ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΔΙΑ & ΘΑΛΑΑ 2014-2020
ΜΔΣΡΟ 3.2.2 Παραγωγικές επενδύζεις ζηις σδαηοκαλλιέργειες
Σο ζσγκεκριμένο έργο αθνξά παξαγσγηθέο επελδχζεηο ζηελ πδαηνθαιιηέξγεηα, ζηε δηαθνξνπνίεζε
ησλ πξντφλησλ θαη ησλ εθηξεθφκελσλ εηδψλ αιιά θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ.
Αθφκα ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ
αιιά θαη ζηελ απνθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ ηερλεηψλ ιηκλψλ ή ιηκλνζαιαζζψλ πδαηνθαιιηέξγεηαο
κέζσ ηεο αθαίξεζεο ιάζπεο ή επελδχζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε ηεο ελαπφζεζεο ιάζπεο.
Ωο Τδαηνθαιιηέξγεηα νξίδεηαη, κε βάζε ηνλ Καλ(ΔΔ)1380/2013 ε «εθηξνθή ή θαιιηέξγεηα πδξφβησλ
νξγαληζκψλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηερληθψλ ζρεδηαζκέλσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ελ
ιφγσ νξγαληζκψλ πέξα απφ ηηο θπζηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο, νη νξγαληζκνί παξακέλνπλ
ζηελ ηδηνθηεζία θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ εθηξνθήο ή
θαιιηέξγεηαο, έσο θαη ην ζηάδην ηεο ζπιινγήο». Ο θιάδνο απηφο ηεο νηθνλνκίαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο πξντφλησλ πδαηνθαιιηέξγεηαο.
ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ- ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Φπζηθά ή Ννκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο απηψλ, ζπιινγηθνί θνξείο ή θνξείο Απηνδηνίθεζεο θαη ινηπέο
Οξγαλψζεηο, θαζψο επίζεο θαη Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά ή Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα θαη άιινη δεκφζηνη
θνξείο πνπ έρνπλ ηελ επζχλε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ππνβαιιφκελεο πξνο ελίζρπζε Πξάμεο θαη πνπ
ηειηθά επηβαξχλνληαη κε ην θφζηνο ηεο.
ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΠΡΑΞΔΙ
Οη πξάμεηο είλαη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΣΘΑ εθφζνλ : i. Γελ έρνπλ εληαρζεί θαη δελ
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ άιιν θνηλνηηθφ ή εζληθφ πξφγξακκα. ii. Απνδεηθλχεηαη ζαθψο απφ αλεμάξηεηε
έθζεζε εκπνξίαο φηη πθίζηαληαη θαιέο θαη βηψζηκεο πξννπηηθέο ζηελ αγνξά γηα ην πξνηεηλφκελν
πξντφλ. iii. Ζ πξνηεηλφκελε αλάπηπμε είλαη ζπλεπήο πξνο ην πνιπεηέο εζληθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα
ηελ αλάπηπμε ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο.
Οη πξάμεηο δελ είλαη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΣΘΑ εάλ :
i. Έρνπλ πεξαησζεί θπζηθά ή έρνπλ πινπνηεζεί πιήξσο, πξηλ λα ππνβάιεη ν δηθαηνχρνο ζηε
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηελ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο, αλεμάξηεηα αλ φιεο νη ζρεηηθέο πιεξσκέο έρνπλ
γίλεη απφ ην δηθαηνχρν. Σν κέγηζην πνζνζηφ πινπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο
πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, πξνθεηκέλνπ απηή λα είλαη επηιέμηκε, είλαη 80%.
Σν πνζνζηηαίν φξην ζα ηεξείηαη ηφζν έλαληη ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ ηνλ δηθαηνχρν πξνυπνινγηζκφ,
φζν θαη έλαληη ηνπ επηιέμηκνπ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξνυπνινγηζκνχ (αξρηθνχ ή θαηφπηλ
ηξνπνπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ), θαζψο θαη έλαληη ηνπ ηειηθνχ επηιέμηκνπ
πξνυπνινγηζκνχ πξνο πιεξσκή. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ αλσηέξσ πνζνζηηαίνπ νξίνπ,
θαηά ηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο, ηξνπνπνίεζήο ή πιεξσκήο ηεο πξάμεο, ζα πεξηθφπηνληαη
αλαιφγσο νη επηιέμηκεο δαπάλεο.

1

ii. Αθνξνχλ ηελ εθηξνθή γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ πξντφλησλ.
iii. Αθνξνχλ δξάζεηο ζε πξνζηαηεπφκελεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο, εθφζνλ ε αλαγλσξηζκέλε απφ ην
θξάηνο αξκφδηα αξρή έρεη απνθαλζεί βάζεη εθηίκεζεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, φηη ε δξάζε
κπνξεί λα επηθέξεη ζνβαξή πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα κεηξηαζζεί
ηθαλνπνηεηηθά.
ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΚΑΙ ΜΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Πξάμεσλ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο ζεσξνχληαη σο επηιέμηκεο νη εμήο δαπάλεο:
I. Οη δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ Πξάμε εδαθηθψλ εθηάζεσλ είλαη επηιέμηκεο
εθ’ φζνλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζνη φξνη :
 Ζ αμία ηεο εδαθηθήο έθηαζεο πηζηνπνηείηαη απφ αλεμάξηεην εηδηθεπκέλν εκπεηξνγλψκνλα ή
δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλν επίζεκν θνξέα πνπ βεβαηψλεη φηη ε ηηκή αγνξάο δελ ππεξβαίλεη
ηελ εκπνξηθή αμία ηεο εδαθηθήο έθηαζεο θαη ηελ αληηθεηκεληθή αμία γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ
εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ηνπ αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ.
 Ζ έθηαζε δελ αλήθεη ζην δεκφζην ή ζε λνκηθφ πξφζσπν ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
 Ζ επηιέμηκε δαπάλε γηα αγνξά κε νηθνδνκεκέλεο θαη νηθνδνκεκέλεο γεο δελ ππεξβαίλεη ην
10% ησλ ζπλνιηθψλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο Πξάμεο, (πιελ Σερληθψλ Δμφδσλ θαη
Απξφβιεπησλ). Γηα εγθαηαιειεηκκέλεο θαη πξψελ βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ
πεξηιακβάλνπλ θηήξηα, ην φξην απηφ απμάλεηαη ζην 15%.
II. Δξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ έσο θαη 10% επί ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ
θφζηνπο ηεο πξάμεο (πιελ ηερληθψλ εμφδσλ θαη απξφβιεπησλ). ηηο εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο ρψξνπ, δελ ζπλππνινγίδνληαη εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηφλ αιιά
εμππεξεηνχλ ππνδνκέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ (έξγα χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, απνζηξαγγηζηηθά έξγα
θιπ).
III. Έξγα νδνπνηίαο, δηάλνημεο δξφκσλ, επίζηξσζεο θαη αζθαιηφζηξσζεο (εθηφο ηνπ πεξηβάιινληα
ρψξνπ). Δίλαη επηιέμηκε κέγηζηε δαπάλε κέρξη 100.000 € θαη ζε θάζε πεξίπησζε απηή δε ζα
ππεξβαίλεη ην 10% επί ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο ηεο πξάμεο, (πιελ ηερληθψλ εμφδσλ θαη
απξφβιεπησλ).
IV. Ληκεληθά έξγα γηα ηελ αζθαιή επηβίβαζε θαη απνβίβαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα πισηά κέζα
κεηαθνξάο θαζψο θαη ηελ κεηαθνξά θαη δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ.
V. Καηαζθεπή, επέθηαζε ή εθζπγρξνληζκφ θχξησλ ή βνεζεηηθψλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο
κνλάδαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο θαηαζθεπήο θηηξίνπ γηα ηελ παξακνλή πξνζσπηθνχ θαη ηε
θχιαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα δηαρείξηζε ή αμηνπνίεζε δσηθψλ
ππνπξντφλησλ, βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ απνβιήησλ, απνηέθξσζεο ςαξηψλ (θιίβαλνη), θιπ.
VI. Αγνξά, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αγθπξνβνιίσλ).

πισηψλ

εγθαηαζηάζεσλ
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θαη

εμνπιηζκνχ

VII. Δγθαηαζηάζεηο θαη παξαγσγηθφο εμνπιηζκφο ρεξζαίσλ κνλάδσλ, θαη Ηρζπνγελλεηηθψλ ηαζκψλ
θαη παξαγσγήο γφλνπ.
VIII. Αγνξά, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε θαηλνχξγησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ.
IX. Βειηίσζε – πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε θπζηθψλ ηρζπνηξνθείσλ (ιηκλνζαιαζζψλ θαη άιισλ
πδάηηλσλ ζρεκαηηζκψλ). θαη ηερλεηψλ ιηκλψλ, Καηαζθεπή ηάθξσλ δηαρείκαζεο, αλαρσκάησλ, έξγσλ
δηακφξθσζεο ππζκέλα, ηρζπνζπιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θιπ ζε θπζηθά ηρζπνηξνθεία.
X. Αθαίξεζε ιάζπεο ή εξγαζίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε ηεο ελαπφζεζεο ιάζπεο, ζε ηερλεηέο
ιίκλεο θαη ιηκλνζάιαζζεο πδαηνθαιιηέξγεηαο.
XI. Δξγαζίεο θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ εγθαηαζηάζεσλ
Τδαηνθαιιηέξγεηαο απφ άγξηνπο ζεξεπηέο.
XII. Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα γφλνπ θαη γελλεηφξσλ, κέρξη πνζνζηνχ 10% επί ηνπ ζπλνιηθνχ
επηιέμηκνπ θφζηνπο ηεο πξάμεο (πιελ ηερληθψλ εμφδσλ θαη απξνβιέπησλ), εθφζνλ απηή αθνξά
ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ θαη επέθηαζε πθηζηάκελσλ.
XIII. Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ παξαγσγήο ελζηξσκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ παξαγσγή ηρζπνηξνθψλ κε ζθνπφ ηελ απνθιεηζηηθή θαη κφλν ρξήζε γηα ηηο παξαγσγηθέο αλάγθεο
ηεο κνλάδαο ηνπο.
XIV. Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ
XV. Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γξαθείσλ, ρψξσλ παξακνλήο θαη εζηίαζεο
πξνζσπηθνχ θαη ζπλεδξηάζεσλ κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ.
XVI. Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ κεραλνξγάλσζεο, πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο –
ινγηζκηθνχ, θαζψο θαη ινγηζκηθνχ αλαβάζκηζεο πθηζηάκελσλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ.
XVII. Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο, παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο
ηεο κνλάδαο, εθφζνλ ηεξείηαη ε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
XVIII. Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο
(θσηνβνιηατθά πάλειο, αλεκνγελλήηξηεο, θαπζηήξεο βηνκάδαο, θιπ). Δηδηθά γηα Πξάμεηο ησλ Μέηξσλ
3.2.2 θαη 6.2.3 ηζρχεη ε πξνυπφζεζε φηη ε ηζρχο ησλ αλσηέξσ δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο ελεξγεηαθέο
αλάγθεο ηεο κνλάδαο.
XIX. Αγνξά κεηαθνξηθψλ κέζσλ, πισηψλ θαη ρεξζαίσλ γηα :
 ηελ πγηεηλή θαη αζθαιή κεηαθνξά δψσλ θαη λσπψλ πξντφλησλ κε ζθνπφ ηελ εθηξνθή ή/θαη
ηελ εκπνξία,
 ηελ κεηαθνξά αλαγθαίσλ εθνδίσλ θαη πξψησλ πιψλ ηφζν ζηηο ρεξζαίεο φζν θαη ζηηο πισηέο
εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο.
 ηελ αζθαιή θαη ηαρεία κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαηηείηαη ιφγσ ζέζεο ηεο κνλάδαο.
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XX. Δθζπγρξνληζκφ, θαη αλαβάζκηζε κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ ή αληηθαηάζηαζε ρεξζαίσλ ή πισηψλ
κέζσλ κεηαθνξάο. Ο εθζπγρξνληζκφο ή ε αληηθαηάζηαζε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο αθνξά ζε κέζα ησλ
νπνίσλ ε ειηθία είλαη κεγαιχηεξε απφ πέληε (5) έηε.
XXI. Μειέηεο θαη ακνηβέο ζπκβνχισλ, άκεζα ζπζρεηηδφκελεο κε ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο.
XXII. Ζ δαπάλε ζπληήξεζεο/επηζθεπήο εμνπιηζκνχ πνπ αλήθεη ζην δηθαηνχρν θαη ρξεζηκνπνηείηαη
ζηελ πξάμε, είλαη επηιέμηκε εθφζνλ απμάλεη ηελ αμία ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ε δαπάλε απφζβεζεο ηνπ παγίνπ δελ απνηειεί επηιέμηκε
δαπάλε ζην πιαίζην ηεο πξάμεο.
XXIII. Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ απηά είλαη παξειθφκελα ησλ
θχξησλ εμαξηεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνκεζεχεηαη, απνηεινχλ δειαδή αλαπφζπαζην ηκήκα
ηνπο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ
πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο θαη δελ ππεξβαίλνπλ ζε πνζνζηφ ην 10% ηεο δαπάλεο απφθηεζεο ηνπ
ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ.
XXIV. Ηδηνπαξαγσγέο παγίσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ν δηθαηνχρνο είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ ηεξνχληαη ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. Ωο επηιέμηκεο δαπάλεο νξίδνληαη νη
πξαγκαηηθέο δαπάλεο ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ν δηθαηνχρνο. ε πεξίπησζε πνπ ε ινγηζηηθή
απεηθφληζε ησλ δαπαλψλ είλαη ρακειφηεξνπ χςνπο ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ, σο επηιέμηκεο
δαπάλεο νξίδνληαη νη δαπάλεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηε ινγηζηηθή ηνπο απεηθφληζε.
XXV. Γαπάλεο ελνηθίσλ γηα ηε ρξήζε πάγησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
πξάμεο, είλαη επηιέμηκεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηε ρξήζε ησλ παγίσλ θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξάμεο δηθαηνινγεί ηε κε απφθηεζή ηνπο κε άιιν ηξφπν θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ
ινηπψλ θαλφλσλ επηιεμηκφηεηαο.
XXVI. Μειέηε, εθαξκνγή θαη πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο, πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο, ζήκαλζεο – πηζηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε εζληθά ή δηεζλή πξφηππα θαη
ζήκαηα πνηφηεηαο.
XXVII. Γαπάλεο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε ζπκπιεξσκαηηθνχ
εηζνδήκαηνο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ζπκπιεξσκαηηθψλ ηεο Τδαηνθαιιηέξγεηαο δξαζηεξηνηήησλ. Απηέο
νη ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα ζπλδένληαη άκεζα κε ηε βαζηθή πδαηνθαιιηεξγεηηθή
δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Μεηαμχ ησλ άιισλ πεξηιακβάλνληαη : ν αιηεπηηθφο ηνπξηζκφο,
πεξηβαιινληηθέο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
αθνξνχλ ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα, θ.ιπ. Δπίζεο, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο γηα ην ιηαληθφ εκπφξην
εληφο ησλ κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο, φηαλ ε δξαζηεξηφηεηα απηή απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο
επηρείξεζεο.
XXVIII. Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εθφζνλ
αηηηνινγνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο θαη κε ηνπο εμήο φξνπο:
 ν κηζζσηήο είλαη ν άκεζνο δηθαηνχρνο ηεο πξάμεο,
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ηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιεη ν κηζζσηήο ζηνλ εθκηζζσηή, ζπλνδεπφκελα απφ εμνθιεκέλν
ηηκνιφγην ή ινγηζηηθφ έγγξαθν ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο, απνηεινχλ ηε δαπάλε πνπ
είλαη επηιέμηκε γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε.
ε πεξίπησζε ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ πεξηιακβάλεη ξήηξα αγνξάο ή
πξνβιέπεη ειάρηζηε πεξίνδν ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ίζε κε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο
δσήο ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο, ην αλψηαην πνζφ πνπ είλαη επηιέμηκν γηα ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή ηνπ Σακείνπ
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ θαζαξή αγνξαία αμία ηνπ εθκηζζνχκελνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ. Οη
άιιεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, (θφξνη,
πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ εθκηζζσηή, θφζηνο αλαρξεκαηνδφηεζεο, γεληθά έμνδα, έμνδα
αζθαιίζεσλ θ.ιπ.) δελ είλαη επηιέμηκεο.
Ζ νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ είλαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν ζεκείν θαηαβάιιεηαη ζηνλ κηζζσηή ζε κία (1) ή
πεξηζζφηεξεο δφζεηο αλάινγα κε ηα κηζζψκαηα πνπ έρνπλ πξαγκαηηθά θαηαβιεζεί. Δάλ ε
ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ιήγεη κεηά ηελ ηειηθή εκεξνκελία έσο ηελ νπνία
ιακβάλνληαη ππφςε νη πιεξσκέο ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ επελδπηηθήο πξφηαζεο ηνπ
ΔΠΑΛΘ 2014-2020, ζεσξνχληαη επηιέμηκεο κφλν νη δαπάλεο γηα ηα ιεμηπξφζεζκα κηζζψκαηα
πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ ην κηζζσηή έσο ηελ ηειηθή εκεξνκελία ησλ πιεξσκψλ ζην πιαίζην
ηνπ ελ ιφγσ Μέηξνπ.
ε πεξίπησζε ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο ζχκβαζεο πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ξήηξα
εμαγνξάο θαη ησλ νπνίσλ ε δηάξθεηα είλαη κηθξφηεξε απφ ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ
πάγηνπ ζηνηρείνπ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ηα
κηζζψκαηα είλαη επηιέμηκα γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη’ αλαινγία πξνο ηελ πεξίνδν ηεο
επηιέμηκεο πξάμεο.
Ωζηφζν, ν κηζζσηήο πξέπεη λα κπνξεί λα απνδεηθλχεη φηη ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε είλαη ε
πιένλ απνηειεζκαηηθή απφ πιεπξάο θφζηνπο κέζνδνο γηα ηελ απφθηεζε ηεο ρξήζεο ηνπ
εμνπιηζκνχ. Δάλ ε ρξεζηκνπνίεζε ελαιιαθηηθήο κεζφδνπ, (π.ρ. κίζζσζε εμνπιηζκνχ),
ζπλεπαγφηαλ ρακειφηεξν θφζηνο, ην επί πιένλ θφζηνο αθαηξείηαη απφ ηελ επηιέμηκε
δαπάλε.

XXIX. Σερληθά έμνδα θαη απξφβιεπηεο δαπάλεο ζε πνζνζηφ έσο 10% επί ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ
θφζηνπο ησλ ππφινηπσλ δηαθξηηψλ ηεο πξάμεο. Με ηνλ φξν ηερληθά έμνδα ελλννχληαη νη ακνηβέο γηα
ηε ζχληαμε ηνπ θαθέινπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ακνηβέο
γηα ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ αδεηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ, κειέηεο εθαξκνγήο, έθδνζε νηθνδνκηθψλ
αδεηψλ, κειέηεο επίβιεςεο, εδαθνζηαηηθέο κειέηεο, κειέηεο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θιπ. Με ηνλ
φξν απξφβιεπηεο δαπάλεο ελλννχληαη νη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα εξγαζίεο ή εμνπιηζκφ θιπ, πνπ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθψο εγθξηζείζα αίηεζε αιιά πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηεο
πξάμεο θαη θξίλνληαη σο άθξσο απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζήο ηεο. Γελ
ζεσξνχληαη απξφβιεπηα έμνδα νη ππεξβάζεηο θφζηνπο, θαζψο θαη νη ακνηβέο ζπκβνχισλ γηα ηε
ζχληαμε ηνπ θαθέινπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο πξάμεο.
2. Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πξψηε Πξφζθιεζε νξίδεηαη ε 2310-2015 (εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ ΔΠΑΛΘ 2014-2020). Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ
δαπαλψλ γηα ηηο επφκελεο Πξνζθιήζεηο ζα θαζνξηζηεί ζε απηέο. ε θάζε πεξίπησζε γηα λα
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ζεσξεζνχλ επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε νη ελ ιφγσ δαπάλεο ζα πξέπεη λα απνηππψλνληαη (εθφζνλ
πξνβιέπεηαη ζηελ εζληθή λνκνζεζία) ζηηο απαξαίηεηεο Άδεηεο ηνπ έξγνπ θαηά ην ρξφλν θηήζεο ησλ
αγαζψλ θαη κέρξη ιήμεο ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ.
3. Γελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε:
i. Αλέγεξζε ή επέθηαζε θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ επί γεπέδνπ πνπ δελ αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ζην
θνξέα ηεο επέλδπζεο, εθηφο εάλ ηνχην έρεη παξαρσξεζεί απφ ην δεκφζην ή θνξέα ηνπ επξχηεξνπ
δεκφζηνπ ηνκέα ή έρεη κηζζσζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο.
ii. Πνζά γηα αγνξά νηθνπέδνπ, εξγαζίεο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, έξγα νδνπνηίαο,
αγνξά γφλνπ & γελλεηφξσλ, ηερληθά έμνδα & απξφβιεπηα, πνπ ππεξβαίλνπλ ηα πνζνζηά πνπ
έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
iii. Αγνξά, θαηαζθεπή θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ πνπ δελ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηνπο ιεηηνπξγηθνχο
ζθνπνχο ηεο επέλδπζεο.
iv. Γαπάλεο πνπ δελ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα ηεο ηερλννηθνλνκηθήο
πξνκειέηεο,
v. Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πθηζηάκελσλ εμνπιηζκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, εθηφο απηψλ
πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
vi. Δξγαζίεο πξαζίλνπ (δελδξνθχηεπζε, ριννηάπεηεο, θ.ιπ.) θαη έξγα δηαθφζκεζεο.
vii. Αγνξά ή εγθαηάζηαζε κεηαρεηξηζκέλσλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκψλ.
viii. Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) γηα νπνηαδήπνηε θαηεγνξία δαπάλεο.
ix.
Άιινη θφξνη, ηέιε ή επηβαξχλζεηο. Δμαηξνχληαη θαη είλαη επηιέμηκα, γηα ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηέιε
ηαμηλφκεζεο θαη δαζκνί, ελζσκαησκέλα ή κε ζηα ηηκνιφγηα αγνξάο ηνπο.
x. Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (ρξεσζηηθνί ηφθνη, πξνκήζεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ, έμνδα
ζπλαιιάγκαηνο, ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο).
xi. Πξφζηηκα, ρξεκαηννηθνλνκηθέο πνηλέο θαη δαπάλεο δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
xii. Αγνξά επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ κέρξη επηά (7) ζέζεσλ.
xiii. Αγνξά ή εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ αλαςπρήο.
xiv. Αγνξά αλαιψζηκσλ πιηθψλ.
xv. Λεηηνπξγηθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο.
xvi. Ακνηβέο πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβαξχλζεσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, εθηφο
αλ απηφ πξνζιεθζεί εηδηθά γηα εξγαζία απνθιεηζηηθά γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο θαη ζα
απνιπζεί κε ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ.
xvii. Δξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ ίδην ην δηθαηνχρν.
xviii. Έμνδα ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, έμνδα ζπκβνιαηνγξάθνπ, έμνδα
ηαμηδηψλ.
xix.
Έμνδα κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο κίαο επηρείξεζεο.
xx. Δξγαζίεο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα δελ επηηξέπνπλ επαιήζεπζε ησλ δαπαλψλ.
xxi. Έμνδα ελνηθίαζεο πιηθνχ-εμνπιηζκνχ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.
xxii. Έμνδα θαηαζθεπήο πξνζσξηλψλ έξγσλ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
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Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ ππνβαιιφκελσλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ πξέπεη λα είλαη άλσ ησλ
20.000 ΔΤΡΩ θαη λα κελ ππεξβαίλεη ηα 5.000.000 € Ωο κέγηζηε δηάξθεηα νινθιήξσζεο ησλ Πξάμεσλ
νξίδνληαη ηα δχν (2) έηε, κε εκεξνκελία εθθίλεζεο ηελ εκεξνκελία ηεο Απφθαζεο Έληαμεο ηεο
Πξάμεο. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ελφο (1) έηνπο, πέξαλ ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ζε
πεξηπηψζεηο απφιπηα αηηηνινγεκέλεο. Ζ ηξνπνπνίεζε θαη παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
νινθιήξσζεο ησλ Πξάμεσλ, απνηεινχλ αηηία ηξνπνπνίεζεο ηεο Απφθαζεο Υξεκαηνδφηεζεο θαη ε
δηαδηθαζία θαη πξνυπνζέζεηο έγθξηζεο, πεξηγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα ζηελ ελφηεηα : «Σξνπνπνίεζε
Απφθαζεο Υξεκαηνδφηεζεο Πξάμεο» ηεο παξνχζαο Απφθαζεο.
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ - ΠΔΡΙΟΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
Σα Μέηξα εθαξκφδνληαη ζε νιφθιεξε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, κε έληαζε ελίζρπζεο πνπ
δηαθνξνπνηείηαη αλαιφγσο : - ηνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ - ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ Πξάμεσλ,
δειαδή αλ πινπνηνχληαη ζηα «Απνκαθξπζκέλα Διιεληθά Νεζηά». - ηεο θαηεγνξίαο ηνπ δηθαηνχρνπ.
ηα «Απνκαθξπζκέλα Διιεληθά Νεζηά» πεξηιακβάλνληαη :
 ηα λεζηά ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ,
 ηα λεζηά ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ,
 ε ακνζξάθε (Π.Δ. Έβξνπ),
 ε Θάζνο (Π.Δ. Καβάιαο),
 νη Βφξεηεο πνξάδεο (Π.Δ. Μαγλεζίαο),
 ε θχξνο θαη ε θπξνπνχια (Π.Δ. Δχβνηαο),
 ηα Κχζεξα θαη ηα Αληηθχζεξα (Π.Δ. Πεηξαηψο θαη Νήζσλ),
 ε Γαχδνο, ε Γαπδνπνχια, ηα Παμηκάδηα, ε Υξπζή, ην Κνπθνλήζη, ε Παμηκάδα, ε Γξαγνλάδα,
νη Γηνλπζάδεο, ε Γία, ε Διάζα (Πεξηθέξεηα Κξήηεο),
 νη Οζσλνί, ε Δξεηθνχζα, ην Μαξζάθηνλ, νη Παμνί, νη Αληίπαμνη (Π.Δ. Κέξθπξαο),
 νη ηξνθάδεο (Π.Δ. Εαθχλζνπ),
 ε απηέληδα, ε ρίδα (Π.Δ. Μεζζελίαο),
 νη Δρηλάδεο (Π.Δ. Κεθαιιελίαο & Ηζάθεο)
Γηα Πξάμεηο πνπ ζα εληαρζνχλ γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Απφθαζεο ηα
πνζνζηά Γεκφζηαο Γαπάλεο θαη Ηδησηηθήο πκκεηνρήο έρνπλ σο εμήο:
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1 Πνιχ κηθξέο, κηθξέο & κεζαίεο Γεκφζηα
επηρεηξήζεηο
Δλίζρπζε
Ηδησηηθή
πκκεηνρή
2 Λνηπέο επηρεηξήζεηο (κεγέζνπο Γεκφζηα
κεγαιχηεξνπ ηεο ΜΜΔ)
Δλίζρπζε
Ηδησηηθή
πκκεηνρή
3 Ηδξχκαηα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ
Γεκφζηα
Δλίζρπζε
Ηδησηηθή
πκκεηνρή
4 Οξγαλψζεηο αιηεηψλ & άιινη Γεκφζηα
ζπιινγηθνί δηθαηνχρνη
Δλίζρπζε
Ηδησηηθή
πκκεηνρή
5 Οξγαλψζεηο παξαγσγψλ, ελψζεηο Γεκφζηα
νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ & Δλίζρπζε
δηαθιαδηθψλ νξγαλψζεσλ
Ηδησηηθή
πκκεηνρή
6 Πξάμεηο
πνπ
εμππεξεηνχλ Γεκφζηα
ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ θαη έρνπλ Δλίζρπζε
ζπιινγηθφ δηθαηνχρν θαη έρνπλ Ηδησηηθή
θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά, θαηά πκκεηνρή
πεξίπησζε, ζε ηνπηθφ επίπεδν

Δπικράηεια
Υώρας
50 %

ηης Απομακρσζμένα
Δλληνικά Νηζιά
85 %

50 %

15%

30 %

30%

70 %

70%

100%

100%

0%

0%

60 %

85 %

40 %

15%

75 %

85 %

25 %

15%

100%

100%

0%

0%
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Καηηγορία επιτείρηζης ζύμθωνα με ηην αριθμ. (2003)/361/ΔΚ ύζηαζη ηης Δπιηροπής ηων
Δσρωπαϊκών Κοινοηήηων.
Καηηγορία
Δπιτείρηζης

Αριθμός
Δηήζιος
απαζτολούμενων : εργαζιών
Δηήζια
μονάδα
εργαζίας (ΔΜΔ)

Μεζαία
Μικρή
Πολύ μικρή

< 250
< 50
< 10

κύκλος ή ύνολο
εηήζιοσ
ιζολογιζμού

≤ 50 εθαη. €
≤ 10 εθαη. €
≤ 2 εθαη. €

ή
ή
ή

≤ 43 εθαη. €
≤ 10 εθαη. €
≤ 2 εθαη. €

χκθσλα κε ηελ αξηζκ. (2003)/361/ΔΚ χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, γηα ηελ
αλσηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε πξέπεη λα πιεξείηαη ηφζν ην θξηηήξην ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ,
φζν θαη έλα εθ ησλ δχν νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ.
Ζ Ηδησηηθή πκκεηνρή δχλαηαη λα απνηειείηαη απφ Ίδηα θεθάιαηα ή/θαη ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ
ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ :
Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο αηηήζεσλ α’ θχθινπ αμηνιφγεζεο: 10.10.2017
Ζκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο αηηήζεσλ α’ θχθινπ αμηνιφγεζεο: 10.01.2018
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