ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π)
ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: Η ΕΤΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΣΙ ΑΓΡΟΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2

ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ 19.2.2 - «ΓΡΑΔΗ ΔΝΗΥΤΖ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΜΖ
ΓΔΧΡΓΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2014-2020

ΓΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΥΡΖΖ
Απιθμόρ Ππόζκληζηρ
Τπογπαθή Τπάλληλος Παπαλαβήρ
Απιθμόρ Ππυηοκόλλος
Ζμεπομηνία ςποβολήρ ηηρ Αίηηζηρ
θπαγίδα Ομάδαρ Σοπικήρ Γπάζηρ
(ΟΣΓ)

Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:
Η Ευρώπη επενδφει ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ
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ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π)
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ΠΡΟΟΥΖ
***** ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ *****
 Πξηλ αξρίζεηε λα ζπκπιεξψλεηε ην Έληππν Αίηεζεο
δηαβάζηε ην νιφθιεξν πξνζεθηηθά θαζψο επίζεο θαη ην
Δγρεηξίδην Δθαξκνγήο – Δλεκέξσζε Αηηεηψλ ηεο Γξάζεο.
 Η ζπκπιήξσζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο είλαη
απαξαίηεηε.
 Άκεζα ππεχζπλνη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο θαη ηελ
νξζφηεηα ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ είλαη νη ίδηνη νη
αηηεηέο.
 Οη αηηεηέο πνπ επηζπκνχλ λα μεθηλήζνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο
πξηλ ηελ πξνθαηαξθηηθή έγθξηζε ηεο αίηεζεο ηνπο θαη κεηά
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπο, ζα πξέπεη λα ην αλαθέξνπλ
ζηελ αίηεζε θαη λα ππνγξάςνπλ ππεχζπλε δήισζε ζηελ
νπνία λα αλαθέξεηαη φηη δελ ζα έρνπλ νπνηαδήπνηε
απαίηεζε ζε πεξίπησζε κε έγθξηζεο ηεο αίηεζεο ηνπο. Η
δπλαηφηεηα απηή ζα παξαρσξεζεί ππφ ηνλ φξν φηη ε
επέλδπζε έρεη εμαζθαιίζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο (π.ρ.
Άδεηα Οηθνδνκήο θ.ι.π.).
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Μνλνγξαθή…………..

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π)
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Μέπορ 1α – ηοισεία Αιηηηή Φςζικού Πποζώπος

i.

νομα

ii.

Δπώνςμο

iii.

Κύπια Απαζσόληζη*

iv.

Ζμεπομηνία Γέννηζηρ

v.

Φύλο

vi.

ηοισεία Δπικοινυνίαρ**

vii.

Γιεύθςνζη διαμονήρ

Άππεν

Θήλς

Πόλη-Υυπιό
Σασςδπομικόρ
Κώδικαρ

viii.

Σηλέθυνο (ζηαθεπό/κινηηό)

ix.

Ζλεκηπονική Γ/ζη (email)

x.

Απιθμόρ Φοπολογικήρ Σαςηόηηηαρ

xi.

Απιθμόρ ζηο ΣΚΑ

xii.

Απιθμόρ ΦΠΑ

xiii.

Κυδικόρ Τποδπάζηρ

Τπογπαθή Αιηήηη: ………………………………
Ζμεπομηνία: ………………………………………
* Η θχξηα απαζρφιεζε γηα γεσξγνχο / θηελνηξφθνπο απνδεηθλχεηαη κφλν κε ηελ
πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ πνπ λα ηζρχεη θαηά ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.
** χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ζην Μεηξψν Αηηεηψλ ηνπ ΚΟΑΠ. πλεπψο, ν αηηεηήο πξηλ
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηελ ΟΣΓ ζα πξέπεη εγγξαθεί ζην Μεηξψν Αηηεηψλ ηνπ
ΚΟΑΠ.
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Μνλνγξαθή…………..

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π)
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Μέπορ 1β –ηοισεία Νομικού Πποζώπος

i.
ii.
iii.

Δπυνςμία Νομικού
Πποζώπος
νομαηεπώνςμο Νόμιμος
Δκπποζώπος
Κύπια Απαζσόληζη*

Καηηγοπία Δηαιπείαρ
(ζεκεηώζηε √ ζε όηη
εθαξκόδεηαη)
v.
Απιθμόρ Δγγπαθήρ
vi.
Έηορ Ίδπςζηρ
ηοισεία Δπικοινυνίαρ**:
vii.
Οδόρ
iv.

Πεπιοπιζμένηρ Δςθύνηρ
Δμποπική Δπυνςμία
ςνεηαιπιζμόρ

Πόλη-Υυπιό
Σασςδπομικόρ Κώδικαρ
viii.
ix.

Σηλέθυνο επικοινυνίαρ
(ζηαθεπό/ κινηηό)
Ζλεκηπονική Γ/ζη (email)

x.

Απιθμόρ Φοπολογικήρ
Σαςηόηηηαρ

xi.

Απιθμόρ ζηο ΣΚΑ

xii.

Απιθμόρ ΦΠΑ

xiii.

Κυδικόρ Τποδπάζηρ

Τπογπαθή Αιηήηη: ………………………………
Ζμεπομηνία: ………………………………………
* Η θχξηα απαζρφιεζε γηα γεσξγηθέο / θηελνηξνθηθέο εηαηξείεο απνδεηθλχεηαη κφλν
κε ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ πνπ λα ηζρχεη θαηά ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.
** χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ζην Μεηξψν Αηηεηψλ ηνπ ΚΟΑΠ. πλεπψο, ν αηηεηήο πξηλ
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηελ ΟΣΓ ζα πξέπεη εγγξαθεί ζην Μεηξψν Αηηεηψλ ηνπ
ΚΟΑΠ.
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Μνλνγξαθή…………..

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π)
ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: Η ΕΤΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΣΙ ΑΓΡΟΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ

Μέπορ 1γ –Τθιζηάμενη Καηάζηαζη Δπενδςηή/Δπένδςζηρ

1.2 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ – ΥΔΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ
(πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Υπνςεθίνπ – πεξηγξαθηθό βηνγξαθηθό)

1.3 ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΤΠΟΓΟΜΖ
(ζε πεξίπησζε πθηζηάκελεο κνλάδαο – επηρείξεζεο)

1.4 ΚΤΡΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΖΣΖ / ΔΣΑΗΡΔΗΑ (για νομικά ππόζυπα)
Α/Α

Ονομαηεπώνςμο

Ποζοζηό
Μεηοσών
(%)

Ζλικία

Φύλο
(Άξξελ ή
Θήιπ)

1.
2.
3.
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ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π)
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1.5 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΗΣΖΣΖ *
Α/Α

Ονομαηεπώνςμο

Δκπαίδεςζη / Καηάπηιζη
(πηπρία αλώηεξεο ή άιιεο εθπαίδεπζεο,
αλαθνξά ζε ηπρόλ εμεηδίθεπζε θ.ιπ.)

1

2

3

4

5
* Γηα λνκηθά πξφζσπα ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζηνπο κέηνρνπο ηεο Δηαηξείαο.
1.6 ΜΔΓΔΘΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (αθοπά ςθιζηάμενη)
Δηήζηνο Κχθινο
Δξγαζηψλ(€)
χλνιν ζηνηρείσλ
Δλεξγεηηθνχ(€)
Οη νηθνλνκηθνί δείθηεο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηνπο ειεγκέλνπο νηθνλνκηθνύο ινγαξηαζκνύο γηα ην 2015
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ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π)
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Μέπορ 2 – ςνοπηική Πεπιγπαθή Ππόηαζηρ
2.1 ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ
ΔΠΔΝΓΤΖ

2.2 ΚΟΠΟΗ-ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΠΔΝΓΤΖ

2.3 ΔΗΓΟ ΣΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΠΔΝΓΤΖ (ζεκεηώζηε κε √ όπνπ ηζρύεη)
Η νηθνδνκή βξίζθεηαη ζε Γήκν/Κνηλφηεηα κε αμηφινγν παξαδνζηαθφ
ραξαθηήξα1;
Τπφινηπεο επελδχζεηο

2.4 ΣΟΠΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΠΔΝΓΤΖ (Χαξαθηεξηζηηθά Γεσγξαθηθά Πεξηνρήο2)
Αξρή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε
επέλδπζε
ημειώζηε με √ όπος ιζσύει:
Δπέλδπζε ζε νξεηλέο πεξηνρέο κε πςφκεηξν ≥800 m
Δπέλδπζε ζε νξεηλέο πεξηνρέο κε πςφκεηξν 500-800m θαη
θιίζε ≥15%
Δπέλδπζε ζε πεξηνρέο κε θπζηθά/ εηδηθά κεηνλεθηήκαηα
Άιιεο πεξηνρέο

2.5 ΗΓΗΟΚΣΖΗΑΚΟ ΚΑΘΔΣΧ (ζεκεηώζηε κε √ όπνπ ηζρύεη)
Ιδηφθηεην
Δλνηθηαδφκελν
Γηαρεηξηζηήξην Έγγξαθν

1

Αμηόινγν παξαδνζηαθό ραξαθηήξα έρνπλ νη Δήκνη/Κνηλόηεηεο πνπ αλήθνπλ ζην Παξάξηεκα
Ζ θαη ζηελ παξάγξαθν 10.3.1 ηεο Δήισζεο Πνιηηηθήο θαη νη Οξεηλνί Δήκνη, όπσο εθάζηνηε
ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί.
2
Σύκθσλα κε ηνλ δηαρσξηζκό πνπ ππάξρεη ζην ΠΑΑ 2014 - 2020, όπσο εθάζηνηε
ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί.
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ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π)
ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: Η ΕΤΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΣΙ ΑΓΡΟΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ

2.6 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΔΝΓΤΖ: ηην Κοινόηηηα/ Γήμο πος θα
ππαγμαηοποιηθεί η Γπάζη ςπάπσοςν οι ακόλοςθερ καηηγοπίερ
δπαζηηπιοηήηυν. ημειώζηε Error! Not a valid link.
2.7 ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚH ΑΝΑΛΤΖ ΠΡΟΣΑΖ (λα ππνβιεζνχλ ζρεηηθά
έληππα ηεθκεξίσζεο – βιέπε ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ)

ΠΖΓΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ

ΠΟΟ

ΠΟΟΣΟ
ΔΠΗ ΣΟΤ
ΤΝΟΛΟΤ
(%)

Καηαζέζεηο
Γάλεηα
Υξεκαηνδφηεζε Πξνγξάκκαηνο
(ζηε βάζε ηνπ Δγρεηξηδίνπ Δθαξκνγήο)

2.8 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ (ΤΦΗΣΑΜΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ)
ηνηρεία άιισλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηρείξεζε (Γηθαηνχρνο) ή πνπ
ε επηρείξεζε (Γηθαηνχρνο) ζπκκεηέρεη ζε απηέο (ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 25%).

α/α

ΟΝΟΜΑ

ΠΟΟΣΟ ΑΡ.ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ

ΔΣΖΗΟ
ΚΤΚΛΟ
ΔΡΓΑΗΧΝ

ΤΝΟΛΟ
ΣΟΗΥΔΗΧΝ
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

1
2
3
4
5
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Μνλνγξαθή…………..

ΔΣΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π)
ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: Η ΕΤΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΣΙ ΑΓΡΟΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ

2.9 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ
Πξνβιεπφκελνο θχθινο εξγαζηψλ γηα ηα ηξία πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο
Δπηρείξεζεο. εκεηψλεηαη φηη ν πξνβιεπφκελνο θχθινο εξγαζηψλ ζα πξνθχςεη κεηά
απφ εηνηκαζία Σερλννηθνλνκηθήο Μειέηεο.

ΔΣΟ

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

ΔΟΓΑ

ΔΞΟΓΑ

2.10 ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΝΔΔ ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ
Α/Α

Διδικόηηηα

Τθιζηάμενη

Πποηεινόμενη

Γιαθοπά

1
2
3
4
5
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Μνλνγξαθή…………..

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π)
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2.11 ΑΝΑΛΤΖ ΚΟΣΟΤ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΠΔΝΓΤΖ
ΠΟΟΣΟ
ΔΠΊ ΣΟΤ
ΤΝΟΛΟΤ
(%)

ΠΟΟ
(€)

Α/Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ

1

ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΔΡΓΑ

2

ΈΡΓΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΥΩΡΟΤ

3

ΝΔΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΔΟ
ΔΞΟΠΛΙΜΟ

4

ΑΜΟΙΒΔ ΜΔΛΔΣΗΣΩΝ
ΤΝΟΛΟ

2.12 ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ
ΔΣΖ
1Ο
Καθαπέρ
Ροέρ

2Ο

3Ο

4Ο

5Ο

ηαμειακέρ

(Έζοδα-Έξοδα)
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ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π)
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2.13 ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΠΔΝΓΤΖ (ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (word ή excel) θαη
δύλαληαη νη αηηεηέο λα ππνβάιινπλ ζπκπιεξσκαηηθό πίλαθα)
ΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ

ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ
ΔΝΑΡΞΖ

ΚΟΣΟ ΜΔ ΦΠΑ

ΛΖΞΖ

ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΔΡΓΑ
1 (π.ρ. εξγνιεπηηθό ζπκβόιαην)
2
…..

ΈΡΓΑ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ
ΥΧΡΟΤ
1
2
…..

ΝΔΑ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ
ΔΞΟΠΛΗΜΟ

ΚΑΗ

ΝΔΟ

1 (π.ρ. 10 ηξαπέδηα δηαζηάζεσλ 1,5Χ1,5)
2
….

ΑΜΟΗΒΔ ΜΔΛΔΣΖΣΧΝ
1 (π.ρ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο)
2 (π.ρ. εηνηκαζία ηερλννηθνλνκηθήο κειέηεο)
….

ΤΝΟΛΟ
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Μνλνγξαθή…………..

ΦΠΑ

ΚΟΣΟ ΥΧΡΗ ΦΠΑ

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π)
ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: Η ΕΤΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΣΙ ΑΓΡΟΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ

2.14 ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΣΑΖ
ΤΠΑΡΞΖ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ ΑΓΔΗΧΝ/ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ
(να καηαγπαθούν οι ημεπομηνίερ ηυν Αδειών)
ΔΥΔΗ
ΑΓΔΗΑ/ ΜΔΛΔΣΖ

ΤΠΑΡΥΔΗ

ΤΠΟΒΛΖΘΔΗ

ΓΔΝ

ΓΔΝ

ΓΗΑ

ΤΠΑΡΥΔΗ

ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ

ΔΓΚΡΗΖ
1. Κήπςξη οικοδομήρ
υρ Παπαδοζιακήρ
από ΚΟΣ
2 Καηάηαξη ΚΟΣ
3. Σοςλάσιζηον 3
πποζθοπέρ
επγολάβος/
ςπεπγολάβος, για
ηιρ οικοδομικέρ
επγαζίερ
4. Γύο ηοςλάσιζηον
πποζθοπέρ
ππομηθεςηών για
αγοπά μησανημάηυν
/ εξοπλιζμού
5. Σεσνοοικονομική
Μελέηη ή
Απλοποιημένο
σέδιο Βεληίυζηρ
6. Όπαπξη Άδειαρ
Οικοδομήρ
7. Άλλο (να
αναθεπθεί)
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Μνλνγξαθή…………..

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π)
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2.15 ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
2.15.1 ςμβαηόηηηα ηηρ Ππόηαζηρ με ηην Παπαδοζιακή Σοπική Απσιηεκηονική
Αλαθέξεηε ζηνηρεία ηεο Πξφηαζεο πνπ ηελ θαζηζηνχλ ζπκβαηή κε ηελ ηνπηθή
αξρηηεθηνληθή θαη πξνζδηνξίδνπλ ηελ νκαιή ελαξκφληζή ηεο κε ην επξχηεξν
πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. Π.ρ. αλαθνξά ζε πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ.

2.15.2 Πεπιγπαθή Οπγάνυζηρ – Πποζθεπόμενερ Τπηπεζίερ – Αναμενόμενα
Αποηελέζμαηα (εάν ςπάπσει αναλςηική μελέηη επιζςνάπηεηαι)
Πεξηγξάςηε ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη απφ ηελ επέλδπζε/
επηρείξεζε. ε πεξίπησζε βειηίσζεο / εθζπγρξνληζκνχ, απνηππψζηε ηε δηαθνξά
πξηλ θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. Πεξηγξάςηε πψο ζα νξγαλσζείηε γηα λα
παξέρεηε απηέο ηηο ππεξεζίεο:
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ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π)
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2.15.3 Σήπηζη αναγνυπιζμένυν πποηύπυν, ζςμμεηοσή ζε αναγνυπιζμένα
ζςζηήμαηα ποιόηηηαρ
Πεξηγξάςηε εάλ ε επηρείξεζε ζπκκεηέρεη ζε αλαγλσξηζκέλα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο
(π.ρ. ISO, HACCP, βηνινγηθή γεσξγία, παξαγσγήο πξντφλησλ ΠΟΠ, ΠΓΔ)

2.15.4 Λειηοςπγικόηηηα – Πληπόηηηα Ππόηαζηρ
Σεθκεξηψζηε ηνλ απηνηειή, νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα ηεο Πξφηαζεο
ή πεξηγξάςηε ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο θαη παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ή θαη
απαηηνχληαη, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο ιεηηνπξγία / ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ.
Να θαηαγξαθνχλ ηπρφλ ζπλεξγαζίεο, ζπκκεηνρέο ζε Γίθηπα θ.ιπ.
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ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π)
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2.16 ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ
(ΠΡΧΣΣΤΠΑ ή ΠΗΣΑ ΑΝΣΗΓΡΑΦΑ ΣΟΤ)

Α/Α

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΓΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ
ΠΡΟΣΑΖ

ΝΑΗ

1

Φσηνηππία Γειηίνπ Σαπηφηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ ηνπ Γηθαηνχρνπ (γηα
θπζηθά πξφζσπα θαη ηνπο κεηφρνπο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ).

2

Αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηάζεσο ηεο εηαηξείαο
πηζηνπνηεηηθφ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο γηα λνκηθά πξφζσπα

3

Αληίγξαθν Καηαζηαηηθφ ίδξπζεο εηαηξείαο κε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο
γηα λνκηθά πξφζσπα. ε απηφ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη θαζαξά ν
ζθνπφο θαη ε εκεξνκελία ίδξπζεο ηεο Δηαηξείαο.

4

Βεβαίσζε/Πξαθηηθφ ηεο Δηαηξείαο πνπ λα νξίδεη ην Νφκηκν
Δθπξφζσπν ηεο.

5

Πηζηνπνηεηηθφ Γηεπζπληψλ θαη Γξακκαηέα

6

Πηζηνπνηεηηθφ Γηεχζπλζεο ηεο Δηαηξείαο

7

Οξγαλφγξακκα ηεο Δπηρείξεζεο

8

Τπεχζπλε Γήισζε έλαξμεο επί ηδίσ θηλδχλσ.

9

Πηζηνπνηεηηθά ζπνπδψλ/απνιπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο ηνπ
αηηεηή. ε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ ηα πηζηνπνηεηηθά
ζπνπδψλ ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο.

10

Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηελ πεξίπησζε
εθηειέζηεθαλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο

11

Θα
πξέπεη
λα
ππνβιεζνχλ
ζε
ειεθηξνληθή
κνξθή
ηερλννηθνλνκηθή κειέηε/ απινπνηεκέλν ζρέδην βειηίσζεο, ν
πίλαθαο κε ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ θαη ην
αλαιπηηθφ δειηίν πνζνηήησλ

12

ηηο πεξηπηψζεηο εθζπγρξνληζκνχ πθηζηάκελσλ νηθνδνκψλ/
επηρεηξήζεσλ αληίγξαθν Άδεηαο Λεηηνπξγίαο απφ ηνλ ΚΟΣ γηα ην
2017.

13

Αληίγξαθν θαηάζηαζεο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο
επηρείξεζεο ζεσξεκέλν απφ ηελ Δπηζεσξνχζα Αξρή/Κνηλσληθέο
Αζθαιίζεηο (γηα πθηζηάκελεο Δπηρεηξήζεηο).

14

Σίηινο ηδηνθηεζίαο ή ελνηθηαζηήξην έγγξαθν ηεκαρίνπ ή
ππνζηαηηθνχ.
ηελ πεξίπησζε ελνηθηαζηεξίνπ εγγξάθνπ, λα θαίλεηαη ε δηάξθεηα
ηζρχνο ηνπ, θαζψο θαη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ ηδηνθηήηε γηα ηελ
πξνηεηλφκελε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν ελνηθηαζηήξην
έγγξαθν πξέπεη λα είλαη γηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα, από
ηελ εκεξνκελία ηειηθήο πιεξσκήο πνπ ζα γίλεη απφ ηνλ ΚΟΑΠ.

15

Δπίζεκν Υσξνκεηξηθφ Κηεκαηνινγηθφ ρέδην κε ζεκεησκέλν ην
ηεκάρην

16

Αληίγξαθα ειεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ γηα ηα έηε 2013,
2014 θαη 2015. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ειεγκέλνη

εξγαζηψλ

Γ/E

θαη

πνπ
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νηθνλνκηθνί ινγαξηαζκνί γηα ην 2016 λα ππνβιεζνχλ.
17

Πηζηνπνηεκέλν αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ΦΠΑ (εάλ
Γηθαηνχρνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην ΦΠΑ ) ή Βεβαίσζε απφ ηελ
Τπεξεζία ΦΠΑ φηη δελ απαηηείηαη.

18

Απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ δπλαηφηεηα ηνπ
Γηθαηνχρνπ λα εμαζθαιίζεη ην απαηηνχκελν θεθάιαην γηα ηελ
3
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ . (Απαηηείηαη θαηά ηελ ππνγξαθή
Σπκθσλίαο Χξεκαηνδόηεζεο)

19

Σξεηο ηνπιάρηζηνλ πξνζθνξέο απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο –
ππεξγνιάβνπο (αθνξά νηθνδνκηθά έξγα).

20

Γηεζλήο Αξηζκφο Λνγαξηαζκνχ (ΙΒΑΝ): (Να δεηεζεί απφ ην
Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα θαη λα επηζπλάπηεηαη ην πηζηνπνηεηηθφ)

21

Μεραλήκαηα/Δμνπιηζκφο. Γχν ηνπιάρηζηνλ πξνζθνξέο απφ ηνπο
4
πξνκεζεπηέο (ζε πεξίπησζε κεραλήκαηνο ή εμνπιηζκνχ πνπ ε
ηηκή ηνπ αληηθεηκέλνπ μεπεξλά ηηο 10.000 επξψ πιένλ ΦΠΑ) θαη
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα κεραλήκαηα/εμνπιηζκνχο.

22

Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ ρψξνπ φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ή είλαη
ήδε εγθαηαζηεκέλε ε επηρείξεζε, ζην νπνίν λα θαίλνληαη νη
νπνηεζδήπνηε γεηηληάδνπζεο θνηλφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ
πεξηνρή.

23

Αλαιπηηθά Γειηία Πνζνηήησλ – Δπηκεηξήζεηο Πνζνηήησλ,
ππνγεγξακκέλα
απφ
εγθξηκέλν
απφ
ην
ΔΣΔΚ
επηκεηξεηή/κεραληθφ.

24

Αληίγξαθα παξαζηαηηθψλ πιεξσκήο γηα αλαδξνκηθέο δαπάλεο –
κειεηεηέο (ηηκνιφγηα – απνδείμεηο πιεξσκήο).

25

Σερλννηθνλνκηθή κειέηε ή Απινπνηεκέλν ρέδην Βειηίσζεο

26

Αληίγξαθν θήξπμεο ηεο νηθνδνκήο σο Παξαδνζηαθήο απφ ηνλ
ΚΟΣ.
Τγεηνλνκηθφ Πηζηνπνηεηηθφ γηα ππνζηαηηθά ηξνθίκσλ πνπ
εθδίδεηαη απφ ηηο Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.

27
28

29

Αληίγξαθα ησλ εγθεθξηκέλσλ Αξρηηεθηνληθψλ (θαηφςεηο, φςεηο θαη
ηνκέο ζε θιίκαθα 1:100) / ηαηηθψλ ρεδίσλ (εηο δηπινχλ) κε ηα
νπνία εμαζθαιίζηεθαλ νη απαηηνχκελεο άδεηεο. Σα ζρέδηα πξέπεη
λα είλαη ζθξαγηζκέλα απφ ηελ Αξκφδηα Πνιενδνκηθή Αξρή.
Αληίγξαθα Αδεηψλ πνπ εμαζθαιίζηεθαλ (φπνπ ηζρχεη)




Πνιενδνκηθή Άδεηα
(Απαξαίηεηε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο).
Άδεηα Οηθνδνκήο
(Απαξαίηεηε
θαηά

ηελ

ππνγξαθή

ηεο




Σπκθσλίαο

3

Η ίδηα ζπκκεηνρή ησλ δπλεηηθώλ δηθαηνύρσλ ζα απνδεηθλύεηαη από επίζεκα ζηνηρεία πνπ ζα
ππνβάιινληαη κε ην θάθειν ηεο αίηεζεο πρ. ινγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ, επηζηνιή/ βεβαίσζε
ηξάπεδαο θηι. ζην όλνκα ηεο επηρείξεζεο ή ησλ θπξίσλ κεηόρσλ. Σε πεξίπησζε πνπ ηα ίδηα
θεθάιαηα πξνέξρνληαη από κεηόρνπο ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη μερσξηζηή
Υπεύζπλε Δήισζε/ Δέζκεπζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε πξόζεζε ηνπο γηα παξαρώξεζε
ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηελ επηρείξεζε γηα ρξεκαηνδόηεζε ηεο επέλδπζεο ηεο.
4
Μεραλήκαηα νξίδνληαη κεκνλσκέλεο ζπζθεπέο, ελώ ζηνλ εμνπιηζκό πεξηιακβάλνληαη
θαηεγνξίεο πιηθώλ, π.ρ. είδε επηπινπνηίαο/μπιείαο, stainless steel πάγθνη, πέξαλ ηνπ ελόο
νκνεηδή κεραλήκαηα (π.ρ. 10 θιηκαηηζηηθά). Δει., γηα ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη θξεβάηηα πέξαλ
ησλ 10.000 επξώ ζα απαηηνύλ 2 πξνζθνξέο.
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Χξεκαηνδόηεζεο).



Δπηζηνιή Καηάηαμεο ΚΟΣ

30

31

32
33

34



Βεβαίσζε απφ ηηο Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο ζηελ νπνία λα
αλαθέξεηαη φηη ν αηηεηήο ή άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο αζρνιείηαη
κε ηε γεσξγία.
Βεβαίσζε απφ ηνλ Κνηλνηάξρε γηα ηνλ ρψξν δηακνλήο ηνπ αηηεηή
(γηα θπζηθφ πξφζσπν) ή δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο (γηα
λνκηθφ πξφζσπν)
Πηζηνπνηεηηθά εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο (π.ρ. ISO,
HACCP, βηνινγηθή γεσξγία, παξαγσγήο πξντφλησλ ΠΟΠ, ΠΓΔ)
Γξαπηή Γήισζε πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 3 (2) ησλ
πεξί ειέγρνπ ησλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (Δληζρχζεηο Ήζζνλνο
εκαζίαο), Καλνληζκψλ ηνπ 2009 θαη 2012.
Αληίγξαθν ηεο αίηεζεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Γίλεηαη απνδεθηή ε θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ρσξίο ηελ απαηηνχκελε Άδεηα Οηθνδνκήο
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ηελ Πξφηαζε έρεη εμαζθαιηζηεί θαη έρεη ππνβιεζεί ε
Πνιενδνκηθή Άδεηα.
ε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο ρνξεγίαο, φιεο νη απαηηνχκελεο άδεηεο ζα πξέπεη λα
έρνπλ εμαζθαιηζηεί θαη λα πξνζθνκηζηνχλ εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία
ηεο Πξνθαηαξηηθήο Έγθξηζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε πξνθαηαξηηθή έγθξηζε ζα
αθπξψλεηαη θαη νη πφξνη ζα δηαηίζεληαη ζε ηπρφλ επηιαρφληεο αηηεηέο.
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ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΥΔΣΗΚΖ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
2.17 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
Δπηζχξεηαη ε πξνζνρή ησλ αηηεηψλ, εηδηθά σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ αηηήζεσλ
ησλ νπνηνλδήπνηε δειψζεσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία ππνβάιινληαη πξνο
ππνζηήξημε ηνπο φηη, ζηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 46(3) ηνπ Πεξί ηεο Ίδξπζεο θαη
Λεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ θαζψο θαη άιισλ ζπλαθψλ
ζεκάησλ Νφκνπ: «Πξφζσπν πνπ παξεκπνδίδεη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΟΑΠ ζηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο φπσο πξνλνείηαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2) ή παξέρεη
αλαθξηβή ή ςεπδή ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ή παξεκπνδίδεη, κε νπνηνδήπνηε άιινλ
ηξφπν ην έξγν ηνπο, δηαπξάηηεη πνηληθφ αδίθεκα, ην νπνίν ηηκσξείηαη κε πνηλή
θπιάθηζεο κέρξη 2 ρξφληα ή κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη €8.543 ή θαη κε ηηο δχν απηέο
πνηλέο». πνπ ν Οξγαληζκφο έρεη εχινγε ππνςία γηα δηάπξαμε ηνπ πην πάλσ ή
νπνηνπδήπνηε άιινπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο, ε ππφζεζε ζα παξαπέκπεηαη ζηηο
αξκφδηεο δησθηηθέο αξρέο.

ρεηηθά κε ηελ πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο ζην πιαίζην ηεο δξάζεο
19.2.2 - «Γξάζεηο ελίζρπζεο Δπελδχζεσλ γηα κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
δειψλσλ ππεχζπλα φηη:
Δγψ ν/ε
 ……………………………………………………………………………………… (φλνκα
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ εηαηξίαο ή θπζηθνχ πξνζψπνπ) δελ εκπίπησ ζηνπο ιφγνπο
απνθιεηζκνχ θαη ζα πιεξνθνξήζσ ηελ ΟΣΓ θαη ην Σκήκα Γεσξγίαο άκεζα εάλ
ππάξρεη αιιαγή νπνησλδήπνηε δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ αίηεζε κνπ.
 Απνδέρνκαη ηα θξηηήξηα θαη ηνπο φξνπο ηνπ Καζεζηψηνο ζην νπνίν ζα
ζπκκεηάζρσ, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ζπκκεηνρή κνπ ζην
Καζεζηψο απηφ.
 Δμνπζηνδνηψ ηνλ ΚΟΑΠ/ Σκήκα Γεσξγίαο λα εμαζθαιίδεη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην
αληηθείκελν ηεο αίηεζήο κνπ απφ άιια αξρεία ηνπ Κξάηνπο, Σκήκαηα ή/θαη
Τπεξεζίεο ηνπ Κξάηνπο ή άιιεο πεγέο, γηα ζθνπνχο δηαζηαπξσκέλσλ ειέγρσλ
ηεο αίηεζήο κνπ, ρσξίο θνηλνπνίεζε ζε εκέλα. Πεξαηηέξσ, εμνπζηνδνηψ ηνλ
ΚΟΑΠ φπσο πξνζθνκίδεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αίηεζή κνπ ζε άιια
Σκήκαηα/Τπεξεζίεο ηνπ Κξάηνπο ή/θαη Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ
(ΝΠΓΓ), είηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζή κνπ ζπλδέεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
κε άιιε αίηεζή κνπ ζε άιιε Τπεξεζία ή ΝΠΓΓ ή/θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ
δεηνχληαη ζηνηρεία γηα ζθνπνχο έξεπλαο θαη κειέηεο.
 Έρσ ελεκεξσζεί γηα ην Μεηξψν Αηηεηψλ ηνπ ΚΟΑΠ.
 ε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ κνπ, ε αίηεζε κνπ ζα ππφθεηηαη ζηηο
φπνηεο θπξψζεηο πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο Ννκνζεζίεο, Κππξηαθή θαη
Δπξσπατθή.
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 Θα ηεξψ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 θαζψο θαη ηηο
δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο Κππξηαθήο Ννκνζεζίαο.
 Γειψλσ ππεχζπλα θαη ελ γλψζεη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ Νφκνπ αλαθνξηθά κε
ςεπδείο δειψζεηο φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ δίδνληαη ζηελ αίηεζε απηή είλαη
αιεζείο θαη νξζέο.
 Γλσξίδσ φηη ηπρφλ ςεπδήο δήισζε ζα ζπλεπάγεηαη ηελ άκεζε απφξξηςε ηεο
αίηεζήο κνπ. Δπίζεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κπνξεί λα ζηεξεζψ ηνπ
δηθαηψκαηνο ππνβνιήο άιιεο αίηεζεο ζηε Γξάζε απηή ζε επφκελεο πξνθεξχμεηο
ή / θαη λα ιεθζνχλ θαη πξφζζεηα κέηξα ελαληίσλ κνπ.
 Δπίζεο δειψλσ φηη έρσ δηαβάζεη ηνπο φξνπο ηεο Γξάζεο φπσο απηνί
πεξηγξάθνληαη ζην αληίζηνηρν έληππν ηνπ Δγρεηξίδηνπ Δθαξκνγήο – Δλεκέξσζε
Αηηεηψλ ή / θαη ζηελ παξνχζα Αίηεζε θαη ζπκθσλψ λα ζπκκνξθψλνκαη πιήξσο
κε απηνχο.
 Απνδέρνκαη νπνηνπζδήπνηε ειέγρνπο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο νξζφηεηαο ησλ
δεισζέλησλ ζηνηρείσλ.
 Αλαιακβάλσ λα δηαζθαιίζσ φηη νη κφληκεο θαηαζθεπέο θαη ηα κεραλήκαηα/
εμνπιηζκφ, ηα νπνία ζα επηδνηεζνχλ κέζσ ηεο παξνχζαο αίηεζεο, ζα
αμηνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε πνπ έρνπλ εγθξηζεί
γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε ρξφληα απφ ηελ ηειηθή πιεξσκή. Η δέζκεπζε ηζρχεη θαη γηα
ηπρφλ, λέν ηδηνθηήηε / δηαρεηξηζηή ηεο επέλδπζεο.
 Δμνπζηνδνηψ ηνλ ΚΟΑΠ λα δεκνζηνπνηήζεη ηελ παξνρή ελίζρπζεο γηα ηελ αίηεζε
κνπ θαη απνδέρνκαη ηελ ελεκέξσζε πνπ παξέρεη κέζσ γξαπηψλ κελπκάησλ
(SMS). Δπίζεο απνδέρνκαη λα ζπκπιεξψζσ νπνηαδήπνηε εξσηεκαηνιφγηα κνπ
δνζνχλ.
 Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλνκαη κε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή
Κππξηαθή ή Δπξσπατθή λνκνζεζία.
 ε πεξίπησζε πνπ κνπ δεηεζνχλ, απφ ηελ ΟΣΓ ή/θαη ην Σκήκα Γεσξγίαο ή/θαη
ηνλ ΚΟΑΠ νπνηεζδήπνηε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δχλαηαη λα
ζεσξεζνχλ εχινγα αλαγθαίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ή/θαη ηελ έγθξηζε ηεο Πξφηαζεο
κνπ, πξφζπκα ζα αληαπνθξηζψ, ππνβάιινληαο απηέο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο
δηαδηθαζίαο.
 Δπηπξφζζεηα, δειψλσ ππεχζπλα φηη δελ κνπ έρεη θαηαβιεζεί ρξεκαηνδφηεζε ή
δελ αηηνχκαη ρξεκαηνδφηεζεο ζηα πιαίζηα άιινπ ρξεκαηνδνηνχκελνπ
πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ίδηαο πξφηαζεο.
 Δπίζεο, δειψλσ ππεχζπλα φηη εγψ/ ε επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε λα θαηαβάιεη ηε
ζπκκεηνρή ηεο ζε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο πξφηαζεο.
 Με ηελ ππνγξαθή κνπ ζην παξφλ Έληππν, αλαγλσξίδσ ην δηθαίσκα ηεο ΟΣΓ ή
θαη ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο λα πξνβεί αλά πάζα ζηηγκή, ζε ηξνπνπνηήζεηο /
ζπκπιεξψζεηο ή αιιαγέο ζην Καζεζηψο πνπ ηπρφλ ζα απαηηήζεη ε Γηαρεηξηζηηθή
Αξρή ή/θαη ν ΚΟΑΠ, ζηα πιαίζηα ησλ πξνλνηψλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
 Γειψλσ ππεχζπλα φηη εάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παχζεη ε ιεηηνπξγία ηεο
Δπηρείξεζεο πξηλ ηελ πάξνδν πέληε ηνπιάρηζηνλ εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
ηειηθήο πιεξσκήο πνπ ζα ηνπ γίλεη απφ ηνλ ΚΟΑΠ, ππνρξενχκαη ζε επηζηξνθή
ηεο ελίζρπζεο, πνπ έιαβα ζην πιαίζην ηνπ Καζεζηψηνο, εληφθσο.
 Γεζκεχνκαη λα ηεξψ ηνπο εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο θαλνληζκνχο γηα ηε
Γεκνζηφηεηα.
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 Δπηπξφζζεηα, δειψλσ ππεχζπλα φηη ε επηρείξεζε απνδέρεηαη φινπο ηνπο
θαλνληζκνχο, Δζληθνχο θαη Κνηλνηηθνχο, πνπ ηζρχνπλ γηα ην Καζεζηψο.
 Δπηπξφζζεηα, απνδέρνκαη θαη ζα ηεξψ ηνπο Νφκνπο θαη ηνπο Καλνληζκνχο γηα ην
Πεξηβάιινλ, ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη κε δηάθξηζε
θαη ηελ απαζρφιεζε θαη ηηο Κξαηηθέο Δληζρχζεηο.
 Δπηπξφζζεηα, δειψλσ ππεχζπλα φηη ε Δπηρείξεζε κνπ ή νη κέηνρνη ηεο
Δπηρείξεζεο κνπ ή εγψ σο θπζηθφ πξφζσπν δελ ζα είλαη/είκαη θαη ν εξγνιάβνο ή
ππεξγνιάβνο ηνπ έξγνπ ή κέηνρνο ζηελ εξγνιεπηηθή εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή ζηελ εηαηξεία πνπ πξνκεζεχεη ηα πιηθά.
ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
Οη αηηεηέο ελεκεξψλνληαη φηη ζηνλ ΚΟΑΠ ηεξείηαη αξρείν αξρείν Πξνζσπηθψλ
Γεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 11 ηνπ Πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνπ ηνπ 2001.
Η ηήξεζε ηνπ αξρείνπ απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ιεηηνπξγία ηνπ ΚΟΑΠ θαη
ησλ ζθνπψλ πνπ ππεξεηεί. θνπνί ηνπ ΚΟΑΠ είλαη:
(α) ε δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Σακείνπ Πιεξσκψλ,
(β) ε πξφιεςε θαη πάηαμε αηαζζαιηψλ ζε ζρέζε κε ηηο πηζηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη
ζην ζεκείν (α),
(γ) ε αλάθηεζε πνζψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πηζηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην
ζεκείν (α), νη νπνίεο απσιέζηεθαλ ιφγσ παξαηππίαο ή ακέιεηαο.
Σελ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αξρείνπ έρεη ν Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ
Πιεξσκψλ, Μηραήι Κνπηζφθηα 20 (γσλία Δζπεξίδσλ θαη Μηραήι Κνπηζφθηα) 2000
Λεπθσζία, ηει.: 00357-22557777, Φαμ: 00357-22557755.
Απνδέθηεο ηνπ αξρείνπ ή κέξνπο απηνχ θαη ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
πνπ πεξηέρεη, είλαη: Αλάδνρνη ηνπ ΚΟΑΠ, Γεληθφο Διεγθηήο ηεο Γεκνθξαηίαο, ξγαλν
Πηζηνπνίεζεο ΚΟΑΠ, Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF),
ξγαλα θαη Δπηηξνπέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη άιινη
Γεκφζηνη Οξγαληζκνί, Σκήκαηα θαη Τπεξεζίεο, ζην πιαίζην ησλ λφκηκσλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο.
ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΧΝ ΑΗΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΣΟΤ
ΚΟΑΠ (www.capo.gov.cy)
ε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 111 θαη 112 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ν ΚΟΑΠ ππνρξενχηαη λα
δεκνζηνπνηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ
θνλδπιίσλ πξνεξρφκελσλ απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΔ)
θαη ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ). Σα ζηνηρεία ζα
πεξηιακβάλνπλ ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ πξνλνηψλ: Σν νλνκαηεπψλπκν (γηα
θπζηθά πξφζσπα), ηελ πιήξε εηαηξηθή επσλπκία (γηα λνκηθά πξφζσπα), ηελ
επσλπκία ηεο έλσζεο (γηα ελψζεηο ρσξίο δηθή ηνπο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα), ηνλ
δήκν ή ηελ θνηλφηεηα ή ην ρσξηφ θαη ηνλ ηαρπδξνκηθφ θψδηθα, ηα αληίζηνηρα πνζά
ησλ εληζρχζεσλ ηα νπνία έρεη ιάβεη θάζε δηθαηνχρνο θαηά ην ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθφ
έηνο θαη ηε θχζε θαη πεξηγξαθή ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ κέηξσλ. Η δεκνζηνπνίεζε
πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ζθνπνχο πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ
εθπιήξσζε ππνρξέσζεο πνπ επηβάιινπλ νη ελ ιφγσ Δλσζηαθνί Καλνληζκνί. Σα
δεδνκέλα ή ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηνχληαη ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν
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επεμεξγαζίαο απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο ειέγρνπ θαη δηεξεχλεζεο ηεο Έλσζεο θαη ησλ
Κξαηψλ Μειψλ γηα ζθνπνχο δηαθχιαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο
Έλσζεο.
ημείυζη: Παπακαλείζηε να μονογπάτεηε όλερ ηιρ ζελίδερ ηηρ αίηηζηρ ζηο
κάηυ δεξιά μέπορ και πποηπέπεζηε όπυρ θυηοηςπήζεηε ηην παπούζα αίηηζη
για δική ζαρ σπήζη και αναθοπά.
Τπνγξαθή Αηηεηή

Ηκεξνκελία

…………………………..

…………………………….

2.18 ΤΠΟΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΗΣΖΖ

3.1 Τπεχζπλε Γήισζε γηα έλαξμε εξγαζηψλ επί ηδίσ θηλδχλσ.

3.2 Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηελ πεξίπησζε εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ πξηλ ηελ
ππνβνιή ηεο Αίηεζεο

3.3 Γξαπηή Γήισζε πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 3 (2) ησλ Πεξί Διέγρνπ
ησλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (Δληζρχζεηο Ήζζνλνο εκαζίαο), Καλνληζκψλ ηνπ 2009
θαη 2012.

3.4 Βεβαίσζε απφ ηνλ Κνηλνηάξρε γηα ηνλ ρψξν δηακνλήο ηνπ αηηεηή (γηα θπζηθφ
πξφζσπν) ή δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο (γηα λνκηθφ πξφζσπν).
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Τποπαπάπηημα 3.1

Τπεύθςνη Γήλυζη για έναπξη επγαζιών επί ιδίυ κινδύνυ
Ωο αηηεηήο / λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, δειψλσ ππεχζπλα φηη:
 Πξνηίζεκαη λα πξνρσξήζσ, πξηλ ηελ πξνθαηαξθηηθή έγθξηζε ηεο Οκάδαο
Σνπηθήο Γξάζεο ……………………………………………………………………
θαη κεηά απφ ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα δεκνζηεπηεί απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή
Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020, πάληα µε δηθή
µνπ πξσηνβνπιία, επί ηδίσ θηλδχλσ, ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε πνπ ππέβαια γηα ζπκκεηνρή ζην Καζεζηψο
19.2 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020. ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζα δίλνληαη ιεπηνκέξεηεο
ζρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ δξάζεσλ γηα ηηο νπνίεο ζα ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα έλαξμεο επί ηδίσ θηλδχλσ, νη φξνη θαη ε εκεξνκελία, κεηά απφ ηελ
νπνία ζα κπνξεί λα μεθηλήζεη ε πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ.
 Αλαγλσξίδσ φηη ε ΟΣΓ δελ δεζκεχεηαη απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο
ζπκκεηνρήο κνπ ζην Καζεζηψο 19.2 θαη έρεη ην δηθαίσκα λα ηελ απνξξίςεη, ή
λα ηελ εγθξίλεη, ή λα εγθξίλεη κέξνο απηήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ απφθαζή κνπ
λα πξνρσξήζσ µε δηθή µνπ πξσηνβνπιία επί ηδίσ θηλδχλσ ζηελ πινπνίεζε
δξάζεσλ θαη νπδεκία απαίηεζε ζα έρσ γηα θαηαβνιή ρνξεγίαο.
Ολνκαηεπψλπκν αηηεηή / λφκηκνπ εθπξφζσπνπ ηεο εηαηξείαο:
……………………………….……………………………………..
λνκα Δηαηξείαο:
…………………………………………………………………………………………..….
Αξηζκφο ηαπηφηεηαο / αξηζκφο εγγξαθήο εηαηξείαο (ζθξαγίδα εηαηξείαο):
…………….……………………………………..
Τπνγξαθή:
…………………………………………………………………………………………....
Ηκεξνκελία:
………………………………………………………………………
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Τποπαπάπηημα 3.2
Τπεύθςνη Γήλυζη για ηην πεπίπηυζη επγαζιών πος εκηελέζηηκαν ππιν ηην
ςποβολή ηηρ Αίηηζηρ

Ηκεξνκελία: …………………………………

Δγψ ν/ε ………………………………………………………………………………………
(φλνκα λφκηκνπ εθπξνζψπνπ εηαηξίαο ή θπζηθνχ πξνζψπνπ) δειψλσ ππεχζπλα φηη
πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κνπ, εθηέιεζα ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο, νη νπνίεο είλαη
ζπλαθείο κε ηελ αίηεζε κνπ:

α/α

Κόζηορ
Δπγαζίαρ
(ζςμπεπιλ.
ΦΠΑ)

Πεπιγπαθή Δπγαζίαρ

Απιθμόρ
Σιμολογίος

Ζμεπομηνία
ζσεηικού
Σιμολογίος

Τπνγξαθή Αηηεηή: ……………………………………….. (ζθξαγίδα εηαηξείαο)

Σα πην πάλσ δεδνκέλα πηζηνπνηψ θαη εγψ, ν/ε …………………………………………..
......................……., κειεηεηήο/ Αξρηηέθηνλαο ηνπ έξγνπ, κε Αξ. Μεηξψνπ ΔΣΔΚ …….

Τπνγξαθή Μειεηεηή: ……………………………………….. (ζθξαγίδα εηαηξείαο)

23
ΠΑΑ 2014-20202, ΓΡΑΖ 19.2.2 - «ΓΡΑΔΗ ΔΝΗΥΤΖ
ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΜΖ ΓΔΧΡΓΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ»

Μνλνγξαθή…………..

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π)
ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: Η ΕΤΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΣΙ ΑΓΡΟΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ

Τποπαπάπηημα 3.3
Γπαπηή Γήλυζη πος εκδίδεηαι δςνάμει ηος Κανονιζμού 3 (2) ηυν πεπί
ελέγσος ηυν Κπαηικών Δνιζσύζευν (Δνιζσύζειρ Ήζζονορ ημαζίαρ),
Κανονιζμών ηος 2009 και 2012.
ΣΙΣΛΟ:
ΟΙ ΠΔΡΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΔΝΙΥΤΔΩΝ (ΔΝΙΥΤΔΙ
ΗΟΝΟ ΗΜΑΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2009 ΚΑΙ 2012
Τπφηηηινο: Γξαπηή δήισζε πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 3(2) ησλ πεξί
Διέγρνπ ησλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (Δληζρχζεηο Ήζζνλνο εκαζίαο) Καλνληζκψλ
ηνπ 2009 θαη 2012
Ο Έθνξνο Διέγρνπ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 3(2) ησλ πεξί
Διέγρνπ ησλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (Δληζρχζεηο Ήζζνλνο εκαζίαο) Καλνληζκψλ
ηνπ 2009 θαη 2012 εθδίδεη ην αθφινπζν ππφδεηγκα γξαπηήο δήισζεο ην νπνίν ε
εθάζηνηε Αξκφδηα Αξρή ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη απφ ην δηθαηνχρν ελίζρπζεο
ήζζνλνο ζεκαζίαο πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο.
ΓΡΑΠΣΗ ΓΗΛΩΗ ΠΟΤ ΔΚΓΙΓΔΣΑΙ ΓΤΝΑΜΔΙ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 3(2) ΣΩΝ ΠΔΡΙ
ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΔΝΙΥΤΔΩΝ (ΔΝΙΥΤΔΙ ΗΟΝΟ ΗΜΑΙΑ)
ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ ΣΟΤ 2009 θαη 2012
Η πην θάησ δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ην δηθαηνχρν ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de
minimis) γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο είηε:
Α) κε ην Άξζξν 6(1) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔE) αξηζ. 1407/2013 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 18εο
Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο πλζήθεο
γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο
(εθεμήο ν «Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1407/2013»), (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο L 352, 24.12.2013, ζ.1)
ή
Β) κε ην Άξζξν 6(1) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔE) αξηζ. 1408/2013 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 18εο
Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο πλζήθεο
γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο («de
minimis») ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα (εθεμήο ν «Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1408/2013»),
(Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 352, 24.12.2013, ζ.9)
ή
Γ) κε ην Άξζξν 4(1) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 875/2007 ηεο Δπηηξνπήο ηεο
24εο Ινπιίνπ 2007 γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ ζηηο
εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1860/2004 (εθεμήο ν «Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 875/2007»)
φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο L 193, 25.7.2007,ζ.6).
Γ) κε ην Άξζξν 3(1) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 360/2012 ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο ηεο 25εο Απξηιίνπ 2012 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη
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108 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο εληζρχζεηο
ήζζνλνο ζεκαζίαο νη νπνίεο ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο
γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο (εθεμήο ν «Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 360/2012»),
(Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 114, 26.4.2012,ζ.8).

αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ζηνλ νπνίν ζα ρνξεγεζεί ε ελίζρπζε.

(α) Δγψ ν/ε5 ………………….………………………………………………………………
κε Αξηζκφ Γειηίνπ Σαπηφηεηαο ………………………………………………….
ή
(β) Δγψ ν/ε6 ………………………………….……….………………………………………
κε Αξηζκφ Γειηίνπ Σαπηφηεηαο …………………………………..….…………………….,
θαηά λφκν εθπξφζσπνο ηεο /ηνπ εηαηξείαο/ ζπιιφγνπ/ ζσκαηείνπ/ νξγαληζκνχ/
εκπνξηθήο επσλπκίαο/ θνξέα/ ………….…………………………………... (λα
δηαγξαθεί
φηη
δελ
εθαξκφδεηαη
ή
λα
ζπκπιεξσζεί
θαηάιιεια)
…..…………………………………………………………………….. κε Αξηζκφ Δγγξαθήο
(εθφζνλ εθαξκφδεηαη) …………………………..…………………… ζην Μεηξψν ηνπ/
ηεο …………………………………………………………….. ελφςεη ηεο ρνξήγεζεο ζε
κέλα ή ζηελ εηαηξεία/ζχιινγν/ζσκαηείν/νξγαληζκφ/εκπνξηθή επσλπκία/ θνξέα/
…………………... (λα δηαγξαθεί φηη δελ εθαξκφδεηαη ή λα ζπκπιεξσζεί θαηάιιεια)
πνπ εθπξνζσπψ ηεο αθφινπζεο ελίζρπζεο de minimis:
Αξκφδηα Αξρή ππεχζπλε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο: Κππξηαθφο Οξγαληζκφο
Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ
ηα πιαίζηα ηνπ θαζεζηψηνο (εάλ εθαξκφδεηαη): Γξάζε 19.2.2 «Γξάζεηο ελίζρπζεο
επελδχζεσλ ζε κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο», ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο 2014-2020
Μέγηζην δπλαηφ χςνο ηεο επηρνξήγεζεο ή ηζνδπλάκνπ επηρνξήγεζεο7
…….................................................................................................................…………
θαη ελ γλψζεη κνπ φηη, δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 6(2) ησλ Πεξί Διέγρνπ ησλ Κξαηηθψλ
Δληζρχζεσλ (Δληζρχζεηο Ήζζνλνο εκαζίαο) Καλνληζκψλ ηνπ 2009 θαη 2012,
ςεπδήο, αλαθξηβήο, ειιηπήο ή παξαπιαλεηηθή δήισζε ζπλεπάγεηαη ηελ ππνρξέσζε
5

Για φυσικά πρόσωπα
Για νομικά πρόσωπα.
7
Σύμφωνα με το άρθρο 3(6) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1408/2013 καθώς και το άρθρο 3(5) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και το άρθρο 2(3) του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 360/2012 σε όλες τις περιπτώσεις δηλώνονται ακαθάριστα ποσά, δηλαδή πριν
αφαιρεθεί ο τυχόν φόρος ή άλλη επιβάρυνση. Εφόσον η ενίσχυση χορηγείται με μορφή άλλη από την
επιχορήγηση, το ποσό της ενίσχυσης είναι το ακαθάριστο ισοδύναμο της ενίσχυσης. Οι ενισχύσεις που
καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις ανάγονται στην αξία της κατά το χρόνο της χορήγησής τους. Το
επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την αναγωγή αυτή είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο
χορήγησης της ενίσχυσης. Το μέγιστο δυνατό ύψος της επιχορήγησης ή το ισοδύναμο επιχορήγησης θα πρέπει
να υπολογίζεται και να υποδεικνύεται στον αιτητή από την Αρμόδια Αρχή.
6
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επηζηξνθήο, κε λφκηκνπο ηφθνπο, θαη ηελ επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ ην νπνίν
εηζπξάηηεηαη σο ρξεκαηηθή πνηλή επηβαιιφκελε απφ Γηθαζηήξην θαηά ηελ άζθεζε
πνηληθήο δηαδηθαζίαο,

ΓΗΛΩ ζήκεξα

... / ... /20..

ηα εμήο:

Α) Σνκέαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο8 (επηιέμεηε α, β, γ ή δ):
α) ηνκέαο πξσηνγελνχο παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ
β) ηνκέαο αιηείαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
κεηαπνίεζεο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ

ηνπ

ηνκέα

ηεο εκπνξίαο

θαη

γ) ηνκέαο ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ
δ) άιινο ηνκέαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ
πξντφλησλ
ή θαηά πφζν ε ρνξήγεζε ρνξεγείηαη σο απνδεκίσζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο

Β) Καηά ηα ηειεπηαία ηξία νηθνλνκηθά έηε, δειαδή ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηα
δχν πξνεγνχκελα (επηιέμεηε i ή ii),
i)
Γελ έρσ ιάβεη νχηε έρσ θαηαζηεί δηθαηνχρνο λα ιάβσ, ή ε επηρείξεζε ζηελ
νπνία αλήθσ ή εθπξνζσπψ δελ έρεη ιάβεη νχηε έρεη θαηαζηεί δηθαηνχρνο λα ιάβεη
απφ νπνηαλδήπνηε Αξκφδηα Αξρή, νηαλδήπνηε ελίζρπζε de minimis, θαηά ηελ έλλνηα
ησλ πεξί Διέγρνπ ησλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (Δληζρχζεηο Ήζζνλνο εκαζίαο)
Καλνληζκψλ ηνπ 2009 θαη 2012.
ή
ii) Καηά ηα ηειεπηαία ηξία νηθνλνκηθά έηε, δειαδή ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηα
δχν πξνεγνχκελα, έρσ ιάβεη ή ε επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθσ ή εθπξνζσπψ έρεη
ιάβεη ηηο αθφινπζεο εληζρχζεηο de minimis9:

8

Μια επιχείρηση μπορεί να δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, π.χ. στην πρωτογενή παραγωγή και
στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Πρέπει να δηλωθεί ο τομέας στον οποίο θα χορηγηθεί η ενίσχυση
ήσσονος σημασίας.

9

Οι κοινοτικοί κανόνες του ανταγωνισμού, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι κανόνες των κρατικών
ενισχύσεων, αφορούν αποκλειστικά ενισχύσεις προς «επιχειρήσεις» (undertakings). Ο όρος «επιχείρηση» νοείται ως
οικονομική ενότητα (economic unit) έστω και αν από νομική άποψη η οικονομική αυτή ενότητα αποτελείται από
περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο αιτητής είναι μέρος μιας οικονομικής
ενότητας η οποία αποτελείται από περισσότερα του ενός νομικά ή φυσικά πρόσωπα, η παρούσα γραπτή δήλωση θα πρέπει
να αφορά συνολικά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβε η οικονομική ενότητα στην οποία ανήκει, δηλαδή η
«επιχείρηση».
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Α/Α

Έηορ
σοπήγηζηρ
ηηρ
ενίζσςζηρ10

Ότορ
επισοπήγηζηρ

Σίηλορ ηος μέηπος
ενίζσςζηρ

Απμόδια Απσή

ή ιζοδύναμο
επισοπήγηζηρ

1.
2.
3.
4.
5.

Καη ελφςεη ησλ πην πάλσ πνζψλ φζν θαη ηνπ πνζνχ ηεο ελίζρπζεο γηα ηνπο ζθνπνχο
ηεο νπνίαο πξνβαίλσ ζηελ παξνχζα δήισζε (ζην εμήο ε «νηθεία ελίζρπζε»), εγψ
δελ έιαβα θαη δε ζα ιάβσ κε ηελ θαηαβνιή ηεο νηθείαο ελίζρπζεο ή ε
εηαηξεία/ζχιινγνο/ζσκαηείν/
νξγαληζκφο/εκπνξηθή
επσλπκία/θνξέαο/
………………… (λα δηαγξαθεί φ,ηη δελ εθαξκφδεηαη ή λα ζπκπιεξσζεί θαηάιιεια)
πνπ εθπξνζσπψ δελ έιαβε θαη δε ζα ιάβεη κε ηελ θαηαβνιή ηεο νηθείαο ελίζρπζεο
σο ελίζρπζε de minimis ζπλνιηθφ πνζφ πνπ λα ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ θαζνξίδνπλ ν
Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1407/2013, ν Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1408/2013, ν
Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 875/2007 θαη ν Καλνληζκφο (ΔΔ) 360/2012, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, θαηά ηα ηειεπηαία ηξία νηθνλνκηθά έηε11.

ν/ε Γειψλ/νχζα (Υπνγξαθή) …………………………………………………
(ζθξαγίδα Εηαηξείαο)

εκεηψζεηο:

Για σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 τα ανώτατα όρια που καθορίζονται
στο άρθρο 3(2) αφορούν μια «ενιαία επιχείρηση». Στην ενιαία επιχείρηση περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν
τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου
των μετοχών ή των εταιριών άλλης επιχείρησης· β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία
των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης· γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να
ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του
καταστατικού της τελευταίας· δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει
συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλου μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων
ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.
10
11

Δεν απαιτείται κατ’ ανάγκην συγκεκριμένη ημερομηνία.
Ισχύουν όσα αναφέρονται στην υποσημείωση 9.
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1. Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα δήισζε έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ
απνδίδνπλ ζε απηνχο ν Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1407/2013, ν Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ.
1408/2013, ν Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 875/2007 θαη ν Καλνληζκφο (ΔΔ) 360/2012.
2. Ο Καλνληζκφο (ΔE) αξηζ. 1407/2013 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2013
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο επηηξέπεη ηε ρνξήγεζε
εληζρχζεσλ κέρξη 200.000 επξψ αλά ηξία νηθνλνκηθά έηε αλά επηρείξεζε. Σν
ζπλνιηθφ πνζφ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ρνξεγείηαη ζε κηα δεδνκέλε
επηρείξεζε ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ δελ
επηηξέπεηαη λα ππεξβεί ηηο 100.000 επξψ ζε νπνηαλδήπνηε πεξίνδν ηξηψλ
νηθνλνκηθψλ εηψλ.
3. Ο Καλνληζκφο (ΔE) αξηζ. 1408/2013 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 18ήο Γεθεκβξίνπ 2013
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο («de minimis») ζην
γεσξγηθφ ηνκέα επηηξέπεη ηε ρνξήγεζε εληζρχζεσλ κέρξη 15.000 επξψ αλά ηξία
νηθνλνκηθά έηε αλά επηρείξεζε. Σν ζσξεπηηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο
ζεκαζίαο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα
ηεο παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ γηα πεξίνδν ηξηψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ δελ
ππεξβαίλεη ηα 7.060.000 επξψ.
4. Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 875/2007 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 24εο Ινπιίνπ 2007 γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο
ζεκαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
1860/2004 επηηξέπεη ηε ρνξήγεζε εληζρχζεσλ κέρξη 30.000 επξψ αλά ηξία
νηθνλνκηθά έηε αλά επηρείξεζε. Σν ζσξεπηηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο
ζεκαζίαο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα
ηεο αιηείαο γηα πεξίνδν ηξηψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 1.562.000 επξψ.
5. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ εζληθψλ ζσξεπηηθψλ νξίσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
875/2007 θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1408/2013 ζα αθνινπζείηαη απφ ηελ
Αξκφδηα Αξρή ε δηαδηθαζία πνπ πξνλννχλ νη Καλνληζκνί 4 θαη 5 ησλ πεξί Διέγρνπ
ησλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (Δληζρχζεηο Ήζζνλνο εκαζίαο) Καλνληζκψλ ηνπ 2009.
6. Ο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 360/2012 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 25εο Απξηιίνπ
2012 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο πλζήθεο γηα ηε
Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο, νη νπνίεο
ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο γεληθνχ νηθνλνκηθνχ
ζπκθέξνληνο, επηηξέπεη ηε ρνξήγεζε εληζρχζεσλ κέρξη 500.000 επξψ αλά ηξία
νηθνλνκηθά έηε αλά επηρείξεζε. Δληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο δπλάκεη ηνπ ελ ιφγσ
Καλνληζκνχ κπνξνχλ λα ζσξεπζνχλ κε εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο δπλάκεη
άιισλ Καλνληζκψλ ζρεηηθά κε εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο λννπκέλνπ φηη ην
ζσξεπηηθφ πνζφ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο δε ζα μεπεξλά ηηο 500.000 επξψ
αλά ηξηεηία. Δπίζεο, απαγνξεχεηαη ε ζψξεπζε εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ σο άλσ Καλνληζκνχ κε νπνηαλδήπνηε
αληηζηάζκηζε αλαθνξηθά κε ηελ ίδηα ππεξεζία γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο,
αλεμαξηήησο ηνπ αλ ζπληζηά ή φρη θξαηηθή ελίζρπζε.
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ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π)
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7. Η ππνβνιή ηεο παξνχζαο δήισζεο δε δεκηνπξγεί θαλέλα δηθαίσκα ζηνλ
ππνγξάθνληα γηα ιήςε νπνηαζδήπνηε ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο. Η έγθξηζε γηα
ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε παξνχζα
δήισζε ελαπφθεηηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Αξκφδηα Αξρή.
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Τποπαπάπηημα 3.4
Βεβαίυζη από ηον Κοινοηάπση για ηον σώπο διαμονήρ ηος αιηηηή (για θςζικό
ππόζυπο) ή δπαζηηπιοποίηζηρ ηηρ επισείπηζηρ (για νομικό ππόζυπο)

Ηκεξνκελία: …………………………………

Δγψ ν/ε ………………………………………………………………………………………
(φλνκα Κνηλνηάξρε) βεβαηψλσ φηη (επηιέγεηαη φηη εθαξκφδεηαη απφ ηα αθφινπζα θαη
δηαγξάθεηαη φηη δελ εθαξκφδεηαη):

(Α) ν/ε ..………………………………………………………., κε Αξ. Σαπηφηεηαο
……………..……., δηακέλεη ζηελ Κνηλφηεηα …………………………………..

(Β) ε επηρείξεζε ………………………………………………………………….,
Αξηζκφ Δγγξαθήο …………………………………, είλαη εγθαηεζηεκέλε ή
εγθαηαζηαζεί ζηελ Κνηλφηεηα ………………………………………..

κε
ζα

Τπνγξαθή: ……………………………………….. (ζθξαγίδα Κνηλνηάξρε)
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