
ΔΕΙΚΤ
Η

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ/ΚΑΤΗΓΟΡΙ
Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

CO01

Αριθμός επιχειρήσεων που
ενισχύονται

επιχειρήσεις

Μετάβαση

100

CO02

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν
επιχορηγήσεις

επιχειρήσεις

Μετάβαση

10

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελέσματος
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
1β

Ε.Π:

Α.Π.

ΤΑΜΕΙΟ

14

1

ΕΤΠΑ

ΚΩΔ.
ΔΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

Τ2802

Επιχειρηματικές δαπάνες για έρευνα
και ανάπτυξη (ως ποσοστό του
Περιφερειακού ΑΕΠ)

Ποσοστό %

ΕΤΠΑ/ΜΕΤΑΒΑΣΗ

0,03
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
3.1
Η συγχρηματοδοτούμενη1 δημόσια δαπάνη, που διατίθεται για την ένταξη
πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στο ποσό των 1.250.000€
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης και κατανέμεται ενδεικτικά ως ακολούθως:
Πίνακας 4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 1 - Ενίσχυση της έρευνας, της
τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας / 1β - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην
έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας
και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής
επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική
καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην
ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία
μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας,
δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων
παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών
γενικής εφαρμογής.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1β1 Αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών για τεχνολογική και μη
τεχνολογική καινοτομία.

Α/Α

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ /ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

(1)

(2)

(3)
2 - ΜΕΤΑΒΑΣΗ

(4)
1.250.000€

Kωδ 62 Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία
πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ’ εξοχή
προς όφελος ΜΜΕ

1

Kωδ 64 Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε
ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων
κουπονιών,
διεργασιών,
σχεδιασμού,
υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας)
/ 1β(2): Προώθηση της έρευνας και της
καινοτομίας, ή / και της χρήσης των
αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, στην
παραγωγική
και
εμπορική
δραστηριότητα,
υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ, ιδιαίτερα στον
αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό

1

όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον

υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής
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3.2
Η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό
ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και
την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση ή και να προβεί σε αιτιολογημένη
ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους
μέσω της οικείας ιστοσελίδας www.pepba.gr .
3.3
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης δύναται να ενταχθούν πράξεις, έως το
120% του ύψους της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης .
3.4
Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι
να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της στήριξης που στοχεύει στην ενίσχυση της
οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής συνοχής με τη μείωση των κύριων περιφερειακών
ανισορροπιών στην Ένωση μέσω της στήριξης της βιώσιμης αναπτυξιακής και
διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της
μετατροπής των βιομηχανικών περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή και των
περιφερειών των οποίων η ανάπτυξη καθυστερεί (Άρθρο 2 Κανονισμού ΕΚ 1301/2013).
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4. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που ως αρμόδια
Υπηρεσία έχει την ευθύνη:
 για την έκδοση του σχετικού ενημερωτικού υλικού
 για την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων
 για την παραλαβή των αιτήσεων χρηματοδότησης
 για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης.
 για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων χρηματοδότησης.
 για την ενημέρωση των δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.
 για την έκδοση οδηγιών υλοποίησης για την εν λόγω προκήρυξη.
 για την πιστοποίηση και έλεγχο των χρηματοδοτούμενων προτάσεων.
 για την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης στους δικαιούχους των ενισχύσεων.
 για την επιβεβαίωση της τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεων των δικαιούχων
των ενισχύσεων που προκύπτουν από τον Καν. 1303/2013 και τον Καν. 651/2014.
 για τη δημιουργία, τήρηση και φύλαξη σχετικού φυσικού αρχείου του συνόλου των
αιτήσεων χρηματοδότησης
 για την υλοποίηση των δράσεων μέσω ενός κοινού συστήματος εντύπων και οδηγιών
και με την χρήση κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ΠΣΚΕ) τα οποία θα της
παρασχεθούν από τη ΕΥΚΕ
 για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΣΠΑ
(ΟΠΣ-ΕΣΠΑ) και του Π.Σ.Κ.Ε. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

2. Η Επιτροπή Ενστάσεων, ο ρόλος της οποίας αναφέρεται στην ενότητα 11.4 της
παρούσας.
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5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης «Δυνητικός Δικαιούχος της Ενίσχυσης». Oι
προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι
ακόλουθες:

Να είναι υπό σύσταση επιχειρήσεις οι οποίες μετά τη σύσταση τους θα
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και κατά τη στιγμή καταβολής της
ενίσχυσης θα έχουν εγκατάσταση ή υποκατάστημα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.


Να λειτουργούν με νομική μορφή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.


Να δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ ο οποίος περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους
τομείς δραστηριότητας, όπως αυτοί αναφέρονται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας.
Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ
επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αλλά οφείλει να τον διαθέτει
πριν την πρώτη εκταμίευση.


Να τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.


Εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που ασκούν τόσο οικονομικές όσο και μη
οικονομικές δραστηριότητες, η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα κάθε τύπου
δραστηριότητας δηλώνονται χωριστά, με βάση αρχές αναλυτικής λογιστικής που
εφαρμόζονται με συνέπεια και δικαιολογούνται αντικειμενικά.

Να πραγματοποιήσουν την υλοποίηση του υπό χρηματοδότηση κέντρου
έρευνας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Παράρτημα Χ της παρούσας πρόσκλησης

Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης
αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και
ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά

Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων
στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.
Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι
δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις
οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού.
Δεν έχουν επίσης δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της
κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού.
Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 115 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013
της Επιτροπής, ο κατάλογος των δικαιούχων του παρόντος προγράμματος
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δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα www.espa.gr (με αναφορά στην επωνυμία του
δικαιούχου, στην ονομασία της πράξης και στο ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που
χορηγείται στην πράξη).
Για λόγους διαφάνειας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Καν. 651/2014 το
Αναλυτικό κείμενο της παρούσας πρόσκλησης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα
www.espa.gr, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.pepba.gr και στην ιστοσελίδα
www.ependyseis.gr.
Στις ίδιες ιστοσελίδες δημοσιεύεται και οι συνοπτικές πληροφορίες με το τυποποιημένο
μορφότυπο που ορίζεται στο Παράρτημα II του Καν. 651/2014 καθώς και οι πληροφορίες
που αναφέρονται στο Παράρτημα III του ίδιου κανονισμού για κάθε χορήγηση
μεμονωμένης ενίσχυσης που υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ.
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6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η ενίσχυση χορηγείται σε υπό σύσταση επιχειρήσεις, που μετά τη σύστασή τους θα
δραστηριοποιηθούν στον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 72 «Επιστημονική έρευνα
και ανάπτυξη» για να παρέχουν υπηρεσίες σε τομείς/προϊόντα που εντάσσονται στην
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS3) σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Παράρτημα I «Επιλέξιμες Δραστηριότητες» της παρούσας.
Oι επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες εντάσσονται στην RIS3 της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου, όπως περιγράφεται συνοπτικά στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας και
εξειδικεύεται στο προγραμματικό έγγραφο της Στρατηγικής και στο Σχέδιο Δράσης για την
εφαρμογή της.
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7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΑΞΕΩΝ

7.1.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Είναι επιλέξιμες οι επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού,
καθώς και δαπάνες που αφορούν στο μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (νέου
προσωπικού της επιχείρησης).
Οι επιλέξιμες ενέργειες για συγχρηματοδότηση από την παρούσα προκήρυξη
αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙΙ «Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες»
της παρούσας.
Οι επιλέξιμες δαπάνες για την πραγματοποίηση των παραπάνω ενεργειών, οι οποίες
πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμα παραστατικά και να τεκμηριώνονται εγγράφως με
σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο, αναφέρονται στον Πίνακα 2 του
Παραρτήματος ΙΙΙ «Επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες» της παρούσας.
Επισημαίνονται τα εξής:
 Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών εκτός εάν βαρύνει πραγματικά και οριστικά τον
δικαιούχο της ενίσχυσης. Ο ΦΠΑ που δεν μπορεί να ανακτηθεί από τον δικαιούχο μπορεί
να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη. Δεν είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ του δικαιούχου εφόσον αυτός
έχει με οποιονδήποτε τρόπο έσοδα υπαγόμενα σε ΦΠΑ σύμφωνα με το καθεστώς που
έχει υπαχθεί στη μερίδα ΦΠΑ στην αρμόδια ΔΟΥ. Επίσης δεν είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ
δικαιούχου που υπόκειται σε καθεστώς κατ’ αποκοπήν φόρου ή ποσοστού έκπτωσης.
 Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για επεμβάσεις επί ακινήτου που δεν ανήκει κατά
πλήρη κυριότητα στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης. Κατ' εξαίρεση, περιλαμβάνονται
στις επιλέξιμες δαπάνες οι επεμβάσεις επί ακινήτου εφόσον υπάρχει παραχώρηση
χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Η προσκόμιση του δικαιολογητικού περιλαμβάνεται στο «Έντυπο υποβολής πρότασης»
του δυνητικού δικαιούχου.
Σε περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται η συγκεκριμένη περίοδος κατά την στιγμή της
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να
προσκομίσει δικαιολογητικό μίσθωσης με ισχύ οκτώ (8) ετών προκειμένου να λάβει
οποιοδήποτε μέρος της επιχορήγησης, (ενδιάμεση καταβολή, προκαταβολή
επιχορήγησης, τελική καταβολή). Η περίοδος της οκταετίας υπολογίζεται από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 Οι δαπάνες που αφορούν κτιριακές εργασίες είναι επιλέξιμες μόνο όταν αφορούν τον
σκοπό της επένδυσης.


Η παρεχόμενη ενίσχυση πρέπει να έχει χαρακτήρα κινήτρου.

Θεωρείται ότι οι
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ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, εάν ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση
ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα. Η αίτηση
για τη χορήγηση ενίσχυσης, η οποία γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ και τυποποιημένου εντύπου
υποβολής περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α)

την ονομασία και το μέγεθος της επιχείρησης·

β)
περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και
λήξης
γ)

τον τόπο εκτέλεσης του έργου·

δ)

κατάλογο των δαπανών του έργου·

ε)
είδος ενίσχυσης (επιχορήγηση) και ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που
απαιτείται για το έργο.

Βάση των ανωτέρω η επιλεξιμότητα των δαπανών της αίτησης χρηματοδότησης
ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της εκάστοτε αίτησης χρηματοδότησης.
Επενδυτικές προτάσεις για τις οποίες πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ή αναλήφθηκαν
δεσμεύσεις οποιασδήποτε μορφής ως προς την υλοποίησή τους πριν από την υποβολή
της εν λόγω πρότασης καθίσταται μη επιλέξιμες στο σύνολό τους.
 Οι δαπάνες που αφορούν στην υποβληθείσα αίτηση χρηματοδότησης και
πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης και της έκδοσης της σχετικής Απόφασης ένταξης/Απόφασης
χρηματοδότησης της πρότασης από την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
κρίνονται επιλέξιμες μόνον εφόσον εκδοθεί τελικά η σχετική απόφαση.
 Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά
αυτοτιμολόγησης σε περίπτωση λήψης υπηρεσιών (αποδείξεις δαπάνες, τιμολόγια
αυτοπαράδοσης κ.α).
Όλες οι δαπάνες θα εξετάζονται για την επιλεξιμότητά τους, το εύλογο του κόστους
καθώς και για τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επιχειρηματικό
σχέδιο κατά την πιστοποίησή τους. Σε περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται
δεν κριθούν επιλέξιμες, εύλογες ή/και σχετικές με την επιλέξιμη δραστηριότητα της
επιχείρησης κατά την πιστοποίηση τους, θα γίνεται δεκτό μόνο το ποσό που
χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο, εύλογο και σχετικό.
Για τον έλεγχο των τιμών, οι αρμόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές μπορούν να
ελέγχουν τα στοιχεία αξίας των μηχανημάτων και εξοπλισμού. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες
και Επιτροπές μπορεί να ζητούν από το δικαιούχο, τον προμηθευτικό οίκο ή και
τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες για εξακρίβωση της
αξίας για τον έλεγχο των τιμών αυτών. Για την περίπτωση τιμολογίων που είναι
ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την απόφαση για την επιλεξιμότητά
τους μπορεί να ζητηθεί η μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, από επίσημο
φορέα. Επίσης, θα προσκομίζονται για την πιστοποίηση των δαπανών όλα τα
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συνοδευτικά έγγραφα και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η
ύπαρξη αξιόπιστης ελεγκτικής αλυσίδας για την προμήθεια, τη διακίνηση των προϊόντων
και την εξόφληση του προμηθευτή.

7.2.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης
δεν δύναται να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της παρούσας προκήρυξης.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης μπορεί να υλοποιήσει αίτηση χρηματοδότησης με
προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω όριο. Στην
περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της αίτησης χρηματοδότησης δεν
επιχορηγούνται.
2. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής
απόφασης ένταξης των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Βορείου Αιγαίου (απόφαση χρηματοδότησης έκαστης των αιτήσεων χρηματοδότησης).
Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης, η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτημα του δυνητικού
δικαιούχου της ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 13 της παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης του παρόντος
μέτρου ενίσχυσης. Ως ημερομηνία λήξης της παρούσας δράσης ορίζεται η 31/12/2020.
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8. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

8.1 ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Οι ενισχύσεις που αφορούν στο σύνολο των δαπανών του επιχειρηματικού
σχεδίου, εξαιρουμένων των δαπανών για αμοιβές προσωπικού, θα διατεθούν στο
πλαίσιο του αρ. 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική
αγορά κατ’ εφαρμογή των Αρθρων 107 και 108 της Συνθήκης

Οι ενισχύσεις που αφορούν στις δαπάνες για αμοιβές προσωπικού θα διατεθούν
στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΕ 1407/2013 της
Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (EL L 352/24.12.2013) που αφορά στην εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis
aid).

8.2 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

1. Τα ποσοστά επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης και η ίδια συμμετοχή του
δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων της
Προκήρυξης, εκτός των δαπανών που αφορούν σε δαπάνες προσωπικού,
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Ιδιωτική Συμμετοχή (%)
Γεωγραφική
Ζώνη

Γεωγραφική Ζώνη
Α

Επιχορήγηση (%)

50

Ελάχιστο Ποσοστό Ίδιας
Συμμετοχής (%)

Μέγιστο Ποσοστό
τραπεζικού δανείου (%)

20

30

2.
Για την κάλυψη των δαπανών προσωπικού το ποσοστό επιχορήγησης
δύναται να ανέλθει στο 70% του κόστους των αντίστοιχων δραστηριοτήτων.
3.
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης
μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια συμμετοχή ή/και Τραπεζικό Δάνειο. Το ελάχιστο ποσοστό
ίδιας συμμετοχής παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα. Το τραπεζικό δάνειο δεν είναι
υποχρεωτικό και το μέγιστο ποσοστό τραπεζικού δανείου παρουσιάζεται στον
παραπάνω πίνακα.
4.
Εάν χρησιμοποιηθεί τραπεζικός δανεισμός θα πρέπει να έχει τη μορφή
τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδόμενου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή
δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής
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αλληλόχρεου λογαριασμού. Επιτρέπεται η κίνηση του ανωτέρω δανείου να γίνεται και
μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν λόγω
λογαριασμό, από την οποία να προκύπτει ότι το δάνειο προορίζεται για την υλοποίηση
της επένδυσης , με σαφή αναφορά των όρων σύναψης του δανείου.
5.
Η ίδια συμμετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης, πρέπει να ανέρχεται
σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνόλου του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
της υποβαλλόμενης αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να μειωθεί
κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της επένδυσης και ελέγχεται κατά τη διαδικασία
καταβολής της δημόσιας επιχορήγησης.
6.
Ως ίδια συμμετοχή νοείται το εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο για τις
ενισχυόμενες επιχειρήσεις. Η καταβολή της ιδίας συμμετοχής πιστοποιείται από
την αρχική κατάθεση μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου ή μετέπειτα αύξηση του, που
προκύπτει από εισφορές σε μετρητά των εταίρων/μετόχων.
7. Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας απόφαση, αθροιζόμενη
με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση για τις ίδιες επιλέξιμες
δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, δεν πρέπει να οδηγεί σε
υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης.
8. Εφόσον για το σκοπό της υλοποίησης της ενισχυόμενης πρότασης ο Δικαιούχος της
ενίσχυσης λάβει δάνειο με στοιχεία κρατικής ενίσχυσης ή άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο
που να περιέχει κρατική ενίσχυση/στήριξη, το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης του
εν λόγω εργαλείου συνυπολογίζεται στην μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ενίσχυσης και
μειώνει ισόποσα την επιχορήγησης που ο εν λόγω δικαιούχος δύναται να λάβει.
9. Για τον υπολογισμό της έντασης της χορηγούμενης ενίσχυσης και των επιλέξιμων
δαπανών, όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται υπολογίζονται πριν από την αφαίρεση
φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων.
10.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, παρέχεται στον δυνητικό δικαιούχο της
ενίσχυσης η δυνατότητα αιτήματος προκαταβολής έναντι της υποβαλλόμενης αίτησης
χρηματοδότησης, το ύψος της οποίας δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει σε
ποσοστό το 40% του ποσού της επιχορήγησης (δημόσιας δαπάνης) Απαραίτητη
προϋπόθεση για την λήψη της προκαταβολής είναι η κατάθεση στην ΕΥΔ Ε.Π.
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ισόποσης (με το ύψος της προκαταβολής) εγγυητικής
επιστολής τραπέζης που λειτουργεί νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια ή σε κράτος μέλος
της Ε.Ε. και με διάρκεια ισχύος είτε αορίστου χρόνου είτε ορισμένου χρόνου με λήξη
μετά την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης. Στη δεύτερη
περίπτωση και εφόσον συμβεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η εγγυητική
επιστολή ορισμένου χρόνου να λήγει πριν την ολοκλήρωση της επένδυσης, ο
δικαιούχος υποχρεούται, άμεσα να την αντικαταστήσει με άλλη ώστε να ικανοποιείται εκ
νέου η ανωτέρω απαίτηση. Απαγορεύεται ρητά η χρήση της προκαταβολής για δαπάνες
άλλες εκτός αυτών που αφορούν στην εκτέλεση του έργου.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20

ΑΔΑ: 7Η0Υ4653Ο7-ΖΤΞ

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής,
μέχρι το 40,0% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει
ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα,.
11.
Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν
επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της
δημόσιας χρηματοδότησης (εκτός τυχόν προκαταβολής) σε Τ ράπεζα για την
παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου που θα αντιστοιχεί σε μέρος ή στο σύνολο της
δημόσιας χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε
αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται απευθείας στην
Τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, για το ισόποσο τμήμα
του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου. Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής είναι
υποχρεωμένος να προσκομίσει τη σύμβαση εκχώρησης με το Πιστωτικό Ίδρυμα στον
αρμόδιο φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης του προγράμματος.
12. Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα
συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά
χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου, θεωρούνται λειτουργικά έξοδα και δεν είναι
επιλέξιμα στη δράση. Επίσης, οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα
για την επίλυση διαφορών δεν είναι επιλέξιμες .
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9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η παρακολούθηση των δράσεων και το σύνολο των εργασιών που εκτελούνται από
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς διενεργείται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβληθούν από 30-1-2017 έως και 3-3-2017 και ώρα
14.00 ηλεκτρονικά στο Π.Σ.Κ.Ε. μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr. Στην ίδια
ιστοσελίδα αναρτώνται και όλες οι πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω προκήρυξη.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβάλλονται ηλεκτρονικά περιλαμβάνουν το
«Εντυπο Υποβολής της Πρότασης» (το οποίο εμπεριέχει την Αίτηση Χρηματοδότησης),
κατάλογο των δικαιολογητικών που περιλαμβάνονται στην πρόταση (σημείο (γ), ενότητα
10 της παρούσας προκήρυξης), καθώς και την υπεύθυνη δήλωση του σημείου (β),
ενότητα 10. Όλα τα υπόλοιπα ζητούμενα στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εντός της
παραπάνω προθεσμίας και μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα
υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να
υποβληθούν. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής, η αίτηση χρηματοδότησης
δεν παραλαμβάνεται από την ΕΥΔ. Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να
υποβάλει μόνο μία (1) πρόταση στο πλάισιο της παρούσας πρόσκλησης.
Σημειώνεται ότι πριν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή, ο Δικαιούχος (ο νόμιμος
εκπρόσωπος) επισυνάπτει στο ΠΣΚΕ ένα ηλεκτρονικό έντυπο (.pdf) με σφραγίδα και
υπογραφή, στο οποίο δηλώνει ότι ο ίδιος αναλαμβάνει την ευθύνη της υποβολής της
παρούσας Αίτησης Χρηματοδότησης. Χωρίς την επισύναψη του εγγράφου κατάλληλα
υπογεγραμμένου και σφραγισμένου, η υποβολή δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί. Με την
υποβολή του Εντύπου Υποβολής η αρμόδια Μονάδα της ΕΥΔ επιβεβαιώνει την
παραλαβή του μέσω του ΠΣΚΕ.
Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής
τους αίτησης χρηματοδότησης. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη δράση συνιστά
επίσης εξουσιοδότηση προς την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την
περαιτέρω επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των προσωπικών δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται:

για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και
διασταυρώσεις κατά την υποβολή, αξιολόγηση, παρακολούθηση τήρησης των
υποχρεώσεων των Δικαιούχων),


για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και



για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την
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αξιολόγηση της εν λόγω δράσης.
Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών
δεδομένων βάσει του Ν 2472/97.
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10. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΑΙΤΗΣΗΣ

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται με το Έντυπο Υποβολής Πρότασης, το οποίο
περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
(α) Αίτηση Χρηματοδότησης και συμπληρωμένο το Έντυπο Υποβολής
ενδεικτικός τύπος του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα IV της παρούσας
προκήρυξης και περιλαμβάνει την αίτηση χρηματοδότησης.
(β) Τα τυπικά δικαιολογητικά
Παραρτήματα V και VI

συμμετοχής,

που

περιλαμβάνονται

στα

(γ) την καταγραφή των τυπικών δικαιολογητικών του σημείου (β) του παρόντος
άρθρου σε μορφή λίστας.
(δ) Συμπληρωμένα τα Παραρτήματα VIII – Αδειοδοτήσεις και IX – Εκτίμηση
Βιωσιμότητας της παρούσας πρόσκλησης.
Τα ως άνω σημεία (α), (β), (ε) και η Υπεύθυνη δήλωση του σημείου (γ) παράγονται κατά
τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το ΠΣΚΕ που παρέχει το ΥΠΟΙΑΤ
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 57 ν. 4314/2014 Η διαδικασία ηλεκτρονικής
υποβολής είναι υποχρεωτική εντός της προβλεπόμενης στη ενότητα 9 της παρούσας
προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής. Τα λοιπά στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή
στην ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
ενότητα 9 της παρούσας.
Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης δεν
μπορούν να υποκατασταθούν με Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με
εξαίρεση όσων ορίζονται ρητώς στο Παράρτημα V της παρούσας προκήρυξης. Μετά την
υποβολή της πρότασης και μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης της πρότασης, η
ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου μπορεί εφόσον το κρίνει αναγκαίο να θέσει
προθεσμία μέχρι πέντε (5) εργάσιμων ημερών προκειμένου να προσκομίσει ο δυνητικός
δικαιούχος της ενίσχυσης τυχόν πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες. Σε καμία
περίπτωση δεν θεωρούνται πρόσθετα πληροφοριακά έντυπα τα τυπικά
δικαιολογητικά συμμετοχής, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V.
Προκειμένου να είναι παραδεκτή μια αίτηση χρηματοδότησης, πρέπει να πληρούνται
όλες οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης
σύμφωνα με την ενότητα 5 της παρούσας και επιπλέον: α) ο δυνητικός δικαιούχος της
ενίσχυσης να ασκεί επιλέξιμη επιχειρηματική δραστηριότητα βάσει της ενότητας 6 της
παρούσας και η αίτηση χρηματοδότησης να εμπίπτει στους σκοπούς και τους στόχους
της δράσης και β)
το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της επένδυσης να είναι
σύμφωνο με τα οριζόμενα στην ενότητα 7.2 της παρούσας προκήρυξης.
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης που δεν πληροί τις προϋποθέσεις

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

24

ΑΔΑ: 7Η0Υ4653Ο7-ΖΤΞ

των προηγουμένων παραγράφων ή δεν περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και
στοιχεία σύμφωνα με το παρόν άρθρο ή δεν πληροί τα κριτήρια παραδεκτότητας της
ενότητας 11.3. η αίτηση απορρίπτεται. .
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11. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –– ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

11.1. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Τα αρμόδια όργανα για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι:
1.
Τα στελέχη της Μονάδας Α της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που
εξετάζουν την εκάστοτε αίτηση χρηματοδότησης θα πρέπει να διαθέτουν την
απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της υποβολής υπεύθυνης δήλωση μη σύγκρουσης
συμφερόντων.
2.
Η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία απαρτίζεται από τρία μέλη, ένα εκ των οποίων
ορίζεται πρόεδρος, και συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου της ΕΥΔ Ε.Π.
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εντός δύο ημερών από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των ενστάσεων. Τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων δεν μπορούν να έχουν
συμμετάσχει στην αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης που εξετάζονται. Οι
αποφάσεις της Επιτροπής θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών της, ενώ σε
περίπτωση ισοψηφίας ή διαφωνίας των μελών θα υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου
αυτής. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα στελέχη της ΕΥΔ που εξετάζουν την εκάστοτε
αίτηση χρηματοδότησης διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της υποβολής
υπεύθυνης δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων.
11.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, ακολουθεί η
διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, η οποία πραγματοποιείται μέσω του
ΠΣΚΕ.
Η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες
της διοργάνωσης και υποστήριξης της διαδικασίας αξιολόγησης.
Η αξιολόγηση διενεργείται από δύο στελέχη της Μονάδας Α της ΕΥΔ Βορείου Αιγαίου που
ορίζονται με Απόφαση του Προϊσταμένου της ΕΥΔ, είναι συγκριτική και περιλαμβάνει:
Στάδιο 1: Έλεγχος Εκπλήρωσης Προϋποθέσεων Συμμετοχής.
Στάδιο 2: Έλεγχος της κατάστασης του δικαιούχου και αξιολόγηση της Ποιότητας,
Πληρότητας και Ωριμότητας του Επενδυτικού Σχεδίου.
Ο Έλεγχος του Σταδίου 1 αφορά στον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων που
αναλύονται στην ενότητα 5 – Δικαιούχοι – Οροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής της
παρούσας προκήρυξης. Ο έλεγχος της κάλυψης των τυπικών προϋποθέσεων
συμμετοχής απαιτεί την θετική απάντηση στο σύνολο των κριτηρίων.
Η βαθμολογία των επενδυτικών σχεδίων προκύπτει από το άθροισμα της
βαθμολογίας των κριτηρίων και υποκριτηρίων που εξετάζονται στο Στάδιο 2. Η
μέγιστη τελική βαθμολογία με των κριτηρίων αυτών είναι το 100
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Οι ομάδες κριτηρίων και η διαδικασία βαθμολόγησής τους παρουσιάζονται στο
Παράρτημα VII.
Σε ότι αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης των δικαιούχων
των ενισχύσεων, τα στελέχη της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου τα εμπλεκόμενα
με την αξιολόγηση, μετά την παραλαβή αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν σε
αυτήν, προβαίνουν στις εξής ενέργειες:
i.

Αξιολογούν τις αιτήσεις των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, με βάση τα
κριτήρια αξιολόγησης της ενότητας 11.3. και τη μεθοδολογία αξιολόγησης του
Παραρτήματος VII βάσει τυποποιημένου εντύπου αξιολόγησης. Η διαδικασία
αξιολόγησης διενεργείται μέσω του ΠΣΚΕ και εξάγεται από αυτό για κάθε αίτημα
δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης "δελτίο αξιολόγησης" που περιλαμβάνει τα
συμπεράσματα του σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης. Το έντυπο αυτό φέρει την
υπογραφή του υπεύθυνου αξιολόγησης της αίτησης χρηματοδότησης.

ii.

Βάση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης εξάγουν από
επιβεβαιώνουν την ορθότητα των παρακάτω εγγράφων:

το

ΠΣΚΕ και

α.

µια ενιαία κατάσταση µε τις παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης
αξιολογήθηκαν θετικά, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης,

που

β.

µια ενιαία κατάσταση µε τις παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης
αξιολογήθηκαν αρνητικά, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης,

που

γ. µια ενιαία κατάσταση µε τις αιτήσεις χρηματοδότησης που κρίθηκαν ως µη
παραδεκτές, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην ενότητα 10.
iii.

Με βάση τις παραπάνω καταστάσεις και λαµβάνοντας υπόψη τον διαθέσιμο
προϋπολογισμό, ο προϊστάμενος της ΕΥΔ εισηγείται στην Περιφερειάρχη Βορείου
Αιγαίου την οριστικοποίηση των επιχειρήσεων που δύναται να χρηματοδοτηθούν. Ο
καθορισμός των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται, γίνεται µε βάση τη σειρά
κατάταξής τους, στην κατάσταση των παραδεκτών αιτήσεων χρηματοδότησης που
αξιολογήθηκαν και μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού της
δημόσιας επιχορήγησης και τις τυχόν αυξήσεις αυτού. Σε περίπτωση που προκύπτει
ότι το αποµένον ποσό της δημόσιας επιχορήγησης δεν επαρκεί για την κάλυψη
όλων των τυχόν ισόβαθµων αιτήσεων χρηματοδότησης, όλες οι ισόβαθµες αιτήσεις
προτείνονται προς χρηματοδότηση, με αντίστοιχη αύξηση του προκηρυσσόμενου
προϋπολογισμού.

iv.

Στη συνέχεια, και βάση της εισήγησης του Προϊσταμένου της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου, η Γ.Γ. της Περιφέρειας Β. Αιγαίου προβαίνει στην επιβεβαίωση της
αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης και των προαναφερόμενων
καταστάσεων και στον καθορισμό των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται,
εκδίδοντας τις σχετικές αποφάσεις ένταξης και τα σχετικά Τεχνικά Παραρτήματα και
ενημερώνοντας με συστημένη επί αποδείξει επιστολή τους δικαιούχους της
ενίσχυσης. Αντίστοιχα ενημερώνονται και οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων οι
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αιτήσεις χρηματοδότησης δεν δύναται να λάβουν ενίσχυση. Σε κάθε περίπτωση
υπάρχει εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση για κάθε αίτηση που δεν ενισχύεται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Τα προαναφερόμενα έντυπα είναι παραγόμενα από το
ΠΣΚΕ.
v.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης και η
ενημέρωση των δικαιούχων πρέπει να έχει το αργότερο εντός εξήντα ημερών, από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης.

vi.

Κατά την ολοκλήρωση του σταδίου (iv) η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου δύναται
να προχωρήσει, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο ΕΣΠΑ διαδικασίες, στην
αύξηση του προϋπολογισμού της προκηρυσσόμενης δράσης εντός δέκα (10)
εργασίμων ημερών από την παραλαβή της εισήγησης του σημείου (iii) και να
ενημερώσει ανάλογα τον προϊστάμενο της ΕΥΔ. Με βάση τους αυξημένους
προϋπολογισμούς η Μονάδα Α της ΕΥΔ Βορείου Αιγαίου προχωράει σε ενημέρωση
του ΠΣΚΕ, από το οποίο εξάγεται τροποποιημένη κατάσταση των προτάσεων που
δύναται να λάβουν ενίσχυση.

vii.

Η Μονάδα Α της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου γνωστοποιεί τους τελικούς
πίνακες κατάταξης στην Επιτροπή Ενστάσεων, για να καθίσταται δυνατή η
επικαιροποίησή τους, μέσω του ΠΣΚΕ, εφόσον υποβληθούν και γίνουν δεκτές
ενστάσεις σχετικά με τις χρηματοδοτούμενες επενδύσεις σύμφωνα με τους όρους
της ενότητας 11.4 της παρούσας.

Κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επενδυτικών Σχεδίων είναι δυνατόν να
πραγματοποιούνται διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των
δηλωθέντων στοιχείων, να αποφευχθούν και να προληφθούν φαινόμενα απάτης κατά
του ενωσιακού προϋπολογισμού.
11.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα αρμόδια για την αξιολόγηση στελέχη της Μονάδας Α της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου εξετάζουν τον προϋπολογισμό της προτεινόμενης επένδυσης ως προς
το εύλογο του κόστους, προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο επιχορηγούμενος
προϋπολογισμός. Tα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης καθορίζονται
ως εξής:

Ι. ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ)

ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΤΗΤΑΣ

(ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Π1. Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του κεφαλαίου Ι καθώς και οι ειδικές προϋποθέσεις του αρ. 26
του Καν. (Ε.Ε.) 651/2014
Π2. Ο φορέας της επένδυσης είναι δυνητικός δικαιούχος με βάση τα κριτήρια της πρόσκλησης
Π3. Τυπική πληρότητα υποβαλλόμενης πρότασης (Η πρόταση έχει υποβληθεί στα τυποποιημένα
έντυπα που προβλέπονται στην πρόσκληση και περιλαμβάνει όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα
που αναφέρονται σχετική πρόσκληση).
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Π4. Η αίτηση χρηματοδότησης είναι συμπληρωμένη σωστά και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του δυνητικού δικαιούχοι.
Π5. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση Πρότασης εμπίπτει
στα οριζόμενα στην ενότητα 7.2 της πρόσκλησης.
Π6. Πληρούνται τα οριζόμενα σχετικά με το χαρακτήρα κινήτρου της ενότητας 7.1 της πρόσκλησης.
Π7. O δικαιούχος πληροί τα κριτήρια της ενότητας 5 της πρόσκλησης.
Π8. O δικαιούχος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 6 της
πρόσκλησης.
Π9. Από τα υποβληθέντα στοιχεία προκύπτει η δέσμευση του δικαιούχου ότι η τιμή που χρεώνεται για τη
λειτουργία ή τη χρήση της υποδομής αντιστοιχεί στην τιμή της αγοράς.
Π10. Υπάρχει η δέσμευση του δικαιούχου ότι η πρόσβαση στην υποδομή είναι ανοικτή σε διάφορους
χρήστες και παρέχεται με διαφάνεια και άνευ διακρίσεων.
Π11. Η πρόταση εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς
στόχους ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 2 της
πρόσκλησης.
Π12. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεν έχει ενισχυθεί ή αν ενισχυθεί δεν θα χρηματοδοτηθεί από άλλο
Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα, με εξαίρεση τη χρήση Χρηματοδοτικών εργαλείων, για την υλοποίηση
του ίδιου έργου
Π13. Με την χορήγηση της συγκεκριμένης ενίσχυσης πληρούνται οι προϋποθέσεις του αρ. 5 του
Καν.(Ε.Ε.) 1407/2013 σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis);
Π14. Η πρόταση κρίνεται ως παραδεκτή με βάση τα αναγραφόμενα στην πρόσκληση υποβολής
προτάσεων

Η εκπλήρωση των κριτηρίων βαθμολογείται με ΝΑΙ / ΟΧΙ. Για όλα τα ανωτέρω κριτήρια η
απάντηση πρέπει να είναι θετική (ΝΑΙ), αλλιώς η πρόταση θεωρείται μη παραδεκτή.

ΙΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

A. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Κριτήριο 1: Δυνατότητα διάθεσης της ίδιας συμμετοχής (κριτήριο αποκλεισμού)
Κριτήριο 2: Κριτήριο τήρησης οριζόντιων πολιτικών (κριτήριο αποκλεισμού)
2.1 Τήρηση των Εθνικών και κοινοτικών κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος
2.2.Τήρηση των Εθνικών και κοινοτικών κανόνων για τη διασφάλιση της ισότητας των
δύο φύλλων
2.3 Διασφάλιση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία.
Η εξέταση των κριτηρίων 1 και 2 καταλήγει υποχρεωτικά σε θετική ή αρνητική κρίση (ΝΑΙ
ή ΟΧΙ) για αυτό και αξιολογούνται κατά προτεραιότητα. Στη συνέχεια γίνεται
βαθμολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που θα προκριθούν από την αξιολόγηση των
κριτηρίων αποκλεισμού, με βάση τις ακόλουθες ομάδες κριτηρίων, τα κριτήρια και τη
διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης των κριτηρίων που περιγράφονται στο
Παράρτημα VII
Β. Αξιολόγηση της κατάστασης της επιχείρησης και της επενδυτικής πολιτικής
(συντελεστής στάθμισης 30%)
Γ: Αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου (50%)
Δ: Αξιολόγηση της ωριμότητας του επενδυτικού σχεδίου (20%)
Προκειμένου μία παραδεκτή αίτηση χρηματοδότησης να θεωρηθεί θετικά αξιολογημένη
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και να περιληφθεί στην ενιαία κατάσταση των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων της
ενότητας 11.2 της παρούσας, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
να έχει βαθμολογηθεί θετικά (ΝΑΙ) στο κριτήριο 1 (βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής)
να έχει βαθμολογηθεί θετικά (ΝΑΙ) στο κριτήριο 2 (βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής)
να έχει λάβει τουλάχιστον εξήντα (60) μονάδες, σε σύνολο (100) μονάδων, στις τρείς
ομάδες κριτηρίων. Όσες αιτήσεις χρηματοδότησης έχουν βαθμολογία μικρότερη του
εξήντα (60) χαρακτηρίζονται «αρνητικά» αξιολογημένες αιτήσεις και δεν δύναται να
λάβουν χρηματοδότηση.

11.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Συστήνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 11.1.2, Επιτροπή εξέτασης των
ενστάσεων, που πιθανά υποβληθούν από τους αιτούντες ενίσχυσης, επί των
αποτελεσμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης της ενότητας 11. Έργο της Επιτροπής
είναι:
Α. Η εξέταση των ενστάσεων των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων κατά των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σχετικά με
τη μη χρηματοδότησή τους από την εν λόγω δράση, τη βαθμολογία που έλαβαν κατά την
αξιολόγησή τους, καθώς και τους όρους χρηματοδότησης της επένδυσής τους.
Στις περιπτώσεις ενστάσεων όπου η Επιτροπή Ενστάσεων αποφασίζει περί του
παραδεκτού ή μη αιτήσεων χρηματοδότησης και για τις οποίες αποφαίνεται ότι έπρεπε
να είχαν εξ’ αρχής θεωρηθεί παραδεκτές, τις διαβιβάζει ως παραδεκτές στην ΕΥΔ Ε.Π.
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την επί της ουσίας αξιολόγηση τους, και ακολουθείται η
διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 11.2 της παρούσας, και η οποία θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό της εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Επιπροσθέτως, μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφεται στην ενότητα 11.2, η ΕΥΔ ενημερώνει,
μέσω του ΠΣΚΕ, την Επιτροπή Ενστάσεων για τις μεταβολές που επέρχονται στους
σχετικούς πίνακες κατάταξης.
Στις λοιπές περιπτώσεις ενστάσεων, η Επιτροπή Ενστάσεων αποφασίζει επί της ουσίας
αυτών, επαναξιολογώντας την αίτηση χρηματοδότησης μόνο ως προς τα σημεία που
έχουν προσβληθεί με την ένσταση.
Β. Η ενημέρωση του ΠΣΚΕ με στόχο την επικαιροποίηση των πινάκων κατάταξης μετά
και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί. Οι
επικαιροποιημένοι πίνακες κοινοποιούνται στην ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
η οποία ενημερώνει με επιστολές τους δικαιούχους της ενίσχυσης για τη χρηματοδότηση
της επένδυσής τους από το Ε.Π.. Η χρηματοδότηση των προαναφερόμενων επενδύσεων
σε κάθε περίπτωση θα καλύπτεται από το Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2014-20.
Η διαδικασία ενστάσεων ακολουθεί το άρθρο 43 της Υπουργικής Απόφασης των
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«Εθνικών Κανόνων επιλεξιμότητας των δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ
2014-2020» (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) και ειδικότερα:
1. Οι ενστάσεις των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά
στο ΠΣΚΕ και εντύπως στην ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με χρήση
τυποποιημένου εντύπου, η οποία τις διαβιβάζει στην Επιτροπή Ενστάσεων εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξεως υποβολής ενστάσεων, προς εξέταση
της ουσίας αυτών. Οι ενστάσεις ασκούνται άπαξ και υποβάλλονται προς την ΕΥΔ
Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερολογιακών ημερών, από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης
ένταξης/απόρριψης.
2. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων λαμβάνονται από την Επιτροπή μέσα σε προθεσμία
είκοσι (20) ημερών, από την καταληκτική ημερομηνία εντός της οποίας μπορεί να
υποβληθεί ένσταση από υποψήφιο επενδυτή .
3. Οι ενστάσεις εξετάζονται στην ουσία τους από την Επιτροπή και είτε απορρίπτονται
είτε γίνονται δεκτές. Οι αποφάσεις της Επιτροπής επί των ενστάσεων κοινοποιούνται
μέσα σε πέντε (5) ημέρες στην ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η όποια απαντά
επί των ενστάσεων στους ενδιαφερόμενους επενδυτές βάσει των αποφάσεων της
Επιτροπής Ενστάσεων, οι οποίες είναι γι’ αυτούς δεσμευτικές.
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12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

12.1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Όσον αφορά τη διαχείριση του έργου τονίζεται ιδιαίτερα ότι είναι απαραίτητη η τήρηση
ξεχωριστού λογαριασμού στα λογιστικά βιβλία για τις δαπάνες και οι επιχορηγήσεις
του έργου σύμφωνα με το Εθνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Θα πρέπει, δηλαδή, να
τηρούνται για το έργο τελευταίας βαθμίδας λογαριασμοί, όπου θα φαίνονται αναλυτικά οι
δαπάνες κατά κατηγορία και οι επιχορηγήσεις. Αυτό ισχύει για όλους τους δικαιούχους.
Οι λογιστικές καταχωρήσεις στα βιβλία των φορέων θα παρέχουν πλήρη, ακριβή και
διακριτή εικόνα των στοιχείων των παραστατικών , που αφορούν το έργο.
Τονίζεται ότι η μη τήρηση ξεχωριστού λογαριασμού για κάποιες (ή όλες τις) κατηγορίες
δαπανών θα έχει ως συνέπεια να κριθούν οι σχετικές δαπάνες μη επιλέξιμες. Όλα τα
δικαιολογητικά, πρωτότυπα τιμολόγια κ.λπ. παραστατικά στοιχεία δαπανών του έργου
τηρούνται από τον αντίστοιχο δικαιούχο και τίθενται, οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί,
συγκεντρωμένα στη διάθεση της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των λοιπών
αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων, που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική
νομοθεσία. Φωτοαντίγραφα των τηρουμένων πρωτοτύπων παραστατικών θα τηρούνται
σε ιδιαίτερους φακέλους του λογιστηρίου του δικαιούχου ανά έργο, φέροντας ένδειξη του
φακέλου όπου βρίσκεται το πρωτότυπο. Τα παραστατικά δαπανών συνοδεύονται
υποχρεωτικά από εξοφλημένα τιμολόγια ή από λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης
αποδεικτικής ισχύος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την εκτέλεση του έργου πρέπει να τηρούνται, τόσο
κατά τη διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης του έργου όσο και μετά απ’ αυτή, για χρόνο
τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την τελευταία καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης
και πάντως όχι μικρότερο από το χρόνο παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου για την
επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Η προαναφερθείσα υποχρέωση
τήρησης των πρωτοτύπων δικαιολογητικών του έργου εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και
αν από φορολογικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας προκύπτει ότι ο φορέας απέκτησε
δικαίωμα καταστροφής των σχετικών στοιχείων μετά από φορολογικό έλεγχο. Μη τήρηση
των στοιχείων, που θα έχει ως συνέπεια την αδυναμία ελέγχου των πράξεων από τα
προβλεπόμενα εθνικά ή κοινοτικά όργανα ελέγχου, θα οδηγήσει σε ανάκληση των
σχετικών αποφάσεων ένταξης και επιστροφή του συνόλου της δημόσιας δαπάνης.
Εφόσον ο φορέας ασκεί επιλέξιμη και μη επιλέξιμη για τον Καν. 651/2014 δραστηριότητα,
με τη διακριτή λογιστική παρακολούθηση επιβεβαιώνεται η μη σταυροειδής ενίσχυση των
μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων.
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12.2. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οι δαπάνες που πραγματοποιούν οι δικαιούχοι πρέπει να είναι πλήρως εξοφλημένες
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και με το σύνολο των
νομίμων παραστατικών.
Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις ανάγονται στην αξία τους κατά
τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. Οι επιλέξιμες δαπάνες ανάγονται στην αξία τους
κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. Το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την
αναγωγή είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο χορήγησης της
ενίσχυσης.
Με την επιφύλαξη της ύπαρξης διαθέσιμων πόρων η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου διασφαλίζει ότι ο δικαιούχος λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της
οφειλόμενης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης, χωρίς κανένα ποσό να παρακρατείται και
χωρίς να εισπράττεται καμία ειδική επιβάρυνση ή κανένα άλλο τέλος ισοδύναμου
αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους
δικαιούχους.
Εφόσον ένα παραστατικών αφορά και σε επιλέξιμη και σε μη επιλέξιμη δαπάνη, το εν
λόγω παραστατικό για να γίνει αποδεκτό πρέπει να είναι πλήρως εξοφλημένο.
Για την εξόφληση των δαπανών από τους δικαιούχους της ενίσχυσης λαμβάνονται
υπόψη όλα τα παραστατικά (π.χ. δελτία παραγγελίας, δελτία αποστολής, τιμολόγια και
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών) που εκδόθηκαν για τους σκοπούς της εγκριθείσας
επένδυσης και οι πληρωμές που έγιναν προς εξόφληση αυτών, εφόσον πληρούνται τα
οριζόμενα στο άρθρο 5.1 αναφορικά με την ύπαρξη χαρακτήρα κινήτρου.
Δε λαμβάνονται υπόψη:

Πληρωμές υπό µορφή προκαταβολών για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί τιµολόγιο ή
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών

Πληρωµές οι οποίες έγιναν µε τα παραστατικά τα οποία δεν είναι σύµφωνα µε την
ισχύουσα φορολογική νομοθεσία


Η εξόφληση δαπανών µε την χρήση επιταγών τρίτων.



Η εξόφληση δαπανών με τη χρήση προσωπικών πιστωτικών καρτών.


Η εξόφληση δαπανών μέσω εταιρικών πιστωτικών καρτών, οι οποίες δεν είναι
πλήρως εξοφλημένες.
Οι σχετικές δαπάνες δε συνυπολογίζονται στον επιχορηγούµενο προϋπολογισµό της
επένδυσης, ούτε στην ίδια συµµετοχή του επενδυτή.
Η καταβολή της ίδιας συµµετοχής ελέγχεται µε την εξόφληση των σχετικών
παραστατικών

των

επιλέξιµων

δαπανών

και

µε

τα

δικαιολογητικά για την

πιστοποίηση της καταβολής της ίδιας συµµετοχής των δικαιούχων της ενίσχυσης κατά
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την πραγµατοποίηση της επένδυσης που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Χ της
παρούσας.
12.3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Σε ότι αφορά στη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των χρηματοδοτούμενων
επενδύσεων και των επιλέξιμων δαπανών τους καθώς και στην παρακολούθηση της
ολοκλήρωσης των επενδύσεων. Η Μονάδα Β2 της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου ελέγχει και πιστοποιεί την πορεία εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου του έργου του εκάστοτε δικαιούχου της ενίσχυσης, όπως περιγράφεται και
στη σχετική απόφαση ένταξης/έγκρισης χρηματοδότησης της πράξης, υποβάλλοντας τα
στοιχεία και τις εκθέσεις που προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο, μέσω τυποποιημένου
εντύπου του ΠΣΚΕ.
Κατά τη διαδικασία πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα στελέχη της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου που εμπλέκονται στον έλεγχο δεν μπορούν να έχουν εμπλακεί σε
κανένα στάδιο αξιολόγησης της πράξης και διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία,
μέσω της υποβολής δήλωσης περί μη σύγκρουσης συμφερόντων.
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προβαίνει σε έλεγχο και
πιστοποίηση της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε ενισχυόμενης
επένδυσης. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιεί κατά μέγιστο δύο (2) επιτόπιους έλεγχους
για την πιστοποίηση της προόδου κάθε ενισχυόμενης πράξης και των δαπανών της και
συντάσσουν τυποποιημένες εκθέσεις ελέγχου πριν από την καταβολή της δημόσιας
επιχορήγησης, μέσω του ΠΣΚΕ.
Η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου μπορεί να διενεργεί περαιτέρω ελέγχους όταν
διαπιστώνει ότι δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων.
Επίσης μπορεί να διενεργεί έναν και μόνο έλεγχο σε περίπτωση κατά την οποία ο
δικαιούχος της ενίσχυσης υποβάλλει μόνον αίτημα ελέγχου ολοκλήρωσης της
επένδυσης. Το αίτημα του δικαιούχου υποβάλλεται στην ΕΥΔ σε τυποποιημένο έντυπο,
παραγόμενο από το ΠΣΚΕ.
Ο εκάστοτε έλεγχος συνίσταται:
1. Στη διακρίβωση της επιλεξιμότητας των πραγματοποιηθεισών δαπανών, με βάση τα
πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών και λοιπών δικαιολογητικών, τα οποία ο ελεγκτής
μονογράφει και σφραγίζει με ειδική σφραγίδα, που φέρει τον τίτλο του ΠΕΠ Β. Αιγαίου και
περιέχει πεδία που θα συμπληρωθούν με την αναγραφή του αριθμού MIS της πράξης
καθώς και το ονοματεπώνυμο του ελεγκτή.
2.
Στην πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης σύμφωνα με τους
όρους που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα κάθε φορά σύμβαση.
Οι έλεγχοι διενεργούνται εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή πλήρους αιτήματος του
δικαιούχου της ενίσχυσης προς την ΕΥΔ. Το αίτημα υποβάλλεται στην ΕΥΔ Περιφέρειας
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Βορείου Αιγαίου με τυποποιημένο έντυπο, παραγόμενο από το ΠΣΚΕ. Σε κάθε
περίπτωση αίτημα για διενέργεια ελέγχου δεν μπορεί να υποβληθεί από τους επενδυτές
σε διάστημα μικρότερο από έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Σε
περίπτωση παρέλευσης της προβλεπόμενης στην σύμβαση ημερομηνία ολοκλήρωσης
της επένδυσης, χωρίς την υποβολή αιτήματος ελέγχου από τον δικαιούχο της ενίσχυσης,
η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. διενεργεί αυτεπάγγελτα έλεγχο.
Επιπλέον, ο δεύτερος επιτόπιος έλεγχος της επένδυσης συνίσταται κατά κανόνα και σε
τελικό έλεγχο, με τον οποίο πιστοποιείται η ολοκλήρωση της επένδυσης και η έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας σύμφωνα με την σχετική σύμβαση. Στη σχετική τελική έκθεση
ελέγχου προσδιορίζεται η καταβολή της τελευταίας δόσης της δημόσιας επιχορήγησης,
σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου.
Τα πορίσματα του ελέγχου επιβεβαιώνονται/πιστοποιούνται, μέσω του ΠΣΚΕ, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-20 από τον
Προϊστάμενο της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και παράγεται τυποποιημένη
Έκθεση πιστοποίησης, η οποία αποτελεί και την εντολή καταβολής της επιχορήγησης.
Η έκθεση πιστοποίησης προσδιορίζει το τελικό ποσό καταβολής της επιχορήγησης.
Σε περίπτωση που η έκθεση τελικού ελέγχου δεν πιστοποιεί την ολοκλήρωση της
επένδυσης εντός της προθεσμίας ολοκλήρωσης και της τυχόν παράτασής της, τότε σε
αυτήν περιγράφεται η διαπιστωθείσα κατάσταση της επένδυσης και εφαρμόζονται τα
προβλεπόμενα στην απόφαση ένταξης.
Η ΕΥΔ μπορεί να διενεργεί περαιτέρω ελέγχους όταν διαπιστώνει ότι δεν έχουν τηρηθεί
οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων.
Μετά το πέρας της διαδικασίας εκάστοτε των ελέγχων η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου ενημερώνει το ΠΣΚΕ και κοινοποιεί στο δικαιούχο τα αποτελέσματα του έλεγχου
με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εντός 10 εργασίμων ημερών.

12.4. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η

δημόσια επιχορήγηση

για

κάθε εγκεκριμένη

επένδυση δικαιούχου ενίσχυσης

καταβάλλεται από την ΕΥΔ Β. Αιγαίου, ως εξής:
(i)

Καταβολή πρώτης δόσης του 50% της δημόσιας επιχορήγησης:

Η πρώτη δόση της δημόσιας επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% αυτής, και καταβάλλεται
από την ΕΥΔ στο δικαιούχο της ενίσχυσης, εφόσον μετά από τον έλεγχο που διενήργησε
η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με την ενότητα 12.3 της παρούσας,
πιστοποιήσει την πραγματοποίηση του οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό πενήντα
τοις εκατό (50%) επί του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, το
ανάλογο φυσικό αντικείμενο, καθώς και την καταβολή της ιδίας συμμετοχής του
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δικαιούχου της ενίσχυσης, σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της
συνολικά προβλεπόμενης.
(ii)

Αποπληρωμή του υπολοίπου της δημόσιας επιχορήγησης:

Η αποπληρωμή από την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου του υπολοίπου της
δημόσιας επιχορήγησης γίνεται εφόσον έχει εκδοθεί η σχετική Έκθεση Πιστοποίησης της
ενότητας 12.3, στην οποία ορίζεται και το τελικό καταβλητέο ποσό στον δικαιούχο της
ενίσχυσης και αφού προσκομιστούν τα αναγκαία δικαιολογητικά που αναφέρονται στη
συνέχεια της παρούσας ενότητας.
Στην περίπτωση που γίνεται ένας και μόνο τελικός έλεγχος η δημόσια επιχορήγηση
καταβάλλεται σύμφωνα με την διαδικασία του σημείου (ii).
Η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των
σημείων (i) και (ii) του παρόντος, καταβάλλει τα ποσά της δημόσιας επιχορήγησης προς
τους δικαιούχους των ενισχύσεων το αργότερο εντός ενενήντα
υποβολή του

(90) ημερών, από την

σχετικού αιτήματος του επενδυτή, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των

διαθέσιμων πιστώσεων.
Η δημόσια επιχορήγηση που καταβάλλεται στο δικαιούχο της ενίσχυσης, δεν επιτρέπεται
να εκχωρείται σε τρίτους.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος κάνει χρήση του δικαιώματος λήψης προκαταβολής,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 10 της ενότητας 8.2 της παρούσας προκήρυξης, η
απόσβεση της προκαταβολής γίνεται κατά τις ενδιάμεσες πληρωμές κατά τρόπο αναλογικό
του ύψους των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και πιστοποιούνται σε κάθε αίτημα
πληρωμής, προς το συνολικό ύψος του επενδυτικού σχεδίου, με μείωση των
αναλογούντων τόκων κάθε φορά.
Ο δικαιούχος, εφόσον κάνει χρήση του δικαιώματος λήψης προκαταβολής, υποχρεούται,
να αντιστοιχήσει τις δαπάνες που δημιουργούνται για την υλοποίηση της επένδυσής του
με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αξίας. Με τη χορήγηση της
προκαταβολής η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενημερώνει το ΠΣΚΕ.
Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται με την έκδοση επιταγής στο όνομα της δικαιούχου
επιχείρησης.
Σημειώνεται ότι ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στη λήψη όλων των κατά
περίπτωση απαιτούμενων γενικών και ειδικών αδειών ή/και δικαιολογητικών, που
αφορούν την πραγματοποίηση της επένδυσης και τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης
ή/και παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Τα ανωτέρω έγγραφα, επιδεικνύονται κατά
τον έλεγχο. Η λήψη όλων των ανωτέρω αδειών ή/και δικαιολογητικών αποτελεί
προϋπόθεση για την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης.
Για την εκταµίευση της δηµόσιας επιχορήγησης o επενδυτής πρoσκoµίζει:
α)

Πρόσφατη βεβαίωση του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας περί µη πτωχεύσεως

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

36

ΑΔΑ: 7Η0Υ4653Ο7-ΖΤΞ

ή µη θέσης αυτής σε εκκαθάριση.
β)

Βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας περί µη περαιτέρω τροποποιήσεως τoυ

καταστατικού της εταιρίας (σε σχέση µε τα πρoσκoµισθέντα κατά την υποβολή της
πρότασης αντίστοιχα δικαιολογητικά).
γ)

Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρίας ότι η δηµόσια

επιχορήγηση δεν έχει εκχωρηθεί και πρόσφατο πρακτικό του αρµόδιoυ οργάνου της
εταιρίας/ατoµικής επιχείρησης για τον ορισμό εκπροσώπου για την είσπραξη της δηµόσιας
επιχορήγησης.
δ)

Φορολογική ενηµερότητα εις διπλoύν.

ε)

Βεβαίωση τoυ ΙΚΑ περί µη οφειλής, εις διπλoύν.
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13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Αιτήματα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (ΦΟΑ) υποβάλλονται μέσω
του ΠΣΚΕ και εν συνεχεία υποβάλλονται σε φυσική μορφή τα σχετικά πληροφοριακά
έντυπα από τους δικαιούχους των ενισχύσεων. Ο αριθμός των τροποποιήσεων για ΦΟΑ
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) φορές
Σχετικά με τα αιτήματα τροποποίησης ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Ο δικαιούχος δύναται να μην υποβάλλει αίτημα τροποποίησης του εγκεκριμένου
φυσικού αντικειμένου στις περιπτώσεις εκείνες που δεν αφορά ουσιώδεις μεταβολές.
Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου πριν το
κλείσιμο του τελικού ελέγχου του έργου θα διεξάγει την ταυτοποίηση των πεπραγμένων
του Δικαιούχου με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ως επουσιώδεις αλλαγές θεωρούνται
η αλλαγή εξοπλισμού πληροφορικής (ίδιου τύπου), η αλλαγή προμηθευτή (χωρίς
ουσιώδη μεταβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού), ή οι εσωτερικές
μεταφορές κονδυλίων μεταξύ ομοειδών δαπανών που ανήκουν στην ίδια κατηγορία
ενέργειας. Ως ουσιώδεις τροποποιήσεις ΦΟΑ που απαιτούν αίτημα τροποποίησης
κρίνονται οι περιπτώσεις που διαφοροποιούνται από τις περιγραφόμενες ήσσονος
σημασίας.
2. Υποχρεωτικά υποβάλλεται αίτημα τροποποίησης όταν γίνονται μεταβολές σε
ποσοστό έως 20% του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μεταξύ
διαφορετικών κατηγοριών ενεργειών. Δύναται να γίνουν αποδεκτές υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) να μην επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο
της αξιολόγησης,
β) να μην επέρχεται κατάργηση κατηγορίας ενέργειας η οποία έχει προβλεφθεί στη
σύμβαση του επενδυτή με την ΕΥΔ Ε.Π Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (η πρόσθεση νέας
κατηγορίας ενέργειας δύναται να γίνει αποδεκτή),
Σε περίπτωση που δεν τηρείται κάποια από τις ως άνω προϋποθέσεις, η πρόταση
επαναξιολογείται από την ΕΥΔ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα 11 και
επιβεβαιώνεται η συνέχιση ή όχι της χρηματοδότησης.
3. Τροποποιήσεις σε ποσοστό άνω του 20% του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών ενεργειών δεν γίνονται αποδεκτές.
Προκειμένου ένα αίτημα τροποποίησης να γίνεται δεκτό θα πρέπει επιπλέον να
διασφαλίζεται ότι:
α) εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και διατηρείται ο
ολοκληρωμένος χαρακτήρας της
β) εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της προκήρυξης
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γ) δεν επέρχεται αύξηση του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
4.

Το αίτημα τροποποίησης υποβάλλεται από το δικαιούχο της ενίσχυσης προς την

ΕΥΔ σύμφωνα με τυποποιημένη φόρμα του ΠΣΚΕ, συνοδευόμενο από σχετικές
προσφορές, προτιμολόγια, prospectus, τα οποία θα αιτιολογούν το κόστος των νέων
παρεμβάσεων, και παραλαμβάνεται από την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Η αρμόδια Μονάδα της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εξετάζει το αίτημα στην
ουσία του και αποφασίζει για την μερική ή ολική αποδοχή ή απόρριψή του εντός δέκα
(10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή και παραλαβή του.
Στην περίπτωση που η ΕΥΔ αποδεχτεί το αίτημα τροποποίησης ολικά ή μερικά,
αποστέλλει στον δικαιούχο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών τροποποίηση της σχετικής
απόφασης ένταξης/χρηματοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση, τον ενημερώνει εγγράφως
για τη μη αποδοχή του αιτήματός του, εντός της ίδιας προθεσμίας.
5.
Αίτημα παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης για διάστημα
μέχρι τέσσερις (4) μήνες γίνεται δεκτό, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα υποβάλλεται,
μέσω του ΠΣΚΕ, από το δικαιούχο της ενίσχυσης εντός της προθεσμίας ολοκλήρωσης
της εγκεκριμένης επένδυσης και αιτιολογείται επαρκώς η απαίτηση της. Η ΕΥΔ Ε.Π.
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της παραγράφου 7 της
παρούσας ενότητας εξετάζει το αίτημα. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος
ενημερώνεται ο δικαιούχος και τροποποιείται η απόφαση χρηματοδότησης/ένταξης της
πράξης.
6.
Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης πέραν των διατάξεων
της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται σε περιπτώσεις διακοπής ή καθυστέρησης
των επενδυτικών εργασιών για λόγους ανωτέρας βίας και για όσο χρόνο τα γεγονότα που
τη συνιστούν διαρκούν. Στην έννοια της ανωτέρας βίας συμπεριλαμβάνονται μόνο
περιστατικά, τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και
της ευθύνης των δύο εμπλεκομένων μερών (ΕΥΔ και δικαιούχος). Καθένας των
συμβαλλομένων δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από την
απόφαση χρηματοδότησης/ ένταξης, κατά το μέτρο και κατά το χρόνο που τα ως άνω
γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Σχετικό αίτημα παράτασης
υποβάλλεται μέσω του ΠΣΚΕ και εγγράφως από τον δικαιούχο της ενίσχυσης στην ΕΥΔ
Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μόλις λήξη η ανωτέρα βία και εγκρίνεται με απόφαση
της ΕΥΔ.
7. Το κάθε αίτημα παράτασης (των παραγράφων 5 & 6 της παρούσας ενότητας) γίνεται
αποδεκτό με την προϋπόθεση ότι η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης και
αποπληρωμής της επένδυσης δεν υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης του παρόντος
μέτρου ενίσχυσης όπως προσδιορίζεται στην ενότητα 7.2 της παρούσας.
8. Η πραγματοποίηση πράξεων μεταβίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων δικαιούχου
της ενίσχυσης σε σχέση με την μετοχική σύνθεση που αναφέρεται στην απόφαση
ένταξης/χρηματοδότησης είναι ελεύθερη, με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος της
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ενίσχυσης ενημερώνει υποχρεωτικά, πριν προβεί σε αυτές, την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου..
9. Είτε η μεταβολή πρόκειται να συντελεστεί πριν από την ολοκλήρωση της επένδυσης
είτε μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και πριν την έκδοση της βεβαίωσης
ολοκλήρωσης ο δικαιούχος της επένδυσης υποβάλλει αίτηση, η οποία αποτελεί
παραγόμενο του ΠΣΚΕ έντυπο, στην έδρα της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η
οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τα στοιχεία αυτών που μεταβιβάζουν τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια,
β) τα στοιχεία αυτών που αποδέχονται τη μεταβίβαση των μετοχών ή των εταιρικών
μεριδίων,
γ) υπεύθυνες δηλώσεις για την πρόθεση σύναψης της σχετικής δικαιοπραξίας.
Η ΕΥΔ οφείλει να προχωρήσει σε εκ νέου αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης που
αφορά το κριτήριο «Εμπειρία του υποψήφιου αναδόχου, ή/και των φορέων που τον αποτελούν στον
τομέα στον οποίο αφορά η υλοποίηση του έργου καθώς και στην υλοποίηση έργων που αφορούν στην
έρευνα και καινοτομία» και να επιβεβαιώσει τη συνέχιση της χρηματοδότησης της πράξης

εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της ενότητας 11.
Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω διαδικασίας από την πλευρά του δικαιούχου
αναφορικά με την εκ των προτέρων ενημέρωση, η ΕΥΔ λαμβάνει απόφαση για
επιστροφή ή μείωση της εγκριθείσας δημόσιας επιχορήγησης σε ποσοστό 10%.
Η ως άνω διαδικασία της εκ των προτέρων ενημέρωσης δεν ακολουθείται στις
περιπτώσεις μεταβιβάσεων λόγω κληρονομικής διαδοχής. Στην περίπτωση αυτή
ενημερώνεται η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αφού πραγματοποιηθεί η
μεταβίβαση.
10.
Σε περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας ή της νομικής μορφής της επιχείρησης,
είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, είτε μετά από την
ολοκλήρωση της επένδυσης, ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται σε έγγραφη
ενημέρωση της ΕΥΔ με ταυτόχρονη ενημέρωση του ΠΣΚΕ.
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14. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

Μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου και την καταβολή της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη ενότητα 12, η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προβαίνει εντός
δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών στην έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης ή μη της
επένδυσης με την οποία βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της επένδυσης, αποτυπώνεται ο
χρόνος ολοκλήρωσης της επένδυσης, οι μακροχρόνιες και λοιπές υποχρεώσεις του
δικαιούχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 15, ο συνολικός προϋπολογισμός
έργου, το ποσό της τελικά καταβληθείσας επιχορήγησης. Η βεβαίωση ολοκλήρωσης
παράγεται από το ΠΣΚΕ κοινοποιείται στον δικαιούχο της ενίσχυσης.
Πέραν της περίπτωσης υποβολής αιτήματος τροποποίησης κατά τη διαδικασία της
ενότητας 13 της παρούσας, είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται στη βεβαίωση
ολοκλήρωσης, οριακές αποκλίσεις στο φυσικό αντικείμενο της εγκεκριμένης επένδυσης,
όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική έκθεση ελέγχου, υπό την προϋπόθεση ότι
εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και διατηρείται ο
ολοκληρωμένος χαρακτήρας της.
Μία επένδυση θεωρείται ολοκληρωμένη όταν:
1.

Έχει υλοποιηθεί το σύνολο του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου

2.

Έχει υλοποιηθεί το σύνολο του οικονομικού αντικειμένου

3.
Έχει τη δυνατότητα νομίμως να παρέχει τις υπηρεσίες έρευνας για τις οποίες
χορηγήθηκε η ενίσχυση
4.
Έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στους στόχους του ΕΠ, για τους οποίους
χορηγήθηκε η ενίσχυση.
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15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο δικαιούχος της πράξης αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
15.1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
1.
Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που
προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση.
2.
Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεν μπορεί να ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή
Κοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής.
3.
Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και
ιδίως όσον αφορά τη αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη
διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
4.
Εφόσον ασκεί τόσο οικονομικές όσο και μη οικονομικές δραστηριότητες, η
χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα κάθε τύπου δραστηριότητας να δηλώνονται
χωριστά, με βάση αρχές αναλυτικής λογιστικής που εφαρμόζονται με συνέπεια και
δικαιολογούνται αντικειμενικά και με κατάλληλο μηχανισμό να διασφαλίζεται η μη
ενίσχυση μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων σε περίπτωση μεικτής δραστηριότητας
5.
Η τιμή που χρεώνεται για τη λειτουργία ή τη χρήση της υποδομής αντιστοιχεί
στην τιμή της αγοράς.
6.
Η πρόσβαση στην υποδομή είναι ανοικτή σε διάφορους χρήστες και παρέχεται με
διαφάνεια και άνευ διακρίσεων. Επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτήσει τουλάχιστον το
10 % των επενδυτικών δαπανών της υποδομής μπορούν να έχουν προτιμησιακή
πρόσβαση με ευνοϊκότερους όρους. Για να αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση, αυτή η
πρόσβαση είναι ανάλογη προς τη συμβολή της επιχείρησης στις επενδυτικές δαπάνες και
οι όροι της δημοσιοποιούνται.
7.
Εφόσον η ερευνητική υποδομή λάβει δημόσια χρηματοδότηση τόσο για
οικονομικές όσο και για μη οικονομικές δραστηριότητες, θα αποδέχεται εφαρμογή
μηχανισμό παρακολούθησης και ανάκτησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν
υπάρχει υπέρβαση της ισχύουσας έντασης ενίσχυσης ως αποτέλεσμα αύξησης του
μεριδίου των οικονομικών δραστηριοτήτων σε σύγκριση με την κατάσταση που
προβλεπόταν κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.
15.2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
1.

Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του ΠΣΚΕ

με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί, διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την
ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΠΣΚΕ.
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15.3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
1.

Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη, στην οποία θα

καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που
δηλώνονται στην ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
15.4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ
1.

Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της

πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα
έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα
ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.

Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά

ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης,
και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την
εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.
15.5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
1.

Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που

δημοσιοποιεί η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στη διαδικτυακή πύλη
www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν.
1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης,
σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης,
συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή
άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης
της πράξης.
2.

Να αποδέχεται να δημοσιεύονται και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο

παράρτημα III του Καν. 651/2014 για κάθε χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης που
υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ.
3.

Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον

Κανονισμό 1303/2013 και ειδικότερα:
α)

Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων

υποδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη
άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.
β)

Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε

σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου
υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με συνολική
δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.
Οι αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά
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χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον 821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον
κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση, και το
Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο.
γ)

Να τοποθετεί αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν

εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή πλακών.
δ)

Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το

ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το ΕΤΠΑ, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το
ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ και την υλοποίησή της στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν
λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που
χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.
15.6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
1.

Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην

εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο
φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες
για διάστημα

10 ετών από την έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης της πράξης Τα

ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή
πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς
αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των
πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
2.

Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να

διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς του ΕΤΠΑ:
α) Εντός τριετίας ή πενταετίας να μην επέλθει:

παύση ή μετεγκατάσταση
περιφέρειας Β. Αιγαίου

της

παραγωγικής

δραστηριότητας


αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ενισχυόμενη υποδομής,
παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα

εκτός

της

η οποία


ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των
όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης.
Για την επιβεβαίωση της τήρησης των προαναφερόμενων υποχρεώσεων την ευθύνη έχει
η ΕΥΔ. Μετά το πέρας της εκάστοτε προθεσμίας ο δικαιούχος αποστέλλει τα
απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά και η ΕΥΔ επιβεβαιώνει την τήρηση των
υποχρεώσεων με διοικητικό έλεγχο.
Οι υποχρεώσεις των ενοτήτων 15.1 έως 15.6 του αναδόχου ελέγχονται είτε κατά την
αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης με βάση σχετικό υλικό τεκμηρίωσης ή/και το
επιχειρηματικό σχέδιο, είτε

βάση λογιστικών καταγραφών, είτε κατά τη διαδικασία

επιτόπιου ελέγχου, είτε διοικητικά μετά την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης από την
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ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ή άλλο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.
Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων των σημείων 15.1 έως 15.6 επιβάλλεται
ολική ή αναλογική επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης.
H ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, διατηρεί λεπτομερείς φακέλους με όλες τις
πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται, οι οποίοι φυλάσσονται επί
10 έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των πράξεων.
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16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΥΔ του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου στον κ.
Θ. Αθανασέλη και τηλέφωνο 2251352017 και email: athanaselis@mou.gr
Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το σύστημα διαχείρισης του
ΕΠ, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται σε αυτό, τους
κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε
πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.pepba.gr
Περισσότερες πληροφορίες για την υλοποίηση έργων κρατικών ενισχύσεων, όπως το
θεσμικό πλαίσιο υλοποίησής τους, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί υλοποίησης, αναγκαία
τυποποιημένα έντυπα για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.ependyseis.gr
Για πληροφορίες σχετικά με το ΕΣΠΑ 2014-2020 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ανατρέχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.espa.gr
Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Αλέξανδρος Χαρίτσης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(RIS3)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

Επιλέξιμες Δραστηριότητες
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες
Έντυπο Υποβολής Πρότασης
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Υποδείγματα Υπευθύνων Δηλώσεων
Κριτήρια Αξιολόγησης
Αναγκαίες Αδειοδοτήσεις
Εκτίμηση Βιωσιμότητας
Προβληματική Επιχείρηση

Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
2. ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
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Εσωτερική διανομή (ηλεκτρονικά):
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφείο Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Γραφείο Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημ. Επενδύσεων & ΕΣΠΑ
Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΣΠΑ και ΤΑ
Εθνική Αρχή Συντονισμού

6.

ΕΥΣΑΑ

7.

ΕΥΣΕ

8.

ΕΥΘΥ

9.

Αρχή Πιστοποίησης

10.

ΕΥ ΟΠΣ

11.

ΕΥΚΕ

12.

Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων – Τμήμα Κατάρτισης ΠΔΕ, Υπόψη κ. Γρουζή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

72

2

Επιστημονική Έρευνα και
Ανάπτυξη

Ειναι επιλέξιμοι όλοι οι ΚΑΔ του Κωδικού 72 για το σύνολο των τάξεων NACE,
Κατηγοριών και Υποκατηρογοριών CPA υπό την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα
εντάσσεται στους τομείς προτεραιότητας και άξονες της RIS 3 της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ (RIS3)
Το Στρατηγικό πλαίσιο για την «έξυπνη εξειδίκευση» στην Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 βασίζεται στην ανάγκη η
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να αξιοποιήσει τα δικά της ιδιαίτερα γεωγραφικά,
κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά χαρακτηριστικά, ώστε να αξιοποιήσει τα
συγκριτικά της πλεονεκτήματα διαμορφώνοντας το δικό της όραμα για τη
μελλοντική της ανάπτυξη. Η ιδιαιτερότητα της Περιφέρειας είναι ότι δεν
αποτελείται από έναν ενιαίο γεωγραφικό χώρο αλλά από ένα πολυδιασπασμένο
νησιωτικό σύμπλεγμα, με έντονες διαφοροποιήσεις τόσο μεταξύ μεγάλων και
μικρών νησιών όσο και εντός των ίδιων των νησιών. Αυτές οι διαφορές αλλά και ο
συνδυασμός της απομόνωσης λόγω του θαλάσσιου στοιχείου με τη στενότητα των
πόρων σε κάθε νησί, δημιουργούν ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο αναφοράς από
ότι στην ηπειρωτική χώρα.
Με βάση τα δεδομένα της Περιφέρειας Αιγαίου, η Στρατηγική Εξυπνης
Εξειδίκευσης (RIS3) θέτει ως προτεραιότητα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
των νησιωτικών επιχειρήσεων με την ενσωμάτωση καινοτομιών σε όλη τη
διαδικασία παραγωγής, διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών με προτεραιότητα
στις κύριες παραγωγικές δραστηριότητες.
Το προτεινόμενο όραμα είναι ο «Μετασχηματισμός της οικονομίας της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου σε μια ανταγωνιστική οικονομία βασισμένη στην έξυπνη
αξιοποίηση των τοπικών παραγωγικών συστημάτων και ανάδειξη τους σε
συστήματα νέας δυναμικής και προοπτικής».
Στο ήδη ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης για την εφαρμογή της RIS 3 στην
Περιφέρεια εισάγονται δράσεις όσο και έννοιες συμβατές με την έννοια της
Κοινωνικής Καινοτομίας (Social Innovation) και της Δημιουργικής Οικονομίας
(Creative Economy).
Άξονες Παρέμβασης
Η εξειδίκευση του οράματος αυτού σε ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα γίνεται με την
ανάλυση σε Άξονες Παρέμβασης, Δράσεις – Κατηγορίες Δράσεων και (ενδεικτικά
προτεινόμενα έργα) ως εξής:
Άξονας 1: Μηχανισμοί και μέσα ενσωμάτωσης της καινοτομίας και της
επιχειρηματικότητας στην πραγματική οικονομία
Αφορά στην δημιουργία μηχανισμών και στην ανάπτυξη μέσων και διαδικασιών για
ενσωμάτωση της καινοτομίας στην παραγωγική και εμπορική διαδικασία και
σταδιακό μετασχηματισμό της πραγματικής οικονομίας σε μια καινοτόμα και
ανταγωνιστική τοπική οικονομία. Στο ίδιο πλαίσιο και για την καινοτόμο εκκίνηση
της τοπικής οικονομίας πρόκειται να σχεδιαστεί και ενεργοποιηθεί ένα «Κεφάλαιο
Εκκίνησης / Σποράς» που θα χρηματοδοτήσει νέες καινοτόμες ιδέες στην
καταρχήν εκκίνηση τους. Ο Άξονας 1 χρηματοδοτείται με το 14,82% του
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συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος (3.675.000).
Ομάδες στόχοι: Ερευνητικοί φορείς – Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Δράσεις: Οι δράσεις περιλαμβάνουν από τη μια δημιουργία δομής υποστήριξης της
καινοτομίας και από την άλλη ερευνητικό εξοπλισμό σε ερευνητικούς φορείς για
την ανάπτυξη δράσεων σχετικών με την RIS3 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Δείκτες παρακολούθησης:
Δείκτες Εκροών
-

Νέοι ερευνητές σε ερευνητικούς φορείς που ενισχύονταν: 6

-

Επιχειρήσεις που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη: 300

Δείκτες αποτελέσματος:
-

Ερευνητικοί τομείς και κλάδοι που ενισχύονται: 13

-

Επιχειρηματικές δαπάνες για Ε & Τ.: 0,03 ως % του ΑΕΠ

Άξονας 2: Ανάπτυξη Αγροδιατροφικού Τομέα
Οι παρεμβάσεις αφορούν στην ανάπτυξη και στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα
στην διεύρυνση του και στην ορθολογική διάθρωση και εκσυγχρονισμό του ώστε:
-

να αναπτυχθεί περαιτέρω με όρους εξωστρεφούς ανάπτυξης στοχεύοντας σε
συγκεκριμένες, επιλεγμένες μικρές αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας (niche
markets)

-

να εκσυγχρονιστεί και να ενσωματώσει καινοτομικές παραγωγικές και εμπορικές
διαδικασίες εξυπηρετώντας πρωτίστως με «έξυπνο» και «αποτελεσματικό»
τρόπο πρωτίστως την τοπική τουριστική αγορά κάθε νησιού

Ο Άξονας 2 χρηματοδοτείται με το 47,28%
προϋπολογισμού του προγράμματος (11.725.000).

του

συνολικού

ενδεικτικού

Ομάδες στόχοι: Ερευνητικοί φορείς – Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Επιχειρήσεις στην
Περιφέρεια στους κλάδους μεταποίησης – υπηρεσιών, Νέοι/ες επιστήμονες,
Άνεργοι
Δράσεις: Χρήση αποτελεσμάτων Ε&Τ στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα
με προτεραιότητα τα ΠΟΠ/ΠΓΕ, Πιλοτικά ερευνητικά προγράμματα, Ενσωμάτωση
Τ.Π.Ε σε επιχειρήσεις (υφιστάμενες & νέες) της αγροδιατροφής, Ανάπτυξη
δράσεων ηλεκτρονικού εμπορίου σε επιχειρήσεις της αγροδιατροφής, Αξιοποίηση
τοπικών πρώτων υλών ή και πατεντών και νέων ιδεών για δημιουργία
επιχειρήσεων της αγροδιατροφής, Cluster Διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας logistics με σκοπό την δημιουργία αλυσίδας αξίας, Ενίσχυση επιχειρήσεων για
ανάπτυξη νέων προϊόντων της θάλασσας, Εξαγωγικό cluster στον τομέα της
αγροδιατροφής, Σύνταξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης
επιχειρηματικότητας στους τομείς της RIS3, Δημιουργία Κεφαλαίου Σποράς,
Σύνταξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης επιχειρηματικότητας
στους τομείς της RIS 3 με σκοπό τον εξαγωγικό προσανατολισμό, Ενίσχυση
ανέργων για ίδρυση επιχειρήσεων, Συμβουλευτική για ίδρυση επιχειρήσεων,
Συμβουλευτική για αναδιοργάνωση επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα,
Πρόγραμμα
ενίσχυσης
επιχειρηματικότητας,
Πρόγραμμα
στήριξης
της
απασχόλησης για διατήρηση θέσεων απασχόλησης στον τομέα.
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Δείκτες παρακολούθησης:
Δείκτες Εκροών
-

Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη: 20

-

Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ιδρύματα:15

-

Επιχειρήσεις που ενσωματώνουν ΤΠΕ σε δραστηριότητα τους: 20

-

Νέες επιχειρήσεις που ενισχύονται: 10

-

Αύξηση της απασχόλησης σε ισοδύναμα ανθρωποέτη: 40

Δείκτες αποτελέσματος:
-

Επιχειρηματικές δαπάνες σε Ε & Τ. : 0,03 % του ΑΕΠ της Περιφέρειας

-

Αύξηση εξαγωγών: 120 εκ

Άξονας 3: Τουρισμός – Φύση - Πολιτισμός
Ο άξονας αυτός αφορά στην χρηματοδότηση επενδύσεων ή και ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων με στόχο την ανάδειξη των συγκριτικών πόρων των νησιών της
Περιφέρειας σε μηχανισμούς μεγέθυνσης της οικονομίας. Το τρίπτυχο αυτό στα
νησιά του Βορείου Αιγαίου αφενός μεν συναντάται κατά κόρον και συνδυαστικά
και αφετέρου αποτελεί δυναμικό και αξιοποιήσιμο πόρο. Ο Άξονας 3
χρηματοδοτείται με το 27,62% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος
(6.850.000).
Ομάδες στόχοι: Ερευνητικοί φορείς – Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Επιχειρήσεις στην
Περιφέρεια στους κλάδους παροχής υπηρεσιών, Νέοι/ες επιστήμονες
Δράσεις: Πιλοτικά ερευνητικά προγράμματα, Ενσωμάτωση Τ.Π.Ε σε τουριστικές
επιχειρήσεις (υφιστάμενες & νέες), Δημιουργία εφαρμογών e-πολιτισμός, Στήριξη
επιχειρηματικότητας στον τομέα της πολιτιστικής βιομηχανίας, Ίδρυση και
εκσυγχρονισμός πράσινων καταλυμάτων, Πρόγραμμα δικτύωσης τουριστικών
επιχειρήσεων με σύμφωνο ποιότητας, Στήριξη επιχειρηματικότητας για
ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, Δημιουργία Κεφαλαίου Σποράς,
Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχειρήσεων, Συμβουλευτική για ίδρυση
επιχειρήσεων, Συμβουλευτική για αναδιοργάνωση επιχειρήσεων του τομέα,
Πρόγραμμα
ενίσχυσης
επιχειρηματικότητας,
Πρόγραμμα
στήριξης
της
απασχόλησης για διατήρηση θέσεων απασχόλησης στον τομέα.
Δείκτες παρακολούθησης:
Δείκτες Εκροών
-

Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ιδρύματα:15

-

Επιχειρήσεις που ενσωματώνουν ΤΠΕ σε δραστηριότητα τους: 20

-

Νέες επιχειρήσεις που ενισχύονται: 10

Δείκτες αποτελέσματος:
-

Ερευνητικοί τομείς και κλάδοι που ενισχύονται: 5

Άξονας 4: Νησιά ίσων ευκαιριών
Ο άξονας αφορά την εφαρμογή διαδικασιών και μέσων που θα κάνουν τους
κατοίκους της περιοχής να εισπράττουν όλο και πιο αναβαθμισμένες υπηρεσίες
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στην καθημερινότητα τους. Ο Άξονας 4 χρηματοδοτείται με το 10,28% του
συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος (2.550.000).
Ομάδες στόχοι: Ερευνητικοί φορείς – Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Η Περιφέρεια, οι
Δήμοι και φορείς αυτοδιοίκησης, Νέοι/ες επιστήμονες, Νέοι/ες επιχειρηματίες
Δράσεις: Πιλοτικό έργο «έξυπνων» μεταφορών, Πρόγραμμα έξυπνης διοίκησης και
παροχής υπηρεσιών σε πολίτες, Πιλοτικό έργο ενίσχυσης και αναβάθμισης
δράσεων «Βοήθεια στο σπίτι», Ευαισθητοποίηση και προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας, Κοινωνική οικονομία και πολιτισμός σε μειονεκτικές –
απομονωμένες περιοχές, Υπεύθυνη «Περιφέρεια- Αυτοδιοίκηση»
Δείκτες παρακολούθησης:
Δείκτες Εκροών
-

Νέοι ερευνητές σε ερευνητικούς φορείς που ενισχύονταν: 2

-

Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα: 5

-

Επιχειρήσεις που λαμβάνουν οικονομική στήριξη: 5

-

Άνεργοι που συμμετέχουν σε προγράμματα: 40

-

Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης

Δείκτες αποτελέσματος:
-

Ερευνητικοί τομείς και κλάδοι που ενισχύονται: 4

Τα πλήρη εγκεκριμένα κείμενα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και του
Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή της παρατίθενται στον ιστότοπο
http://pepba.gr/programmatikhperiodos.htm
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Κωδικός
Δαπάνης
1

2

Επιλέξιμες δαπάνες
με αρ. 26 Καν. ΕΕ 651/2014
1.1 Κτιριακές και λοιπές
εγκαταστάσεις
και
περιβάλλον χώρος

2.1Μηχανήματα– Εξοπλισμός

Περιγραφή

Οικοδομικές εργασίες,
ηλεκτρομηχανικές και
γενικές εγκαταστάσεις
για την κατασκευή,
επέκταση,
εκσυγχρονισμό
εργαστηρίων έρευνας.
(*)
Προμήθεια, μεταφορά
και
εγκατάσταση
νέων
σύγχρονων
παραγωγικών
μηχανημάτων
και
λοιπού
εξοπλισμού
για
-

-

-

τη
λειτουργία
εργαστηρίου
έρευνας.
Την
ανάπτυξη
καινοτομιών στην
παραγωγική
διαδικασία.
Την ενσωμάτωση
αποτελεσμάτων
έρευνας
στην
παραγωγή.

Δεν
είναι
επιλέξιμες
δαπάνες που αφορούν σε
υποχρεωτική
έκδοση
αδειών,
καθώς
και
δαπάνες που αφορούν σε
εργοδοτικές εισφορές για
κατασκευαστικές
εργασίες, δασμούς και
φόρους.
Ο
προμηθευόμενος
εξοπλισμός
να
είναι
καινούργιος,
αμεταχείριστος και στην
κυριότητα
της
επιχείρησης.
Δεν
είναι
επιλέξιμες
δαπάνες που αφορούν σε
δασμούς, φόρους, τέλη,
έξοδα
αμοιβών
εκτελωνιστή
και
εκτελωνισμού.
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2.2 Συστήματα αυτοματισμού και
ειδικά συστήματα πληροφορικής

Προμήθεια,
μεταφορά
και
εγκατάσταση
συστημάτων
αυτοματισμού
και
ειδικών
συστημάτων
πληροφορικής
(εξοπλισμού
και
λογισμικού)
για
την
λειτουργία εργαστηρίων
έρευνας.
Προμήθεια,
μεταφορά
και
εγκατάσταση
συστημάτων
αυτοματισμού,
εξοπλισμού,
συσκευών
και
επιστημονικών
οργάνων για

Προμηθευόμενο
λογισμικό
να είναι καινούριο και η
επιχείρηση να είναι νόμιμος
κάτοχος της άδειας χρήσης
αυτού.
Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες
που αφορούν ιδιοκατασκευή
του λογισμικού από την ίδια
την
επιχείρηση
που
εγκρίθηκε
για
χρηματοδότηση, καθώς και
αγοράς άδειας χρήσης για
υπάρχον
λογισμικό
στην
επιχείρηση.

την
ανάπτυξη
καινοτομιών
στην
παραγωγική διαδικασία
την
ενσωμάτωση
αποτελεσμάτων έρευνας
στην
παραγωγική
διαδικασία

2.3
Δικαιώματα
τεχνογνωσίας ή άλλες άδειες
εκμετάλλευσης

3

3.1 Λοιπές δαπάνες

3.2
Μελέτες
αγοράς

–

έρευνες

Αγορά
δικαιωμάτων
τεχνογνωσίας
ή
άλλων
αδειών
εκμετάλλευσης
για
την
ανάπτυξη
καινοτομιών
στην
παραγωγική
διαδικασία
Δαπάνες
σύνταξης
επιχειρησιακού
σχεδίου
και
παρακολούθησης της
υλοποίησης
της
επένδυσης
Μελέτες – έρευνες
αγοράς
σε
άμεση
συσχέτιση
με
τις
δραστηριότητες
της
έρευνας

Οι επιλέξιμες δαπάνες δεν
μπορούν να υπερβαίνουν
το 10% της συνολικής
επιλέξιμης δαπάνης της
κατηγορίας
«ΜηχανήματαΕξοπλισμός»
Έως
10.000
ευρώ.
Αφορούν στο χρονικό
διάστημα
από
την
υποβολή
της
αίτησης
χρηματοδότησης
και
μέχρι την ολοκλήρωση
της επένδυσης.
Έως 20.000 ευρώ. Οι
δαπάνες της κατηγορίας
αυτής θα αξιολογούνται
για τη σκοπιμότητά τους
σε σχέση με το μέγεθος
της επιχείρησης, και τη
συνάφειά τους με το
επιχειρηματικό σχέδιο.
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Επιλέξιμες δαπάνες

4

με Καν. ΕΕ 1407/2013
4.1 Αμοιβές προσωπικού

Περιγραφή

Ερευνητές, τεχνικοί και
λοιπό
υποστηρικτικό
προσωπικό στο βαθμό
που απασχολούνται στο
έργο.

Στο

μισθολογικό

υφιστάμενου

κόστος

ή

νέου

προσωπικού

Επιλέξιμες
είναι
οι
δαπάνες που αφορούν
στο μισθολογικό κόστος
απασχολούμενων στην
επιχείρηση
(υφιστάμενου ή νέου
προσωπικού)
και
οι
οποίοι απασχολούνται με
εξαρτημένη πλήρη ή
μερική απασχόληση

περιλαμβάνονται

Η ενίσχυση για αμοιβές
προσωπικού
παρέχεται
με βάση τον Κανονισμό
ΕΕ) αριθμ. 1407/2013
της Επιτροπής της 18ης
Δεκεμβρίου
2013
σχετικά
με
την
εφαρμογή των άρθρων
107
και
108
της
Συνθήκης
για
τη
λειτουργία
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
ενισχύσεις
ήσσονος
σημασίας (De Minimis).

φορείς

νόμιμες

όλες

οι

αποδοχές

ασφαλιστικές

και

εισφορές,

σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, καθώς
και

οι

υποχρεώσεις

επιχείρησης

της

προς

του

τους

Δημοσίου,

εξαιρουμένης

της

αποζημίωσης απόλυσης. Οι
δαπάνες

αυτές

είναι

επιλέξιμες σε όλο το χρονικό
διάστημα

επιλεξιμότητας

δαπανών

του

Προγράμματος.
πρέπει να

Και

θα

περιλαμβάνονται

στον

συνολικό

επιχορηγούμενο

Π/Υ

επενδυτικού

του

σχεδίου.

Επιπλέον,

οι

επιχορηγούμενες

θέσεις

μισθωτής

εργασίας

επιχείρησης

θα

διατηρηθούν
διάρκεια

της

πρέπει

να

όλη

τη

σε

υλοποίησης

του

έργου.
Δεν είναι επιλέξιμες Δαπάνες
Προσωπικού
επιχορηγούνται

οι
από

οποίες
άλλο

πρόγραμμα (π.χ. ΟΑΕΔ).
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Για

την

πιστοποίηση

δαπανών

που

των

αφορούν

αμοιβές

προσωπικού

απαιτούνται:
•

Μισθοδοτικές

καταστάσεις

(ατομικές)

σφραγισμένες

και

υπογεγραμμένες
λογιστή

και

από

τον

τον

νόμιμο

εκπρόσωπο επιχείρησης, για
το διάστημα κατά το οποίο
επιδοτείται

η

θέση

απασχόλησης.
•

Δικαιολογητικό

πληρωμής
τραπεζικό

μισθοδοσίας
λογαριασμό

σε
του

εργαζόμενου (κίνηση extrait
ή καταθετήριο σε τραπεζικό
λογαριασμό).
•

Αποδεικτικά

καταβολής εργοδοτικών και
ασφαλιστικών εισφορών. Σε
περίπτωση

που

καταβληθεί

οι

(πληρωτέες)

αποδοχές

και

αποδοθεί

οι

δεν

έχουν

αναλογούσες

έχουν
καθαρές

ασφαλιστικές

εισφορές και ο αντίστοιχος
φόρος,

δύναται

πιστοποιηθούν

οι

ως

να
άνω

καθαρές αποδοχές υπό τον
όρο ότι ο δικαιούχος έχει
προβεί

σε

ρύθμιση

των

οφειλών του την οποία και
εξυπηρετεί.
•

Αποδεικτικά

καταβολής

αναλογούντων

φόρων μισθωτών υπηρεσιών
σύμφωνα με τις τρέχουσες
διατάξεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

«Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής
δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας
και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης
αξίας, με αιχμή την καινοτομία»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ)
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ)
Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
Αριθ. Πρωτοκόλλου υποβολής φυσικού
φακέλου
Ημερομηνία Παραλαβής φυσικού φακέλου
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ/ΔΡΑΣΗΣ

1.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ/ΔΡΑΣΗΣ

1.0 Κωδικός Προκήρυξης/Δράσης
1.1. ΕΠ – ΑΞΟΝΑΣ

1.2. ΑΞΟΝΑΣ

1.3. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
1.4. ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Θα έρχεται από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΣΚΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΣΚΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΣΚΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
1. Επιχορήγηση (Grant)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014

1.5. Καθεστώς Ενίσχυσης (Θεσμικό
Πλαίσιο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013
Ανακοίνωση

της

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής, 2014/C 198/01
1.6. Ταμείο
1.

ΕΤΠΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Τίτλος Πράξης
Τίτλος Πράξης (Αγγλικά)

2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Α.

2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)

2.1

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1.1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
2.1.2.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ

ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ.
ΤΙΤΛΟΣ

ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
2.1.3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΒΑΣΕΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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2.1.4Α. ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΝΠΔΔ/ΝΠΔΙ/Ιδιωτικός Φορέας ΚΛΠ

2.1.4Β. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ/ΟΕ/ΕΕ/ΙΚΕ/ΕΠΕ/ΑΕ/ΝΠΔΔ/ΝΠΔΙ

2.1.5. Α.Φ.Μ.
2.1.6. Δ.Ο.Υ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

2.1.7. ΕΙΔΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Β/Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

2.1.8. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΣΕΙ

ΔΟΥ

Ή

ΑΔΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2.1.9. ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΝΕΑ/ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ

2.1.10. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ/ΜΙΚΡΗ/ΜΕΣΑΙΑ/ΜΕΓΑΛΗ
ΕΙΝΑΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

2.1.13. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩΧΩΡΙΑ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

2.1.11.

Η

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

FRANCHISE
2.1.12. BRAND NAME

(OFFSHORE)

2.2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ NUTS Level II Κωδικοποίηση)

2.2.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

2.2.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

2.2.3. ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

2.2.4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

2.2.5.

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ

ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΔΡΑΣ

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ

2.2.6. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2.2.7. FAX
2.2.8. Ιστοχώρος (Website)

Εάν υπάρχει

2.2.9. Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail)

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

3.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
Α.Φ.Μ.
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό)
FAX
e-mail

4. ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Κ.Α.Δ.)

4.

Κ.Α.Δ. – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Σύμφωνα με τον ΚΑΔ 2010 – NACE Group
Level)

Κ.Α.Δ. ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α/Α
1

Κωδικός

Περιγραφή Κ.Α.Δ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ ΟΠΟΥ

ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΟΥΣ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ Κ.Α.Δ.

Ημερομηνία
ΒΑΣΕΙ

ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟ Δ.Ο.Υ

ΤΟΥΣ Κ.Α.Δ.
Κ.Α.Δ. ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Α/Α
1

Κωδικός

Περιγραφή Κ.Α.Δ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ ΟΠΟΥ

ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΟΥΣ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ Κ.Α.Δ.

ΤΟΥΣ Κ.Α.Δ.

Ημερομηνία
ΒΑΣΕΙ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ
Δ.Ο.Υ

ΦΠΑ
Είναι ο ΦΠΑ Ανακτήσιμος;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ/ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ

5.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
(Συμπληρώνεται για κάθε μέτοχο / εταίρο)

ΠΟΣΟΣΤΟ%

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ή

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΜΕΤΟΧΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Φ.Μ.
V.A.T. (ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)
Δ.Ο.Υ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΔΡΑΣ

ΧΩΡΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΛΗ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FAX
e-mail
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Α.Φ.Μ. ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
5.1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΑ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

5.1.1

Ο Φορέας ή οι Μέτοχοι του συμμετέχουν σε άλλες επιχειρήσεις;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

5.1.2

Ο Φορέας ή οι Μέτοχοι του συμμετέχουν σε επιχειρήσεις

ΝΑΙ/ΟΧΙ

offshore;

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Αν επιλέγεται ΝΑΙ τότε να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας για κάθε εταίρο /
μέτοχο (είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο) του φορέα που συμμετέχει σε
άλλη επιχείρηση.
ΠΟΣΟΣΤΟ%

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ή

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΘΕΣΗ
ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ
ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ(Νόμιμος
εκπρόσωπος, μέλος ΔΣ,
Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων
Σύμβουλος κ.λ.π.)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΟΝ
ΦΟΡΕΑ(Νόμιμος εκπρόσωπος, μέλος ΔΣ, Πρόεδρος
Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος κ.λ.π.)

5.1.3

Στοιχεία

Επιχειρήσεων

στις

οποίες

συμμετέχουν

οι

Μέτοχοι

(συμπεριλαμβανομένων των offshore)
α/α

Ονοματεπώνυμο

Επωνυμία

Έτος

Αντικείμενο

Ποσοστό

Θέση

στην

Μετόχου

Επιχείρησης

Ίδρυσης

Επιχείρησης

Συμμετοχής

Επιχείρηση

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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5.2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ

/

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(συμπεριλαμβανομένων των offshore)
5.2.1

Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις (βάσει της δήλωσης που υποβλήθηκε)

α/α

Συνδεδεμένος

Περίοδος

Απασχολούμενοι

Σύνολο

Κύκλος

Φορέας

Αναφοράς

(ΕΜΕ)

Ενεργητικού

Εργασιών

(€)

(€)

5.2.2

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις (βάσει της δήλωσης που υποβλήθηκε)

α/α

Συνεργαζόμενος

Περίοδος

Απασχολούμενοι

Σύνολο

Κύκλος

Φορέας

Αναφοράς

(ΕΜΕ)

Ενεργητικού

Εργασιών

(€)

(€)

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

6.
6.1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

(Συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ)
ΕΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΕ €)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΕ €)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΣΕ ΕΜΕ)

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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6.2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (€)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΕΤΟΣ ...

ΕΤΟΣ …

ΕΤΟΣ …

Περίοδος από –
έως
Συνολικός Κύκλος
Εργασιών (€)
Κύκλος εργασιών
Κέρδη Προ Φόρων
και Αποσβέσεων

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

65

ΑΔΑ: 7Η0Υ4653Ο7-ΖΤΞ

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ

7.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (DE MINIMIS)

7.1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (DE MINIMIS) ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ονομασία

Φορέας

Αρ.

Εγκριθέν

Καταβληθέν

Ημ/νια

Τρέχουσα

Α.Φ.Μ. του

Προγράμματος

Χορήγησης

Πρωτ/λου

Ποσό

Ποσό

Καταβολής

Φάση

Δικαιούχου

ενίσχυσης

&

Ενίσχυσης

Ενίσχυσης

7.2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ημ/ναι

Εξέλιξης

Εγκριτικής

του

Απόφασης

Έργου

ΣΩΡΕΥΣΗΣ

ΚΡΑΤΙΚΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΜΗ

ΗΣΣΟΝΟΣ

ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ονομασία

Φορέας

Αρ.

Εγκριθέν

Καταβληθέν

Ημ/νια

Τρέχουσα

Α.Φ.Μ. του

Προγράμματος

Χορήγησης

Πρωτ/λου

Ποσό

Ποσό

Καταβολής

Φάση

Δικαιούχου

ενίσχυσης

&

Ενίσχυσης

Ενίσχυσης

Ημ/ναι

Εξέλιξης

Εγκριτικής

του

Απόφασης

Έργου

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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7.3

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ DE MINIMIS ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ

Ονομασία

Φορέας

Αρ.

Εγκριθέν

Καταβληθέν

Ημ/νια

Τρέχουσα

Α.Φ.Μ. του

Προγράμματος

Χορήγησης

Πρωτ/λου

Ποσό

Ποσό

Καταβολής

Φάση

Δικαιούχου

ενίσχυσης

&

Ενίσχυσης

Ενίσχυσης

Ημ/ναι

Εξέλιξης

Εγκριτικής

του

Απόφασης

Έργου

7.4

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ DE MINIMIS ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ

Ονομασία

Φορέας

Αρ.

Εγκριθέν

Καταβληθέν

Ημ/νια

Τρέχουσα

Α.Φ.Μ. του

Προγράμματος

Χορήγησης

Πρωτ/λου

Ποσό

Ποσό

Καταβολής

Φάση

Δικαιούχου

ενίσχυσης

&

Ενίσχυσης

Ενίσχυσης

Ημ/ναι

Εξέλιξης

Εγκριτικής

του

Απόφασης

Έργου

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Β.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

8.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

8.1

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ NUTS Level II Κωδικοποίηση)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΔΡΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FAX
e-mail

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

69

ΑΔΑ: 7Η0Υ4653Ο7-ΖΤΞ

8.2

Κ.Α.Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (NACE Level Group)

Α/Α

Κωδικός

Περιγραφή Κ.Α.Δ.

Ημερομηνία
ενεργοποίησης
ΚΑΔ

1

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ ΟΠΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ ΟΠΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ Κ.Α.Δ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ Κ.Α.Δ. ΒΑΣΕΙ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

-

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

9.3

9.3.1.Α Υπάρχουν υποδομές διευκόλυνσης πρόσβασης των ΑμεΑ;

NAI/OXI

(ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΥ ΘΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)

ΕΙΔΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑμεΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
9.3.1.Β

Εφόσον δεν υπάρχουν υποδομές διευκόλυνσης πρόσβασης

ΝΑΙ/ΟΧΙ

των ΑμεΑ πρόκειται να δημιουργηθούν;
ΕΙΔΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΑμεΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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9.3.2

Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ;
Τεκμηρίωση

9.3.3

Η ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ,
ΦΥΛΗΣ,

ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ,

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ,

ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ;
Τεκμηρίωση

9.3. Η ΠΡΑΞΗ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ

ΤΗΝ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΤΩΝ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;
Τεκμηρίωση

9.4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα στοιχεία του Υπεύθυνου Έργου αν είναι να συμπληρώνονται εφόσον διαφέρουν
από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρείας
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
Α.Φ.Μ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΟΛΗ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό)

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό)
FAX
e-mail

10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

10.

10.1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Περιγράφονται με τρόπο απόλυτα κατανοητό τα παρακάτω πεδία:
1. Σύντομο ιστορικό, διαδικασίες έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης.
2. Περιγραφή Στρατηγικής
3. Ανάλυση δραστηριότητας.
4. Διαδικασίες οργάνωσης.
5. Συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων του φορεα.
6. Συνοπτικά αποτελέσματα από την λειτουργία του φορέα σε σχέση με την
Περιφερειακή Στρατηγική Εξυπνης Εξειδίκευσης και το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου.

11.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

&

ΝΕΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

–

ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΜΕΤΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
11.1

Συνοπτική Περιγραφή της Επένδυσης

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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11.2

Αναλυτική Περιγραφή της Επένδυσης
Περιγράφονται με τρόπο απόλυτα κατανοητό, αναλυτικό και τεκμηριωμένο τα
παρακάτω πεδία:
1. Στόχοι του επενδυτικού σχεδίου.
2. Σύνδεση της προτεινόμενης επένδυσης με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της
επιχείρησης.
3. Αναμενόμενα αποτελέσματα (διάχυση καινοτομίας στον περιφερειακό ιστό,
ανταγωνιστικότητα περιφερειακής οικονομίας, ανάπτυξη νέων προϊόντων,
ενίσχυση εξαγωγικού προσανατολισμού επιχειρήσεων, δημιουργία
απασχόλησης, κ.λ.π).
4. Αναλύεται ο τρόπος σύνδεσης του προτεινόμενου έργου με την Περιφερειακή
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.
5. Παρατίθενται στοιχεία, στο μέτρο του δυνατού ποσοτικοποιημένα, που να
περιγράφουν την συμβολή του έργου στους στόχους του ΠΕΠ Βορείου
Αιγαίου (Άξονας Προτεραιότητας 1) και στους στόχους της Περιφερειακής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.
6. Παρατίθεται οποιοδήποτε χρήσιμο στοιχείο για την καλύτερη κατανόηση της
προτεινόμενης επένδυσης, κατά την κρίση του αιτούντα.

12. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

12.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

α/α

Κ.Δ.

Περιγραφή

Τύπος /

Μονάδα

Μοντέλο

Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή

Συνολική

Μονάδας

Τιμή

1
Α/Α προσφοράς ή
προτιμολογίου ή
τιμολογίου:
Ημερομηνία έκδοσης
προσφοράς ή
προτιμολογίου ή
τιμολογίου:

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Προμηθευτής:
Α.Φ.Μ. Προμηθευτή:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεκμηρίωση
Συμβατότητας με την
Επένδυση και
Επιβεβαίωση του
Εύλογου του Κόστους
Τόπος Εγκατάστασης
Κ.Α.Δ. στον οποίο αφορά
η δαπάνη
Σε περίπτωση χρήσης
Γενικού Απαλλακτικού
Κανονισμού (Γ.Α.Κ.)
σύνδεση δαπάνης με
Άρθρο του Γ.Α.Κ.

13.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ) ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Κατηγορία

Κατηγορία Επιλέξιμης

Συνολικά ποσά

Ενέργειας

Δαπάνης (όπως αναλυτικά

(€)

Δημόσια Δαπάνη (€)

περιγράφονται στο
Παράρτημα ΙΙΙ «Επιλέξιμες
Ενέργειες Δαπάνες»
[1]

1.1

Κτιριακές

και

εγκαταστάσεις

λοιπές
και

περιβάλλον χώρος

[2]

2.1

Μηχανήματα

–

Εξοπλισμός

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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[2]

2.2 Προμήθεια, μεταφορά
και

εγκατάσταση

συστημάτων αυτοματισμού
και

ειδικών

συστημάτων

πληροφορικής

και

εξοπλισμού, συσκευών και
επιστημονικών οργάνων
[2]

2.3

Αγορά

δικαιωμάτων

τεχνογνωσίας
[3]

3.1

Δαπάνες

επιχειρησιακού

σύνταξης
σχεδίου

παρακολούθησης

και
της

υλοποίησης της επένδυσης

[3]

3.2 Μελέτες – έρευνες αγοράς

[4]

Αμοιβές προσωπικού

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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14. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
14.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
ΤΙΜΕΣ ΣΕ

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΟΣΟΣΤΑ

0

%

0

%

0

%

0

%

ΕΥΡΩ
Α.

Ίδια

Κεφάλαια

Εισφορά Μετρητών

0

Υφιστάμενα

0

Φορολογηθέντα
Αποθεματικά

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Β.

Μεσοπρόθεσμα

Δανειακά

0

Κεφάλαια

Σύνολο Δανειακών Κεφαλαίων
Ακαθάριστο

Ισοδύναμο

Επιχορήγησης

(για

συγχρηματοδοτούμενο δάνειο)
Γ.

Προβλεπόμενη

Επιχορήγηση

0

Δημοσίου

Σύνολο Επιχορήγησης Δημοσίου
Σύνολο

ενισχυόμενου

Κόστους

(Α+Β+Γ)
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α) Εισφορά μετρητών
β)

Μεσοπρόθεσμα

0
Δανειακά

0

Κεφάλαια
γ) Διαθέσιμα Επιχείρησης
Δ.

ΜΗ

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ

0
ΚΟΣΤΟΣ

0

(α+β+γ)
Σύνολο επένδυσης (Α+Β+Γ+Δ)

0

Πηγές κάλυψης Ίδιας συμμετοχής
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Περιγράψτε με σαφήνεια τους τρόπους με τους οποίους θα καλύψετε την
απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή της προτεινόμενης επένδυσης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Ή ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Υπάρχουν για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου όλες οι
απαιτούμενες άδειες;
Απαιτούνται για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου ειδικές
άδειες ή εγκρίσεις;

15.
ΦΑΣΕΙΣ

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΑ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Δραστηριότητες

Μήνας

Διάρκεια

για

έναρξης

σε

την

πραγματοποίηση

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

μήνες

της επένδυσης

Τεκμηρίωση του χρονοδιαγράμματος (Διαδικασίες – Μεθοδολογία – Χρονοδιάγραμμα κλπ)

Δήλωση υποψήφιου Δικαιούχου
Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ
Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα
περιεχομένου με τα σχετικά δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην
αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους
αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων,
συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών,
δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α/α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1

Έντυπο υποβολής με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης
και σφραγίδα αυτής.

2
3

4

Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης
ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη εκτύπωση).
Για Α.Ε.: Πράξη σύστασης, συγκρότησης ΔΣ και Ορισμού Νομίμου
Εκπροσώπου σε ισχύ, νομίμως δημοσιευμένα.

μέσω

της

Για ΕΠΕ: Πράξη σύστασης και εκπροσώπησης σε ισχύ, νομίμως δημοσιευμένα.
Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ ανανέωση άδειας λειτουργίας
ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων
λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν
απαιτείται άδεια λειτουργίας Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι
δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με αναφορά στις σχετικές διατάξεις.

5
6

7

8
9

Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το
γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα VIΑ .
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 σύμφωνα με το υπόδειγμα της δήλωσης που
αφορά στην ιδιότητα της
επιχείρησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο
Παράρτημα VIΒ.
Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα
τον ορισμό του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (Ε.) 651/2014 της Επιτροπής
της 17ης Ιουνίου 2014, θα προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3,
Ε5, Ε7, ισολογισμοί) και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά
σχετικά με την εταιρική/ μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση
και το σύνολο των εργαζόμενων για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι
συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπόβαλε το
επιχειρηματικό σχέδιο-πρόταση για χρηματοδότηση στο παρόν πρόγραμμα, μαζί
με τη σχετική ΥΔ που προβλέπεται στον κανονισμό 651/2014 της Ε.Ε. (βλ. α/α
6)
Προσφορές / Προτιμολόγια με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και
αναγωγή κόστους ανά μετρική μονάδα.
Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης κριτηρίων αξιολόγησης : Για την καλύτερη
τεκμηρίωση του περιεχομένου της πρότασης, ο επενδυτής, κατά την κρίση του
μπορεί να

υποβάλει πρόσθετα στοιχεία, σημειώνοντας σε ποιο κριτήριο

αξιολόγησης αναφέρεται. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 Αποδεικτικά έγγραφα συμμετοχής σε ερευνητικά ή επενδυτικά προγράμματα
 Αποδεικτικά συνεργασίας του ερευνητικού φορέα που ιδρύεται με
επιχειρήσεις της Περιφέρειας στον τομέα της αγροδιατροφής
(Συμφωνητικά/συμβάσεις, κλπ)
 Απόδεικτικά τεκμηρίωσης Επαγγελματικής Εμπειρίας του Νόμιμου
Εκπροσώπου της Επιχείρησης με το αvτικείμεvο του υποβαλλόμενου
επεvδυτικού σχεδίου (π.χ. Βιογραφικά, προϋπηρεσία ,βεβαίωσεις κλ.π.).
 Αλλα δικαιολογητικά κατά την κρίση του προσφέροντα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Α. Υπόδειγμα κειμένου Υπεύθυνης
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής)

Δήλωσης

στοιχείου

5

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
-

-

-

-

-

-

-

-

Όλα τα αναγραφόμενα τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στη φυσική μορφή του
εντύπου υποβολής πρότασης καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που
περιλαμβάνονται στο φυσικό φάκελο της πρότασης είναι ακριβή και αληθή.
Ο επιχειρηματίας / οι εταίροι της επιχείρησης έχουν λάβει σαφή γνώση του
περιεχομένου της παρούσας προκήρυξης.
Η επιχείρηση με ΑΦΜ ………….έχει υποβάλλει μόνο μία πρόταση στην παρούσα
προκήρυξη.
Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που
περιλαμβάνει δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς
έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή
κοινοτικούς πόρους.
Δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες που αφορούν στο έργο πριν από το χρόνο
έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών όπως ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη.
Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
ούτε εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης.
Η ενιαία επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014,
Η ενιαία επιχείρηση δεν εντάσσεται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής
προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών
συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν
συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και
τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο
πρακτόρευσης), και λειτουργεί με μία από τις επιλέξιμες από το πρόγραμμα νομικές
μορφές.
Δεν εκκρεμεί εις βάρος της ενιαίας επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης παράνομης
κρατικής ενίσχυσης.
Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης του ο επιχειρηματίας / οι εταίροι της
επιχείρησης συμφωνούν στη δημοσίευση της επωνυμίας της επιχείρησης, του τίτλου
της πράξης και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στον κατάλογο των
δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα της Ε*Δ Ε.ΑΕ
www.antagonistikotita.gr) ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2
στοιχείο δ του Κανονισμού (Ε ) αριθμ. 1828/2006.
Ο επιχειρηματίας / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται οποιοδήποτε σχετικό
έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές
αρχές.
Ο επιχειρηματίας / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται τη διασταύρωση των
στοιχείων που δηλώνονται στην πρόταση του επενδυτικού σχεδίου με τα στοιχεία που
παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS και σ τα συστήματα των
ασφαλιστικών οργανισμών.
Ο επιχειρηματίας / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται ότι τα μηνύματα που θα
αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα της διεύθυνσης email
που έχει δηλωθεί στο έντυπο υποβολής προς τον ΕΥΔ της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου ή/και την ΕΥΚΕ και όσα λαμβάνονται από αυτούς επέχουν θέση επίσημων
εγγράφων.
Ο επιχειρηματίας / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται ότι κατά την υλοποίηση του
έργου, η επικοινωνία με τον ΕΥΔ και την ΕΥΚΕ αναφορικά με την εξέλιξη και
ολοκλήρωση της επένδυσης (αιτήματα τροποποίησης, εκθέσεις προόδου και
ολοκλήρωσης κλπ) δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά (on screen) μέσω
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-

-

-

-

-

-

-

ηλεκτρονικών εντύπων, όπως αυτά θα καθοριστούν από την ΕΥΔ της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου ή/και την ΕΥΚΕ.
Ο επιχειρηματίας / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται ότι σε περίπτωση
διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή του, μετά την ένταξη του έργου, το έργο θα
απενταχθεί και θα κληθούν να επιστρέψουν έντοκα τη ληφθείσα δημόσια
χρηματοδότηση.
Η επιχείρηση είναι ενημερωμένη και η πρόταση που υποβάλει είναι εναρμονισμένη
και υπακούει στους περιορισμούς σχετικά με τη σώρευση ενισχύσεων που
προβλέπουν οι Κ ανονισμοί που διέπουν την παρούσα προκήρυξη.
Η επιχείρηση διαθέτει ή δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει για την ελαχιστοποίηση των
εμποδίων πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στις νέες εγκαταστάσεις
αυτής υλοποιώντας τις απαραίτητες υποδομές πρόσβασης μέχρι την ολοκλήρωση της
επένδυσης. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές
εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές
ηλεκτρονικές
εφαρμογές
όπως
ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και
εξυπηρέτησης κ.λ.π.).
Η επιχείρηση θα προσκομίσει, προκειμένου να ληφθεί οποιοδήποτε μέρος της
επιχορήγησης, (ενδιάμεση
καταβολή, προκαταβολή επιχορήγησης, τελική
καταβολή), παραχώρηση χρήσης ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή νόμιμη σύσταση
επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστον έξι (6)
ετών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης ένταξης της επένδυσης, ενώ σε
περίπτωση ανέγερσης κτιρίου η διάρκεια των ως άνω θα είναι τουλάχιστον
δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης ένταξης.
Η τιμή που χρεώνεται για τη λειτουργία ή τη χρήση της υποδομής αντιστοιχεί στην
τιμή της αγοράς.
Η πρόσβαση στην υποδομή είναι ανοικτή σε διάφορους χρήστες και παρέχεται με
διαφάνεια και άνευ διακρίσεων. Επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτήσει τουλάχιστον
το 10 % των επενδυτικών δαπανών της υποδομής μπορούν να έχουν προτιμησιακή
πρόσβαση με ευνοϊκότερους όρους. Για να αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση, αυτή η
πρόσβαση είναι ανάλογη προς τη συμβολή της επιχείρησης στις επενδυτικές δαπάνες
και οι όροι της θα δημοσιοποιούνται.
Εφόσον η ερευνητική υποδομή λάβει δημόσια χρηματοδότηση τόσο για οικονομικές
όσο και για μη οικονομικές δραστηριότητες, θα αποδέχεται εφαρμογή μηχανισμό
παρακολούθησης και ανάκτησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει
υπέρβαση της ισχύουσας έντασης ενίσχυσης ως αποτέλεσμα αύξησης του μεριδίου των
οικονομικών δραστηριοτήτων σε σύγκριση με την κατάσταση που προβλεπόταν κατά
τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.
Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει
λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση
εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει
ολοκληρωθεί.

Β . Υπόδειγμα κειμένου Υπεύθυνης
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής)

Δήλωσης

στοιχείου

6

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Β1.

Η επιχείρηση λειτουργεί ως ανεξάρτητη επιχείρηση ή

η επιχείρηση λειτουργεί ως «ενιαία επιχείρηση» από κοινού με άλλες επιχειρήσεις,
( σ την έννοια της «ενιαίας επιχείρησης» περιλαμβάνονται και οι συνδεδεμένες με
την
αιτούσα
επιχειρήσεις,
όπως
αυτές
ορίζονται
στη
Σύσταση
της
Ε π ι τ ρ ο π ή ς 2003/361/ΕΚ. Επίσης περιλαμβάνονται και συνεργαζόμενες, όπως αυτές
ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής ή άλλες επιχειρήσεις.
Εφόσον συντρέχουν μία ή περισσότερες προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω
συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο παρακάτω πίνακας για καθεμία από τις ως άνω επιχειρήσεις
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με τις οποίες συνδέεται η αιτούσα :
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α/Α
Επωνυμία Επιχείρησης
ΑΦΜ επιχείρησης
ΚΑΔ επιχείρησης
Ποσοστό συμμετοχής στην νέα επιχείρηση
(ερευνητικό φορέα)
Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου
ΑΦΜ Νομίμου Εκπροσώπου
Έγγραφο
εκπροσώπου

ταυτοποίησης

νομίμου

ΑΔΤ ή διαβατηρίου

Θέση στην επιχείρηση νομίμου εκπροσώπου
Για κάθε επιχείρηση για την οποία δηλώνεται ότι η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία
επιχείρηση, απαιτείται επιπλέον, η προσκόμιση των Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης του
φορέα της επένδυσης (εάν πρόκειται για Α.Ε.), ή καταστατικού του φορέα της επένδυσης
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ γ ι α ά λ λ η Ν ο μ ι κ ή Μ ο ρ φ ή , η οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου
εγγράφου (συμβάσεις, μετοχολόγιο, ΦΕΚ κ.λπ.). που να αποδεικνύει ένα ή περισσότερα
από τα κατωτέρω:
-

την ύπαρξη μιας νομικής προσωπικότητας.
ην ύπαρξη μόνιμης και ενιαίας οικονομικής διαχείρισης και στρατηγικής.
τις αμοιβαίες συμμετοχές στο κεφάλαιο μεταξύ των επιχειρήσεων που αποτελούν
την ενιαία επιχείρηση .
τη σχέση της αιτούσας με άλλες επιχειρήσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως
συνδεδεμένες με αυτήν.
Το ύψος των ενισχύσεων που η αιτούσα, καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν
μαζί με αυτήν ως ενιαία επιχείρηση όπως αυτή ορίζεται στον Καν. Ε.Ε. 1407/2013,
έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης
κατά τα τελευταία τρία
οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη)
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της πράξης, βάσει καθεστώτος
de minimis. Στη δήλωση θα δηλώνεται υπευθύνως ότι η ενιαία επιχείρηση δεν έχει
λάβει ή εφόσον εγκριθεί δεν θα έχει λάβει ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de
minimis) που να ξεπερνά συνολικά το ποσό των 200.000€ και αναφέρονται τα
στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του καθεστώτος de minimis
(πρόγραμμα, φορέας επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό). Στην περίπτωση
που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη
δήλωση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΑΔΙΟ 1: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Π1. Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του κεφαλαίου Ι καθώς και οι ειδικές προϋποθέσεις του αρ. 26 του Καν.
(Ε.Ε.) 651/2014
Π2. Ο φορέας της επένδυσης είναι δυνητικός δικαιούχος με βάση τα κριτήρια της πρόσκλησης
Π3. Τυπική πληρότητα υποβαλλόμενης πρότασης (Η πρόταση έχει υποβληθεί στα τυποποιημένα έντυπα που
προβλέπονται στην πρόσκληση και περιλαμβάνει όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα που αναφέρονται
σχετική πρόσκληση).
Π4. Η αίτηση χρηματοδότησης είναι συμπληρωμένη σωστά και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο
του δυνητικού δικαιούχοι.
Π5. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση Πρότασης εμπίπτει στα
οριζόμενα στην Ενότητα 7.2 της πρόσκλησης.
Π6. Πληρούνται τα οριζόμενα σχετικά με το χαρακτήρα κινήτρου της Ενότητας 7.1 της πρόσκλησης.
Π7. O δικαιούχος πληροί τα κριτήρια της Ενότητας 5 της πρόσκλησης.
Π8. O δικαιούχος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 6 της
πρόσκλησης.
Π9. Από τα υποβληθέντα στοιχεία προκύπτει η δέσμευση του δικαιούχου ότι η τιμή που χρεώνεται για τη
λειτουργία ή τη χρήση της υποδομής αντιστοιχεί στην τιμή της αγοράς.
Π10. Υπάρχει η δέσμευση του δικαιούχου ότι η πρόσβαση στην υποδομή είναι ανοικτή σε διάφορους χρήστες
και παρέχεται με διαφάνεια και άνευ διακρίσεων.
Π11. Η πρόταση εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/
και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 2 της πρόσκλησης.
Π12. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεν έχει ενισχυθεί ή αν ενισχυθεί δεν θα χρηματοδοτηθεί από άλλο Εθνικό ή
Κοινοτικό Πρόγραμμα, με εξαίρεση τη χρήση Χρηματοδοτικών εργαλείων, για την υλοποίηση του ίδιου έργου
Π13. Με την χορήγηση της συγκεκριμένης ενίσχυσης πληρούνται οι προϋποθέσεις του αρ. 5 του Καν.(Ε.Ε.)
1407/2013 σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis);
Π14. Η πρόταση κρίνεται ως παραδεκτή με βάση τα αναγραφόμενα στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

Το έργο αξιολογείται θετικά στο πρώτο στάδιο αξιολόγησης όταν έχει βαθμολογηθεί με ΝΑΙ στο σύνολο των παραπάνω κριτηρίων
παραδεκτότητας.
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ΣΤΑΔΙΟ 2: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

1: Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση
της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας,
ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή
την καινοτομία»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

1β1:Αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών για τεχνολογική και μη τεχνολογική καινοτομία.

ΔΡΑΣΗ

1β(2): Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ή / και της χρήσης των αποτελεσμάτων έρευνας και
τεχνολογίας, στην παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ, ιδιαίτερα
στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
Συντελεστής
Ομάδα κριτηρίων
στάθμισης
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Κατάσταση Επιχείρησης και επενδυτική
30%
πολιτική
Επενδυτικό Σχέδιο
50%
Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου
20%

Α/Α
Α
Β
Γ
Δ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική
αξιολόγηση σε όλες τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής και συνολική βαθμολογία
μεγαλύτερη ή ίση του 60 ως άθροισμα των κριτηρίων αξιολόγησης Β,Γ,Δ

Μέγιστη
Τιμή/Βαθμολογία
ΝΑΙ / ΌΧΙ

Συνολική
βαθμολογία

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

0,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τους αξιολογητές, σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης,
και τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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Τα επιμέρους υποκριτήρια σε κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες κριτηρίων αξιολογούνται όπως περιγράφεται στη συνέχεια

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η αξιολόγηση εκκινεί με την κατά προτεραιότητα βαθμολόγηση των κατωτέρω κριτηρίων αποκλεισμού

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
1. Δυνατότητα διάθεσης ίδιας συμμετοχής

ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

2. Κριτήριο τήρησης οριζόντιων πολιτικών (κριτήριο αποκλεισμού)
2.1 Τήρηση των Εθνικών και κοινοτικών κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος
2.2.Τήρηση των Εθνικών και κοινοτικών κανόνων για τη διασφάλιση της ισότητας των δύο

ΘΕΤΙΚΟ/ΟΥΔΕΤΕΡΟ/ΑΡΝΗΤΙΚΟ

φύλλων
2.3 Διασφάλιση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία.
ΘΕΤΙΚΟ/ΟΥΔΕΤΕΡΟ/ΑΡΝΗΤΙΚΟ

ΘΕΤΙΚΟ/ΟΥΔΕΤΕΡΟ/ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Το έργο αξιολογείται θετικά ως προς τα παραπάνω κριτήρια αποκλεισμού όταν δεν έχει βαθμολογηθεί με ΟΧΙ ή ΑΡΝΗΤΙΚΟ σε κανένα από
τα κριτήρια αυτά.
Για όσα έργα προκριθούν από τη αυτή τη φάση αξιολόγησης διενεργείται αξιολόγηση με βάση τα βαθμολογούμενα κριτήρια που
ακολουθούν.
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ΣΤΑΔΙΟ 2’: ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Βαθμολογούμενο κριτήριο στην
κλίμακα από 0 έως 10

1

Εμπειρία του υποψήφιου αναδόχου, ή/και των φορέων
που τον αποτελούν στον τομέα στον οποίο αφορά η
υλοποίηση του έργου καθώς και στην υλοποίηση έργων
που αφορούν στην έρευνα και καινοτομία

0-10

2

Η υλοποίηση του έργου συμβάλλει στην κινητοποίηση
του ιδιωτικού τομέα της περιφερειακής οικονομίας για
την ανάληψη δράσης στους τομείς της έρευνας και της
καινοτομίας
Ο υποψήφιος ανάδοχος προτείνει ένα σαφές σχέδιο για
την υλοποίηση του έργου και τη διάχυση των
αποτελεσμάτων του στον τομέα ή/και την Περιφέρεια

0-5

Β
Κατάσταση επιχείρησης και
επενδυτική πολιτική
(30%)

3

Βαθμολόγηση του ποσοστού ίδιας συμμετοχής που
εισφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος στο έργο

Η βαθμολογία κλιμακώνεται
αναλογικά από 0 βαθμούς εάν ο
ανάδοχος εισφέρει το ελάχιστο
επιτρεπόμενο ποσοστό (20%) έως
5 βαθμοί εάν εισφέρει το 50% του
συνολικού Π/Υ του έργου

Διάρθρωση – Περιγραφή του Επιχειρησιακού Σχεδίου,
σαφήνεια και πληρότητα των στόχων του, των
παραδοτέων του και των αποτελεσμάτων του

Άριστη: 9-10
Mέτρια: 5-6

4

1

Γ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πολύ Καλή: 7-8
Ανεπαρκής: 0-4

Ευρωπαϊκή Ένωση
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2

Αξιολόγηση του
Επενδυτικού Σχεδίου
(50%)

3

Βαθμός συνέργειας του Επιχειρησιακού Σχεδίου με την
πολιτική της RIS3 και ειδικότερα με τους στόχους που
περιγράφονται στις ενότητες 1.2 και 1.3 της παρούσας
προκήρυξης
Συμβολή του έργου στην επίτευξη των ποσοτικών
στόχων του ΑΠ1 του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου και τους
στόχους της RIS3:
- στη δημιουργία απασχόλησης
- στην ανάπτυξη των εξαγωγών των περιφερειακών
προϊόντων
- στην ανάπτυξη νέων πατεντών/διπλωμάτων
ευρεσυτεχνίας
- στη διάχυση καινοτομιών στον παραγωγικό ιστό της
Περιφέρειας
Βιωσιμότητα του έργου κατά την πενταετία μετά την
ολοκλήρωσή του

4

Αξιολόγηση του χρονοδιαγράμματος εργασιών για την
ολοκλήρωση του έργου

1
Δ

2

Ωριμότητα Επενδυτικού
Σχεδίου (20%)

Αξιολόγηση του βαθμού ετοιμότητας του φορέα για την
υλοποίηση του έργου

Πλήρης συνέργεια: 9-10
Σημαντική συνέργεια: 7-8
Επαρκής συνέργεια: 5-6

0-5
0-5
0-5
0-5
Βαθμολογούμενο στην κλίμακα 010 με βάση την εκτίμηση των
αξιολογητών για τις προβλέψεις
που περιλαμβάνονται στο
επενδυτικό σχέδιο

Απολύτως εφικτό: 9-10
Οριακά εφικτό: 5-6
Ανέφικτο/ανεπαρκής τεκμηρίωση:
0
Δεν απαιτείται καμία περαιτέρω
άδεια: 10 βαθμοί
Απαιτούνται περαιτέρω άδειες: από
0 έως 6 βαθμοί κατά την κρίση των
αξιολογητών ανάλογα με την
σοβαρότητα των ελλείψεων που
διαπιστώνονται.

Καμία πρόταση δεν μπορεί να λάβει χρηματοδότηση εάν λάβει βαθμολογία μικρότερη των 60 μονάδων, ως άθροισμα των παραπάνω βαθμολογούμενων
κριτηρίων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Ή ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
1.
Απαιτούνται για την υλοποίηση της επένδυσης ειδικές άδειες ή εγκρίσεις;
α/α

Περιγραφή

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Έχει εκδοθεί

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ/ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
2.

2.1

Πολεοδομική άδεια

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Άδεια εγκατάστασης ή τροποποίηση αυτής

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Π.Π.Ε.Α.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Απόφαση Ε.Π.Ο. ή τροποποίηση αυτής

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Άδεια λειτουργίας ή τροποποίηση αυτής

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Άδεια για ειδικές εγκαταστάσεις ΑμεΑ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τεκμηρίωση
2.2
Τεκμηρίωση
2.3
Τεκμηρίωση

2.4
Τεκμηρίωση

2.5
Τεκμηρίωση

2.6
Τεκμηρίωση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

1.

Στοιχεία Βιωσιμότητας

ΕΞΟΔΑ
Κόστος

Αγοράς

1ο ΕΤΟΣ

2ο ΕΤΟΣ

3ο ΕΤΟΣ

1ο ΕΤΟΣ

2ο ΕΤΟΣ

3ο ΕΤΟΣ

Α’

Υλών
Κόστος Πωληθέντων
Γενικά Έξοδα
Αμοιβές Τρίτων
Τόκοι και Δάνεια
Έξοδα Προβολής
Φόροι και Τέλη
Έξοδα Διοίκησης
Αμοιβές Προσωπικού
Άλλα
Σύνολο (Α)

ΕΣΟΔΑ
Κύκλος Εργασιών
Κύκλος

Εργασιών

από Μεταποίηση/(Για
τις

επιχειρήσεις

παροχής
από

υπηρεσιών

την

παροχή

υπηρεσιών σε σχέση
με

το

αντικείμενό

τους)
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Κέρδη

προ

φόρων

και αποσβέσεων
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

1.1 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

2.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΦΟΡΕΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ

ΟΙ

ΑΠΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΟΝ

ΦΟΡΕΑ

Α,Β,Γ
ΤΗΣ

ΕΙΝΑΙ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ,

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΟΣΕΣ

ΜΠΟΡΟΥΝ

ΣΥΝΑΔΟΥΝ

ΜΕ

ΝΑ
ΤΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ)
α/α

Δείκτης

Μονάδες

Έτος…

Έτος..

Έτος..

Έτος…

Α

Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλουν στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην
εγχώρια και τη διεθνή αγορά

1

Αξία

Πωλήσεων

στο

σε ευρώ

Εσωτερικό από Μεταποίηση
2

Αξία Πωλήσεων στο Εξωτερικό

σε ευρώ

από Μεταποίηση
3

Κέρδη

προ

φόρων

και

σε ευρώ

αποσβέσεων
4

Διαφημιστική Δαπάνη

σε ευρώ

Β

Ενίσχυση του ρόλου των συνοδευτικών υπηρεσιών στο παραγωγικό σύστημα,
με έμφαση σε επιχειρηματικά σχέδια ενίσχυσης της παρουσίας των ελληνικών
επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές

1

Αξία

Πωλήσεων

Εσωτερικό

από

στο

σε ευρώ

Λοιπές

Δραστηριότητες
2

Αξία Πωλήσεων στο Εξωτερικό

σε ευρώ

από Λοιπές Δραστηριότητες

Ευρωπαϊκή Ένωση
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Γ

Έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των
ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων

1

Πιστοποιημένα

Συστήματα

σε ευρώ

Διαχείρισης της επιχείρησης
2

Προϊόντα με Πιστοποίηση –

σε ευρώ

Σήματα Συμμόρφωσης
Δ

Αναπροσανατολισμός

της

«παραδοσιακών»

κλάδων

της

μεταποιητικής
προς

κλάδους

δραστηριότητας
και

προϊόντα

και

των

υψηλότερης

προστιθέμενης αξίας
1

Συνολικός Κύκλος Εργασιών

σε ευρώ

2

Κόστος Πωληθέντων

σε ευρώ

3

Μεικτά Αποτελέσματα

σε ευρώ

Ε

Αναβάθμιση της επιχειρηματικής βάσης σε τομείς που υστερούν ως προς την
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ή λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες μορφές

1

Αξία Επενδύσεων

2

Μέση

ηλικία

σε ευρώ
παραγωγικού

Σε χρόνια

εξοπλισμού
3

Διοικητικές Διαδικασίες

0,1,2,3

0 – Δεν έχει καταγεγραμμένες
επιχειρηματικές διαδικασίες
1

–

Έχει

καταγεγραμμένες

επιχειρηματικές διαδικασίες
2 – Έχει και καθηκοντολόγιο
3

–

Έχει

Πιστοποίηση

Διαδικασιών
4

Τεχνολογικό

προφίλ

0,1,2,3,4

επιχείρησης
0 – Δεν έχει Η/Υ
1 – Έχει Η/Υ
2 – Έχει Μηχανογραφημένο
Λογιστήριο
3 – έχει ολοκληρωμένο Π.Σ.
Διαχείρισης

Επιχειρηματικών

Πόρων (ERP)
4

–

Χρησιμοποιεί

εξειδικευμένο λογισμικό

Ευρωπαϊκή Ένωση
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ΣΤ

Ανάπτυξη και Εφαρμογή τεχνολογικής και μη τεχνολογικής καινοτομίας

1

Δαπάνες

Έρευνας

και

σε ευρώ

Ανάπτυξης
2

Αριθμός

Νέων

σε αριθμό

Προϊόντων/Υπηρεσιών
Ζ

Επιχειρηματική αξιοποίηση του ζητήματος της προστασίας του περιβάλλοντος

1

Δαπάνες για Έργα, Συστήματα
και

Πιστοποιήσεις

για

σε ευρώ

την

Προστασία του Περιβάλλοντος
Η

Διατήρηση και Αύξηση θέσεων εργασίας

1

Αριθμός εργαζομένων

σε αριθμό
ΕΜΕ

2

Μέσος χρόνος παραμονής του

σε αριθμό

προσωπικού στην επιχείρηση

ετών

(π.χ. αν μια επιχείρηση έχει 3
εργαζομένους. Ο 1ος εργάζεται
10 χρόνια στην επιχείρηση, ο
2ος 6 χρόνια και ο 3ος 5
χρόνια, τότε ο Μέσος Χρόνος
Παραμονής του προσωπικού
είναι (10+6+5)/3=7 χρόνια)
3

Δαπάνες

για

εκπαίδευση

σε ευρώ

προσωπικού

3.

Βιωσιμότητα επιχειρηματικού σχεδίου

Συμπληρώνονται από τον αιτούντα όσα στοιχεία συνδέονται με τη φύση της επενδυσης και
την επιχειρηματική του στρατηγική.
[3.1]

Δημιουργία συγκριτικού οικονομικού και εμπορικού πλεονεκτήματος και Εμπορική
αποδοχή / διάθεση / προώθηση του προϊόντος/ υπηρεσίας / διεργασίας

[3.1.1] Προστιθέμενη αξία Προϊόντων/υπηρεσιών/παραγωγικών διεργασιών

3.1.1.1

Βαθμός διαφοροποίησης/ Επίπεδο διαφοροποίησης των
οικονομικών χαρακτηριστικών του «καινοτομικού»
προϊόντος(ων), υπηρεσίας(ών) που περιγράφονται στο
Ε/Σ ως προς το προϊόν ή ομάδα προϊόντων ή υπηρεσιών
που στοχεύει να αντικαταστήσει για μια ή περισσότερες
εφαρμογές.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τεκμηρίωση:
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3.1.1.2

Βαθμός
άμεσης
επίδρασης
της
«φερόμενης»
διαφοροποίησης (εφόσον υπάρχει) επί του οικονομικού
αποτελέσματος,

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Βαθμός προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται στο
προϊόν ή στην υπηρεσία ή στην επιχείρηση από την
εκμετάλλευση της προτεινόμενης στο Ε/Σ καινοτομίας.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Για την περίπτωση εντελώς νέας διεργασίας/ υπηρεσίας/
προϊόντος βαθμός κύκλου εργασιών που αναμένεται να
δημιουργηθεί ως απόρροια πωλήσεων και αξίας μονάδος
προϊόντος παροχής υπηρεσίας

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τεκμηρίωση:

3.1.1.3

Τεκμηρίωση:

3.1.1.4

Τεκμηρίωση:

[3.1.2] Σχεδιασμός / Τεκμηρίωση κάλυψης αναγκών της αγοράς/Τεκμηρίωση Εμπορικών
Στόχων προτεινόμενης επένδυσης

3.1.2.1

Τάσεις αγοράς – Μέγεθος αγοράς – στόχου.

3.1.2.2

Συνθήκες ανταγωνισμού στις αγορές στόχους

3.1.2.3

Αξιολόγηση ύπαρξης ή όχι εμποδίων εισόδου (entry barriers) – Πρόβλεψη
τρόπου αντιμετώπισής τους.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
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3.1.2.4

Τεκμηρίωση εμπορικών στόχων (εφικτότητα) και συγκεκριμένα :
α) Βαθμός εξασφάλισης πώλησης, διάθεσης ή χρήσης του προϊόντος,
υπηρεσίας / διεργασίας (π.χ. να αναφερθούν π.χ. η ύπαρξη προσυμφώνων
συνεργασιών, χρήσης ή διάθεσης ή διανομής των προϊόντων / υπηρεσιών /
διεργασιών η δυνατότητα παροχής / διάθεσης του προϊόντος – υπηρεσίας
μέσω υπαρχόντων δικτύων ή η απαίτηση δημιουργίας νέων δικτύων κτλ).
β) Στην περίπτωση παρεχόμενης υπηρεσίας να περιγραφεί η ουσιαστική
συμβολή της στην διαφοροποίηση του τομέα / αγοράς στον οποίο παρέχεται
η συγκεκριμένη υπηρεσία και να αποδεικνύεται το εμπορικό συγκριτικό
πλεονέκτημά της.

3.1.2.5

Τεκμηρίωση για την προβλεπόμενη διείσδυση στην αγορά

[3.1.3] Τεκμηρίωση τρόπου προβολής και προώθησης/εξωστρέφεια επιχείρησης

3.1.3.1

Υφίσταται ή προβλέπεται η δημιουργία δικτυακού τόπου
της επιχείρησης από τον οποίο παρέχονται πληροφορίες
για την επιχείρηση και στοιχεία επικοινωνίας;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Υφίσταται ή προβλέπεται η δημιουργία εξειδικευμένου
δικτυακού τόπου της επιχείρησης, μέσω του οποίου
πραγματοποιούνται πράξεις e-business, e-commerce κτλ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Υπάρχει πρόβλεψη για συμμετοχή σε μία ή περισσότερες
διεθνείς εκθέσεις (Ελλάδα και εξωτερικό);

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Διαθέτει ή σχεδιάζει η επιχείρησή παρουσία σε
τουλάχιστον μια διεθνή αγορά ως αποτέλεσμα της
υλοποίησης της καινοτομικής ιδέας;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τεκμηρίωση:

3.1.3.2

Τεκμηρίωση:

3.1.3.3
Τεκμηρίωση:

3.1.3.4

Τεκμηρίωση:

Ευρωπαϊκή Ένωση
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3.1.3.5

Προβλέπονται δαπάνες
προβολής και marketing
(διαφήμιση,
δημόσιες
σχέσεις,
κτλ)
των
προϊόντων/υπηρεσιών του Ε/Σ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Έχει ή προβλέπεται να συνάψει η επιχείρησή σας
συνεργασίες με ημεδαπή / αλλοδαπή επιχείρηση, με
σκοπό την εκπροσώπηση των προϊόντων/υπηρεσιών της
επιχείρησης, στις διεθνείς αγορές ή/και σε διεθνή δίκτυα
διανομής ή/και διεθνή εμπορικά δίκτυα;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τεκμηρίωση:

3.1.3.6

Τεκμηρίωση:

[3.2] Εξασφάλιση Χρηματορροών για την υλοποίηση του Ε/Σ

3.2.1

Υπάρχει τεκμηρίωση ιδίας συμμετοχής με κατάθεση
σχετικών δικαιολογητικών

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Υπάρχει
θετική
αξιολόγηση
/
συμμετοχή
από
χρηματοπιστωτικά σχήματα ή οργανισμούς όπως
κεφάλαια επιχειρηματικών κινδύνων (V.C.) με κατάθεση
σχετικών δικαιολογητικών;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τεκμηρίωση:

3.2.2

Τεκμηρίωση:

[3.3] Εξασφάλιση τόπου εγκατάστασης / λειτουργίας

3.3.1

Προβλέπεται (ή υπάρχει ήδη) η εγκατάσταση σε
προστατευμένο επιχειρηματικό περιβάλλον (π.χ. ΒΕΠΕ,
ΒΙΟΠΑ, τεχνολογικό πάρκο θερμοκοιτίδα, cluster κτλ);

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Σε περίπτωση μη εγκατάστασης σε προστατευμένο
επιχειρηματικό περιβάλλον, ο τόπος εγκατάστασης είναι
κατάλληλος για την επιτυχία του Ε/Σ;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τεκμηρίωση:

3.3.2

Τεκμηρίωση:
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3.3.3

Εξασφαλίζονται απρόσκοπτες μεταφορές και επικοινωνίες
χωρίς δυσκολίες πρόσβασης

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τεκμηρίωση:

[3.4] Συνάφεια και προκύπτοντα οφέλη του Ε/Σ με την τοπική / περιφερειακή ανάπτυξη

3.4.1

Τεκμηριώνεται η αξιοποίηση τοπικών ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τεκμηριώνεται η αξιοποίηση και η περαιτέρω επαύξηση /
επέκταση
υπάρχουσας
τοπικής
(περιφερειακής)
παραγωγικής δραστηριότητας;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τεκμηριώνεται η συσχέτιση με πρότυπα παραδοσιακού
πολιτισμού της χώρας σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τεκμηρίωση:

3.4.2

Τεκμηρίωση:

3.4.3
Τεκμηρίωση:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
όπως αυτή ορίζεται στις
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά ε τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και
αναδιάρθρωση η χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων
(2014/C 249/01)

«Προβληματική Επιχείρηση»: η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Εάν

πρόκειται

για

εταιρεία

περιορισμένης ευθύνης (πλην

ΜΜΕ

που

δεν

έχει

συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία
από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από
τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), όταν έχει απολεσθεί πάνω
από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό
ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και ό α
τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της
εταιρείας)

προκύπτει

αρνητικό

σωρευτικό

ποσό

που

υπερβαίνει

το

ήμισυ

του

εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται
στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (1) και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά
από έκδοση υπέρ το άρτιο.
2.

Εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν

απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (π ην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει
τριετία από τη σύστασή

της ή,

όσον αφορά

την

επιλεξιμότητα

για ενίσχυση

χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία
από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια
από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί
πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λ ογαριασμούς της
εταιρείας, λ όγω συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο
όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη
για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται
στο παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕd
3. Εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί
τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε
συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της.
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4. Εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λά β ει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη
αποπληρώσει το δάνειο ή λ ύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση
αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
5. Εάν πρόκειται για ά η επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη:


δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και



δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.

της

επιχείρησης

(EBITDA
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