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1

Γεληθά ηνηρεία ηεο ηξαηεγηθήο Σνπηθήο Αλάπηπμεο LEADER

1.1

ην πιαίζην ηνπ «Μέηξνπ 19-LEADER» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο

(ΠΑΑ) 2014-2020 ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΠΑΑ ελέθξηλε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο
ηνπηθήο

αλάπηπμεο

ηεο

Οκάδαο

Σνπηθήο

Γξάζεο

(ΟΣΓ)

κε

ηελ

επσλπκία:

«ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ……………………………………………..», (εθεμήο απνθαινχκελε ΟΣΓ).
1.2

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο ππεγξάθε ε απφ

04/05/2016 πκθσλία-Δηδηθνί-ξνη ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο,
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο θαη ηεο ΟΣΓ.
1.3

Βαζηθά ζηνηρεία θαη ζηφρνη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο ηεο ΟΣΓ είλαη ηα

αθφινπζα:
Σν ζέκα ζπζπείξσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο αθνξά…….…
Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη:
 …..
1.4

Η ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ηεο ΟΣΓ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Καζεζηψηα

ηνπ Μέηξνπ 19 LEADER:
Πίλαθαο 1: Καηαλνκή πηζηψζεσλ ζηελ ΟΣΓ…
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΙΣΩΔΩΝ
ΚΩΓΙΚΟ

ΔΓΚΡΙΜΔΝΗ

ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ

ΔΘΝΙΚΗ

ΙΓΙΩΣΙΚΗ

ΤΝΟΛΙΚΟ

ΚΑΘΔΣΩΣΟ

ΓΗΜΟΙΑ

ΤΜΜΔΣΟΥΗ

ΤΜΜΔΣΟΥΗ

ΤΜΜΔΣΟΥΗ

ΚΟΣΟ

LEADER

ΓΑΠΑΝΗ

(ΔΓΣΑΑ)

19.1
19.2
19.3
19.4

1.5

Σα αλσηέξσ πνζά δχλαηαη λα αλακνξθψλνληαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α)

θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 ησλ ηξνπνπνηήζεσλ
ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε κεηαθνξά πηζηψζεσλ κεηαμχ ησλ Καζεζηψησλ
θαη β) θαηφπηλ απμνκείσζεο ησλ πηζηψζεσλ ζηελ ηνπηθή ζηξαηεγηθή απφ ηελ
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ).

3

ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο, έρνπλ εγθξηζεί ζπλνιηθά γηα φιεο

1.6

ηηο δξάζεηο πηζηψζεηο Γεκφζηαο Γαπάλεο χςνπο ……………………………Δπξψ απφ ηα
νπνία ηα ……………………….Δπξψ απνηεινχλ ηελ Κνηλνηηθή πκκεηνρή πνπ θαιχπηεηαη
απφ

ην

Δπξσπατθφ

Γεσξγηθφ

Σακείν

Αγξνηηθήο

Αλάπηπμεο

(ΔΓΣΑΑ)

θαη

ηα

…………………….. Δπξψ ηελ Δζληθή πκκεηνρή.
1.7

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο απνηεινχλ νη

αθφινπζεο Κνηλφηεηεο:
Πίλαθαο 2: Κνηλφηεηεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηεο ΟΣΓ ….
Α/Α

ΚΩΓΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ

ΠΛΗΘΤΜΟ (ΣΑΣΙΙΣΙΚΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΘΤΜΟΤ 2011)

1.
2.
3.

2
2.1

Αληηθείκελν ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο
Με

ηελ

παξνχζα

πξφζθιεζε

εθδήισζεο

ελδηαθέξνληνο

θαινχληαη

νη

ελδηαθεξφκελνη (ππνςήθηνη δηθαηνχρνη) λα ππνβάιινπλ ηηο Αηηήζεηο ηνπο ζην πιαίζην ηεο
Γξάζεο 19.2.2 «Γξάζεηο ελίζρπζεο επελδχζεσλ γηα κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο».
2.2

Ο δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο θαη νη αληίζηνηρεο πηζηψζεηο Γεκφζηαο Γαπάλεο

ησλ ππνδξάζεσλ, νη νπνίεο επεμεγνχληαη ζηελ παξάγξαθν 12, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ε
παξνχζα πξφζθιεζε είλαη ελδεηθηηθά νη εμήο:
εο

Πίλαθαο 3: Υξεκαηνδνηηθφο πηλάθαο αλά δξάζε θαη ππνδξάζε ηεο 1
ελδηαθέξνληνο ηεο ΟΣΓ,
ΚΩΓΙΚΟ
ΓΡΑΗ

ΣΙΣΛΟ ΓΡΑΗ

ΚΩΓΙΚΟ
ΤΠΟΓΡΑΗ

19.2.2.1

19.2.2.2
19.2.2

ΓΡΑΔΙ ΔΝΙΥΤΗ
ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΓΙΑ ΜΗ
ΓΔΩΡΓΙΚΔ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

19.2.2.3.1

19.2.2.3.2

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΓΡΑΗ
Γεκηνπξγία, επεθηάζεηο,
εθζπγρξνληζκνί
κηθξήο
δπλακηθφηεηαο
ππνδνκψλ
δηαλπθηέξεπζεο
Γεκηνπξγία, επεθηάζεηο,
εθζπγρξνληζκνί ρψξσλ
εζηίαζεο
Γεκηνπξγία, επεθηάζεηο,
εθζπγρξνληζκνί κνλάδσλ
νηθνηερλίαο
ή
ρεηξνηερλίαο
ή
παξαγσγήο
εηδψλ
παξαδνζηαθήο ηέρλεο
Γεκηνπξγία, επεθηάζεηο
εθζπγρξνληζκνί
θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο
πψιεζεο
πνπ

4

Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ
ΤΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΟ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ

19.2.2.3.3

ζρεηίδνληαη
κε
γεσξγνθηελνηξνθηθά
πξντφληα
Άιιεο
εκπινπηηζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο
πνπ
ζπλδένληαη κε ηνλ ηνπηθφ
πνιηηηζκφ, ηελ ηνπηθή
παξάδνζε, ηα ηνπηθά
πξντφληα

ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ ΟΣΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΔΙΑΘΕΙΜΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ

ΜΕ

ΣΗΝ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ

ΣΗ

ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ LEADER ΣΗ ΟΣΔ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΣΗΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ
ΔΡΑΗ Ε ΔΡΑΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΥΕΣΙΚΉ ΕΓΚΡΙΗ
ΣΟΤ

ΣΜΗΜΑΣΟ

ΑΝΑΠΣΤΞΗς).

ΟΙ

ΓΕΩΡΓΊΑ

(ΚΛΑΔΟ

ΑΓΡΟΣΙΚΗ

ΔΙΑΘΕΙΜΟΙ

ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟ

ΚΑΙ

ΑΠΕΝΣΑΞΕΙ

ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΘΕΣΩΝ
ΠΟΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ.
2.3

Η ελίζρπζε ρνξεγείηαη ζηνλ Γηθαηνχρν κε ηε κνξθή επηρνξήγεζεο θαη ην χςνο ηεο

ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ Έξγνπ.
2.4

Αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο απνηεινχλ ηα αθφινπζα

έληππα, ηα νπνία ππάξρνπλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ή / θαη ζε αλάξηεζε ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΟΣΓ:
I. Κξηηήξηα επηινγήο (βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα) (Παξάξηεκα 1).
II. Τπφδεηγκα ηεο αίηεζεο πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
(δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο) (Παξάξηεκα 2).
III. Δπηπιένλ ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ πνπ θξίλεη ε ΟΣΓ φηη βνεζά ηνπο ππνςήθηνπο
επελδπηέο ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. (αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
ΟΣΓ).
3
3.1

Δξκελεία Όξσλ
«Αγξνηηθέο Πεξηνρέο»: ζεσξνχληαη φιεο νη πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ εθηφο ησλ

αζηηθψλ πεξηνρψλ ζχκθσλα κε ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη
Οηθήζεσο (Παξάξηεκα 5), ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη ζηε πκθσλία ηεο Δηαηξηθήο ρέζεο.

5

3.2

«Γεσξγφο»: ζεσξείηαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ δηαζέηεη εθκεηάιιεπζε

επξηζθφκελε

ζην

έδαθνο

ηεο

Κππξηαθήο

Γεκνθξαηίαο,

ζην

νπνίν

αζθείηαη

απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ ην θξάηνο, θαη αζθεί γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα.
3.3

«Γηθαηνχρνη»: Θεσξνχληαη νη πνιχ κηθξέο ή κηθξέο Δπηρεηξήζεηο θαη άιια θπζηθά

πξφζσπα ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη γεσξγνί ή κέιε γεσξγηθνχ λνηθνθπξηνχ νη νπνίνη
εγθξίζεθαλ γηα ρνξεγία κε ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε. Η επέλδπζε ζα γίλεη ζηελ πεξηνρή
παξέκβαζεο ηεο ΟΣΓ.
3.4

«Γξάζε»: Δίλαη ε Γξάζε 19.2.2 «Γξάζεηο ελίζρπζεο επελδχζεσλ γηα κε

γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο».
3.5

«Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη»/ «αηηεηέο»: Θεσξνχληαη:

3.6

(α) νη πνιχ κηθξέο ή κηθξέο Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο αζθνχλ ή πξνηίζεληαη λα

αζθήζνπλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ηνπο ζε αγξνηηθέο
πεξηνρέο,
3.7

(β) θπζηθά πξφζσπα πνπ δηακέλνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο,

3.8

(γ) γεσξγνί ή κέιε γεσξγηθνχ λνηθνθπξηνχ

3.9

Οη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη/ αηηεηέο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ρνξεγία ε

νπνία ζα πινπνηεζεί ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο ΟΣΓ.
3.10

«Έλαξμε Δξγαζηψλ»: Θεσξείηαη ε έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαη/ή

αγνξά λένπ εμνπιηζκνχ/ κεραλεκάησλ.
3.11

«Δπηιέμηκεο Γαπάλεο»: Θεσξνχληαη φιεο νη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ

Παξάγξαθν 13. Δπηιέμηκεο Γαπάλεο γηα Υξεκαηνδφηεζε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε
ηνπο Καλνληζκνχο (ΔΚ) 1303/2013 θαη 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 651/2014 ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ)
1407/2013 ηεο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη ηελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΔΔ κε αξηζκφ
C (2014) 5045 θαη εκεξνκελία 23.7.2014, κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθε ν Υάξηεο
πεξηθεξεηαθψλ εληζρχζεσλ ηεο Κχπξνπ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020.
3.12

«Δπηρείξεζε»: Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, Δπηρείξεζε

ζεσξείηαη θάζε κνλάδα, αλεμάξηεηα απφ ηε λνµηθή ηεο κνξθή, πνπ αζθεί νηθνλνµηθή
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δξαζηεξηφηεηα (ζχκθσλα κε ηε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ), σο ηέηνηεο
λννχληαη ηδίσο νη κνλάδεο πνπ αζθνχλ βηνηερληθή ή άιιε δξαζηεξηφηεηα, αηνµηθά ή
νηθνγελεηαθά, εηαηξείεο ή ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ηαθηηθά µηα νηθνλνµηθή
δξαζηεξηφηεηα.
3.13

«Έξγν ή Δπελδπηηθφ Έξγν»: Θεσξείηαη ε απιή ζπληήξεζε/ απνθαηάζηαζε/

ξηδηθή αλαβάζκηζε/ επέθηαζε/ αλέγεξζε κηαο νηθνδνκήο, ψζηε απηή λα ρξεζηκνπνηεζεί
γηα ρξήζε ηνπ είδνπο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο
ή/θαη ε αγνξά λένπ εμνπιηζκνχ/ κεραλεκάησλ, ζρεηηθνχ κε ην έξγν .
3.14

«Υψξνη Δζηίαζεο»: Κέληξα εζηίαζεο κε βάζε ηνπο πεξί Κέληξσλ Αλαςπρήο

Νφκνπο ηνπ ΚΟΣ 1985 έσο 2007 θαη ηα θαθελεία.
3.15

«Μέινο Γεσξγηθνχ Ννηθνθπξηνχ»: Θεσξείηαη νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ

πξφζσπν ή νκάδα θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή κνξθή,
κε ηελ εμαίξεζε ησλ γεσξγηθψλ εξγαηψλ, λννπκέλνπ φηη ην κέινο εμαζθεί κία γεσξγηθή
δξαζηεξηφηεηα ζηελ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.
3.16

«Ξελνδνρεία θαη Σνπξηζηηθά Καηαιχκαηα»: κε βάζε ηελ πεξί Ξελνδνρείσλ θαη

Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ Ννκνζεζία ηνπ 1969 έσο 2005.
3.17

«Πνιχ Μηθξέο θαη Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο»: Θεσξνχληαη νη Δπηρεηξήζεηο φπσο

απηέο νξίδνληαη απφ ηε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο κε αξηζκφ 2003/361/ΔΚ (Παξάξηεκα 4
ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο). πγθεθξηκέλα, σο κηθξή επηρείξεζε νξίδεηαη ε επηρείξεζε ε
νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο
εξγαζηψλ ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκχξηα επξψ
θαη σο πνιχ κηθξή επηρείξεζε νξίδεηαη ε επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ
δέθα εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ
ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ. Γηα ζθνπνχο ειέγρνπ ησλ πην πάλσ
νξίσλ, ζα αζξνίδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ ζπλδεδεκέλσλ θαη ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ,
φπσο νξίδεηαη ζηε ζχζηαζε αξ. 2003/361/ΔΚ.
3.18

«Παξαδνζηαθή Οηθνδνκή»: Παξαδνζηαθή Οηθνδνκή κε βάζε ηνλ Πεξί

Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ Νφκν ηνπ 1969 σο 2014 θαη ηνπο πεξί Ξελνδνρείσλ θαη
Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ (Παξαδνζηαθέο Οηθνδνκέο) Καλνληζκνχο 1993 - 2005.
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3.19

«Πξφηαζε ή Δπελδπηηθή Πξφηαζε»: Θεσξείηαη ε αίηεζε πνπ ππνβάιιεη ν

Γπλεηηθφο Γηθαηνχρνο γηα ζπγθεθξηκέλν Έξγν ή Δπελδπηηθφ Έξγν.
3.20

«Πξφζθιεζε»: Θεσξείηαη ην παξφλ έγγξαθν πνπ αθνξά ηελ πινπνίεζε

επελδχζεσλ γηα κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ Γπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο ζηελ
πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο ΟΣΓ.
3.21

«πλνιηθή Δπηιέμηκε Γαπάλε»: Θεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ

κηαο αίηεζεο, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο.
3.22

«πλνιηθή Γαπάλε»: Θεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ επηιέμηκσλ θαη κε επηιέμηκσλ

δαπαλψλ κηαο Αίηεζεο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο (ζπλνιηθφ θφζηνο).
3.23

«Φπζηθφ πξφζσπν ζε αγξνηηθή πεξηνρή»: Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο

Γξάζεο, φπνπ αλαθέξεηαη ε ιέμε θπζηθφ πξφζσπν ζε αγξνηηθή πεξηνρή αθνξά
νπνηνδήπνηε θπζηθφ πξφζσπν πνπ δηακέλεη ζε αγξνηηθή πεξηνρή. Σν Φπζηθφ πξφζσπν
κπνξεί λα είλαη είηε έλα κφλν άηνκν, είηε κία νκάδα αηφκσλ (εθφζνλ απηά δελ ζπληζηνχλ
λνκηθφ πξφζσπν). Ωο νκάδεο αηφκσλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νη ζχδπγνη, ηα αδέιθηα θαη
νη ζπγθιεξνλφκνη. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε σο θπζηθφ πξφζσπν ζεσξείηαη ν
εμνπζηνδνηεκέλνο δηαρεηξηζηήο ηεο νκάδαο, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη ε
Αίηεζε. Σν άηνκν / ν δηαρεηξηζηήο ηεο νκάδαο ζα πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν
έηνο ηεο ειηθίαο, λα έρεη πιήξε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα θαη λα είλαη λνκηθά θαη
νηθνλνκηθά ππεχζπλν γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.
3.24

«Υνξεγία /Υξεκαηνδφηεζε/ Δλίζρπζε»: Θεσξείηαη ην πνζφ πνπ παξέρεηαη σο

νηθνλνκηθή βνήζεηα ζην Γηθαηνχρν.

4
4.1

Φνξείο Τινπνίεζεο
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή

Σν Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο είλαη ε Γηαρεηξηζηηθή
Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020.
4.2

Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο)
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Ο Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο είλαη κεηαμχ
άιισλ ππεχζπλνο γηα ηελ εμέηαζε θαη έγθξηζε/ απφξξηςε ησλ εληχπσλ ησλ
Πξνζθιήζεσλ Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ησλ ΟΣΓ
ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο.
Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο

4.3

4.3.1 Η ΟΣΓ έρεη επζχλε ηεο δηαρείξηζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ ζην πιαίζην
ηνπ Καζεζηψηνο 19.2. Οη βαζηθέο ηεο επζχλεο έλαληη ησλ Γηθαηνχρσλ είλαη:


Η δεκνζίεπζε ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ε δηεμαγσγή ηεο
δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη έγθξηζεο ησλ Αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο
αηηεηέο. Η ηειηθή επαιήζεπζε ηεο επηιεμηκφηεηαο πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ησλ πξνο
ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ, αθνχ επηιεγνχλ απφ ηηο ΟΣΓ, ζα γίλεηαη απφ ην Σκήκα
Γεσξγίαο.



Η ελεκέξσζε θαη ε πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ.



Η παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ Έξγσλ.



Ο έιεγρνο θαη ε ζπκκφξθσζε ησλ δηθαηνχρσλ κε ηηο Δζληθέο θαη Κνηλνηηθέο
Πνιηηηθέο.



Η παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Έξγσλ θαηά ηα επφκελα πέληε ρξφληα
κεηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζήο ηνπο.

εκεηψλεηαη φηη ε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πιεξσκήο ζηνπο Γηθαηνχρνπο ζα
γίλεηαη απφ ηνλ ΚΟΑΠ.

4.4

Μνλάδα Δθαξκνγήο

4.4.1 Μνλάδα Δθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ 19 – LEADER είλαη ην Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο
Δμνπζηνδφηεζεο Πιεξσκψλ). Οη βαζηθέο επζχλεο ηεο Μνλάδαο Δθαξκνγήο είλαη
νη αθφινπζεο:
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Η δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ ειέγρσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Αξκφδηεο Τπεξεζίεο,
θαη ηελ επηθχξσζε ησλ απνθάζεσλ ησλ ΟΣΓ, φζνλ αθνξά ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ
αηηήζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ αθνινπζήζεθε.



Η ηειηθή επαιήζεπζε ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε Έξγσλ, αθνχ
επηιεγνχλ απφ ηηο ΟΣΓ θαη ηελ έθδνζε θαηαιφγσλ κε ηηο εγθξηκέλεο δξάζεηο. Η
Μνλάδα Δθαξκνγήο δχλαηαη λα εμαζθαιίζεη ηπρφλ απφςεηο απφ άιια αξκφδηα
Τπνπξγεία /Σκήκαηα /Τπεξεζίεο, εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην.



Η εμέηαζε θαη έγθξηζε ησλ αηηεκάησλ ηξνπνπνίεζεο Έξγσλ. Η Μνλάδα
Δθαξκνγήο δχλαηαη λα εμαζθαιίζεη ηπρφλ απφςεηο απφ άιιεο αξκφδηεο
Τπεξεζίεο/ Σκήκαηα/ Τπνπξγεία, εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην.



Ο έιεγρνο ηνπ πνζνζηνχ πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ κε ηε δηεμαγσγή επηηφπηνπ
ειέγρνπ, φπνπ απαηηείηαη. Γηα ζθνπνχο ειέγρνπ ησλ Έξγσλ νη Λεηηνπξγνί
ελδέρεηαη λα πξνέξρνληαη απφ άιια Σκήκαηα/ Τπεξεζίεο.



Η επαιήζεπζε ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ παξαζηαηηθψλ, ε ππνβνιή ζηνλ Κππξηαθφ
Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ ηεο αίηεζεο γηα πιεξσκή ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη ε ελεκέξσζε
ηεο ΟΣΓ.
Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ: Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ (ΚΟΑΠ)

4.5

O ΚΟΑΠ είλαη ππεχζπλνο γα ηελ πινπνίεζε, επίβιεςε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ
ΠΑΑ 2014 – 2020 ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη θαη ην Μέηξν 19.2.
4.5.1 Οη βαζηθέο επζχλεο ηνπ ΚΟΑΠ γηα ην Μέηξν 19.2 είλαη νη αθφινπζεο:

5
5.1



Η επαιήζεπζε θαη επηβεβαίσζε ηεο νξζφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ δηθαηνχρσλ.



Η θαηαβνιή ηεο ρνξεγίαο.

Δλεκέξσζε Τπνςήθησλ Γηθαηνχρσλ θαη Παξαιαβή Πξφζθιεζεο
Η παξνχζα πξφζθιεζε θαη ηα Παξαξηήκαηα απηήο δηαηίζεληαη, ζηα γξαθεία ηεο

ΟΣΓ ……………………Γ/λζε:…………………………………………………………… θαηά
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ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Γηα ηελ παξαιαβή ηεο δελ πξνβιέπεηαη θφζηνο. Δπίζεο,
είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΣΓ.
Πεξίιεςε ηεο πξφζθιεζεο έρεη ζηαιεί πξνο δεκνζίεπζε ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη
ζπγθεθξηκέλα:
ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ

6
6.1

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ

Γηεπθξηλίζεηο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο – Πιεξνθνξίεο
Οη Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη κπνξνχλ λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο γηα ην

πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο απφ ηελ ΟΣΓ
………………., απνθιεηζηηθά εγγξάθσο ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ………….. ή ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ……….
6.2

πκπιεξσκαηηθέο έγγξαθεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο ζα παξέρνληαη απφ ηελ ΟΣΓ ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο
πξηλ ηελ εθπλνή ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη εθφζνλ έρνπλ
δεηεζεί ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή (θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο).
6.3

Οη σο άλσ έγγξαθεο δηεπθξηλίζεηο αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηελ ηζηνζειίδα

ηεο ΟΣΓ ζηελ σο άλσ πξνζεζκία.

7
7.1

Υξφλνο θαη Σφπνο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ Αηηήζεσλ - Φαθέισλ Τπνςεθηφηεηαο είλαη ε

…………………………………………
7.2

Οη Αηηήζεηο ππνβάιινληαη κε ην ρέξη ή ζπζηεκέλεο κέζσ ηαρπδξνκείνπ ζηελ έδξα

ηεο ΟΣΓ ζηε Γηεχζπλζε ………………………………………………………………
7.3

Ιζρχνπζεο είλαη κφλν νη Αηηήζεηο πνπ ζα παξαιεθζνχλ απφ ηελ ΟΣΓ κέρξη ηελ

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο αηηήζεσλ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο κε
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ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ηαρπκεηαθνξά ζα πξέπεη ν θάθεινο ηεο Αίηεζεο λα πεξηέιζεη
νκνίσο κέρξη ηελ πξναλαθεξζείζα εκέξα θαη ψξα κε απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θάπνηα Αίηεζε ππνβιεζεί ή
πεξηέιζεη ζην πξσηφθνιιν ηεο ΟΣΓ κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο
δελ γίλεηαη δεθηή σο νπδέπνηε ππνβιεζείζα θαη επηζηξέθεηαη ζε απηνχο πνπ ηελ
ππέβαιαλ.
7.4

ε θάζε ππνβαιιφκελε Αίηεζε δίδεηαη αξηζκφο πξσηνθφιινπ.

7.5

Η ΟΣΓ κπνξεί λα πξνβεί ζε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ

Δπελδπηηθψλ Αηηήζεσλ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο
Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο).
7.6

Η ΟΣΓ απεπζχλεη εθ λένπ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κεηά απφ

έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο ζε
πεξίπησζε πνπ έρεη δηαζέζηκεο πηζηψζεηο θαη εθφζνλ:
α) δελ έρεη ζπγθεληξψζεη αμηφινγεο Αηηήζεηο απφ δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο ή
β) εθηηκά φηη έρεη κεηαβιεζεί ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ζηελ πεξηνρή.

8
8.1

Πεξηερφκελν Αηηήζεσλ
Οη Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζπκπιεξσκέλε «Αίηεζε», ζηελ

ειιεληθή γιψζζα.
8.2

Αηηήζεηο, νη νπνίεο δελ αθνινπζνχλ ην ππφδεηγκα ηεο αίηεζεο απνξξίπηνληαη θαηά

ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο.
8.3

Η αίηεζε ππνβάιιεηαη έληππα ζε 2 αληίγξαθα (έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ην

πξσηφηππν) θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζε θάζε θάθειν (CD-ROM). ε ειεθηξνληθή
επεμεξγάζηκε κνξθή (wνrd ή excel) ππνβάιινληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα ηεο Αίηεζεο
πνπ αθνξνχλ ζηελ «Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ηεο Πξνηεηλφκελεο Δπέλδπζεο». ε
πεξίπησζε αληίζεζεο ππεξηζρχεη ην έληππν πξσηφηππν.
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9
9.1

Γηθαηνχρνη
Γηθαηνχρνη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ ζα παξαρσξνχληαη κέζσ ηνπ

Καζεζηψηνο είλαη νη πνιχ κηθξέο ή κηθξέο Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο αζθνχλ ή πξνηίζεληαη
λα αζθήζνπλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ηνπο ζε αγξνηηθέο
πεξηνρέο θαη άιια θπζηθά πξφζσπα πνπ δηακέλνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, θαζψο θαη
γεσξγνί ή κέιε γεσξγηθνχ λνηθνθπξηνχ νη νπνίνη ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ρνξεγία δξάζεο
ε νπνία ζα πινπνηεζεί ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο ΟΣΓ. ρεηηθά νη γεσξγνί θαη ηα
κέιε ησλ γεσξγηθψλ λνηθνθπξηψλ ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν
πξφζθαηε βεβαίσζε ησλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη φηη
αζρνινχληαη κε ηελ γεσξγία. Σα θπζηθά πξφζσπα (κε εμαίξεζε ηνπο γεσξγνχο ή/θαη ηα
κέιε ηνπ γεσξγηθνχ λνηθνθπξηνχ) ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε απφ ηνλ
Κνηλνηάξρε ηεο Αξρήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ην ρψξν κφληκεο δηακνλήο ηνπο.
9.2

Οη Γηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη κφληκεο θαηαζθεπέο

θαη ηα κεραλήκαηα/ εμνπιηζκφο, ηα νπνία ζα επηδνηεζνχλ κέζσ ηεο αίηεζεο ηνπο, ζα
αμηνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα
ηνπιάρηζηνλ πέληε ρξφληα απφ ηελ ηειηθή πιεξσκή. Η δέζκεπζε ζα ηζρχεη θαη γηα ηπρφλ,
λέν ηδηνθηήηε / δηαρεηξηζηή ηεο επέλδπζεο.
9.3

Η

αιιαγή

ηδηνθηεζηαθνχ

θαζεζηψηνο

ηεο

επηρείξεζεο

επηηξέπεηαη

ζε

αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη πάληνηε κεηά απφ έγθξηζε ηεο Μνλάδαο Δθαξκνγήο. Η
αιιαγή ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ζηελ επηρείξεζε ρσξίο ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθξηζεο
ηεο Μνλάδαο Δθαξκνγήο ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε απφξξηςε ηεο αίηεζεο θαη, εάλ έρεη
θαηαβιεζεί ελίζρπζε, ζε αλάθηεζε ηνπ θαηαβιεζέληνο πνζνχ. Ο ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο
δηελεξγείηαη ζε εηήζηα βάζε ζε δείγκα αηηήζεσλ κε βάζε ηελ απαίηεζε ηνπ Kαλνληζκνχ
γηα δηελέξγεηα εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρσλ.
9.4

Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο φπνπ ε αηηήηξηα Δπηρείξεζε δελ ζα είλαη θαη ε

Δπηρείξεζε πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ.
9.5

Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο φπνπ ε αηηήηξηα Δπηρείξεζε (απηή ή νη κέηνρνη ηεο)

ή ν αηηεηήο θπζηθφ πξφζσπν ζα είλαη 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. Σνλίδεηαη επίζεο φηη ηα εξγαηηθά ηεο επηρείξεζεο
θαζψο θαη ε νηθνγελεηαθή εξγαζία δελ ζεσξνχληαη επηιέμηκεο δξάζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ
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δελ επηδνηνχληαη. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ιακβάλεηαη ππφςε γηα ζθνπνχο ρνξεγίαο
κφλν ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο.
9.6

ε πεξίπησζε πνπ ε αηηήηξηα Δπηρείξεζε ή ν αηηεηήο θπζηθφ πξφζσπν δελ είλαη

ηδηνθηήηξηα/ηεο ηεο νηθνδνκήο ή ηεο γεο, ζα πξέπεη:
9.7

λα ππάξρεη ε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ ηδηνθηήηε ηεο νηθνδνκήο ή ηεο γεο γηα ηελ

πξνηεηλφκελε επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε,
9.8

λα ππάξρεη ελνηθηαζηήξην έγγξαθν ην νπνίν λα έρεη ηέηνηα δηάξθεηα, ψζηε λα

εμαζθαιίδεηαη φηη ε Δπηρείξεζε ζα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο ηεο γηα ρξνληθή πεξίνδν πέληε
(5) ρξφλσλ κεηά ηελ παξνρή ηνπ ηειεπηαίνπ ηκήκαηνο ηεο εγθξηκέλεο ρνξεγίαο.
9.9

Έλαο δπλεηηθφο δηθαηνχρνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κφλν κία αίηεζε ζηελ παξνχζα

Πξφζθιεζε. ε πεξίπησζε πνπ κεηά ην πέξαο ηεο ηειεπηαίαο πξφζθιεζεο δελ έρνπλ
δηαηεζεί φια ηα δηαζέζηκα θνλδχιηα, ππάξρεη δπλαηφηεηα ε παξνχζα παξάγξαθνο λα
αλαζεσξεζεί.
9.10

Η ηδηνθηεζία ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο, αλεμάξηεηα αλ είλαη εγγεγξακκέλε κφλν

ζηνλ έλα ζχδπγν, γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ζεσξείηαη φηη
αλήθεη θαη ζηνπο δχν ζπδχγνπο.

10 Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο
10.1

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Καζεζηψο έρνπλ απηνί πνπ νξίδνληαη ζηελ Παξάγξαθν

9 (Γηθαηνχρνη) ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο θαη πξνηίζεληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ
επελδχζεηο ζε επηιέμηκεο δξάζεηο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζηελ Παξάγξαθν 13 ηεο
παξνχζαο Πξφζθιεζεο.
10.2

Η επέλδπζε γηα λα είλαη επηιέμηκε ζα πξέπεη λα γίλεη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο

ηεο ΟΣΓ.
10.3

Σν θαηψηαην πνζφ ρνξεγίαο (Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο) είλαη ην πνζφ ησλ

€10.000 γηα φινπο ηνπο δηθαηνχρνπο.
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10.4

Μαδί κε ηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά /

πηζηνπνηεηηθά/

έγγξαθα

θ.ι.π.

πνπ

θαζνξίδνληαη

ζην

έληππν

αίηεζεο

θαη

ε

ηερλννηθνλνκηθή κειέηε/ ην απινπνηεκέλν ζρέδην βειηίσζεο.
10.5

Η ηερλννηθνλνκηθή κειέηε είλαη απαξαίηεηε γηα φιεο ηηο λέεο επηρεηξήζεηο θαη γηα

πθηζηάκελεο φηαλ ε ζπλνιηθή επηιέμηκε δαπάλε είλαη €50.000 (κε πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Π.Α) θαη άλσ ή εάλ πξφθεηηαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε λένπο ηνκείο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηεη ην Καζεζηψο.
10.6

Οη αηηεηέο γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο φηαλ ε ζπλνιηθή επηιέμηκε δαπάλε είλαη

θάησ ησλ €50.000 (κε πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α), δελ έρνπλ σο ππνρξέσζε ηελ
ππνβνιή Σερλννηθνλνκηθήο Μειέηεο, αιιά ηελ ππνβνιή Απινπνηεκέλνπ ρεδίνπ
Βειηίσζεο, ζην νπνίν λα απνδεηθλχεηαη φηη νη πξνηεηλφκελεο επελδχζεηο βειηηψλνπλ ηελ
ζπλνιηθή επίδνζε ηεο επηρείξεζεο.
10.7

Η ηερλννηθνλνκηθή κειέηε, φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη

ηα εμήο:
1.

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρείξεζε

 Ιζηνξηθφ Δπηρείξεζεο
 Γξαζηεξηφηεηα
 Δγθαηαζηάζεηο θαη Τπνδνκέο Δπηρείξεζεο
 Παξαγσγηθή δηαδηθαζία
 Μεηνρηθφ Κεθάιαην
 Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε
 Απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαη Οξγαλφγξακκα
 Πειάηεο – Γίθηπν Γηαλνκήο

2.

Αλάιπζε Πξνηεηλφκελεο Δπέλδπζεο



Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηηο πξνηεηλφκελεο ππνδξάζεηο



θνπφο θαη ηφρνη



Σφπνο Δγθαηάζηαζεο



Κεθαιαηνπρηθέο Γαπάλεο
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Σερλνινγία λένπ εμνπιηζκνχ / επέλδπζεο θαη ηπρφλ επηπηψζεηο:


i.

ζηε βειηίσζε ηεο κεζφδνπ παξαγσγήο,

ii.

ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο,

iii.

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο.

3.

Υξεκαηνδφηεζε ηεο Δπέλδπζεο



Ίδηα Κεθάιαηα



Γαλεηαθά Κεθάιαηα

4.

Οηθνλνκηθφηεηα ηεο επέλδπζεο



Οηθνλνκηθέο Πξνβιέςεηο γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα κεηά ηελ επέλδπζε πνπ

λα πεξηιακβάλνπλ Λνγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ / Κεξδνδεκηψλ θαη Καηάζηαζε
Σακεηαθήο

Ρνήο

ζηε

βάζε

επεμεγεκαηηθψλ

ππνζέζεσλ

γηα

ην

ζχλνιν

ησλ

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.


Γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα ζχλνιν επελδχζεσλ κέζα ζε κία επηρείξεζε σο βηψζηκν,
ζα πξέπεη θαηαξρήλ ε Καζαξά Παξνχζα Αμία (Net Present Value), ε νπνία
πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε ησλ αλαγφκελσλ ζην παξφλ κειινληηθψλ εηζξνψλ θαη
εθξνψλ ζε έλα βάζνο ρξφλνπ 10 εηψλ, λα είλαη ζεηηθή (NPV>0).

 Σεθκεξίσζε πληειεζηή Πξνεμφθιεζεο
 Τπνινγηζκφο Πνζνζηνχ Δζσηεξηθήο Απφδνζεο (IRR).

10.8

Σν απινπνηεκέλν ζρέδην βειηίσζεο, φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ, πξέπεη λα

πεξηιακβάλεη ηα ζεκεία 1 – 3 ηεο ηερλννηθνλνκηθήο κειέηεο, πνπ αλαθέξνληαη ζην 10.7.
10.9

Δπηρείξεζε ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ εγθξίζεθε γηα νπνηαδήπνηε επηρνξήγεζε απφ

άιιν ρέδην Δληζρχζεσλ γηα ηηο ίδηεο επελδχζεηο δελ δηθαηνχηαη ρνξεγία απφ ην παξφλ
Καζεζηψο.
10.10 Η ίδηα ζπκκεηνρή ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ ζα απνδεηθλχεηαη απφ επίζεκα
ζηνηρεία πνπ ζα ππνβάιινληαη κε ην θάθειν ηεο αίηεζεο πρ. ινγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ,
επηζηνιή/ βεβαίσζε ηξάπεδαο θηι. ζην φλνκα ηεο επηρείξεζεο ή ησλ θπξίσλ κεηφρσλ ή
ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ηα ίδηα θεθάιαηα
πξνέξρνληαη απφ κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη μερσξηζηή
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Τπεχζπλε Γήισζε/ Γέζκεπζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε πξφζεζε ηνπο γηα
παξαρψξεζε ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηελ επηρείξεζε γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο ηεο.
10.11 ηελ πεξίπησζε ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ή
κέξνπο ηεο, είλαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή επηζηνιήο ή/θαη βεβαίσζεο ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ηδξχκαηνο γηα έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επέλδπζεο.
10.12 Αηηήζεηο πνπ δελ ηεθκεξηψλνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο είηε κε ίδηα
θεθάιαηα είηε κέζσ δαλεηζκνχ ζα πξνρσξνχλ ζε αμηνιφγεζε λννπκέλνπ φηη πιεξνχληαη
νη άιινη φξνη ζπκκεηνρήο. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη
βαζκνιφγεζεο θαη εάλ ε Δπέλδπζε πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ Γηθαηνχρσλ, ηφηε
ζα δίλεηαη ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο επηζηνιήο
πξνθαηαξηηθήο έγθξηζεο γηα λα παξνπζηάζεη ηεθκεξίσζε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
επέλδπζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε πξνθαηαξηηθή έγθξηζε ζα αθπξψλεηαη.
10.13 Οη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζπλνςίδνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα:
Πίλαθαο 4: Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο

Α/Α
1

2

3

4

Κξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο / Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο
Η Αίηεζε έρεη ππνβιεζεί εληφο ηεο ηεζείζαο απφ ηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο πξνζεζκίαο.
Η Αίηεζε έρεη ππνβιεζεί ζηα ηππνπνηεκέλα έληππα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.
Ο Γπλεηηθφο Γηθαηνχρνο πιεξνί ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο (ειάρηζηα
απαηηνχκελα θξηηήξηα) πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε.
Οη

επελδχζεηο

πξαγκαηνπνηνχληαη

ζηελ

πεξηνρή

παξέκβαζεο1

ηεο

ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο.
Οη αηηεηέο πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ηε Γξάζε δελ κπνξνχλ λα
μεθηλνχλ λα πινπνηνχλ ηηο πξνηεηλφκελεο επελδχζεηο ηνπο ακέζσο κεηά

5

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπο (Δμαίξεζε απνηεινχλ νη δαπάλεο πνπ
αθνξνχλ ζηηο δηάθνξεο κειέηεο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο επέλδπζεο). Η
εκεξνκελία κεηά απφ ηελ νπνία κπνξνχλ λα μεθηλνχλ ηηο επελδχζεηο
ηνπο είλαη απηή πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζηελ επηζηνιή πξνθαηαξθηηθήο

1

πσο αλαθέξεηαη ζηελ Παξάγξαθν 1, ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. .

17

έγθξηζεο πνπ ζα ιάβνπλ, εάλ ηειηθά εγθξηζνχλ. Όζνη αηηεηέο επηζπκνχλ
λα μεθηλήζνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο πξηλ ηελ πξνθαηαξθηηθή έγθξηζε 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 φξνπο κε κειινληηθή
αλαθνίλσζε ηεο νηθίαο Οκάδαο Σνπηθήο Γξάζεο, ε νπνία ζα ιάβεη εθ
ησλ πξνηέξσλ ηελ έγθξηζε ηεο Αξκφδηαο Αξρήο. ηελ αλαθνίλσζε ζα
θαζνξίδεηαη θαη ε εκεξνκελία κεηά απφ ηελ νπνία ζα κπνξνχλ λα
μεθηλήζνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο
Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ Έξγνπ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ηνπο
νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηεο Πξφζθιεζεο θαη είλαη κέζα ζηα θαζνξηζκέλα φξηα
6

(βι.

παξάγξαθν

1.4).

Σν

θαηψηαην

πνζφ

ρνξεγίαο

(Γεκφζηαο

Υξεκαηνδφηεζεο) είλαη ην πνζφ ησλ €10.000 θαη αλψηαην πνζφ ρνξεγίαο ην
πνζφ ησλ €200.000.
7

8

Οη ρψξνη εζηίαζεο γηα λα είλαη επηιέμηκνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλνιηθφ
εζσηεξηθφ θαιπκκέλν ρψξν κέρξη 250 η.κ.
Σα μελνδνρεία γηα λα είλαη επηιέμηκα δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ
30 θιίλεο.
Καηά ηελ πεξίνδν εμέηαζεο ηεο αίηεζεο κέρξη θαη ηελ θαηαβνιή ηεο ζρεηηθήο
ρνξεγίαο, νη Γηθαηνχρνη πξέπεη λα θαηέρoπλ φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε ζρεηηθή Δζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία. ηηο

9

πεξηπηψζεηο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ νη Γηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ
πνιενδνκηθή άδεηα θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε Πξφζθιεζε . Η πξνζθφκηζε ηεο άδεηαο νηθνδνκήο κπνξεί λα
γίλεη κέρξη θαη ηξείο κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Πξνθαηαξηθήο έγθξηζεο ησλ
ΟΣΓ..

10

11

12

Η αίηεζε πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ην αληηθείκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο
Πξφζθιεζεο.
Η αίηεζε πξέπεη λα εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ ππνδξάζεσλ ηεο
Πξφζθιεζεο.
Η αίηεζε πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηνπο φξνπο επηιεμηκφηεηαο, φπσο
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε.

18

Σν έξγν ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί κέζα ζε δηάζηεκα 24 κελψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ε νπνία ζα αλαθέξεηαη ζηελ επηζηνιή Πξνθαηαξηηθήο Έγθξηζεο
ησλ ΟΣΓ (επέθηαζε ηεο πεξηφδνπ πινπνίεζεο γηα ηνπο αηηεηέο κπνξεί λα
13

απνθαζηζηεί θαη λα θνηλνπνηεζεί πξνο ηνπο αηηεηέο απφ ηελ ΟΣΓ κεηά απφ
έγθξηζε ηεο Μνλάδαο Δθαξκνγήο). Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπκβαηφηεηα
ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ κε ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο,
φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε.
Ο Γηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα αλαιάβεη λα δηαζθαιίζεη φηη νη κφληκεο θαηαζθεπέο
θαη ηα κεραλήκαηα/ εμνπιηζκφο, ηα νπνία ζα επηδνηεζνχλ κέζσ ηεο αίηεζεο

14

ηνπ, ζα αμηνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε πνπ έρνπλ
εγθξηζεί γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε ρξφληα απφ ηελ ηειηθή πιεξσκή. Η δέζκεπζε
ζα ηζρχεη θαη γηα ηπρφλ, λέν ηδηνθηήηε / δηαρεηξηζηή ηεο επέλδπζεο.

15

Θα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο.

πκβαηφηεηα κε Δζληθέο θαη Κνηλνηηθέο Πνιηηηθέο (θαλνληθφηεηα ηεο Πξφηαζεο)
16

Γέζκεπζε ηήξεζεο απφ ηνλ αηηεηή ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θνηλνηηθψλ
θαλφλσλ γηα ην πεξηβάιινλ, αθνχ εγθξηζεί ε αίηεζε.
Γέζκεπζε ηήξεζεο απφ ηνλ αηηεηή ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα

17

ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ηεο κε δηάθξηζεο αθνχ
εγθξηζεί ε αίηεζε.

18

19

Γέζκεπζε ηήξεζεο απφ ηνλ αηηεηή ησλ Δζληθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Πνιηηηθψλ πνπ
αθνξνχλ ζηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο.
Γέζκεπζε ηήξεζεο απφ ηνλ αηηεηή ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλνληζκψλ γηα
ηε Γεκνζηφηεηα.

Πιεξφηεηα ηεο Αίηεζεο
20
21

22

23

24

Η Αίηεζε ζα πξέπεη λα πεξηέρεη φια ηα απαηηνχκελα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα.
Η Αίηεζε θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο
ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα.
ηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη πιήξεο θαη ζαθήο ηεθκεξησκέλε πεξηγξαθή
ηνπ πξνηεηλνκέλνπ Έξγνπ.
Μαδί κε ηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη Απινπνηεκέλν ρέδην
Βειηίσζεο/ Σερλννηθνλνκηθή κειέηε ηνπ πξνηεηλφκελνπ Έξγνπ.
ηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο θαηαγξαθή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
πινπνίεζεο (ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ) ηνπ πξνηεηλνκέλνπ Έξγνπ.

19

25

26

ηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο θαηαγξαθή ηνπ θφζηνπο πινπνίεζεο
αλά θάζε.
ηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο ηεθκεξίσζε αλακελφκελσλ
απνηειεζκάησλ.
ηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο θαη ηεθκεξησκέλε πεξηγξαθή ηνπ

27

ηξφπνπ δηνίθεζεο, πεξηγξαθή ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο
ηνπ Έξγνπ απφ ην Γηθαηνχρν.

28

Μαδί κε ηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη αλαιπηηθφ Γειηίν Πνζνηήησλ
απφ ην κειεηεηή ηνπ Έξγνπ.

11 Πνζνζηφ Υξεκαηνδφηεζεο
11.1

Σν χςνο ηεο ρνξεγίαο αλέξρεηαη ζην 50% πάλσ ζηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο

επέλδπζεο. ηηο επελδχζεηο πνπ γίλνληαη ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο, φπσο απηέο νξίδνληαη
ζην ΠΑΑ 2014 -2020, ην χςνο ηεο ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζην 60% πάλσ ζηηο επηιέμηκεο
δαπάλεο ηεο επέλδπζεο.
11.2

Σν θαηψηαην πνζφ ρνξεγίαο (Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο) είλαη ην πνζφ ησλ

€10.000 θαη αλψηαην πνζφ ρνξεγίαο ην πνζφ ησλ €200.000.
11.3

H ελίζρπζε ζεσξείηαη σο ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis). χκθσλα κε

ηνπο πεξί Διέγρνπ ησλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (Δληζρχζεηο Ήζζνλνο εκαζίαο)
Καλνληζκνχο ηνπ 2009 θαη 2012, ην αλψηαην πνζφ πνπ κπνξεί λα παξαρσξεζεί ζε θάζε
δηθαηνχρν ηελ ηξηεηία αλέξρεηαη ζηα €200.000.
11.4

Σν ππφινηπν πνζφ πέξαλ ηεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζεσξείηαη ίδηα ζπκκεηνρή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Η
ίδηα ζπκκεηνρή δχλαηαη λα θαιπθζεί είηε κε δαλεηζκφ απφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, είηε
κε ίδηνπο πφξνπο.
12 Γηάξθεηα Τινπνίεζεο ησλ Γξάζεσλ
12.1

Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ησλ Έξγσλ πνπ

ζα πινπνηεζνχλ κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο Γξάζεο ζα είλαη δχν ρξφληα κεηά ηελ
εκεξνκελία ηεο Πξνθαηαξηηθήο Έγθξηζεο. ε πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο ην

20

ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα δχλαηαη λα δηαθνξνπνηεζεί κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο
Γεσξγίαο (Μνλάδα Δθαξκνγήο).
13 Δπηιέμηκεο Τπνδξάζεηο
13.1

Οη επηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε δξάζεηο ζπζηήλεηαη λα δίλνπλ έκθαζε ζηελ

πξνβνιή θαη αλάδεημε ηνπ απζεληηθνχ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο θππξηαθήο
ππαίζξνπ. Απνθιείνληαη έξγα πνπ εκπίπηνπλ ζε ζρέδηα ρνξεγηψλ απφ άιια Δπξσπατθά
Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία ή ηνπ ΚΟΣ ή ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ,
Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ ή ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο ή ηνπ ΚΟΑΠ. Γελ
είλαη επηιέμηκεο, κέζσ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, δξάζεηο ζε Γηαηεξεηέεο Οηθνδνκέο ή
Αξραία Μλεκεία. Πην θάησ γίλεηαη αλάιπζε ησλ επηιέμηκσλ δξάζεσλ.
13.2

Κσδηθφο ππνδξάζεο: 19.2.2.1 «Γεκηνπξγία, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κηθξήο

δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο»
Η ππνδξάζε ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία/ ζηελ επέθηαζε/ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ κηθξήο
δπλακηθφηεηαο ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο. ηελ ππνδξάζε απηή επηιέμηκα είλαη ηα
ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη ηα κηθξά μελνδνρεία. Σα κηθξά μελνδνρεία γηα λα είλαη
επηιέμηκα δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 30 θιίλεο.
13.3

Κσδηθφο ππνδξάζεο: 19.2.2.2 Γεκηνπξγία, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρψξσλ

εζηίαζεο
θνπφο ηεο ππνδξάζεο είλαη ε ελίζρπζε ρψξσλ εζηίαζεο θαηάιιεισλ γηα ηελ αλάπαπζε
θαη ςπρηθή αλάηαζε θπξίσο ησλ πεξηεγεηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη επελδχζεηο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο:


Γεκηνπξγία, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο θέληξσλ εζηίαζεο (ηαβεξλψλ/
εζηηαηνξίσλ/ θαθεηεξηψλ / θιπ).



Γεκηνπξγία, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο άιισλ ρψξσλ εζηίαζεο (π.ρ
θαθελεία).

ηελ ππνδξάζε απηή επηιέμηκνη είλαη νη ρψξνη εζηίαζεο ησλ νπνίσλ ν ζπλνιηθφο
εζσηεξηθφο θαιπκκέλνο ρψξνο δελ ππεξβαίλεη ηα 250 η.κ.
13.4

Κσδηθφο ππνδξάζεο: 19.2.2.3 Δκπινπηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

21

Δκπινπηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ παξάδνζε, ηα
ηνπηθά πξντφληα, θιπ. Ωο παξάδεηγκα αλαθέξνληαη ηα ζεκαηηθά πάξθα, ηα εθζεηήξηα
πψιεζεο παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ, ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο παξαδνζηαθψλ
πξντφλησλ, ηα εξγαζηήξηα παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ /ηερλψλ/ άιισλ αζρνιηψλ, ηα
εξγαζηήξηα θαιψλ ηερλψλ, κνπζεηαθνί /εθζεζηαθνί ρψξνη, θ.α. Πην θάησ γίλεηαη αλάιπζε
ησλ εκπινπηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ:
Κσδηθφο

ππνδξάζεο:

19.2.2.3.1

Γεκηνπξγία,

επεθηάζεηο,

εθζπγρξνληζκνί

κνλάδσλ νηθνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδψλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο
Μέζα απφ ηελ ππνδξάζε επηδηψθεηαη:


ε δεκηνπξγία ή ν εθζπγρξνληζκφο κηθξψλ ή πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ εηδψλ
ιατθήο ηέρλεο θαη ρεηξνηερλίαο,



ε δεκηνπξγία ή ν εθζπγρξνληζκφο κηθξψλ ή πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ
αμηνπνηνχλ ηνπηθνχο θπζηθνχο πφξνπο θαη ην πξντφλ ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη σο
πξψηε χιε ζε άιιεο βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο ή ζηηο θαηαζθεπέο (π.ρ.
παξαγσγή ππινχ γηα ηα εξγαζηήξηα θεξακηθήο, επεμεξγαζία θνπθνπιηψλ
κεηαμνζθψιεθα θιπ),



Δλδεηθηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ κέζσ ηεο δξάζεο
είλαη: εξγαζηήξηα θεξακηθήο, ςεθηδσηνχ, θαιαζνπιεθηηθήο, θεληεηηθήο,
πθαληηθήο,

παξαδνζηαθψλ

ζηνιψλ,

μπινγιππηηθήο,

αξγπξνρξπζνρνταο,

επεμεξγαζίαο κεηάιινπ, δεξκάηηλσλ εηδψλ θιπ.
Κσδηθφο

ππνδξάζεο:

19.2.2.3.2

Γεκηνπξγία,

επεθηάζεηο

εθζπγρξνληζκνί

θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε γεσξγνθηελνηξνθηθά
πξντφληα
θνπφο ηεο ππνδξάζεο είλαη ε ελίζρπζε θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο πνπ
ζρεηίδνληαη

κε

ηελ

πψιεζε

γεσξγηθψλ

πξντφλησλ

θαη

παξαζθεπαζκάησλ

(π.ρ. καξκειάδεο, γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ).
Κσδηθφο ππνδξάζεο: 19.2.2.3.3 Γεκηνπξγία, επεθηάζεηο εθζπγρξνληζκνί άιισλ
εκπινπηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηνπηθφ πνιηηηζκφ, ηελ
ηνπηθή παξάδνζε, ηα ηνπηθά πξντφληα.

22

θνπφο ηεο ππνδξάζεο είλαη ε ελίζρπζε γηα ηε δεκηνπξγία, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφ
ρψξσλ αλαςπρήο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηνπηθφ πνιηηηζκφ, ηελ ηνπηθή παξάδνζε, ηα
ηνπηθά παξαγφκελα γεσξγηθά πξντφληα, ηα ηνπηθά πξντφληα. ηελ ππνδξάζε απηή
εληάζζνληαη ε δεκηνπξγία, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ζεκαηηθψλ πάξθσλ ηα νπνία
έρνπλ ζρέζε κε ηε γεσξγία, ηηο γεσξγηθέο αζρνιίεο ηνλ ηνπηθφ πνιηηηζκφ, ηελ ηνπηθή
παξάδνζε, ηα ηνπηθά παξαγφκελα γεσξγηθά πξντφληα θαη ηα ηνπηθά πξντφληα.
Σν ζεκαηηθφ πάξθν κπνξεί λα είλαη εμνπιηζκέλν κεκνλσκέλα ή ζπλδπαζηηθά κε αίζνπζα
εθπαηδεχζεσλ/

πνιιαπιψλ

ρξήζεσλ,

ρψξνπο

εζηίαζεο,

ρψξνπο

γεπζηγλσζίαο

δηακνξθσκέλνπο γηα γεπζηηθή δνθηκή, ρψξνπο παξαζθεπήο, παξνπζίαζεο θαη πψιεζεο
γεσξγηθψλ/ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη πξντφλησλ ρεηξνηερλίαο (π.ρ.
παξαγσγή εηδψλ θεξακηθήο, θαιαζνπιεθηηθήο, θεληεηηθήο, επεμεξγαζία θνπθνπιηψλ
κεηαμνζθψιεθα).
Ννείηαη φηη, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη νη απαηηνχκελεο πνιενδνκηθέο άδεηεο.

14 Δπηιέμηκεο δαπάλεο
14.1

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 45 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) Αξ.

1305/2013, αθνξνχλ δαπάλεο γηα:
(α) Οηθνδνκηθά έξγα
(β) Έξγα δηακφξθσζεο πεξηβάιινληα ρψξνπ
(γ) Νέα κεραλήκαηα, λέν εμνπιηζκφ θαη λέα έπηπια.
(δ) Ακνηβέο γηα παξνρή ππεξεζηψλ αξρηηεθηφλσλ, πνιηηηθψλ κεραληθψλ ή άιισλ
ζπκβνχισλ (επηκεηξεηψλ, κεραλνιφγσλ θιπ) πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο νηθνδνκηθέο
εξγαζίεο ή νηθνλνκηθψλ ζπκβνχισλ γηα ηελ εηνηκαζία Σερλννηθνλνκηθήο Μειέηεο.
14.2


Δλλνείηαη φηη:
Δπηιέμηκε γηα έγθξηζε είλαη ε δαπάλε πνπ ηεθκεξηψλεηαη κε επαξθή απνδεηθηηθά
ζηνηρεία.



Δπηιέμηκε γηα παξνρή ρνξεγίαο είλαη ε πξαγκαηηθή θαηαβιεζείζα δαπάλε πνπ
ζπλνδεχεηαη απφ ηηκνιφγηα θαη εμνθιεκέλεο απνδείμεηο ρσξίο ΦΠΑ.
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14.3

Οηθνδνκηθά έξγα:

14.3.1 Η ζπγθεθξηκέλε επηιέμηκε θαηεγνξία δαπαλψλ αθνξά ηε δεκηνπξγία, αλαβάζκηζε,
εθζπγρξνληζκφ θαη επεθηάζεηο θηηξίσλ θαη ππνζηαηηθψλ.
14.3.2 Σα θηίξηα/ ππνζηαηηθά ζπζηήλεηαη φπσο ζπλάδνπλ κε ηελ αξρηηεθηνληθή ζχλζεζε
θαη ηε κνξθνινγία ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη φπσο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα
κε ηελ παξαδνζηαθή ηνπηθή θνπδίλα, θνπιηνχξα θαη πνιηηηζκφ.
14.3.3 Η θαηεγνξία δαπαλψλ πεξηιακβάλεη:


Αλέγεξζε ή/θαη επέθηαζε ή/θαη απνθαηάζηαζε θηηξίσλ θαη ππνζηαηηθψλ. ε
πεξίπησζε πνπ ε αλέγεξζε δηελεξγείηαη ζε αθίλεην πνπ δελ αλήθεη ζηνλ αηηεηή,
ηφηε απαηηείηαη ζπκθσλία κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ κεηαμχ ηνπ αηηεηή θαη ηνπ
ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ, ε νπνία λα έρεη δηάξθεηα άλσ ησλ πέληε εηψλ.
εκεηψλεηαη φηη ε αγνξά θηηξίνπ, θαζψο θαη ην θφζηνο απφθηεζεο ηεο γεο δελ
απνηεινχλ επηιέμηκεο δαπάλεο.



Τπνδνκέο γηα ειεθηξνκεραλνινγηθέο θαη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, κέηξα
ππξαζθάιεηαο, θιηκαηηζκνχ θαη εμαεξηζκνχ.



Τπνδνκέο γηα εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, κείσζεο
ηεο ξχπαλζεο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη λεξνχ θαζψο θαη ζπζηήκαηα
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο.



Γαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε βειηίσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο
πνηφηεηαο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηα λέα πξφηππα πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ
Δπξσπατθή λνκνζεζία.

14.3.4 Γηα νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη κε ηελ αίηεζε λα επηζπλάπηεηαη ε
Πνιενδνκηθή Άδεηα. Η κε πξνζθφκηζε ηεο Πνιενδνκηθήο άδεηαο κε ηελ
αίηεζε απνηειεί ιφγν απφξξηςεο Η πξνζθφκηζε ηεο Άδεηαο Οηθνδνκήο κπνξεί
λα γίλεη κέρξη θαη ηξεηο κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Πξνθαηαξηηθήο Έγθξηζεο.
Δπέθηαζε ηεο πεξηφδνπ πξνζθφκηζεο ηεο Άδεηαο Οηθνδνκήο κπνξεί λα
απνθαζηζηεί θαη λα θνηλνπνηεζεί πξνο ηνπο αηηεηέο απφ ηελ ΟΣΓ κεηά απφ
έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο (Μνλάδα Δθαξκνγήο).
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14.3.5 Γηα ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ
θηηξίσλ (εμαηξνπκέλεο ηεο αμίαο ηεο γεο) βάζεη ηεθκεξησκέλσλ παξαζηαηηθψλ
φπσο ηηκνιφγηα, απνδείμεηο, βεβαηψζεηο θιπ.
14.3.6 ηηο πεξηπηψζεηο ηδηνθαηαζθεπψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαζθεπψλ απφ
ζπγγεληθά πξφζσπα/ επηρεηξήζεηο ή/θαη εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζε ζπγγεληθά
πξφζσπα, ζα ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ην θφζηνο ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ην
νπνίν ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη κε ηα ηηκνιφγηα/ παξαζηαηηθά αγνξάο ηνπο. Η
αμηνπνίεζε ησλ εξγαηηθψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο σθειεί
ηελ επηρείξεζε, αθνχ νδεγεί ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηεο.
14.3.7 ε πεξηπηψζεηο αηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ε πινπνίεζε ησλ
νπνίσλ άξρηζε πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη
Τπεχζπλε Γήισζε ππνγξακκέλε ηφζν απφ ηνλ αηηεηή φζν θαη απφ ηνλ
αξρηηέθηνλα/πνιηηηθφ κεραληθφ ηνπ έξγνπ, ζηελ νπνία λα γίλεηαη ιεπηνκεξήο
πεξηγξαθή ησλ πινπνηεζέλησλ εξγαζηψλ, καδί κε αλαιπηηθή θαηάζηαζε
πεξηγξαθήο ηνπ θφζηνπο ηνπο . Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη ελ ιφγσ δαπάλεο δελ ζα
ζεσξνχληαη επηιέμηκεο.
14.3.8 Ννείηαη φηη νπνηεζδήπνηε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, κεηαηξνπέο θαη επεθηάζεηο ζα
γίλνληαη απνδεθηέο γηα ζθνπνχο ελίζρπζεο κφλν εθφζνλ εμαζθαιίδνληαη φιεο νη
ζρεηηθέο

άδεηεο

θαη

παξνπζηάδνληαη

ηα

απαηηνχκελα

παξαζηαηηθά

φπσο

αλαιχνληαη ζην έληππν αίηεζεο.
14.4

Έξγα δηακφξθσζεο πεξηβάιινληα ρψξνπ

Η θαηεγνξία απηή ησλ δαπαλψλ πεξηιακβάλεη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, κε θηλεηφ
εμνπιηζκφ, αγνξά απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη Η/Μ εμνπιηζκνχ, ειεθηξηθέο-πδξαπιηθέοκεραλνινγηθέο

εγθαηαζηάζεηο,

δηακφξθσζε

ρψξσλ

ζηάζκεπζεο,

δεκηνπξγία

αζινπαηδηψλ κηθξήο θιίκαθαο (γήπεδα, θαιαζφζθαηξαο, πεηφζθαηξαο, αληηζθαίξηζεο,
θιπ.),

παηδηθήο

ραξάο,

πδαηνδεμακελήο,

θνιπκβεηηθήο

δεμακελήο,

πεξγθφισλ,

πιαθνζηξψζεσλ, πεξηηνηρηζκάησλ, βαζκίδσλ, θιπ.) ζε ζρέζε κε ηνλ πεξηβάιινληα
ρψξν.
14.5

Μεραλήκαηα/

εμνπιηζκφο/

έπηπια:

Η

αγνξά

λένπ

εμνπιηζκνχ,

λέσλ

κεραλεκάησλ θαη λέσλ επίπισλ είλαη επηιέμηκε. Οπνηνζδήπνηε εμνπιηζκφο, κεράλεκα
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θξηζεί επηιέμηκν γηα ελίζρπζε, ζα πξέπεη λα θέξεη πηλαθίδα κε κνλαδηθφ αξηζκφ (serial
number).
14.5.1 ια ηα κεραλήκαηα / κεραληθφο εμνπιηζκφο πνπ εληζρχνληαη πξέπεη λα είλαη
θαηλνχξγηα (brand new) θαη λα είλαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο. Αλεμάξηεηα απφ ην
έηνο θαηαζθεπήο, ηα κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα θαη
θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν ζα ειέγρεηαη θαηά πφζνλ ε θαηάζηαζε ηνπο
αληαπνθξίλεηαη γηα θαηλνχξγην κεράλεκα/ εμνπιηζκφ.
14.5.2 εκεηψλεηαη φηη ν θηλεηφο εμνπιηζκφο κε αμία αλά ηεκάρην θάησ ησλ 100 επξψ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) δελ επηρνξεγείηαη. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη
θαξέθιεο θαη ηα ηξαπέδηα, ησλ νπνίσλ ε αμία αλά ηεκάρην κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξε ησλ 100 επξψ.
14.5.3 Δπίζεο, ηα ζθεπή (καραηξνπήξνπλα, πηάηα, πνηήξηα, ρχηξεο, ηαςηά, θηι), νη κηθξέο
ειεθηξηθέο ζπζθεπέο (θαθεηηέξα, ηνζηηέξα, βξαζηήξαο, θηι.) θαη ν ηκαηηζκφο
(ζεληφληα, θνπβέξηεο, θνπβεξιί, παπιψκαηα, θνπξηίλεο, ηξαπεδνκάληεια θηι.) δελ
είλαη επηιέμηκα γηα ζθνπνχο ρνξεγίαο.
14.5.4 πζηήλεηαη ε θηλεηή επίπισζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ ηεο
νηθνδνκήο λα ζέβεηαη ηελ αξρηηεθηνληθή ζχλζεζε θαη ηε κνξθνινγία ηνπ θηηξίνπ
θαζψο θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ. Να απνθεχγεηαη ε ρξήζε
παξαδνζηαθψλ επίπισλ θαη αληηθεηκέλσλ απφ άιιε ρψξα θαη πνπ ηείλνπλ λα
ζπγρχδνπλ θαη λα παξαπιαλνχλ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη
δηαθφζκεζεο ζηελ Κχπξν. Δπίζεο, λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε απνκηκήζεσλ πιηθψλ
(π.ρ. πιαζηηθφ ή αινπκίλην πνπ κηκνχληαη ην μχιν) φπσο θαη πιαζηηθέο θαξέθιεο
θαη ηξαπέδηα καδηθήο παξαγσγήο. Δπηπξφζζεηα, λα απνθεχγεηαη ε ηνπνζέηεζε
θεξαηψλ ηειεφξαζεο, δνξπθνξηθψλ θεξαηψλ θ.ιπ. ζε ηδηαηηέξσο εκθαλή ζεκεία
θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ, θσηνβνιηατθψλ πιαθψλ ζε
εκθαλή ζεκεία ησλ θηηζκάησλ. Δπίζεο, λα απνθεχγεηαη ε ηνπνζέηεζε
ηππνπνηεκέλσλ δηαθεκηζηηθψλ ηεληψλ θιπ. Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα επαξθεί
ρσξίο λα δεκηνπξγεί ζπλσζηηζκφ ζηνλ ρψξν θαη λα επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε
δηαθίλεζε ησλ ζακψλσλ. ε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη ζπλδπαζκφο παξαδνζηαθψλ
θαη κνληέξλσλ επίπισλ ζπζηήλεηαη απηφο λα είλαη αξκνληθφο θαη πξνζζέηεη
αηζζεηηθή θαη άλεζε ζηνπο ζακψλεο.
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14.5.5 Σν θφζηνο ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πάλσ ζην νπνίν ζα ππνινγίδεηαη
ε ρνξεγία, ζεκαίλεη ηελ ηηκή CIF (Cost, Insurance and Freight -Αμία, Αζθάιεηα θαη
Ναχινο) φηαλ απηά εηζάγνληαη απφ άιιε ρψξα απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε ή ηελ
ηηκή αγνξάο (ηηκνινγίνπ) φηαλ απηά αγνξάδνληαη απφ ηελ εγρψξηα αγνξά.
14.5.6 Παξαδείγκαηα επηιέμηκνπ εμνπιηζκνχ:
 Δληνηρηζκέλνο εμνπιηζκφο
 Κηλεηφο Δμνπιηζκφο
 Μεραλήκαηα
 πζηήκαηα θιηκαηηζκνχ, εμαεξηζκνχ θαη κέηξσλ ππξαζθάιεηαο.
 Ηιεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο
14.6

Ακνηβέο πκβνχισλ:

14.6.1 Σν επηιέμηκν πνζφ γηα ρνξεγία γηα ηηο δαπάλεο κειέηεο θαη επίβιεςεο
Αξρηηεθηφλσλ, Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Δπηκεηξεηψλ,
Γηαθνζκεηψλ Δζσηεξηθνχ/ Δμσηεξηθνχ Υψξνπ θαη άιισλ παξφκνησλ δαπαλψλ,
δελ ζα ππεξβαίλεη ην 8% ησλ ζπλνιηθψλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα ηηο θηηξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο2. εκεηψλεηαη φηη ε επηιέμηκε ακνηβή γηα ηε ζπλνιηθή επίβιεςε ηνπ
έξγνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ην 2% θαη ε ακνηβή γηα ηηο κειέηεο ην 6%, ησλ ζπλνιηθψλ
επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο.
14.6.2 Σν αλψηαην επηιέμηκν πνζφ γηα ηελ εηνηκαζία Σερλννηθνλνκηθήο Μειέηεο
αλέξρεηαη ζηα €2.000 (πνζφ ρνξεγίαο €1.000 – €1.200 –βι. παξάγξαθν 11-). Σν
αλψηαην επηιέμηκν πνζφ γηα ηελ εηνηκαζία απινπνηεκέλνπ ρεδίνπ Βειηίσζεο
Σερλννηθνλνκηθήο Μειέηεο αλέξρεηαη ζηα €200 (πνζφ ρνξεγίαο €100– €120 –βι.
παξάγξαθν 11-). Η Σερλννηθνλνκηθή Μειέηε/ ην απινπνηεκέλν ρέδην Βειηίσζεο
γηα λα είλαη επηιέμηκε δαπάλε δελ ζα πξέπεη λα έρεη εηνηκαζηεί απφ ηελ ΟΣΓ ζηελ
νπνία έρεη ππνβιεζεί ε αίηεζε.
14.6.3 εκεηψλεηαη φηη, ην θφζηνο εηνηκαζίαο ηεο αίηεζεο δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε, ελψ
ηεο ηερλννηθνλνκηθήο κειέηεο θαη ηνπ απινπνηεκέλνπ ρεδίνπ Βειηίσζεο είλαη

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ππφ αλαθνξά πνζνζηνχ δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ
ηελ εηνηκαζία ηεο Σερλννηθνλνκηθήο Μειέηεο/ ηνπ Απινπνηεκέλνπ ρεδίνπ Βειηίσζεο γηα ηα νπνία ηζρχνπλ
ηα φζα αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 14.6.2 θαη 14.6.3.
2
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επηιέμηκν. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ρνξεγίαο ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί αληίγξαθν
ηεο ζρεηηθήο κειέηεο.
14.7

Με επηιέμηκεο δαπάλεο:

14.7.1 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα αθφινπζα δελ ζεσξνχληαη επηιέμηκεο δαπάλεο:
1.

Ο ΦΠΑ ζε νπνηαδήπνηε θαηεγνξία δαπαλψλ.

2.

Οη ρξεσζηηθνί ηφθνη, νη πξνκήζεηεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηα έμνδα
ζπλαιιάγκαηνο θαη νη ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαζψο θαη ηα ινηπά
θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα.

3.

Πξφζηηκα, ρξεκαηηθέο πνηλέο θαη έμνδα γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ.

4.

Σα εξγαηηθά ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ε νηθνγελεηαθή εξγαζία.

5.

Γαπάλεο πνπ αθνξνχλ νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ, ε
πινπνίεζε/ αγνξά ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο.

6.

Σν θφζηνο εηνηκαζίαο ηεο αίηεζεο.

7.

Γαπάλεο ησλ νπνίσλ ε πξαγκαηηθή θαηαβνιή ηνπο δελ ηεθκεξηψλεηαη κε επαξθή
απνδεηθηηθά ζηνηρεία.

8.

Μεηαρεηξηζκέλα κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο.

9.

Η αγνξά ππεξεζηψλ απφ ζπγγεληθά πξφζσπα/ επηρεηξήζεηο ή/ θαη απφ εηαηξείεο
πνπ αλήθνπλ ζε ζπγγεληθά πξφζσπα.

10.

Η αγνξά θηηξίνπ, θαζψο θαη ην θφζηνο απφθηεζεο ηεο γεο.

11.

Γαπάλεο ζε Γηαηεξεηέεο Οηθνδνκέο ή Αξραία Μλεκεία.

12.

Σερλννηθνλνκηθή Μειέηε/ Απινπνηεκέλν ρέδην Βειηίσζεο ην νπνίν έρεη
εηνηκαζηεί απφ ηελ ΟΣΓ ζηελ νπνία έρεη ππνβιεζεί ε αίηεζε.

14.8

Ηκεξνκελία επηιεμηκφηεηαο ησλ Γαπαλψλ:

14.8.1 Οη δαπάλεο γηα λα είλαη επηιέμηκεο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο (εμαίξεζε απνηεινχλ νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ
ζηηο δηάθνξεο κειέηεο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο επέλδπζεο).
14.8.2 Η πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο πξνθαηαξηηθήο έγθξηζεο απφ
ηελ ΟΣΓ, γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ δηθαηνχρνπ θαη δελ δεζκεχεη ηελ

28

ηειηθή απφθαζε ηεο ΟΣΓ θαη ηεο Μνλάδαο Δθαξκνγήο ηνπ Καζεζηψηνο ζρεηηθά
κε ηελ έγθξηζε ή κε ηεο αίηεζεο.
14.8.3 Γηα ζθνπνχο ηνπ Καζεζηψηνο, σο εκεξνκελία πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο
ζεσξείηαη:
1. Γηα ηα κεραλήκαηα/ εμνπιηζκφ ή πιηθά πνπ αθνξνχλ θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο
ηα νπνία εηζάγνληαη απφ ηελ αηηήηξηα επηρείξεζε απφ ην εμσηεξηθφ, ε εκεξνκελία
εηζαγσγήο ηνπο/ παξαιαβήο ηνπο.
2. Γηα ηα κεραλήκαηα/ εμνπιηζκφ/κεηαθνξηθά κέζα πνπ ε επηρείξεζε αγνξάδεη
απφ ηελ εγρψξηα αγνξά, ε εκεξνκελία ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ πξνκεζεπηή.
3. Γηα ηα θηίξηα/επεθηάζεηο θηηξίσλ θαη ππνζηαηηθψλ/δηακφξθσζε ρψξσλ θαζψο
θαη γηα ηηο ππφινηπεο δαπάλεο, νη εκεξνκελίεο ησλ ηηκνινγίσλ πνπ ζα
παξνπζηάδνληαη.
14.9

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ

14.9.1 Καηά ην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ επελδπηηθψλ δξάζεσλ, γηα λα
ζεσξνχληαη νη πιεξσκέο επηιέμηκεο δαπάλεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ηεξνχληαη
ηα πην θάησ:
14.9.2 ε φινπο ηνπο αηηεηέο πνπ εγθξίλνληαη πξνθαηαξθηηθά ζα απνζηέιιεηαη:
α) επηζηνιή γηα αλαλέσζε ηεο γξαπηήο δήισζεο ηνπ αηηεηή γηα ηε ρνξήγεζε
ελίζρπζεο de minimis θαη β) επηζηνιή πξνθαηαξθηηθήο έγθξηζεο. Η επηζηνιή
πξνθαηαξθηηθήο έγθξηζεο ζα απνζηαιεί αθνχ πξψηα αλαλεσζεί ε γξαπηή δήισζε
ηνπ αηηεηή γηα ηε ρνξήγεζε ελίζρπζεο de minimis.
14.9.3 Γηα φιεο ηηο δαπάλεο, απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζεσξνχληαη ηα πξσηφηππα
εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ θαη νη απνδείμεηο
εμφθιεζήο ηνπο.
14.9.4 ε πεξίπησζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο πιεξσκήο ζα πξέπεη:
14.9.4.1

Ο εξγνιάβνο λα ππνβάιεη ζην δηθαηνχρν αίηεκα πιεξσκήο δαπαλψλ, ην

νπνίν πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηηκνιφγηα ή/ θαη νπνηαδήπνηε άιια έγγξαθα
κέζσ ησλ νπνίσλ ε αίηεζε κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί επαξθψο αλαιφγσο ηεο
πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ, κε βάζε ην δειηίν πνζνηήησλ.
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14.9.4.2

Ο κειεηεηήο/ επηβιέπσλ κεραληθφο ηνπ έξγνπ αθνχ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο

απαξαίηεηνπο ειέγρνπο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο ηεο αίηεζεο
(θαηαιιειφηεηα ηεο ηεθκεξίσζεο θαη ηεο θπζηθήο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ) ζα
εθδίδεη δηαηαθηηθφ πιεξσκήο.
14.9.4.3

Ο δηθαηνχρνο βάζεη ηνπ δηαηαθηηθνχ πιεξσκήο ζα θαηαβάιεη ην αληίζηνηρν

πνζφ ζηνλ εξγνιάβν. Η θαηαβνιή ηεο πιεξσκήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηηο
πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε κεζφδνπο.
14.9.4.4

Ο εξγνιάβνο ζα εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφδεημε πξνο ην δηθαηνχρν.

14.9.4.5

Ο δηθαηνχρνο, ζχκθσλα κε ηηο πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε

θάζεηο ηνπ Έξγνπ ζα ππνβάιεη ζηελ ΟΣΓ, αίηεκα πιεξσκήο κε ηα ζρεηηθά
αξηζκεκέλα, επίζεκα θαη εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα, κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε
πιεξσκή ηεο ζρεηηθήο επηδφηεζεο πνπ ηνπ αλαινγεί.
14.9.5 ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε δελ αθνξά νηθνδνκηθέο εξγαζίεο γηα ηε δηεπζέηεζε
ηεο πιεξσκήο ν δηθαηνχρνο αθνχ θαηαβάιεη ζηνλ πσιεηή ηελ πιεξσκή ζα
ππνβάιεη ζηελ ΟΣΓ, αίηεκα πιεξσκήο, ζχκθσλα κε ηηο πεξηγξαθφκελεο ζηελ
παξνχζα Πξφζθιεζε θάζεηο ηνπ Έξγνπ. ην αίηεκα πιεξσκήο ζα πξέπεη λα
επηζπλάπηνληαη ηα ζρεηηθά αξηζκεκέλα, επίζεκα θαη εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα/
απνδείμεηο κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε πιεξσκή ηεο ζρεηηθήο επηδφηεζεο πνπ ηνπ
αλαινγεί.
14.9.6 Σα ηηκνιφγηα πξέπεη λα είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα,
πιήξσο ζπκπιεξσκέλα θαη λα αλαθέξνπλ φια ηα ζηνηρεία απηνχ πνπ ηα εθδίδεη,
κε ζθνπφ λα είλαη δπλαηφ λα γίλνληαη δηαζηαπξνχκελνη έιεγρνη. Σα πην πάλσ
έγγξαθα ζα πξέπεη λα εθδίδνληαη ζην φλνκα ηνπ αηηεηή.
14.9.7 Σα ηηκνιφγηα πξέπεη λα είλαη απφ εηαηξείεο ή απφ ηδηψηεο νη νπνίνη / εο είλαη
απαξαίηεηα εγγεγξακκέλνη / εο ζην Μεηξψν ΦΠΑ. Σηκνιφγηα πνπ ζα εθδίδνληαη
απφ θππξηαθέο επηρεηξήζεηο – πξνκεζεπηέο κεραλεκάησλ/ εμνπιηζκνχ πνπ δελ
είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Φ.Π.Α. δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά.
14.9.8 Σηκνιφγηα κε αμία πάλσ απφ €3.000 (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) δελ
ζα γίλνληαη απνδεθηά εάλ ε εμφθιεζε ηνπο γίλεηαη κε κεηξεηά. Οη πιεξσκέο ζα
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πξέπεη λα γίλνληαη κε επηηαγέο ηνπ δηθαηνχρνπ αηηεηή ζην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή ή
κε πηζησηηθή θάξηα ή κέζσ ηξαπέδεο θαη πάιηλ κφλν ζην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή.
Με ηελ ππνβνιή ησλ ηηκνινγίσλ / απνδείμεσλ πιεξσκήο (αίηεκα πιεξσκήο)
πξέπεη λα ππνβάιινληαη αληίγξαθα ησλ επηηαγψλ πνπ εθδφζεθαλ ή / θαη
ηξαπεδηθψλ εληνιψλ ή / θαη απνδείμεσλ ρξέσζεο πηζησηηθψλ θαξηψλ, θαζψο θαη
νη αλάινγεο θαηαζηάζεηο ινγαξηαζκνχ ηνπ αηηεηή (bank statements) ζηηο νπνίεο
ζα θαίλνληαη νη ρξεψζεηο πνπ έγηλαλ, κε βάζε ηηο πιεξσκέο πνπ έγηλαλ γηα ηα
ηηκνιφγηα πνπ ππνβάιινληαη κε ην αίηεκα πιεξσκήο.
14.9.9 εκεηψλεηαη φηη ε ελέξγεηα ηεο θνζηνιφγεζεο κηαο δξάζεο απφ ηνλ ίδην
πξνκεζεπηή κε δηάθνξα ηηκνιφγηα κε πνζφ πιεξσκήο θάησ ησλ 3.000 επξψ αλά
ηηκνιφγην, γηα απνθπγή ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο, δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή θαη
ηζρχεη ε ππνρξέσζε γηα ηνλ ηξφπν πιεξσκήο πνπ αλαθέξεηαη γηα ηα ηηκνιφγηα
πνπ αθνξνχλ πνζά πέξαλ ησλ 3.000 επξψ. Η ελέξγεηα θνζηνιφγεζεο ησλ
δηαθφξσλ δξάζεσλ κε πνζφ κηθξφηεξν ησλ 3.000 επξψ, πνπ αγνξάδνληαη ηελ ίδηα
ρξνληθή ζηηγκή, ζε δηαθνξεηηθά ηηκνιφγηα, γηα ηελ απνθπγή ηεο πην πάλσ
ππνρξέσζεο, δελ ζα γίλεηαη επίζεο απνδεθηή θαη πξέπεη ε εμφθιεζή ηνπο λα
γίλεηαη φπσο πξνλνείηαη γηα απηά κε αμία πάλσ απφ 3.000 επξψ.
14.9.10

Γηα κεραλήκαηα/ εμνπιηζκφ αμίαο πάλσ απφ €10.000 λα ππνβάιινληαη δχν

ζπγθξίζηκεο πξνζθνξέο απφ δηαθνξεηηθνχο πξνκεζεπηέο.
14.9.11

ηελ πεξίπησζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ αλεμάξηεηα απφ ην πνζφ

επέλδπζεο λα ππνβάιινληαη ηξεηο (3) ζπγθξίζηκεο πξνζθνξέο απφ ηξεηο
δηαθνξεηηθνχο αδεηνχρνπο εξγνιάβνπο. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε
αλαιπηηθφ Γειηίν Πνζνηήησλ, ην νπνίν ζα απνηειεί κέξνο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ.
14.9.12

ε πεξίπησζε πνπ είλαη αδχλαην λα πξνζθνκηζηεί δεχηεξε ή ηξίηε

πξνζθνξά απηφ ζα πξέπεη λα αηηηνινγεζεί γξαπηψο. Η ΟΣΓ ζα απνθαζίδεη θαηά
πφζν ε αηηηνινγία είλαη επαξθήο ή φρη.
14.9.13

Ο αηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηιέμεη ηελ πξνζθνξά κε ηε ρακειφηεξε

ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο επηζπκεί λα επηιέμεη ηελ
πξνζθνξά κε ηελ ςειφηεξε ηηκή, ζα πξέπεη λα αηηηνινγήζεη γξαπηψο ηελ
απφθαζή ηνπ ζηελ ΟΣΓ, ε νπνία ζα εμεηάζεη ην ζρεηηθφ αίηεκα θαη ζα αηηηνινγήζεη
γξαπηψο ηελ απφθαζή ηεο.
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14.9.14

Σν πνζφ ελίζρπζεο ζα θαηαβάιιεηαη απεπζείαο ζην Γηθαηνχρν θαη δελ

επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε ηνπ ζε ηξίηνπο.
14.9.15

ηηο πεξηπηψζεηο νκίισλ εηαηξεηψλ (επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3

ηεο χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ κε εκεξνκελία
06/05/2003 θαη αξηζκφ 2003/361/ΔΚ) - ε ρνξεγία ζα ζπκςεθίδεηαη έηζη ψζηε απηή
πνπ ζα δηθαηνχληαη φιεο νη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ λα κελ μεπεξλά ηα θαζνξηζκέλα
αλψηαηα πνζά.
14.9.16

ια ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ ζα επηρνξεγεζνχλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ επέλδπζε πνπ ιακβάλεη ηελ ελίζρπζε, ζα ζεσξνχληαη
απνζβεζηέα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ζα πξέπεη λα αγνξάδνληαη απφ ηξίηνπο. Καηά
ζπλέπεηα, ζε πεξηπηψζεηο αγνξάο πξντφλησλ ή πξψησλ πιψλ απφ ζπγγεληθά
πξφζσπα/ επηρεηξήζεηο, ή/θαη απφ εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζε ζπγγεληθά πξφζσπα,
ζα ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ην θφζηνο αγνξάο ή/θαη θαηαζθεπήο ηνπο. εκεηψλεηαη
φηη ε αγνξά ππεξεζηψλ δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε.
14.9.17

Η ΟΣΓ δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαζνξηζκνχ ηνπ ηειηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο

γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο δαπαλψλ ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο.
14.9.18

Ο Γηθαηνχρνο γηα λα ιάβεη ρνξεγία ζηα πιαίζηα ηνπ Καζεζηψηνο, ζα πξέπεη

λα έρεη δηεπζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κε ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
θαη ην Σκήκα Φνξνινγίαο (ΦΠΑ, Φφξν Δηζνδήκαηνο).
15 Άιιεο Τπνρξεψζεηο Γηθαηνχρσλ
15.1

Γηα ηελ πξνβνιή/ πιεξνθφξεζε πξέπεη λα ηεξνχληαη νη θαλφλεο πιεξνθφξεζεο

θαη δεκνζηφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 θαη ζηνλ
Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 808/ 2014.
15.2

Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη φπσο ηνπνζεηήζνπλ αθίζα κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά

κε ηελ ρξεκαηνδνηνχκελε πξάμε (ειάρηζην κέγεζνο Α3), φπνπ ζα επηζεκαίλεηαη ε
ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή απφ ηελ Έλσζε, ζε ζεκείν εχθνια νξαηφ απφ ην θνηλφ φπσο ε
είζνδνο ζε θηίξην.
15.3

ε πεξίπησζε πνπ ε ζπλνιηθή δεκφζηα ζηήξημε ππεξβαίλεη ηηο €50.000 νη

δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη φπσο ηνπνζεηήζνπλ ζε εκθαλέο ζεκείν ησλ εγθαηαζηάζεσλ
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ηνπο, κεηαιιηθή επεμεγεκαηηθή πηλαθίδα δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 150 εθ Υ 100 εθ φπσο
πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ, ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 808/ 2014.
15.4

ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δηαζέηεη δηαδηθηπαθφ ηφπν, πνπ δηαηεξεί γηα

επαγγεικαηηθή ρξήζε, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ζχληνκε πεξηγξαθή κε πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηνδνηνχκελε πξάμε, φπνπ ζα επηζεκαίλεηαη ε ρξεκαηνδνηηθή
ζπλδξνκή απφ ηελ Έλσζε.
15.5

Σνλίδεηαη φηη ε ρνξεγία επηζηξέθεηαη, εάλ ην έξγν εγθαηαιεηθηεί θαηά ην ζηάδην

πινπνίεζήο ηνπ ή εάλ εληφο πέληε εηψλ απφ ηελ ηειηθή πιεξσκή ζηνλ δηθαηνχρν, ζπκβεί
έλα απφ ηα αθφινπζα:
α) παχζε ή κεηεγθαηάζηαζε κηαο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο ησλ
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ
β) αιιαγή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ελφο ζηνηρείνπ ππνδνκήο, ε νπνία
παξέρεη ζε κία εηαηξεία ή δεκφζην νξγαληζκφ αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα·
γ) νπζηαζηηθή κεηαβνιή πνπ επεξεάδεη ηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο ή ηελ εθαξκνγή
ησλ φξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνλνκεχζνπλ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο
επέλδπζεο.
15.5.1 ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ελφο ζηνηρείνπ ππνδνκήο
ζα πξέπεη ν αηηεηήο λα απνηαζεί γξαπηψο πξνο ηε Μνλάδα Δθαξκνγήο ε νπνία
θαη ζα ηνπ δίλεη ή φρη ηε ζρεηηθή έγθξηζε.
16 Γηαδηθαζίεο Δμέηαζεο, Αμηνιφγεζεο θαη Έληαμεο ησλ Αηηήζεσλ
16.1

Δμέηαζε ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ

16.1.1 Η αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ γίλεηαη απφ ηελ εηδηθή
Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηεο ΟΣΓ πνπ απνηειείηαη απφ άηνκα θαηάιιεισλ
εηδηθνηήησλ πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο (ΔΓ)
LEADER ηεο ΟΣΓ. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία απηή ε ΟΣΓ ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηηο
Γξάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο, αθνχ πξψηα πξνβεί ζε
δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο επί ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ.

33

16.1.2 πγθεθξηκέλα ε ΟΣΓ πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο ηεο αίηεζεο θαη ζηνλ
έιεγρν ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο Πξφζθιεζεο.
16.2

Δπίζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ησλ Γηνηθεηηθψλ Διέγρσλ θαη
πξνθαηαξθηηθνί

επηηφπηνη έιεγρνη ζε πνζνζηφ 100% ησλ αηηήζεσλ. Οη

πξνθαηαξθηηθνί επηηφπηνη έιεγρνη, ζα γίλνληαη ζην πιαίζην εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ
γηα δηαπίζησζε ηεο κε πινπνίεζεο ή/θαη έλαξμεο πινπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ
γηα ηηο νπνίεο δηεθδηθείηαη ελίζρπζε. Πξνθαηαξθηηθφο επηηφπηνο έιεγρνο κπνξεί λα
δηελεξγεζεί θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν ΟΣΓ ρξεηάδεηαη λα εμαθξηβψζεη ή
δηεπθξηλίζεη νηηδήπνηε ζρεηηθφ κε ηελ αίηεζε θαη ε επί ηφπνπ επίζθεςε είλαη ν
θαηάιιεινο ηξφπνο.
16.2.1 ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη

πξνυπνζέζεηο

επηιεμηκφηεηαο ηεο αίηεζεο, απηή απνξξίπηεηαη θαη ε ΟΣΓ πξνηνχ απνζηείιεη
επηζηνιή απφξξηςεο ζηνλ αηηεηή, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηε Μνλάδα Δθαξκνγήο γηα
εμαζθάιηζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο.
16.2.2 Δάλ ην έληππν ηεο αίηεζεο δελ είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλν ή θαηά ηνλ έιεγρν
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνθχςνπλ ειιείςεηο εγγξάθσλ, ελεκεξψλεηαη γξαπηψο ην
ζπληνκφηεξν

ν

ελδηαθεξφκελνο

ν

νπνίνο

ππνρξενχηαη

εληφο

ηξηάληα

εκεξνινγηαθψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο ζρεηηθήο επηζηνιήο (κε
ηαρπδξνκείν, ηειενκνηφηππν ή θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν) ζηε δηεχζπλζε πνπ
έρεη δεισζεί, λα ζπκπιεξψζεη ηελ αίηεζε θαη λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα
δηθαηνινγεηηθά. Παξεξρνκέλεο άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο απηήο ή ζε πεξίπησζε
πνπ θαη ηα λέα ζηνηρεία θξίλνληαη αλεπαξθή, ε αίηεζε απνξξίπηεηαη θαη ε ΟΣΓ
πξνηνχ απνζηείιεη επηζηνιή απφξξηςεο ζηνλ αηηεηή, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηε
Μνλάδα Δθαξκνγήο, γηα εμαζθάιηζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο.
16.2.3 Οπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε ζηηο αηηνχκελεο ππνδξάζεηο ή θαη ζηα
αηηνχκελα πφζα δελ επηηξέπεηαη κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
αηηήζεσλ κέρξη θαη ηελ απφθαζε γηα έγθξηζε ή απφξξηςε ηεο Αίηεζεο γηα
ζπκκεηνρή ζηε Γξάζε. Η αιιαγή ζηα αηηνχκελα πνζά ησλ ππνδξάζεσλ δελ
κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ζε θαλέλα ζηάδην ηεο Αίηεζεο κεηά ηελ ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Αηηήζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη νπνηαδήπνηε
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δπζθνιία ζηελ πινπνίεζε θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο

ν αηηεηήο έρεη ηε

δπλαηφηεηα ηξνπνπνηήζεσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα γίλεη εθ λένπ αμηνιφγεζε
θαη αλ ε αίηεζε ιάβεη κεγαιχηεξε βαζκνινγία απφ ηελ αίηεζε κε ηελ ρακειφηεξε
βαζκνινγία έγθξηζεο, ηφηε ζα εγθξηζεί, δηαθνξεηηθά ε αίηεζε ζα απνξξηθζεί. ε
πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ν αηηεηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα
επηζηξέςεη ην πφζν ην νπνίν έρεη ιάβεη. Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο
ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο.

17 Αμηνιφγεζε - Βαζκνιφγεζε ησλ Αηηήζεσλ
17.1

Οη αηηήζεηο νη νπνίεο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζα πεξλνχλ ζε

επφκελν ζηάδην θαηά ην νπνίν ζα αμηνινγνχληαη/ βαζκνινγνχληαη. Η αμηνιφγεζε ησλ
αηηήζεσλ ζα γίλεηαη κε ηα ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ ππνβιεζεί θαηά ηελ ηειεπηαία
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
17.2

Θα εγθξίλνληαη νη αηηήζεηο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο αλάινγα κε ηε βαζκνινγία

πνπ εμαζθαιίδνπλ κε βάζε ην ζχζηεκα κνξηνδφηεζεο (βι. Παξάξηεκα 1), κέρξη ηελ
εμάληιεζε ησλ δηαζέζηκσλ πηζηψζεσλ. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζα επηιέγεηαη ε
αίηεζε πνπ ιακβάλεη πεξηζζφηεξα κφξηα ζην θξηηήξην κε ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα. ηελ
πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηζνβαζκία θαη ζε απηφ ην ζεκείν ηφηε ζα εμεηάδνληαη κε ηελ ίδηα
δηαδηθαζία θαηά ζεηξά ηα θξηηήξηα κε ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα. Δάλ κεηά απφ απηή ηε
δηαδηθαζία εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ηζνβαζκία, ηφηε ζα επηιέγεηαη απφ ηελ ΟΣΓ ε αίηεζε
πνπ ππνβάιιεηαη ρξνλνινγηθά πξψηε. Σν ζχζηεκα κνξηνδφηεζεο βαζίδεηαη ζε θξηηήξηα
πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηα αθφινπζα:
I.

Υξήζε ηεο επέλδπζεο

II.

Πξνψζεζε γεσξγηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο

III.

Πξνψζεζε λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο

IV.

Δηνηκφηεηα πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο

V.

Παξαδνζηαθφο Υαξαθηήξαο Γήκνπ/ Κνηλφηεηαο

VI.

πκπιεξσκαηηθφηεηα Δπέλδπζεο

VII.

Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε αηηήηή/ηξηαο

VIII.

Γεσγξαθηθή πεξηνρή

IX.

Σήξεζε αλαγλσξηζκέλσλ πξνηχπσλ, ζπκκεηνρή ζε αλαγλσξηζκέλα
ζπζηήκαηα πνηφηεηαο
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X.

Πξνψζεζε γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο

18 Δπηινγή ησλ Έξγσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ
18.1

Η ΟΣΓ ζε φια ηα ζηάδηα γηα ηελ επηινγή ησλ Έξγσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ

έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη
ηεο ΔΓ LEADER, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο κε ηελ
ππνβνιή ησλ δξάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη γηα έγθξηζε.
18.2

Oη αηηήζεηο ζα θαηαρσξνχληαη απφ ηηο ΟΣΓ ζην Λνγηζκηθφ Πξφγξακκα. Γηα ην

ζθνπφ απηφ, ζα δνζεί ζε ζπγθεθξηκέλνπο ιεηηνπξγνχο ησλ ΟΣΓ θσδηθφο πξφζβαζεο ζην
Λνγηζκηθφ Πξφγξακκα.
18.3

Μεηά ηε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ ειέγρσλ θαη ηε ιήςε ηεο πξνθαηαξθηηθήο

απφθαζεο απφ ηελ ΟΣΓ, ε ΟΣΓ ππνβάιιεη ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο ηηο αηηήζεηο. ε
ζρεηηθφ πξαθηηθφ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε θαηάηαμε ησλ αηηήζεσλ, βάζεη ηεο
βαζκνινγίαο πνπ έιαβαλ, θαζψο θαη πνηεο απφ ηηο αηηήζεηο πξνηείλνληαη γηα έγθξηζε
βάζεη ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ. Σν ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ πξνο ηελ ΟΣΓ έσο ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ εγθεθξηκέλσλ αηηήζεσλ ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηηο 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο. ε πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο ην
ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα δχλαηαη λα δηαθνξνπνηεζεί κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο
Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο).
18.4

Η Μνλάδα Δθαξκνγήο ζα αζθεί ηνπο αλαγθαίνπο ειέγρνπο ζε ζπλεξγαζία, φπνπ

απηφ απαηηείηαη, κε πνιηηηθφ κεραληθφ ή/ θαη άιινπο εκπεηξνγλψκνλεο θαη ζα επηθπξψλεη
ηηο απνθάζεηο ηεο ΟΣΓ φζνλ αθνξά ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ αηηήζεσλ (επηιεμηκφηεηα
δαπαλψλ, νηθνλνκνηερληθή αμηνιφγεζε έξγσλ θηι.) θαη ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε
(ζχλζεζε ΔΓ LEADER, ζχλζεζε Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, ηήξεζε δηαδηθαζίαο θαη
ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ζχκθσλα κε ηελ πξφζθιεζε). ηε ζπλέρεηα ε Μνλάδα
Δθαξκνγήο κεηαβηβάδεη ζηελ ΟΣΓ ηνλ θαηάινγν κε ηα Έξγα πνπ εγθξίλνληαη ή
απνξξίπηνληαη.
18.5

Μεηά ηελ απνζηνιή ηνπ θαηαιφγνπ απφ ηε Μνλάδα Δθαξκνγήο, κε ηελ νπνία

ελεκεξψλεηαη ε ΟΣΓ θαηά πφζν νη απνθάζεηο ηεο επηθπξψλνληαη, ε ΟΣΓ ελεκεξψλεη
γξαπηψο ζε πξψην ζηάδην ηνπο αηηεηέο πνπ απνξξίθζεθαλ αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο
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απφξξηςήο ηνπο θαη ην δηθαίσκά ηνπο λα ππνβάινπλ έλζηαζε ζηελ ΟΣΓ εληφο 30
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ.
18.6

Σπρφλ ελζηάζεηο ζα εμεηάδνληαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηεο ΟΣΓ, ε

νπνία ζα ζπζηαζεί επί ηνχησ θαη ζα απνηειείηαη απφ άηνκα, ηα νπνία δελ είραλ εκπιαθεί
ζηελ αξρηθή αμηνιφγεζε. Η Δπηηξνπή ζα εμεηάδεη ηηο ελζηάζεηο, ζα ηεξεί πξαθηηθά θαη ζα
ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ εληζηάκελν. ηελ πεξίπησζε έγθξηζεο έλζηαζεο, ηφηε ζα
πξέπεη λα επαλαιεθζεί ε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηα ζεκεία 18.3, 18.4 θαη 18.5 θαη
ζηε ζπλέρεηα ε ΟΣΓ κεηαβηβάδεη ηνλ Σειηθφ Καηάινγν πξνο ηελ Μνλάδα Δθαξκνγήο.
18.7

Αθνχ παξέιζεη ε ρξνληθή πεξίνδνο ησλ ελζηάζεσλ θαη ε ΟΣΓ έρεη ιάβεη έγθξηζε

γηα ηνλ Σειηθφ Καηάινγν απφ ηε Μνλάδα Δθαξκνγήο, ε ΟΣΓ εθδίδεη ηελ Πξνθαηαξθηηθή
Έγθξηζε ησλ Έξγσλ, κε θνηλνπνίεζε ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο. ε πεξίπησζε πνπ νη
αηηεηέο δηαθσλνχλ κε ηνπο φξνπο έγθξηζεο ηεο αίηεζήο ηνπο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ
ελζηάζεηο ζηελ ΟΣΓ εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ.
ηελ Πξνθαηαξηηθή Έγθξηζε ζα αλαθέξνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο, πινπνίεζεο
ησλ δξάζεσλ, νη ππνρξεψζεηο ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ρνξεγίαο
θαζψο θαη νη επηιέμηκεο δαπάλεο θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρνξεγίαο.
Γηα φζεο επηρεηξήζεηο δελ ππέβαιαλ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά γηα ηδία ζπκκεηνρή γηα
ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο θαηά ην ζηάδην ηεο αίηεζεο (π.ρ. θαηαζέζεηο,
ζρεηηθή έγθξηζε δαλείνπ ή άιιεο δηεπθφιπλζεο απφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα), ζα
δίδεηαη πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Πξνθαηαξηηθήο
Έγθξηζεο, γηα πξνζθφκηζε ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε πξνθαηαξηηθή έγθξηζε
ζα αθπξψλεηαη θαη νη πφξνη ζα δηαηίζεληαη ζε ηπρφλ επηιαρφληεο αηηεηέο.
Γηα φζεο επηρεηξήζεηο ε αίηεζε ηνπο πεξηιακβάλεη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη δελ
ππέβαιαλ ηελ άδεηα νηθνδνκήο θαηά ην ζηάδην ηεο αίηεζεο ζα δίδεηαη πξνζεζκία
ηξηψλ (3) κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξνθαηαξηηθήο έγθξηζεο, γηα
πξνζθφκηζε ηεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Πξνθαηαξηηθή Έγθξηζε ζα αθπξψλεηαη
θαη νη πφξνη ζα δηαηίζεληαη ζε ηπρφλ επηιαρφληεο αηηεηέο.
18.8

Οη ελζηάζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηνπο φξνπο έγθξηζεο ησλ αηηήζεσλ, ζα

εμεηάδνληαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ε νπνία ζπγθξνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο
ΟΣΓ κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο LEADER ηεο ΟΣΓ. Η Δπηηξνπή
Δλζηάζεσλ,

ζα απνηειείηαη απφ άηνκα, ηα νπνία δελ είραλ εκπιαθεί ζηελ αξρηθή
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αμηνιφγεζε. Η Δπηηξνπή ζα εμεηάδεη ηηο ελζηάζεηο, ζα ηεξεί πξαθηηθά θαη ζα ελεκεξψλεη
γξαπηψο ηνλ εληζηάκελν. ηελ πεξίπησζε έγθξηζεο έλζηαζεο, ηφηε ζα πξέπεη λα
επαλαιεθζεί ε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηα ζεκεία 18.3 18.4 θαη 18.5. ηε ζπλέρεηα ε
Μνλάδα Δθαξκνγήο αθνχ ιάβεη εθ λένπ ηνλ πξνηεηλφκελν θαηάινγν ησλ πξνο έγθξηζε
αηηήζεσλ, κεηαβηβάδεη ηνλ Σειηθφ Καηάινγν πξνο ηελ ΟΣΓ κε ηηο ηειηθέο ζέζεηο ηεο γηα
έγθξηζε ή απφξξηςε αηηήζεσλ.
18.9

Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ πξνο έληαμε δξάζεσλ ε ΟΣΓ εληφο 15

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε ησλ αηηήζεσλ ζην Λνγηζκηθφ
Πξφγξακκα θαη ππνβάιεη ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο (Δπαξρηαθά Γεσξγηθά Γξαθεία ηνπ
Σκήκαηνο Γεσξγίαο) ηηο πξσηφηππεο αηηήζεηο γηα ηηο δξάζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ
εγθξηζεί. ηηο αηηήζεηο ζα επηζπλάπηνληαη θαη ηα αληίγξαθα ησλ Πξνθαηαξηηθψλ
Δγθξίζεσλ, ηεο αλαζεσξεκέλεο γξαπηήο δήισζεο ηνπ αηηεηή γηα ηε ρνξήγεζε
ελίζρπζεο de minimis ηεο άδεηαο νηθνδνκήο (ζε πεξίπησζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ) θαη
ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ηδία ζπκκέηνρε γηα ηε γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο.
18.10 Οη δηθαηνχρνη πξνβαίλνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ θαη απνζηέιινπλ ηα
ζρεηηθά ηηκνιφγηα ή απνδείμεηο θαη ηπρφλ άιια έγγξαθα πνπ ζα δεηεζνχλ πξνο ηελ ΟΣΓ.
18.11 Η ΟΣΓ δηελεξγεί επηηφπηνπο ειέγρνπο, ζπκπιεξψλεη ηα απαξαίηεηα έληππα
επηηφπησλ ειέγρσλ, ειέγρεη ηα ηηκνιφγηα/απνδείμεηο θαη θαηαρσξεί ζην Λνγηζκηθφ
Πξφγξακκα κέζσ ησλ Δπαξρηαθψλ Γξαθείσλ ηνπ ΚΟΑΠ ηα απνηειέζκαηα ησλ
επηηφπησλ ειέγρσλ, ηα ηηκνιφγηα θαη άιια απαξαίηεηα ζηνηρεία. Μεηά ηελ θαηαρψξεζε
ησλ ηηκνινγίσλ, ε ΟΣΓ ππνβάιιεη ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο ηελ αίηεζε πιεξσκήο ηνπ
Γηθαηνχρνπ, ζηελ νπνία επηζπλάπηεη θαη φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. Η ΟΣΓ
ππνβάιιεη ηαπηφρξνλα ζπκπιεξσκέλν θαη ην έληππν πιεξσκήο, ζην νπνίν δηαθαίλεηαη ε
απφθαζε ηεο ΟΣΓ γηα ην πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζην δηθαηνχρν.
18.12 Η Μνλάδα Δθαξκνγήο πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηνπ πνζνζηνχ πινπνίεζεο ηνπ
Έξγνπ, φπνπ θξίλεη απαξαίηεην δηελεξγεί επηηφπηνπο ειέγρνπο, ειέγρεη φια ηα
επηζπλαπηφκελα παξαζηαηηθά θαη ην αίηεκα πιεξσκήο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη
απφιπηε ζπκθσλία κε ηηο ελέξγεηεο, ηα πνξίζκαηα θαη ηηο απνθάζεηο γηα πιεξσκή κε ηηο
ΟΣΓ, δηαβηβάδεη ζηνλ ΚΟΑΠ ηελ αίηεζε γηα πιεξσκή ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη ελεκεξψλεη ηελ
ΟΣΓ. Ννείηαη φηη, φπνπ δηαπηζηψλνληαη θελά/ ειιείςεηο/ αζάθεηεο ζηε ζπκπιήξσζε ησλ
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αηηήζσλ/ αηηεκάησλ πιεξσκήο ζα επηζηξέθνληαη ζηηο ΟΣΓ γηα δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο,
έηζη ψζηε ηα αηηήκαηα πιεξσκήο λα ππνβιεζνχλ εθ λένπ πιήξσο ζπκπιεξσκέλα.
18.13 Οη δηθαηνχρνη έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσλ γηα ηηο πιεξσκέο εληφο 30
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο, πξνο ηελ ΟΣΓ.
18.14 ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, ε ΟΣΓ ζα εμεηάδεη ην αίηεκα
ηξνπνπνίεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ππνβάιιεη ην ζρεηηθφ αίηεκα θαη ην πφξηζκά ηεο γηα
ην ζρεηηθφ αίηεκα ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο. Η Μνλάδα Δθαξκνγήο, ζα εμεηάδεη ην
πφξηζκα ηεο ΟΣΓ θαη φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν ζα εμεηάδεη ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο, ζε
ζπλεξγαζία, φπνπ απηφ απαηηείηαη, κε πνιηηηθφ κεραληθφ ή/θαη άιινπο εκπεηξνγλψκνλεο
θαη ζα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηελ ΟΣΓ γηα ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή ζέζε ηεο Μνλάδαο. ηε
ζπλέρεηα ε ΟΣΓ ζα ελεκεξψλεη γξαπηψο ην δηθαηνχρν ζρεηηθά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ
έρνπλ απνξξηθζεί/εγθξηζεί.
18.15 Ο ΚΟΑΠ θαη ε ΟΣΓ δε δεζκεχνληαη λα εγθξίλνπλ θαη λα θαηαβάινπλ εληζρχζεηο ζε
Έξγα, εάλ απφ ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο πνπ ζα δηελεξγεζνχλ, δηαπηζησζεί
αζπκβαηφηεηα κε ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο θαη ηνπο φξνπο ηνπ Καζεζηψηνο.
18.16 Ννείηαη φηη γηα νπνηεζδήπνηε απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο ΟΣΓ ζε ζρέζε
κε ηηο αηηήζεηο ηνπ Καζεζηψηνο 19.2 ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη πξαθηηθά, ηα νπνία ζα
δηαβηβάδνληαη ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο. Δπηπξφζζεηα νη ΟΣΓ νθείινπλ λα αθνινπζνχλ
πηζηά φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε πνπ ππέγξαςαλ κε ηελ
Γεληθή Γηεπζχληξηα ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο.

19 Τπνβνιή Δλζηάζεσλ ζηελ ΟΣΓ
19.1

Η ΟΣΓ ελεκεξψλεη ζε πξψην ζηάδην ηνπο αηηεηέο πνπ απνξξίθζεθαλ,

αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο απφξξηςήο ηνπο θαη ην δηθαίσκά ηνπο λα ππνβάινπλ έλζηαζε
ζηελ ΟΣΓ εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ.
19.2

Οη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηεο ΟΣΓ. Η ζχλζεζε

ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ είλαη αληίζηνηρε κε απηή ηεο
επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ
ζπκκεηάζρεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο Αίηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ.
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19.3

Η ελ ιφγσ επηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη αλαιπηηθά ε

αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο επί φισλ ησλ αηηηάζεσλ ησλ ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ.
19.4

Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ απφ ηελ επηηξνπή, ε ΔΓ

LEADER απνθαζίδεη επί ησλ ελζηάζεσλ κε βάζε ηε γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο
ελζηάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ΔΓ LEADER απνθιίλεη απφ ηε γλψκε ηεο επηηξνπήο
ελζηαζεσλ, ε ζρεηηθή ηεο απφθαζε πξέπεη λα αηηηνινγείηαη.
19.5

Η ΟΣΓ θνηλνπνηεί ηελ σο άλσ απφθαζε ηεο ΔΓ LEADER, ηελ Μνλάδα

Δθαξκνγήο. ηελ πεξίπησζε έγθξηζεο έλζηαζεο, ηφηε ζα πξέπεη λα επαλαιεθζεί ε
δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Παξάγξαθν 18 (νη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα
επαλαυπνβιεζνχλ ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο) θαη ζηε ζπλέρεηα ε Μνλάδα Δθαξκνγήο
κεηαβηβάδεη ηνλ Σειηθφ Καηάινγν πξνο ηελ ΟΣΓ.
19.6

Αθνχ παξέιζεη ε ρξνληθή πεξίνδνο ησλ ελζηάζεσλ θαη απνζηαιεί απφ ηε Μνλάδα

Δθαξκνγήο ν Σειηθφο Καηάινγνο κε ηνπο αηηεηέο νη νπνίνη εγθξίλνληαη ή απνξξίπηνληαη,
ε ΟΣΓ εθδίδεη ηελ Πξνθαηαξθηηθή Έγθξηζε ή ηελ Απφξξηςε ησλ Έξγσλ, κε θνηλνπνίεζε
ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο.

20 Έληαμε Έξγνπ ζηε Γξάζε 19.2.2
20.1

Η έληαμε ησλ έξγσλ πξαγκαηνπνηείηαη γηα φζεο εθ ησλ αηηήζεσλ επαξθνχλ νη

δηαζέζηκεο πηζηψζεηο αλά ππνδξάζε θαηά ηε θζίλνπζα ζεηξά ηεο νξηζηηθήο βαζκνινγίαο
ηνπο.
20.2

Γηα ηηο αηηήζεηο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην Καζεζηψο, ζα απνζηέιιεηαη επνζηνιή

Πξνθαηαξηηθή Έγθξηζεο ζηνλ Γηθαηνχρν ζηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ
Γηθαηνχρνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ρνξεγίαο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή.
20.3

Η έληαμε ηνπ Έξγνπ ζα γίλεηαη λννπκέλνπ φηη έρεη επηθαηξνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα

ηεο αηηήηξηαο επηρείξεζεο/ ηνπ αηηνχκελνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ
πξνηεηλφκελε επέλδπζε είηε κέζσ ηδίσλ πφξσλ (π.ρ. θαηαζέζεηο) είηε κέζσ ζρεηηθήο
έγθξηζεο δαλείνπ ή άιιεο δηεπθφιπλζεο απφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα. Γηα φζεο
επηρεηξήζεηο δελ ππέβαιαλ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
επέλδπζεο θαηά ην ζηάδην ηεο αίηεζεο, ζα δίδεηαη πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ, απφ ηελ
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εκεξνκελία ηεο Πξνθαηαξηθήο έγθξηζεο, γηα πξνζθφκηζε ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε
πξνθαηαξηηθή έγθξηζε ζα αθπξψλεηαη θαη νη πφξνη ζα δηαηίζεληαη ζε ηπρφλ επηιαρφληεο
αηηεηέο.
20.4

ε πεξίπησζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ γηα ηελ έληαμε ηνπ Έξγνπ απαηηείηαη ε

πξνζθφκεζε ηεο άδεηαο νηθνδνκήο κέρξη θαη ηξείο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
Πξνθαηαξηηθήο Έγθξηζεο ησλ ΟΣΓ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε πξνθαηαξηηθή έγθξηζε ζα
αθπξψλεηαη θαη νη πφξνη ζα δηαηίζεληαη ζε ηπρφλ επηιαρφληεο αηηεηέο.

21 Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο Τινπνίεζεο ησλ Έξγσλ
21.1

Η πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο πξαγκαηνπνηείηαη κε

δηαθάλεηα θαη κε ηνπο επλντθφηεξνπο δπλαηνχο φξνπο θαη δηέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή κε ην
είδνο ηνπ έξγνπ θαη ηε θχζε ηνπ δηθαηνχρνπ λνκνζεζία, ηα πξνβιεπφκελα ζην ΠΑΑ θαη
ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ 19 - LEADER, θαζψο θαη ηηο
εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο πνπ ππνγξάθηεθε κεηαμχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο θαη ηεο ΟΣΓ.
21.2

Η πιήξεο πινπνίεζε θαη απνπεξάησζε ησλ επελδχζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο

φξνπο πνπ ηίζεληαη ζηελ επηζηνιή Πξνθαηαξηηθήο Έγθξηζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζε
δηάζηεκα 24 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Πξνθαηαξηηθήο Έγθξηζεο. Δπελδχζεηο πνπ
δε ζα νινθιεξψλνληαη κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε γηα
ζθνπνχο ρνξεγίαο θαη ζα απνξξίπηνληαη γηα πιεξσκή. Δπέθηαζε ηεο πεξηφδνπ
πινπνίεζεο γηα ηνπο αηηεηέο κπνξεί λα απνθαζηζηεί θαη λα θνηλνπνηεζεί πξνο ηνπο
αηηεηέο απφ ηελ ΟΣΓ κεηά απφ έγθξηζε ηεο Μνλάδαο Δθαξκνγήο.
21.3

Η εκεξνκελία ιήμεο ηεο επέλδπζεο δηαπηζηψλεηαη απφ ηα ηηκνιφγηα θαη άιια

παξαζηαηηθά ή θαη κε επηηφπνπ επηζεψξεζή ηεο.
21.4

ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ πινπνίεζε, ππάξμεη αλαγθαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο

αίηεζεο πξέπεη, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο, λα εγθξηζεί
πξνεγνπκέλσο απφ ηελ ΟΣΓ θαη ηελ Μνλάδα Δθαξκνγήο ε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη απηή δελ επεξεάδεη ηνπο ζηφρνπο, ην ραξαθηήξα, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα,
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη βησζηκφηεηα ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ
ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ηνπ. Η αχμεζε ηνπ
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αξρηθά εγθεθξηκέλνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ είλαη
απνδεθηή γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηεο ελίζρπζεο. πλεπψο, νπνηαδήπνηε αχμεζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ δηθαηνχρν. Σξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην
ρξνλνδηάγξακκα, ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο πξνζεζκίεο, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηνπο
γεληθνχο θαλφλεο ηνπ ΠΑΑ.
21.5

Μεηά ηελ έγθξηζε/ απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο απφ ηελ ΟΣΓ θαη ηε

Μνλάδα Δθαξκνγήο, απνζηέιιεηαη ζηνλ αηηεηή επηζηνιή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε
ζρεηηθή έγθξηζε/ απφξξηςε αληίγξαθν ηεο νπνίαο ε ΟΣΓ απνζηέιιεη ζηε Μνλάδα
Δθαξκνγήο γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζην θάθειν ηεο αίηεζεο.
21.6

Μείσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ βαζηθψλ κεγεζψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ

(εκβαδά, φγθνη, δπλακηθφηεηεο) επηθέξεη αληίζηνηρε κείσζε ησλ πνζψλ ελίζρπζεο.
22 Σξφπνο Καηαβνιήο ηεο Υνξεγίαο
22.1

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην πνζφ ρνξεγίαο αλέξρεηαη ζηηο €10.000 ε πιεξσκή ζα

γίλεηαη ζε κία δφζε κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ
έξγνπ. Έξγα γηα ηα νπνία ην πνζφ ρνξεγίαο είλαη θάησ ησλ €10.000 ζα απνξξίπηνληαη.
22.2

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην πνζφ ρνξεγίαο (Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο) είλαη

πέξαλ ηνπ πνζνχ ησλ €10.000 ε θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο ρνξεγίαο κπνξεί λα γίλεηαη ζε
δχν (2) θάζεηο φπσο θαίλεηαη ζηνλ πην θάησ Πίλαθα.
Πίλαθαο 5: Καηαβνιή δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο

ΦΑΔΙ
Τινπνίεζεο Έξγνπ

Πηζηνπνηεζέλ Έξγν

Πνζνζηφ
Καηαβνιήο
Γεκφζηαο Υνξεγίαο

Α΄ Φάζε

Πηζηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ
50%
ηνπ
θπζηθνχ
θαη
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ
έξγνπ.
Πηζηνπνίεζε
νινθιήξσζεο
ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ
αληηθεηκέλνπ, ησλ ζηφρσλ ηνπ
έξγνπ
θαη
ηεο
έλαξμεο
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο

50%
επί
πηζηνπνηεζέληνο
επηιέμηκνπ θφζηνπο

Β΄ Φάζε
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ηνπ

50% επί ηνπ ππφινηπνπ
πηζηνπνηεζέληνο
επηιέμηκνπ θφζηνπο

Παξνρή ησλ εληζρχζεσλ ζε πνιιαπιέο δφζεηο
22.3

Δπίζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο αλαιχνληαη πην θάησ, παξέρεηαη

ε δπλαηφηεηα ζηνπο εγθεθξηκέλνπο αηηεηέο/ δηθαηνχρνπο λα ιάβνπλ ην πνζφ ηεο
ελίζρπζεο κέρξη θαη ζε ηέζζεξηο δφζεηο, βειηηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε ρξεκαηηθή
ξεπζηφηεηα ηεο πινπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ ηνπο. Παξέρεηαη δειαδή ε δπλαηφηεηα
ζηνπο δηθαηνχρνπο λα νινθιεξψζνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο κέρξη θαη ζε ηέζζεξα ζηάδηα
θαη λα ιακβάλνπλ ην αληίζηνηρν πνζφ ελίζρπζεο αλά ζηάδην, δηεπθνιχλνληαο κε ηνλ
ηξφπν απηφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζα ηζρχνπλ ηα
αθφινπζα:
22.3.1 Η θάζε δφζε ζα πξέπεη λα αθνξά πνζφ επέλδπζεο ηνπιάρηζηνλ 50.000 επξψ θαη
σο εθ ηνχηνπ ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ πεξηνξίδεηαη
σο αθνινχζσο:
(α) Γηα ηηο αηηήζεηο κε εγθεθξηκέλεο δξάζεηο χςνπο κέρξη 99.999,99 επξψ δελ
παξέρεηαη δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηεπθφιπλζεο θαη σο εθ
ηνχηνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα κία ή δχν δφζεηο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε γηα λα θαηαβιεζεί ε 1ε δφζε πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ ην
50% ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ.
(β) Γηα ηηο αηηήζεηο κε εγθεθξηκέλεο δξάζεηο χςνπο απφ 100.000 επξψ κέρξη
149.999,99 επξψ κπνξεί λα γίλεη κεξηθή αμηνπνίεζε ηεο δηεπθφιπλζεο ε νπνία
αθνξά ηελ δπλαηφηεηα θαηαβνιήο ηεο ελίζρπζεο ζε 3 δφζεηο.
(γ) Η δπλαηφηεηα γηα 4 δφζεηο αθνξά κφλν ηηο αηηήζεηο γηα εγθεθξηκέλεο επελδχζεηο
ίζεο ή κεγαιχηεξεο ησλ 150.000 επξψ.
22.4

Γηθαηνχρνη πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην Καζεζηψο, πξηλ ηελ θαηαβνιή ηεο

ελίζρπζεο πνπ αλαινγεί ζε επελδχζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο ππνβνιήο
ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο ηνπο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ηα αθφινπζα:
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Πίλαθαο 6:Γηθαηνινγεηηθά γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ πιεξσκψλ

Α/Α

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

1

Έγγξαθν λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (Παξάξηεκα 3Α/3Β) γηα ηελ αίηεζε
ρξεκαηνδφηεζεο ή άιιν επίζεκν έγγξαθν φπσο πιεξεμνχζην ή θαηαζηαηηθφ
γηα πηζηνπνίεζε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, απφ πηζηνπνηνχληα ππάιιειν.

2

πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ

3

Βεβαηψζεηο απφ ην Σκήκα Φνξνινγίαο ζηηο νπνίεο λα αλαθέξεηαη φηη ν
Γηθαηνχρνο έρεη ππνβάιεη φιεο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ δειψζεηο θαη έρεη
εμνθιήζεη φιεο ηηο νθεηιέο ηεο πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ, κε βάζε ηηο
λνκνζεζίεο ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο.

4

Βεβαίσζε απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ πνπ λα αλαθέξεη ην
ζπλνιηθφ αξηζκφ εξγνδνηνπκέλσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αίηεζεο (1 – 2 κήλεο
πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεο) θαη φηη ε επηρείξεζε έρεη ηαθηνπνηεκέλεο ηηο
εηζθνξέο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ ηεο ζην Σακείν Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ.

5

πκπιεξσκέλν ην αίηεκα πιεξσκήο ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη απφ
εμνθιεκέλα πξσηφηππα ηηκνιφγηα θαη ινηπά λφκηκα παξαζηαηηθά έγγξαθα,
πνπ εθδφζεθαλ ζην φλνκα ηνπ Γηθαηνχρνπ.
(i) Σα ηηκνιφγηα πξέπεη λα είλαη θαηαλεκεκέλα ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο αλά
θαηεγφξηα θαη λα θαηαρσξνχληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζε Πίλαθα
Παξαζηαηηθψλ.
(ii) ε πεξίπησζε πνπ ην ηηκνιφγην αθνξά πεξηζζφηεξεο απφ κηα εξγαζίεο,
πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη θσηνηππία ηνπ ηηκνινγίνπ ζε φιεο ηηο
εξγαζίεο.
(iii) ε πεξίπησζε πνπ έλα ηηκνιφγην πεξηέρεη κεξηθψο επηιέμηκεο δαπάλεο,
λα ππνγξακκίδνληαη νη επηιέμηκεο θαη ην ηηκνιφγην λα επηζπλάπηεηαη κε
ηελ εξγαζία ηελ νπνία αθνξά.
(iv) Καηαζηάζεηο ηνπ/σλ ηξαπεδηθνχ/σλ ινγαξηαζκνχ/σλ ηεο επηρείξεζεο/
θπζηθνχ πξνζψπνπ ζηηο νπνίεο λα θαίλνληαη νη εθθαζαξίζεηο ησλ
επηηαγψλ κε ηηο νπνίεο πιεξψζεθαλ νη επελδχζεηο

6

ε πεξίπησζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ δηαηαθηηθά εξγνιάβνπ/ ππεξγνιάβνπ

7

ε πεξίπησζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ επηθαηξνπνηεκέλν δειηίν πνζνηήησλ, κε
βάζε ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ
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8

Πηζηνπνίεζε ηνπ επηβιέπνληα αξρηηέθηνλα ή/θαη πνιηηηθνχ κεραληθνχ φηη φιεο
νη εξγαζίεο/πξνκήζεηεο ηηο νπνίεο αθνξνχλ ηα αλσηέξσ ηηκνιφγηα έρνπλ
εθηειεζηεί/αγνξαζηεί ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηελ αλάιπζε
εξγαζηψλ ζην δειηίν πνζνηήησλ

9

Τγεηνλνκηθφ Πηζηνπνηεηηθφ γηα Δπηρεηξήζεηο Σξνθίκσλ απφ ην Σκήκα
Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (Απαηηείηαη ε πξνζθφκηζή ηνπ κε ην αίηεκα
πιεξσκήο γηα ηελ ηειηθή πιεξσκή)

11

Καηάηαμε απφ ΚΟΣ –φπνπ εθαξκφδεηαη- (Απαηηείηαη ε πξνζθφκηζή ηνπ κε ην
αίηεκα πιεξσκήο γηα ηελ ηειηθή πιεξσκή)

12

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ηειεπηαίαο πιεξσκήο πξνο ηνλ Γηθαηνχρν ζα πξέπεη λα
ππνβάιεηαη ζρεηηθή δήισζε ηνπ αηηεηή ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο
ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ.

13

Σν Αίηεκα Πιεξσκήο ζα πξέπεη λα αθνξά πνζφ επέλδπζεο ηνπιάρηζηνλ
€50.000 (ζε πεξίπησζε πνιιαπιψλ πιεξσκψλ).

14

Σν Αίηεκα Πιεξσκήο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο δαπάλεο πνπ έρνπλ
εγθξηζεί.

15

ην Αίηεκα πιεξσκήο ν θηλεηφο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα έρεη αμία αλά
ηεκάρην άλσ ησλ 100 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ).

22.5

ηε ζπλέρεηα ε ΟΣΓ αθνχ πξνβεί ζηνλ δηνηθεηηθφ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη

δηελεξγήζεη ηνπο αλαγθαίνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο, δηαβηβάδεη ηελ απφθαζε κε ην
πξνηεηλφκελν πνζφ πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά,
ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί ζην δηθαηνχρν ε αλαινγνχζα, ζην
πινπνηεζέλ θπζηθφ αληηθείκελν, ελίζρπζε.
2 2 . 6 Η Μνλάδα Δθαξκνγήο αθνχ πξαγκαηνπνηήζεη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο
ειέγρνπο, πξνσζεί ηελ πιεξσκή ζηνλ ΚΟΑΠ. Ο ΚΟΑΠ ζα δηεπζεηεί ηελ ηειηθή
πιεξσκή πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο.
22.7

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, γηα θάζε επηιέμηκε δαπάλε πξέπεη λα ππνβάιινληαη απφ ηνπο

Γηθαηνχρνπο εμνθιεκέλα λφκηκα ηηκνιφγηα θαη απνδείμεηο. Σα ηηκνιφγηα πξέπεη
απαξαηηήησο λα αλαθέξνπλ ηα ζηνηρεία φπσο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6, ελψ ηα ηηκνιφγηα
γηα ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ηνπ
επηβιέπνληα αξρηηέθηνλα ή/θαη πνιηηηθνχ κεραληθνχ ηνπ έξγνπ.
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Πίλαθαο 7: Απαξαίηεηα ζηνηρεία ηηκνιφγησλ

Α/Α

Απαξαίηεηα ηνηρεηά Σηκνινγίσλ
(κεηξεηνίο θαη επί πηζηψζεη)

1

λνκα Πσιεηή ή Δπσλπκία Δηαηξείαο.

2

Γηεχζπλζε Πσιεηή ή Δηαηξείαο & ηειέθσλν επηθνηλσλίαο.

3

Ηκεξνκελία.

4

Αξηζκφο ΦΠΑ Πσιεηή ή Δηαηξείαο (ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αξηζκφο
ΦΠΑ λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηαπηφηεηαο ηνπ πσιεηή).
Πιήξεο πεξηγξαθή θαη ζηνηρεία εμνπιηζκνχ /κεραλεκάησλ/εξγαζηψλ. Γηα

5

εμνπιηζκφ/κεραλήκαηα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν κνλαδηθφο αξηζκφο (serial
number) ηνπο ζην ηηκνιφγην.

6

Πνζφηεηα εμνπιηζκνχ/κεραλεκάησλ.

7

Σηκή ρσξίο ΦΠΑ.

8

Σηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.

9

λνκα Αγνξαζηή.

10

Απφδεημε Πιεξσκήο.

Σηκνιφγηα γηα αγνξέο απφ ρψξεο εθηφο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Δ.Δ.
Παξαζηαηηθά πιεξσκήο ηεο Σξάπεδαο (εληνιή είζπξαμεο / πιεξσκήο) κέζσ
11

ηεο νπνίαο έγηλε ν δηαθαλνληζκφο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηηκνιφγην ζην νπνίν
παξαζηαηηθφ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζαθψο ην ηηκνιφγην θαη ε δαπάλε ηελ
νπνία αθνξνχλ.
ε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ζπγρξφλσο θαη ε έθδνζε δειηίνπ απνζηνιήο

12

(κεηαθνξέο πιηθψλ) ζα πξέπεη απηή λα επηζπλάπηεηαη ζην αληίζηνηρν
ηηκνιφγην.
ζα δελ έρνπλ εθδνζεί ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα πξέπεη λα

13

ζπλνδεχνληαη απαξαηηήησο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ θαη
Πιεξνθνξηψλ, ή απφ δηθεγφξνπο ή ζπκβνιαηνγξάθνπο κε δηθαίσκα
επηθχξσζεο ηεο κεηάθξαζεο.

22.8

Η ΟΣΓ ζην αξρείν ηεο ζα θξαηάεη αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ, ζην

αληίγξαθν ηεο αίηεζεο πνπ ζα δηαηεξεί. Γηα ηελ πιεξσκή ζα γίλεηαη νηθνλνκηθφο θαη
θπζηθφο έιεγρνο ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ
αληηθεηκέλνπ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα πξσηφηππα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο θαη
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νη απνδείμεηο πιεξσκήο ηνπο. Ννείηαη φηη πξηλ ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε ρνξεγίαο ζα
θαηαηίζεληαη φιεο νη απαηηνχκελεο άδεηεο πνπ πξέπεη λα εμαζθαιηζζνχλ θαη πνπ
αθνξνχλ ην έξγν ηεο επέλδπζεο.
22.9

εκεηψλεηαη φηη ε θαηαβνιή νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ηεο εγθξηκέλεο ρνξεγίαο

κπνξεί λα γίλεη ζε κηα κφλν θάζε λννχκελνπ φηη ε επηρείξεζε νινθιεξψζεη έγθαηξα ην
επελδπηηθφ ηεο πξφγξακκα, εμαζθαιίζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο θαη πηζηνπνηεζεί
ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηεο.
22.10 ε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ είλαη ηειηθά κηθξφηεξε ηεο
εγθξηζείζαο, ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ζα ππνινγηζζεί επί ηνπ πξαγκαηνπνηεζέληνο θαη
πηζηνπνηεζέληνο θφζηνπο ηνπ έξγνπ (ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην ειάρηζην χςνο ηεο
πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ Παξάγξαθν 11). ε πεξίπησζε πνπ ε
δαπάλε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ είλαη ηειηθά ςειφηεξε ηεο εγθξηζείζαο, ε δεκφζηα
ρξεκαηνδφηεζε ππνινγίδεηαη επί ηεο εγθξηζείζαο δαπάλεο.
22.11 Καηά ην ζηάδην επαιήζεπζεο ηεο επέλδπζεο ε ΟΣΓ δχλαηαη λα αλαζεσξήζεη ην
ηειηθφ επηιέμηκν θφζηνο ησλ εγθξηκέλσλ δαπαλψλ, λννπκέλνπ φηη δελ μεπεξλά ην
ζπλνιηθφ εγθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ.
22.12 ε πεξίπησζε κε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ αλαθέξεηαη
ζηελ Παξάγξαθν 12.1 ζε βαζκφ πνπ ε επηρείξεζε λα κελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη λφκηκα
θαη λα παξέρεη ππεξεζίεο/ παξάμεη / δηαζέζεη ην πξντφλ ηεο, ηφηε απηή ράλεη ην ζρεηηθφ
δηθαίσκα θαη αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο απέληαμήο ηεο απφ ην Καζεζηψο θαη
επηζηξνθήο ηνπ πνζνχ ηπρφλ θαηαβιεζείζαο επηρνξήγεζεο πξνζαπμεκέλν κε ηφθν, πνπ
ζα ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ εθάζηνηε επηηνθίνπ πνπ ζα ηζρχεη ζχκθσλα κε ηελ Κππξηαθή/
Κνηλνηηθή Ννκνζεζία, απφ ηελ εκεξνκελία παξαρψξεζήο ηνπ.
22.13 Η ππνβνιή ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ γηα
θαηαβνιή ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηεο ρνξεγίαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ην αξγφηεξν ζε ηξεηο
(3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηφδνπ πινπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ εγθξηηηθή επηζηνιή. ε πεξίπησζε θσιχκαηνο ζα πξέπεη λα
ππνβάιιεηαη ηεθκεξησκέλν αίηεκα γηα παξάηαζε θαη αλάινγε απφθαζε ζα ιακβάλεηαη
απφ ηελ ΟΣΓ κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο (Μνλάδα Δθαξκνγήο).
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22.14 Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο ηειεπηαίαο απφδεημεο/ ηηκνινγίνπ απφ ην Γηθαηνχρν θαη ην
ζρεηηθφ έιεγρν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο απφ ηελ ΟΣΓ, ε ΟΣΓ εθδίδεη ηε
Βεβαίσζε Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ ηελ νπνία απνζηέιιεη ζην δηθαηνχρν θαη
επηζπλάπηεη ζην ηειεπηαίν αίηεκα πιεξσκήο
23 ΔΛΔΓΥΟΙ
Γηελέξγεηα ειέγρσλ επί ησλ αηηήζεσλ
23.1

Ο ΚΟΑΠ θαη ν αλάδνρνο ηνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα θαη ηελ ππνρξέσζε λα δηεμάγεη

θαηά ηελ θξίζε ηνπ νπνηνπζδήπνηε ειέγρνπο θξίλεη αλαγθαίν γηα λα βεβαησζεί γηα ηελ
νξζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δειψλνληαη ζηελ αίηεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
επελδχζεσλ / δξάζεσλ θαη γηα ηελ εθηέιεζε απφ ηνπο αηηεηέο φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ
ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Καζεζηψο. Δίλαη επίζεο ζηε δηαθξηηηθή
επρέξεηα ηνπ ΚΟΑΠ θαη ηνπ αλαδφρνπ ηνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηεζδήπνηε πεγέο /
πιεξνθνξίεο θξίλεη ζθφπηκν γηα δηαζηαχξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη
ζηελ αίηεζε.
23.2

Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπο νη αηηεηέο απνδέρνληαη ηε δηελέξγεηα ησλ

ειέγρσλ απηψλ απφ ηνλ ΚΟΑΠ, νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα πην θάησ.
Γηνηθεηηθνί έιεγρνη
23.3

Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη ζε φιεο ηηο αηηήζεηο ζηήξημεο, ηηο αηηήζεηο

πιεξσκήο ή άιιεο δειψζεηο πνπ απαηηείηαη λα ππνβάιινληαη απφ έλαλ δηθαηνχρν ή ηξίην
κέξνο θαη θαιχπηνπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ θαη είλαη ελδεδεηγκέλν λα ειεγρζνχλ
κέζσ δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ. Οη δηαδηθαζίεο πξνβιέπνπλ ηελ θαηαγξαθή ησλ ειεγθηηθψλ
εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ επαιεζεχζεσλ.
23.4

Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη φζνλ αθνξά ηηο αηηήζεηο ζηήξημεο δηαζθαιίδνπλ ηε

ζπκκφξθσζε ηεο ελέξγεηαο κε ηηο εθαξκνζηέεο ππνρξεψζεηο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ην
δίθαην ηεο Έλσζεο ή ην εζληθφ δίθαην ή ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο αγξνηηθήο αλάπηπμεο
ελψ νη δηνηθεηηθνί έιεγρνη ησλ αηηήζεσλ πιεξσκήο πεξηιακβάλνπλ ηδίσο, θαη ζην κέηξν
πνπ ελδείθλπηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αίηεζε πιεξσκήο, ηελ επαιήζεπζε ηεο
νινθιεξσκέλεο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα γηα ηελ νπνία δεηήζεθε θαη
ρνξεγήζεθε ε ζηήξημε θαη ηηο δαπάλεο πνπ πξνέθπςαλ θαη ηηο πιεξσκέο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ.
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23.5

Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο γηα ηελ απνθπγή ηεο παξάηππεο

δηπιήο ρξεκαηνδφηεζεο απφ άιια Δπξσπατθά ή εζληθά θαζεζηψηα θαη απφ ηελ
πξνεγνχκελε πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ. ηαλ παξέρεηαη ρξεκαηνδφηεζε απφ άιιεο
πεγέο, νη ελ ιφγσ έιεγρνη δηαζθαιίδνπλ φηη ε ζπλνιηθή ζηήξημε πνπ ιακβάλεηαη δελ
παξαβηάδεη ηα κέγηζηα επηηξεπφκελα πνζά ή πνζνζηά ζηήξημεο.
23.6

ην πιαίζην ησλ Γηνηθεηηθψλ ειέγρσλ δελ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη επηζθέςεηο ζην

ρψξν φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε επέλδπζε, εθηφο θαη εάλ θξίλεη φηη απηφ είλαη απαξαίηεην
ν ιεηηνπξγφο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην δηνηθεηηθφ έιεγρν. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, κεηά ην
πέξαο ηεο επηζθέςεσο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη έθζεζε ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη
νη ιφγνη ηεο επίζθεςεο θαζψο θαη ην απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε. Η έθζεζε ζα
θαηαρσξείηαη ζην θάθειν ηεο αίηεζεο. Η εμαίξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Μέηξνπ /
Καζεζηψηνο απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο επίζθεςεο ζην ρψξν φπνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ε επέλδπζε, πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ
επηηφπηνη έιεγρνη ζε φιεο ηηο αηηήζεηο.
Δπηηφπηνη έιεγρνη
23.7

Με ηνπο επηηφπηνπο έιεγρνπο επαιεζεχεηαη φηη ε ελέξγεηα πινπνηήζεθε ζχκθσλα

κε ηνπο εθαξκνζηένπο θαλφλεο θαη φηη πιεξνί φια ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, ηηο
δεζκεχζεηο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε
ρνξήγεζε ζηήξημεο πνπ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ θαηά ηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο
επίζθεςεο. Γηαζθαιίδεηαη δε φηη ε ελέξγεηα είλαη επηιέμηκε γηα ρνξήγεζε ζηήξημεο απφ ην
ΔΓΣΑΑ.
23.8

ε ζπλδπαζκφ κε ηνπο δηνηθεηηθνχο έιεγρνπο, επαιεζεχεηαη επίζεο ε αθξίβεηα ησλ

δεδνκέλσλ πνπ δειψλνληαη απφ ηνλ δηθαηνχρν ζε ζρέζε κε ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα.
23.9

Σέινο κε ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο επαιεζεχεηαη φηη ε ρξήζε ή ε πξνβιεπφκελε

ρξήζε ηεο ελέξγεηαο είλαη ζπλεπήο κε ηε ρξήζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ αίηεζε ζηήξημεο
θαη κε ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία ρνξεγήζεθε ε ζηήξημε.
23.10 Δπηηφπηνη έιεγρνη γίλνληαη πξηλ ηελ εμνπζηνδφηεζε γηα πιεξσκή ζε πνζνζηφ
100%. Πξνθαηαξθηηθνί επηηφπηνη έιεγρνη (πξηλ ηελ εμνπζηνδφηεζε γηα πιεξσκή), κπνξεί
λα γίλνληαη ζηα πιαίζηα εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ γηα δηαπίζησζε ηεο κε πινπνίεζεο ή/θαη
έλαξμεο

πινπνίεζεο

ησλ

επελδχζεσλ
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γηα

ηηο

νπνίεο

δηεθδηθείηαη

ελίζρπζε.

Πξνθαηαξθηηθφο επηηφπηνο έιεγρνο κπνξεί λα δηελεξγεζεί θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν
ΚΟΑΠ ρξεηάδεηαη λα εμαθξηβψζεη ή δηεπθξηλίζεη νηηδήπνηε ζρεηηθφ κε ηελ αίηεζε θαη ε επί
ηφπνπ επίζθεςε είλαη ν θαηάιιεινο ηξφπνο.
23.11 ιεο νη παξαηεξήζεηο θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ έληππν ην νπνίν ππνγξάθνπλ
ηφζν ν αξκφδηνο Λεηηνπξγφο φζν θαη ν αηηεηήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπφο ηνπ.
Σπρφλ ελζηάζεηο ζηα επξήκαηα ππνβάιινληαη απφ ηνλ αηηεηή επί ηνπ εληχπνπ ηνπ
ειέγρνπ, γηα ηα πεξαηηέξσ. Η παξνπζία ηνπ αηηεηή ή αληηπξνζψπνπ ηνπ είλαη αλαγθαία
αθνχ ζα πξέπεη λα πξνζππνγξάςεη ην ζρεηηθφ έληππν ειέγρνπ. Η αίηεζε ελίζρπζεο ή ε
αίηεζε πιεξσκήο απνξξίπηεηαη, εθφζνλ ν δηθαηνχρνο ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ εκπνδίδεη
ηε δηελέξγεηα επηηφπηνπ ειέγρνπ.
23.12 Οη αηηεηέο ελεκεξψλνληαη γηα ηε δηελέξγεηα επηηφπηνπ ειέγρνπ ην κέγηζην 14 κέξεο
πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ.
Δθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνη
23.13 Δθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνη γίλνληαη δεηγκαηνιεπηηθά, κεηά απφ ηελ ηειηθή πιεξσκή
κε ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζην Καζεζηψο.
23.14 Οη εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνη κπνξεί λα αθνξνχλ ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη
ην ζχζηεκα θξαηήζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο ζα ειέγρεηαη φηη νη κφληκεο θαηαζθεπέο
θαη ηα κεραλήκαηα/ εμνπιηζκφο, ηα νπνία επηδνηήζεθαλ κέζσ κηαο αίηεζεο αμηνπνηνχληαη
γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε.

24 ΜΔΙΩΔΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΙ
24.1

ην ΠΑΑ θαη ζηνπο Καλνληζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηε λνκηθή βάζε ηνπ

Καζεζηψηνο, πξνλννχληαη κεηψζεηο θαη απνθιεηζκνί γηα πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ
δηαθνξέο ζηελ αηηνχκελε θαη κεηξνχκελε απφ ηελ ΟΣΓ, ηε Μνλάδα Δθαξκνγήο ή/ θαη ηνλ
ΚΟΑΠ πνζφηεηα, ηελ κε εθηέιεζε ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αηηεηή πνπ απνξξένπλ απφ ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ζην Καζεζηψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο δφινπ εθ κέξνπο ηνπ αηηεηή.
24.2

Πεξηπηψζεηο επηβνιήο πνηλψλ (ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνπο)

50

24.2.1 Οη δηάθνξεο κεηψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ δηνηθεηηθνχο, επηηφπηνπο ή θαη εθ ησλ
πζηέξσλ ειέγρνπο θαη επηβάιινληαη αλά δξάζε, επεμεγνχληαη αλαιπηηθά ζην
έληππν αλάιπζεο πνζνχ δξάζεσλ πνπ ηππψλεηαη απφ ην κεραλνγξαθηθφ
πξφγξακκα ηνπ Καζεζηψηνο θαη ηνπνζεηείηαη ζε θάζε θάθειν αίηεζεο.
24.2.2 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 ΚΟΑΠ 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 €8.543,00 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.
24.2.3 Δπηπιένλ, ην ΠΑΑ πξνλνεί ηελ επηβνιή κεηψζεσλ θαη απνθιεηζκψλ γηα
πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ δηαθνξέο ζηελ αηηνχκελε θαη κεηξνχκελε απφ ηελ
Αξκφδηα Αξρή πνζφηεηα, ηελ κε εθηέιεζε ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αηηεηή πνπ
απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Καζεζηψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο δφινπ εθ
κέξνπο ηνπ αηηεηή.
24.3

Πεξηπηψζεηο επηβνιήο πνηλψλ φηαλ παξαηεξεζνχλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ

αηηνχκελνπ θαη ηνπ επηιέμηκνπ πνζνχ ρνξεγίαο
24.3.1 Οη ππνβιεζείζεο αηηήζεηο πιεξσκήο εμεηάδνληαη θαη θαζνξίδνληαη ηα πνζά ηα
νπνία είλαη επηιέμηκα γηα ελίζρπζε. Καζνξίδνληαη ηα εμήο:
α) ην πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζηνλ δηθαηνχρν κε βάζε κφλνλ ηελ αίηεζε
πιεξσκήο (πνζφ αηηήκαηνο πιεξσκήο).
β) ην πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζηνλ δηθαηνχρν αθνχ εμεηαζηεί ε
επηιεμηκφηεηα ηεο αίηεζεο πιεξσκήο (επηιέμηκν πνζφ πνπ ζα ιεθζεί ππφςε γηα
ηελ ρνξεγία).
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24.3.2 ηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ ζεκείνπ α) ππεξβαίλεη ην
πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ ζεκείνπ β) θαηά πνζνζηφ άλσ ηνπ 10 %,
εθαξκφδεηαη κείσζε ζην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ ζεκείνπ β). Σν πνζφ ηεο
κείσζεο ηζνχηαη κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν απηψλ πνζψλ αιιά δελ ππεξβαίλεη
ηελ πιήξε αλάθηεζε ηεο ζηήξημεο.
24.4

Σν πνζνζηφ ηεο απφθιηζεο ππνινγίδεηαη σο εμήο:

24.5

24.6

Ωζηφζν, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο εάλ ν δηθαηνχρνο είλαη ζε ζέζε λα θαηαδείμεη

ζε βαζκφ ηθαλνπνηεηηθφ φηη δελ επζχλεηαη γηα ηελ έληαμε ηνπ κε επηιέμηκνπ πνζνχ ή εάλ
ε Μνλάδα Δθαξκνγήο/ ν ΚΟΑΠ θξίλεη κε άιιν ηξφπν πνπ ηνλ ηθαλνπνηεί φηη ν ελ ιφγσ
δηθαηνχρνο δελ ππέρεη επζχλε.
24.7

Σέηνηεο δηαθνξέο κπνξεί λα πξνθχπηνπλ απφ δηαθνξέο ζηα πνζά πνπ ππάξρνπλ

ζηα ηηκνιφγηα πνπ ππνβάιινληαη θαη ζηηο εγθξηζείζεο δαπάλεο. Γηαθνξέο κπνξεί λα
πξνθχςνπλ επίζεο απφ ηε κέηξεζε ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ εηδηθά γηα αλεγέξζεηο
δηαθφξσλ ππνζηαηηθψλ, ηζνπεδψζεηο θαη γεληθφηεξα ρσξνηαμηθέο δξάζεηο. Η έγθξηζε γηα
ηέηνηεο δξάζεηο γίλεηαη

βάζεη ησλ ηεηξαγσληθψλ, ηξερφλησλ ή θπβηθψλ κέηξσλ

(αλαιφγσο ηεο δξάζεσο) θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην απνηέιεζκα ηνπ επηηφπηνπ
ειέγρνπ δηαθέξεη απφ ηελ πξνθαηαξθηηθή έγθξηζε θαη ην αίηεκα ηεο πιεξσκήο, ηφηε
γίλνληαη αλαινγηθέο κεηψζεηο ζην πνζφ ρνξεγίαο, πνπ έρεη θαη ζαλ απνηέιεζκα θαη ηελ
επηβνιή θπξψζεσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη δηαθνξά κεγαιχηεξε ηνπ 10%,
φπσο αλαθέξεηαη θαη πην πάλσ.
24.8

Πεξηπηψζεηο αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αίηεζε /

ζπκκεηνρή ζην Καζεζηψο
24.8.1 ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ή ηπρφλ λένο δηαρεηξηζηήο αζεηήζεη ππνρξέσζε
πνπ απνξξέεη απφ ηελ αίηεζε / ζπκκεηνρή ζην Καζεζηψο ζα πξέπεη ν δηθαηνχρνο
λα επηζηξέςεη ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ ηεο επηδφηεζεο πνπ ηνπ θαηαβιήζεθε
πξνζαπμεκέλν, θαηά πεξίπησζε θαηά ηνπο ηφθνπο.
24.8.2 Δάλ δηαπηζησζεί φηη ν δηθαηνχρνο έρεη ππνβάιεη ςεπδή δήισζε εθ πξνζέζεσο, ε
ππφ εμέηαζε πξάμε απνθιείεηαη απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ΔΓΣΑΑ θαη ηα ηπρφλ πνζά
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πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί αλαθηψληαη πξνζαπμεκέλα, θαηά πεξίπησζε θαηά ηνπο
ηφθνπο. Δπηπιένλ, ν δηθαηνχρνο απνθιείεηαη απφ ηε ιήςε ελίζρπζεο ζην πιαίζην
ηνπ ηδίνπ Καζεζηψηνο γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο ηεο δηαπίζησζεο θαη ην επφκελν.
24.8.3 ε ζνβαξφηεξεο θαηεγνξίεο, φπσο π.ρ. δφινο, παξαπνίεζε θξαηηθψλ εγγξάθσλ,
ν ΚΟΑΠ ζα πξνρσξά θαη ζηελ πνηληθή δίσμε ησλ αηηεηψλ κε θαηαγγειία ζηελ
Αζηπλνκία.
24.8.4 ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ή ηπρφλ λένο δηαρεηξηζηήο αζεηήζεη ηε
καθξνρξφληα ηνπ ππνρξέσζε/ δέζκεπζε γηα δηαηήξεζε ησλ επηδνηεκέλσλ
δξάζεσλ κέζσ ηνπ Καζεζηψηνο, γηα 5 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ηειηθήο
πιεξσκήο πνπ ζα ηνπ γίλεη απφ ηνλ ΚΟΑΠ, ηφηε ζα πξέπεη ν δηθαηνχρνο λα
επηζηξέςεη ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζην κέξνο ησλ δξάζεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ
ηεξείηαη ε ζπγθεθξηκέλε πξφλνηα, ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ησλ πνηλψλ πνπ
αλαθέξνληαη πην πάλσ, πξνζαπμεκέλν, θαηά πεξίπησζε θαηά ηνπο ηφθνπο.
24.9

Πεξηπηψζεηο κε επηβνιήο πνηλψλ

Γελ επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο:


φηαλ ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζε αλσηέξα βία:



ζάλαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ



καθξνρξφληα αληθαλφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ πξνο εξγαζία



ζνβαξή θπζηθή θαηαζηξνθή πνπ πξνθαιεί ζεκαληηθή δεκηά ζηελ επηρείξεζε



απαιινηξίσζε ηνπ ζπλφινπ ή ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο, εθφζνλ δελ
ήηαλ πξνβιέςηκε θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο·



φηαλ ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζε πξνθαλή ζθάικαηα



φηαλ ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζε ζθάικα ηεο αξκφδηαο αξρήο ή άιιεο αξρήο
θαη εθφζνλ ην ζθάικα δελ κπνξνχζε λα εληνπηζηεί εχινγα απφ ην πξφζσπν ην
νπνίν αθνξά ε δηνηθεηηθή θχξσζε



φηαλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν κπνξεί λα πείζεη ηελ αξκφδηα αξρή φηη δελ
επζχλεηαη γηα ηε κε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ή εάλ ε αξκφδηα αξρή
πεηζζεί άιισο φηη δελ επζχλεηαη ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν

Η γλσζηνπνίεζε ησλ πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο θαη νη ζρεηηθέο απνδείμεηο πξέπεη λα
ππνβάιινληαη γξαπηψο κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε εληφο
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10 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ κπνξεί ν δηθαηνχρνο ή ν πιεξεμνχζηνο
αληηπξφζσπνο ηνπ λα πξάμεη αλαιφγσο.

25 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΠΑΡΑΣΤΠΙΩΝ
25.1

ιεο νη πεξηπηψζεηο παξαηππηψλ πνπ ζα εληνπίδνληαη, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν

θαηά ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ Καζεζηψηνο, ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη πξνο ην
Σκήκα ΚΟΑ & Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο κε βάζε ηελ δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο παξαηππηψλ
πνπ ζεζπίζηεθε απφ ηελ Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο θαη εγθξίζεθε απφ ηνλ
Δπίηξνπν ηνπ ΚΟΑΠ. Σν Σκήκα ΚΟΑ & Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο κε ηελ ζεηξά ηνπ
θνηλνπνηεί ηηο δηαπηζησζείζεο παξαηππίεο ζηελ Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο.
25.2

O ΚΟΑΠ θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή φιεο ηηο παξαηππίεο εθ κέξνπο ησλ αηηεηψλ

πνπ δηαπηζηψλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1848/2006 ηεο Δπηηξνπήο,
ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ηηο παξαηππίεο θαη ηελ αλάθηεζε ησλ
αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ζηα πιαίζηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θνηλήο
γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο νξγάλσζεο ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα απηφ. Η
έλλνηα ηεο "παξαηππίαο" είλαη εθείλε πνπ δίδεηαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 2988/95, ζχκθσλα κε ηελ νπνία παξαηππία ζπληζηά
θάζε παξάβαζε δηάηαμεο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ πνπ πξνθχπηεη απφ πξάμε ή παξάιεςε
ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα, κε πξαγκαηηθφ ή ελδερφκελν απνηέιεζκα λα δεκησζεί ν γεληθφο
πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ είηε κε ηε κείσζε ή καηαίσζε εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
ίδηνπο πφξνπο πνπ εηζπξάηηνληαη απεπζείαο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΔ, είηε κε
αδηθαηνιφγεηε δαπάλε γηα ηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
25.3

Γηα θάζε παξαηππία, ν ΚΟΑΠ παξέρεη πξνο ηελ Δπηηξνπή (Δπξσπατθή Τπεξεζία

Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF)) ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ
Καλνληζκνχ (EK) αξηζ.1848/2006. Μεηαμχ φισλ ησλ άιισλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηνλ πξναλαθεξφκελν Καλνληζκφ, θνηλνπνηνχληαη επίζεο πξνο ηελ Δπηηξνπή ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ αηηεηψλ. Πεξαηηέξσ, ζεκεηψλεηαη φηη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα
ησλ αηηεηψλ δχλαηαη επίζεο λα θνηλνπνηεζνχλ ζηελ OLAF ζχκθσλα θαη κε ηνλ
Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1469/95 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22εο Ινπλίνπ 1995 ζρεηηθά κε ηα
κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ έλαληη νξηζκέλσλ δηθαηνχρσλ ζπλαιιαγψλ πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΓΣΔ. Η OLAF κε ηε ζεηξά ηεο δχλαηαη λα θνηλνπνηήζεη ηα
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δεδνκέλα απηά ζηηο αξκφδηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ
(ΔΚ) αξηζ. 1469/95 θαη ην άξζξν 7 ησλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ.

26 ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ
26.1

Οη αηηεηέο ελεκεξψλνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ζηνλ ΚΟΑΠ αξρείνπ Πξνζσπηθψλ

Γεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 11 ηνπ Πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνπ ηνπ 2001.
26.2

Η ηήξεζε ηνπ αξρείνπ απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ιεηηνπξγία ηνπ ΚΟΑΠ θαη

ησλ ζθνπψλ πνπ ππεξεηεί.
26.3

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.
26.4

Σελ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αξρείνπ έρεη ν Κππξηαθφο Οξγαληζκφο

Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ, Μηραήι Κνπηζφθηα 20 (γσλία Δζπεξίδσλ θαη Μηραήι Κνπηζφθηα)
2000 Λεπθσζία, ηει.: 000357-22557777, Φαμ: 00357-22557755.
26.5

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.
27 ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΑΙΣΗΣΩΝ
27.1

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
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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 επεμεξγαζίαο απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο ειέγρνπ θαη δηεξεχλεζεο ηεο Έλσζεο
θαη ησλ Κξαηψλ Μειψλ γηα ζθνπνχο δηαθχιαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο
Έλσζεο.

28 ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Μέηξν ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ΟΣΓ, ή ηελ
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ή ην Σκήκα Γεσξγίαο ή ηνλ ΚΟΑΠ ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί
ε ζπκπιήξσζε εηδηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ ή ε παξνρή επηπξφζζεηεο
πιεξνθφξεζεο γηα ζθνπνχο ζπιινγήο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Μέηξν ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη δελ δχλαηαη λα επηδνηεζνχλ
γηα ηελ ίδηα δξάζε απφ δχν πεγέο.
O ΚΟΑΠ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί δηαζηαπξνχκελνπο ειέγρνπο γηα εληνπηζκφ
πεξηπηψζεσλ δφινπ κε ηελ αλάινγε επηβνιή θπξψζεσλ. Σα φζα δειψλνληαη
ζηελ αίηεζε, θαη ηα επηζπλαπηφκελα παξαζηαηηθά (απνδείμεηο, ηηκνιφγηα θιπ)
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ειέγρνπ κε άιιεο Τπεξεζίεο.
29 ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία παξνπζηαζηεί αλάγθε γηα ζπκπιήξσζε,
εξκελεία ή ηξνπνπνίεζε ηεο Παξνχζαο Πξφζθιεζεο ε ΟΣΓ ζα ππνβάιεη
ζρεηηθφ αίηεκα πξνο ην Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδν Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη
Αλάπηπμεο). Σν Σκήκα Γεσξγίαο ζα εμεηάδεη ην ζρεηηθφ αίηεκα θαη θαηφπηλ
εμαζθάιηζεο ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ ΚΟΑΠ γηα ηα ζέκαηα ηεο
αξκνδηφηεηαο ηνπ θαη ηελ έγθξηζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ζα ελεκεξψλεη
ζρεηηθά ηελ ΟΣΓ, ψζηε λα πξνβεί ζηε δεκνζίεπζε ηεο δηεπθξίλεζεο/
ηξνπνπνίεζεο. Οη δηεπθξηλήζεηο/ ηξνπνπνηήζεηο ζα γίλνληαη κε απψηεξν
ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο νκαιήο εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο 19.2.2 θαη ηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ.
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Πίλαθαο 8: Παξαξηήκαηα
Παξάξηεκα 1: Κξηηήξηα Μνξηνδφηεζεο
Παξάξηεκα 2: Έληππν Αίηεζεο
Παξάξηεκα 3: Έγγξαθν λφκηκεο εθπξνζψπεζεο
Παξάξηεκα 4: χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο κε αξηζκφ 2003/361/ΔΚ
Παξάξηεκα 5: Οξηζκφο Αζηηθψλ Πεξηνρψλ ζχκθσλα κε ην δηαρσξηζκφ ηνπ Σκήκαηνο
Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο

