ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000 – 2006»

ΜΕΤΡΟ 7.8
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΠΟΥ
ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
∆ράση 7.8.3
«Αξιοποίηση ήπιων µορφών ενέργειας»

Ο∆ΗΓΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

Tο Μέτρο 7.8 «Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδοµής που σχετίζεται µε
την ανάπτυξη της γεωργίας» συγχρηµατοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους
και δηµόσια δαπάνη. Η δηµόσια δαπάνη καλύπτεται από την εθνική
συµµετοχή (Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων) και την κοινοτική συµµετοχή
που αποτελεί το 70% της δηµόσιας δαπάνης και καλύπτεται από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων ΕΓΤΠΕ,
αποστολή του οποίου είναι:

 Η καθιέρωση της σχέσης µεταξύ πολυλειτουργικής γεωργίας και ιδιαίτερης
περιοχής.

 Η ενδυνάµωση και στήριξη της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας ως
δραστηριότητας – κλειδί των αγροτικών περιοχών.

 Η διευκόλυνση της συγκράτησης του πληθυσµού στις αγροτικές ζώνες.
• Η διαφύλαξη και βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και της
κληρονοµιάς.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000 – 2006»

2.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ.

3.

ΜΕΤΡΟ 7.8 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ»

4.

3.1

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ

3.2

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

3.3

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

3.4

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

3.5

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

3.6

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
4.1

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

4.2

ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

4.3

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ

ΣΕ

ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΕΠΕΝ∆ΥΤΟΥ

/

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ

4.3.1 Προϋποθέσεις- ∆ικαιολογητικά Ένταξης
4.3.2 Περιεχόµενα αίτησης – µελέτης και τρόπος παρουσίασης
4.3.3 Κριτήρια αποκλεισµού του επενδυτού / επενδυτικού σχεδίου
4.3.4 Είδος και ύψος ενίσχυσης
4.3.5 ∆ιάρκεια υλοποίησης έργων
4.4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
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5.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΣΧΕ∆ΙΩΝ

ΚΑΙ

ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΥΠΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ

5.1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΥ

ΚΑΙ

5.2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΕ∆ΙΩΝ

5.3

ΕΚ∆ΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ

7. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

9. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
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1
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
“ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ –
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006”

Εισαγωγή / Στόχοι του Ε.Π. “Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της
Υπαίθρου 2000-2006”
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου
2000-2006” αποτελεί ένα αυτοτελές Πρόγραµµα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
(ΚΠΣ) για τη στήριξη της αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης και βασίζεται στον
Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1257/1999 του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 και στον
Κανονισµό (ΕΚ) 1750/1999 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1999 που αφορά τη
θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1257/1999 για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ).
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου
2000-2006” ακολουθεί το πεδίο εφαρµογής και τους στόχους που περιγράφονται
στους Κανονισµούς (ΕΚ) 1260/99, 1275/99 & 1750/99, όπως ισχύουν κάθε φορά, µε
τους οποίους θεσπίζεται το πλαίσιο της κοινοτικής στήριξης καθώς και τα µέτρα
αγροτικής ανάπτυξης που συνοδεύουν και συµπληρώνουν άλλα µέσα της κοινής
γεωργικής πολιτικής και µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων
που καθορίζονται στο άρθρο 33 της συνθήκης. Τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης
αφορούν επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, εγκατάσταση νέων γεωργών,
κατάρτιση, πρόωρη συνταξιοδότηση, µειονεκτικές περιοχές και περιοχές που
υπόκεινται σε περιβαλλοντικούς περιορισµούς, γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα,
βελτίωση της µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων, δασοκοµία.

Οι στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι :
•

"Βελτίωση

της

ανταγωνιστικότητας

της

ελληνικής

γεωργίας

ενόψει

των

προκλήσεων ενός συνεχώς ανταγωνιστικότερου διεθνούς περιβάλλοντος"
•

"Βιώσιµη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη της υπαίθρου για να αυξηθεί η
ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητά της και να αποκατασταθεί η κοινωνική και
οικονοµική της λειτουργία"
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•

"∆ιατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της
υπαίθρου"

Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ε.Π. “Αγροτική Ανάπτυξη –
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006”, έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται
δράσεις και ενέργειες, που εντάσσονται στους επτά Άξονες Προτεραιότητας του
προγράµµατος:
1. Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις σε επίπεδο αγροτικής εκµετάλλευσης
2. Παρεµβάσεις στο επίπεδο µεταποίησης, τυποποίησης και εµπορίας του
πρωτογενούς γεωργικού και δασικού προϊόντος
3. Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσµού
4. Βελτίωση των υποστηρικτικών µηχανισµών και της ενηµέρωσης του αγροτικού
πληθυσµού µε την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
5. Παρεµβάσεις στο γεωργικό προϊόν
6. Ανάπτυξη και προστασία φυσικών πόρων και περιβάλλοντος
7. Προγράµµατα ανάπτυξης αγροτικού χώρου
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2
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (7)
“ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ”

Οι δράσεις που περιλαµβάνει ο Άξονας 7 σχετίζονται µε τους ακόλουθους βασικούς
στόχους του ΚΠΣ:
♦ Προστασία των οικονοµικά και κοινωνικά ασθενέστερων περιοχών, καθώς και
εκείνων που πλήττονται από τις αναπόφευκτες διαρθρωτικές µεταβολές και την
προσαρµογή της ελληνικής οικονοµίας στις διεθνείς εξελίξεις και προώθηση της
µείωσης των ανισοτήτων στις ευκαιρίες και τις αµοιβές µεταξύ φύλων και οµάδων
του πληθυσµού.
♦ Συνέχιση της προσπάθειας µείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και στήριξης
της ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές της χώρας.
♦ Επανένταξη των ορεινών περιοχών και του νησιωτικού χώρου στο εθνικό
παραγωγικό σύστηµα έτσι, ώστε να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση τους.
Οι δράσεις του άξονα 7 στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην ανάγκη σχεδιασµού και
υλοποίησης µιας πολιτικής για την ολοκληρωµένη και βιώσιµη ανάπτυξη των
αγροτικών περιοχών της χώρας, µε απώτερο στόχο την ανασυγκρότηση της
υπαίθρου. Η πολιτική αυτή έχει στόχο την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική
αναβάθµιση της υπαίθρου, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η οικονοµική
αυτοδυναµία της, η προστασία του περιβάλλοντος και η διάσωση και διαφύλαξη
στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Η συγκεκριµένη πολιτική εντάσσεται σε ένα ενιαίο σύνολο κατευθύνσεων της ΕΕ για
την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών, την ενίσχυση της απασχόλησης, την
προώθηση των ίσων ευκαιριών, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο
αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Επίσης, βρίσκεται σε αντιστοιχία µε την
προτεραιότητα της ΕΕ για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών
περιοχών, µέσω της διαφοροποίησης της οικονοµικής βάσης, της παροχής
υπηρεσιών που σχετίζονται µε την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των
αγροτικών περιοχών και την προώθηση της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής
στον Ευρωπαϊκό χώρο.
Ο Άξονας αυτός περιλαµβάνει και το Μέτρο 7.8 «Ανάπτυξη και βελτίωση της
υποδοµής που σχετίζεται µε την ανάπτυξη της γεωργίας»
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3
ΜΕΤΡΟ 7.8
“ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ”

3.1

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Υπουργείο Γεωργίας

3.2

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

H υλοποίηση του µέτρου αφορά στην ίδρυση µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, µέσω της αξιοποίησης ανανεώσιµων / ήπιων µορφών ενέργειας. Οι
µονάδες αυτές έχουν στόχο να καλύψουν τοπικές ανάγκες αξιοποιώντας τις
διαθέσιµες εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως ηλιακή, αιολική, γεωθερµική. Στο
Μέτρο επίσης περιλαµβάνεται και η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων από ιδιωτικές
επιχειρήσεις για την εξοικονόµηση ενέργειας.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του µέτρου θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:
1.

Εξοικονόµηση ενέργειας σε υφιστάµενες επιχειρηµατικές µονάδες

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επενδύσεις οι οποίες :
♦ Αντικαθιστούν υπάρχοντα ή / και εντάσσουν νέα υλικά εξοπλισµού για τη µείωση
των άεργων ενεργειακών καταναλώσεων και απωλειών ενέργειας.
♦ Αντικαθιστούν υφιστάµενο ή / και εντάσσουν νέο εξοπλισµό στην παραγωγή
ενέργειας, µεταφορά / διανοµή και χρήση ενέργειας.
♦ Εγκατάσταση νέου εξοπλισµού για ανάκτηση απορριπτόµενης ενέργειας είτε
άµεσα, είτε έµµεσα από ανάκτηση / ανακύκλωση απορριπτόµενου υλικού,
προϊόντος ή µέσου.
♦ Υποκατάσταση συµβατικών καυσίµων µε φυσικό αέριο ή υγραέριο.
2.

Αιολικά συστήµατα

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επενδύσεις οι οποίες αφορούν σε αιολικά
συστήµατα για ηλεκτροπαραγωγή ή άλλες χρήσεις.
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3.

Γεωθερµικές εφαρµογές

Η δράση περιλαµβάνει ενισχύσεις για την ανάπτυξη εφαρµογών, γεωθερµικής
ενέργειας χαµηλής - µέσης ενθαλπίας.
4.

Μικρά υδροηλεκτρικά έργα ισχύος µέχρι 10 MWe

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής ενισχύονται έργα µικρών υδροηλεκτρικών µονάδων µε
ισχύ µέχρι 10 MW e τα οποία είναι δυνατό να χωροθετούνται:
•

Σε ποταµούς και γενικά υδατορρεύµατα

•

Σε υφιστάµενα υδραυλικά δίκτυα

5.

Αξιοποίηση βιοµάζας

Σε αυτή την κατηγορία δράσης προβλέπονται ενισχύσεις που αφορούν:
•

Αξιοποίηση υπολειµµάτων ή παράγωγων λυµάτων καθώς και αστικών και
βιοµηχανικών απορριµµάτων.

•

Συµπαραγωγή ηλεκτρισµού θερµότητας.

•

Παραγωγή θερµότητας / ψύξης σε µεµονωµένη κεντρική εγκατάσταση και
διανοµή στον ευρύτερο χώρο (π.χ. θερµοκήπιο, βιοµηχανία, ενότητα κατοικιών
2
συνολικού εµβαδού τουλάχιστον 1.000 m ).

Η βιοµάζα ορίζεται ως το βιοαποδοµήσιµο κλάσµα των προϊόντων, αποβλήτων και
υπολειµµάτων που προέρχονται από τη γεωργία (συµπεριλαµβανοµένων των
φυτικών και ζωικών ουσιών), τη δασοκοµία και τις συναφείς βιοµηχανίες, καθώς και
το βιοαποδοµήσιµο κλάσµα των βιοµηχανικών αποβλήτων και αστικών λυµάτων.
6.

Φωτοβολταϊκά συστήµατα

Στη συγκεκριµένη κατηγορία δράσης ενισχύονται φωτοβολταϊκά συστήµατα, είτε
πρόκειται για συνδεδεµένα στο δίκτυο, είτε αυτόνοµα.

3.3

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

Στην κατηγορία δράσης που αφορά σε ενισχύσεις για την εξοικονόµηση ενέργειας σε
υφιστάµενες επιχειρηµατικές µονάδες, επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε
οχήµατα και κινητά µηχανήµατα δεν αποτελούν επιλέξιµες ενέργειες. Η µελέτη και η
κατασκευή µηχανών ή µεταφορικών µέσων, που µπορούν να λειτουργούν µε
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λιγότερους φυσικούς πόρους, δεν είναι δραστηριότητες επιλέξιµες για ενισχύσεις
στην κατηγορία επενδύσεων εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενες
επιχειρηµατικές µονάδες.
3.4

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
•

Φυσικά Πρόσωπα

•

Νοµικά πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισµοί).

•

Ο.Τ.Α και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. για συγκεκριµένες κατηγορίες πράξεων

Στις περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος δικαιούχος είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου, που δεν περιλαµβάνεται στον δηµόσιο τοµέα σύµφωνα µε το άρθρο 51 του
Ν. 1892/90 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 1943/91 θα πρέπει να
µη διώκονται ποινικά, να µην έχουν πτωχεύσει ούτε να τελούν υπό πτώχευση, να µη
είναι υπόχρεοι έναντι των φορολογικών και ασφαλιστικών αρχών της χώρας και να
πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας που περιλαµβάνονται στον παρόντα
Οδηγό.
Το νοµικό πρόσωπο χαρακτηρίζεται ως:
•

υφιστάµενο
-

εφόσον διαθέτει ιστορικούς ισολογισµούς (τουλάχιστον ένα σε περίπτωση
τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας) ή

-

εφόσον έχει δυνατότητα έκδοσης ενός τουλάχιστον ισολογισµού (σε
περίπτωση τήρησης βιβλίων Β’ κατηγορίας και µε χρονική διάρκεια
λειτουργίας τουλάχιστον ενός ηµερολογιακού έτους κατά την ηµεροµηνία
υποβολής της πρότασης).

•

νεοϊδρυθέν εάν δεν έχει ιστορικούς ισολογισµούς ούτε δυνατότητα έκδοσής τους.

Οι φορείς, στους οποίους εφαρµόζονται οι επενδύσεις µπορούν να ανήκουν σε
οποιονδήποτε κλάδο της Στατιστικής Ταξινόµησης των Κλάδων Οικονοµικής
∆ραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆, ‘91), εκτός από τους κλάδους:
•

Χαλυβουργία, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα Β του πολυτοµεακού πλαισίου

•

Συνθετικές Ίνες, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα ∆ του πολυτοµεακού πλαισίου

•

Αυτοκινητοβιοµηχανία, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα Γ του πολυτοµεακού
πλαισίου
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•

Ναυπηγικός κλάδος, όπως ορίζεται στον Κανονισµό 1540/98 περί των νέων
κανόνων ενίσχυσης της ναυπηγικής βιοµηχανίας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

3.5

Κατά την υποβολή της πρότασης θα πρέπει να περιγράφεται και να αιτιολογείται ο
προϋπολογισµός ανά επιλέξιµη κατηγορία δαπάνης.
Προκειµένου

να

εκταµιευθεί

δηµόσια

ενίσχυση,

όλες

οι

πληρωµές

που

πραγµατοποιούνται από τους Τελικούς Αποδέκτες των ενισχύσεων (επενδυτές) θα
πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα προβλεπόµενα από την ελληνική
φορολογική νοµοθεσία λογιστικά έγγραφα (π.χ. εξοφληµένα τιµολόγια) ή έγγραφα
ισοδύναµης αποδεικτικής ισχύος, όπως αποδείξεις δαπάνης άρθρου 15 ΚΒΣ.
Επίσης, δεν αποτελούν επιλέξιµη πληρωµή οι εξοφλήσεις τιµολογίων για αγορές
αγαθών και υπηρεσιών από τους Τελικούς Αποδέκτες µε επιταγές πελατών ή
µεταχρονολογηµένες επιταγές.
Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει τις επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών και τα
αντίστοιχα ανώτατα όριά τους, ως ποσοστά επί του συνολικού προϋπολογισµού της
επένδυσης.
Ανώτατα ποσοστά επιλέξιµων δαπανών ανά κατηγορία
α/α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΟΡΙΟ

1

Κύριος εξοπλισµός (προµήθεια εξοπλισµού, λογισµικού,
υλικών, δαπάνες µεταφοράς και εγκατάστασης)

2

Ενεργειακή επιθεώρηση ή Προσδιορισµός του προς
*
Εκµετάλλευση Ενεργειακού ∆υναµικού

3%

3

Αµοιβή συµβούλων

6%

4

Επεµβάσεις σε οικόπεδα, κτίρια και έργα υποδοµής **

8%

5

Εκπαίδευση στη λειτουργία εξοπλισµού και λογισµικού

3%

6

Μίσθωση βοηθητικού εξοπλισµού και µετρητικών οργάνων

3%

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ (2-6)

100 %

12 %

* ∆απάνες δικτύων µεταφοράς σε επενδύσεις τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης, όπως και δαπάνες φραγµάτων,
ρουφρακτών, θυροφραγµάτων, σηράγγων, αγωγών προσαγωγής σε επενδύσεις µικρών υδροηλεκτρικών έργων
θεωρείται ότι εντάσσονται στις δαπάνες κύριου εξοπλισµού.
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Επιλέξιµες θεωρούνται οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται µετά την ηµεροµηνία της
θετικής γνωµοδότησης της επένδυσης από τη Γνωµοδοτική Επιτροπή Έγκρισης των
Επενδυτικών Σχεδίων. ∆απάνες εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν νωρίτερα της
ηµεροµηνίας αυτής δεν θεωρούνται επιλέξιµες και δεν υπολογίζονται για ενίσχυση µε
εξαίρεση τις κατηγορίες 2 ενεργειακή επιθεώρηση ή προσδιορισµός του προς
εκµετάλλευση ενεργειακού δυναµικού και αµοιβές συµβούλων, που θεωρούνται
επιλέξιµες µετά την ηµεροµηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου και στην
περίπτωση που αυτό εγκριθεί.
Οι δαπάνες κύριου εξοπλισµού περιλαµβάνουν δαπάνες αγοράς εξοπλισµού,
λογισµικού και υλικών, καθώς και δαπάνες µεταφοράς και εγκατάστασης. Ο
προϋπολογισµός των δαπανών αυτών δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 88% του
συνολικού προϋπολογισµού.
Στην κατηγορία 2 περιλαµβάνονται δαπάνες που προέρχονται από ενεργειακή
επιθεώρηση ή από την εφαρµογή επιστηµονικά αποδεκτής µεθόδου προσδιορισµού
του προς εκµετάλλευση ενεργειακού δυναµικού. Οι δαπάνες ενεργειακής
επιθεώρησης ή προσδιορισµού του µεγέθους του προς εκµετάλλευση ενεργειακού
δυναµικού είναι επιλέξιµες για ενίσχυση µόνον εάν οι αντιστοιχούσες επενδύσεις
εγκριθούν για ενίσχυση.
Στην κατηγορία 3 περιλαµβάνεται η αµοιβή συµβούλων που αφορά στη µελέτη
εφαρµογής της επένδυσης, καθώς και στην οργάνωση και επίβλεψη των
κατασκευών της.
Στην

κατηγορία

4

περιλαµβάνονται

εκσκαφές,

χωµατουργικά

έργα,

έργα

σταθεροποίησης εδάφους για ειδικές κατασκευές (π.χ. ανέγερση λεβητοστασίων),
αναγκαίες χωροταξικές εργασίες και κατασκευή καναλιών διανοµής σωληνώσεων,
εφόσον τα έργα αυτά σχετίζονται άµεσα µε την υλοποίηση της επένδυσης.
Περιλαµβάνονται επίσης οι κοινόχρηστες δαπάνες των εργοταξίων. ∆απάνες δικτύων
µεταφοράς σε επενδύσεις τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης, όπως και δαπάνες έργων
πολιτικού µηχανικού που είναι αναγκαία για την κατασκευή, λειτουργία και
συντήρηση µικρού υδροηλεκτρικού έργου (π.χ. φραγµάτων, σηράγγων, αγωγών
προσαγωγής, λοιπών υδραυλικών εν γένει έργων κλπ.), θεωρείται ότι εντάσσονται
στις δαπάνες κύριου εξοπλισµού.
Η εκπαίδευση στη λειτουργία εξοπλισµού και λογισµικού είναι αναγκαία για να
µπορέσει ο επενδυτής να χειριστεί κατάλληλα τον νέο εξοπλισµό και µπορεί να
περιλαµβάνεται στο συµβατικό τµήµα των υποχρεώσεών του. Η εκπαίδευση στη
λειτουργία εξοπλισµού και λογισµικού παρέχεται αυστηρά µόνο από τον
κατασκευαστή ή/ και προµηθευτή του εξοπλισµού και λογισµικού.
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Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη. Εξαίρεση
αποτελούν οι περιπτώσεις που εµπίπτουν στο Νόµο 1642/86 (όπως ισχύει), χωρίς
δικαίωµα έκπτωσης, όπως αυτό βεβαιώνεται από τη ∆OΥ στην οποία ο δικαιούχος
υπάγεται. Επίσης δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη το κόστος εγγυητικών επιστολών
που σχετίζεται µε την υλοποίηση της επένδυσης και τη χρηµατοδότησή της.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές επενδύσεις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
(ΑΠΕ) ισχύουν τα ακόλουθα:
-

Στις γεωθερµικές εφαρµογές και στις επενδύσεις αξιοποίησης βιοµάζας µε
παραγωγή θερµότητας, στις επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνονται και τα θερµικά
δίκτυα διανοµής.

-

Σε όλες τις γεωθερµικές εφαρµογές, στις επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνεται η
διενέργεια νέων γεωτρήσεων, αρκεί να είναι παραγωγικές και επανεισαγωγής.

-

Σε όλα τα µικρά υδροηλεκτρικά έργα, στις επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνονται
όλα τα αναγκαία για την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργα πολιτικού
µηχανικού.

-

Τα ανώτατα αποδεκτά όρια επιλέξιµων δαπανών ανά τεχνολογία θα πρέπει να
µη υπερβαίνουν τις τιµές του ακόλουθου Πίνακα, περιλαµβανοµένων των
ελάχιστα αναγκαίων συστηµάτων και οργάνων µετρήσεων, εκτός εάν η
υπέρβαση τεκµηριώνεται πλήρως και γίνει αποδεκτή κατά τη σχετική αξιολόγηση.

Ανώτατα Όρια Επιλέξιµων ∆απανών σε Τεχνολογίες ΑΠΕ και Θερµότητας
ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΟΡΙΟ (ευρώ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Αιολικά

900 / εγκατεστηµένο kW e

Μικρά υδροηλεκτρικά σε

1.500 / εγκατεστηµένο kW e

υδατορρεύµατα
Μικρά υδροηλεκτρικά σε

1.100 / εγκατεστηµένο kW e

υδραυλικά δίκτυα
Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού

•

Αγροτικά υπολείµµατα: 1.600 / εγκατεστηµένο kW e

•

Λύµατα: 1.300 / εγκατεστηµένο kW e

και Θερµότητας από
βιοµάζα
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ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΟΡΙΟ (ευρώ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
•

Βιοµηχανικά και αστικά στερεά απορρίµµατα:
1.500 / εγκατεστηµένο kW e

Φωτοβολταϊκά
συστήµατα

3.6

8.800 / kWp

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

Οι δαπάνες που αναφέρονται κατωτέρω δεν επιδοτούνται:
1. Αγορά οικοπέδου.
2. Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για
παλιές ή καινούργιες και την πιθανή προηγούµενη χρήση τους.
3. Κόστος προσωρινών έργων µη αµέσως συνδεοµένων µε την εκτέλεση του έργου
(π.χ. προσωρινό υπόστεγο για τη φύλαξη υλικών, κλπ.).
4. Συµβολαιογραφικά έξοδα, και πάσης φύσεως φόροι και δηµοσιονοµικές
επιβαρύνσεις του φορέα της επένδυσης.
5. ∆απάνες που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την έγκριση της πρότασης.
Εξαιρούνται οι αµοιβές µηχανικών και αρχιτεκτόνων, οι άδειες κατασκευής και τα
έξοδα οικονοµοτεχνικής µελέτης.
6. Εξοπλισµός αναψυχής (τηλεοράσεις, Video, κλπ.)
7. Αγορά υλικών αποσβέσιµων σε διάρκεια µικρότερη του έτους.
8. Μη φυσικές επενδύσεις όπως των δηµοσιονοµικών επιβαρύνσεων κάθε είδους
εις βάρος των δικαιούχων. Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν επιδοτείται.
9. Αποζηµιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους (φορείς) σε τρίτους για
απαλλοτριώσεις, εκκρεµότητες, κλπ.
10. Επισκευές και έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και µηχανολογικού
εξοπλισµού.
11. Αγορά µεταχειρισµένων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού
Ε.Π. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006»
Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 7.8

16

12. Εργασίες πρασίνου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κλπ.) καθώς και
διακόσµησης, προκειµένου για επενδύσεις στον τοµέα της βιοτεχνίας.

έργα

13. Έργα οδοποιίας πέραν των απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της
µονάδας.
14. Αµοιβές προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής
ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του.
15. Γενικά έξοδα και απρόβλεπτα µεγαλύτερα συνολικά σε ποσοστό του 12% των
επιλέξιµων δαπανών.
16. Επενδύσεις σχετικές µε κατοικίες φύλαξης των εγκαταστάσεων δαπάνης.
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4
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

4.1

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι φορείς – δικαιούχοι προς ένταξη στο µέτρο θα είναι δυνατόν να
υποβάλλουν προς εξέταση ολοκληρωµένες προτάσεις για την υλοποίηση
επενδύσεων οι οποίες θα πρέπει να είναι συµβατές µε τους στόχους του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Υπαίθρου 2000 – 2006».

«Αγροτική

Ανάπτυξη

–

Ανασυγκρότηση

της

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τις υποψήφιες επενδύσεις που
υποβάλλονται από τους δικαιούχους είναι:
♦

Η προτεινόµενη επένδυση να πραγµατοποιείται εντός περιοχής Ολοκληρωµένου
Προγράµµατος Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου.

♦

Η οικονοµική βιωσιµότητα και η παροχή επαρκών εγγυήσεων ως προς την
αποδοτικότητα των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν και η πρόβλεψη θετικών
αποτελεσµάτων χρήσης προ φόρων και αποσβέσεων για τρία έτη µετά την
ολοκλήρωση της επένδυσης.

♦

Η τεκµηρίωση της σκοπιµότητας της επένδυσης σε σχέση µε τους στόχους του
Μέτρου.

♦

Η συµβολή της επένδυσης στη δηµιουργία ή τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης
στην περιοχή.

♦

Η επενδυτική πρόταση και ο αντίστοιχος προϋπολογισµός αυτής αφορούν
ολοκληρωµένο και λειτουργικό φυσικό αντικείµενο.

4.2.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΠΕΝ∆ΥΤΟΥ / ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ

4.2.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι υποβαλλόµενες προτάσεις εκτός των προαναφερθέντων θα πρέπει να πληρούν
τις ακόλουθες προϋποθέσεις για να έχουν δικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα:
Η προτεινόµενη επένδυση συµµορφώνεται µε την Οδηγία 96/61 Ε.Κ. του Συµβουλίου
σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης όπου αυτή ισχύει.
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Πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης απαιτείται είτε η διενέργεια
ενεργειακής επιθεώρησης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης ∆6/Β/ΟΙΚ/11038/ΦΕΚ 1526Β/27.7.99 είτε η εφαρµογή επιστηµονικά
αποδεκτής µεθόδου προσδιορισµού του προς εκµετάλλευση ενεργειακού δυναµικού.
Στους τοµείς ηλεκτροπαραγωγής προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης
επένδυσης για υπαγωγή της στο καθεστώς δηµόσιας ενίσχυσης του Ε.Π.Α.Α.Α.Υ.
αποτελεί η σύµφωνα µε τον Ν. 2773/99 ύπαρξη Άδειας Παραγωγής, που αφορά
στην επένδυση.
Για όλες τις υποβαλλόµενες προτάσεις προϋπόθεση για την υποβολή της πρότασης
επένδυσης είναι η Άδεια Εγκατάστασης, εφόσον απαιτείται.

1.

Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας. Ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για
την αξιολόγηση των προτάσεων είναι η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, ο
οποίος θα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα υποδείγµατα του Υπουργείου
Γεωργίας.
Η σύνταξη του φακέλου µπορεί να θεωρηθεί επιλέξιµη δαπάνη για τις
περιπτώσεις που απαιτείται οικονοµοτεχνική µελέτη και εφόσον το προτεινόµενο
έργο εγκριθεί, µέχρι του ορίου των 1.500 ΕΥΡΩ.

2.

Προϋπολογισµός του έργου.

Το επιλέξιµο κόστος των προτεινόµενων έργων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις
τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (440.000) ΕΥΡΩ. Είναι δυνατόν το συνολικό κόστος
της επένδυσης να υπερβαίνει τις 440.000 ΕΥΡΩ, αλλά το συνολικό επιλέξιµο κόστος
µε βάση το οποίο θα προσδιοριστεί το ποσοστό επιδότησης δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ποσό αυτό.
Υποβολή αναγκαίων δικαιολογητικών. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα

3.

πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

•

Τίτλος ιδιοκτησίας του οικοπέδου ή ακινήτου που θα συνοδεύεται από
πιστοποιητικό βαρών και µη διεκδικήσεων από το αρµόδιο υποθηκοφυλάκειο
στο οποίο θα γίνει η επένδυση και το οποίο πρέπει να ανήκει στον φορέα της
επένδυσης, ή εταίρους. Γίνονται δεκτές και οι περιπτώσεις µίσθωσης
οικοπέδων, µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και πιστοποιητικό µεταγραφής,
από το οποίο προκύπτει η µίσθωση του ακινήτου για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον 20 ετών από την υποβολή της αίτησης.
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•

Στην περίπτωση νοµικών προσώπων θα πρέπει να υποβάλλεται βεβαίωση
µη λύσης και µη πτώχευσης, καθώς και πρακτικό του ∆.Σ. που ορίζει το
νόµιµο εκπρόσωπο

•

Χάρτης προσανατολισµού 1: 50.000

•

Τοπογραφικό διάγραµµα και διάγραµµα κάλυψης 1:200 υπογεγραµµένα από
µηχανικό

•

Σχέδια – σκαριφήµατα, κατόψεις (πλήρεις και µε διάταξη του εξοπλισµού),
όψεις, τοµές και φωτογραφικό υλικό της θέσης που γίνεται η επένδυση

•

Άδεια Εγκατάστασης, εφόσον απαιτείται. Η άδεια εγκατάστασης είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.

•

Άδεια λειτουργίας της υφιστάµενης επιχείρησης1.

•

Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για επενδυτικές προτάσεις που
περιλαµβάνουν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

•

Προσφορές (προτιµολόγια) και πληροφοριακά φυλλάδια (prospectus) του
προτεινόµενου εξοπλισµού (τουλάχιστον µία ανά προτεινόµενη δαπάνη).

•

Αντίγραφα των αποφάσεων χρηµατοδότησης και τυχόν αποφάσεων
3
ολοκλήρωσης , εάν έχει χρηµατοδοτηθεί από άλλα εθνικά ή κοινοτικά
προγράµµατα.

•

Επικυρωµένα αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των τριών τελευταίων
χρήσεων (έντυπο Ε1 καθώς και των εντύπων Ε3 και Ε9), συνοδευόµενα από
υπεύθυνη δήλωση για το ακριβές αντίγραφο

•

Θεωρηµένο αντίγραφο καταστατικού του φορέα και τυχόν τροποποιήσεις του,
απόσπασµα πρακτικού που ορίζει τον εκπρόσωπο της εταιρείας (αφορά
µόνο σε υφιστάµενες εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), εταιρικό για τις Ο.Ε.

•

Σε περίπτωση που ο φορέας που υποβάλλει πρόταση για συµµετοχή στο
πρόγραµµα είναι υπό σύσταση εταιρεία θα πρέπει κατά την υποβολή του
φακέλου υποψηφιότητας να περιλαµβάνεται και σχέδιο καταστατικού της
εταιρείας. Σε περίπτωση έγκρισης της υποβληθείσας πρότασης και πριν την

1

∆εν αφορά την επικείµενη επένδυση.
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υπογραφή της σχετικής σύµβασης θα πρέπει να έχει συσταθεί η εταιρεία
•

Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.

•

Βεβαίωση Τραπέζης που να δηλώνει το κατ’ αρχήν ενδιαφέρον για
δανειοδότηση του προτείνοντα, σε περίπτωση που µέρος της επένδυσης
καλυφθεί µε δάνειο, σύµφωνα µε την έκθεση βιωσιµότητας.

•

Ισολογισµοί των τριών τελευταίων χρήσεων της επιχείρησης για τις
επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας ή στοιχεία εσόδων – εξόδων
στις περιπτώσεις που τηρούνται βιβλία Β’ και Α’ κατηγορίας του ΚΒΣ.

•

Για νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις χωρίς ιστορικούς ισολογισµούς:
- Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης της επιχείρησης, που να καλύπτει
τουλάχιστον τα προσεχή πέντε έτη (2003 – 2007) σύµφωνα µε το
υπόδειγµα.
- Βιογραφικό σηµείωµα για κάθε µέλος του ∆Σ και µέτοχο (άνω του 10%)
της επιχείρησης, όπως και για κάθε µέλος της οµάδας ευθύνης της
επενδυτικής πρότασης.

•

Καταστάσεις απασχολούµενου προσωπικού για τα τελευταία δύο έτη,
θεωρηµένες από το ΙΚΑ ή άλλη Υπηρεσία, µε ηµεροµηνία θεώρησης του
τελευταίου διµήνου πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης

•

Αποδεικτικά στοιχεία ιδίων πόρων και γενικά κάθε στοιχείο που τεκµηριώνει
τη δυνατότητα του επενδυτή να καλύψει την προβλεπόµενη ιδιωτική
συµµετοχή (ίδιοι πόροι και δανεισµός). Σε περιπτώσεις εταιρειών, η ιδιωτική
συµµετοχή θα πρέπει να αποδεικνύεται από το κεφάλαιο της εταιρείας
(µετοχικό ή εταιρικό) και από τη δυνατότητα κάλυψής του από µελλοντικές
αυξήσεις σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της επένδυσης.

•

Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας του υποψήφιου επενδυτή ή του νόµιµου
εκπροσώπου του φορέα που εκπροσωπεί ή διαβατηρίου

•

Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του φορέα, στην οποία
αναφέρονται τα εξής:
I. Όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας είναι
αληθή.
II. Η επιχείρηση εµπίπτει στον ορισµό «πολύ µικρή επιχείρηση» του
Κανονισµού 70/2001 της Ε.Ε. για την απασχόληση, τον κύκλο εργασιών και
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τη µετοχική της σύνθεση..
III. ∆εν έχω ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραµµα / καθεστώς για το
ίδιο αντικείµενο του έργου. Σε περίπτωση υπαγωγής της δεν θα ενισχυθεί
από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραµµα για την υλοποίηση της ίδιας
πρότασης ή τµήµατος αυτής.
IV.

Κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας για συµµετοχή στο
πρόγραµµα ελήφθησαν υπόψη και έγιναν αποδεκτοί όλοι οι όροι και οι
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σχετικό οδηγό εφαρµογής και στο
φάκελο υποψηφιότητας

V. Η κάλυψης της ιδίας συµµετοχής σε περίπτωση που αυτή θα καλυφθεί µε
φορολογικά αποθεµατικά να δηλώνεται ότι αυτά δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ή
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής άλλου
ενισχυόµενου προγράµµατος.
VI. Σε υπό σύσταση εταιρείες να δηλώνεται η νοµική µορφή και η µετοχική/
εταιρική σύνθεση του κεφαλαίου της.
VII.

Σε περίπτωση συµµετοχής στο πρόγραµµα υποψήφιου επενδυτή (άρρεν)
ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί
νοµίµως από αυτές.

VIII. Αποδέχοµαι να διευκολύνω τους εθνικούς και κοινοτικούς ελέγχους.
IX.

∆εν έχω τελεσίδικα καταδικαστεί για οικονοµικό αδίκηµα ή αδίκηµα που
σχετίζεται µε την επαγγελµατική µου δραστηριότητα ή αδίκηµα σχετικά µε
καλλιέργεια, κατοχή, εµπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών ή/ και απάτη εις
βάρος του ∆ηµοσίου.

4.2.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Τα περιεχόµενα της αίτησης – µελέτης θα πρέπει να ακολουθούν τη δοµή του
Φακέλου Υποβολής Πρότασης, και θα πρέπει να υποβάλλονται σε τέσσερα (4)
πλήρη αντίτυπα δακτυλογραφηµένα σε µέγεθος Α4 και σε µορφή ντοσιέ (κλασέρ).
Επίσης, θα πρέπει να υποβάλλεται ένα πλήρες αντίγραφο σε ηλεκτρονική µορφή
(CD ROM για περιβάλλον WINDOWS 95 ή 98). Τα κείµενα θα πρέπει να είναι σε
µορφή WORD και οι πίνακες σε EXCEL.
Στην αρχή κάθε φακέλου θα υπάρχει πίνακας περιεχοµένων, καθώς και πλήρη
στοιχεία (τηλέφωνο, fax, διεύθυνση) του υπευθύνου εκπροσώπου του φορέα, µε τον
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οποίο θα έρχονται σε επαφή οι υπηρεσίες του Υπουργείου και θα αναγράφεται
υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. του υποψήφιου.
Ο Οδηγός Εφαρµογής και ο Φάκελος Υποψηφιότητας του Μέτρου θα είναι διαθέσιµα
στη ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας (www.minagric.gr).

4.2.3

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ / ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ

Αποκλείονται οι επενδυτές / επενδυτικά σχέδια που εµπίπτουν στις ακόλουθες
περιπτώσεις :

1. Εκπρόθεσµη υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας καθώς και η κατάθεση της
αίτησης και των δικαιολογητικών σε άλλη υπηρεσία εκτός αυτής που ορίζεται
από την προκήρυξη του Μέτρου.
2. Οι προτάσεις που παρουσιάζουν µερική ή ολική έλλειψη των απαιτούµενων
συνηµµένων της αίτησης του υποψήφιου δικαιολογητικών.
3. Μη επιλέξιµα επενδυτικά σχέδια.
4. Οι υποψήφιοι στους οποίους κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης του
επενδυτικού τους σχεδίου έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση
κοινοτικών Κανονισµών ή εθνικής Νοµοθεσίας σχετικές µε την υλοποίηση
επενδυτικών σχεδίων.
5. Οι υποψήφιοι που δεν παρουσιάζουν τεκµηριωµένη δυνατότητα κάλυψης των
ιδίων πόρων για την πραγµατοποίηση της επένδυσης σύµφωνα µε το
χρηµατοδοτικό σχήµα.
6. Οι εν’ ενεργεία δηµόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι δεν προσκοµίζουν έγγραφη άδεια
δυνατότητας άσκησης παράλληλης επενδυτικής δραστηριότητας κατά την
υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας.
7. Οι υποψήφιοι επενδυτές που δεν έχουν την ιθαγένεια Κράτους – Μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ο

8. Οι υποψήφιοι επενδυτές που έχουν υπερβεί το 65 έτος της ηλικίας τους κατά
την υποβολή της πρότασης.
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9. Οι υποψήφιοι επενδυτές που δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους κατά την υποβολή της πρότασης και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές.
10. Οι υποψήφιοι επενδυτές που έχουν τελεσίδικα καταδικαστεί για οικονοµικό
αδίκηµα ή αδίκηµα που σχετίζεται µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα ή
αδίκηµα σχετικό µε καλλιέργεια, κατοχή, εµπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών
ή/και απάτη εις βάρος του ∆ηµοσίου.

4.2.4. ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο φορέα της επένδυσης µε τη µορφή
επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων
δαπανών της επένδυσης.
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ,

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΑΡΧΙΑ

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ,
ΘΡΑΚΗΣ,

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ,

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ,

ΗΠΕΙΡΟΥ,

∆ΥΤΙΚΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΙ

ΑΝΑΤ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΥΘΗΡΩΝ,

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ,

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΙΟΝΙΩΝ

–

60%

ΝΗΣΩΝ,

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ καθώς και όλα τα νησιά της χώρας
εξαιρουµένης της Νήσου Κρήτης
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Εξαιρείται ο
55%

νοµός
Θεσσαλονίκης

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ΚΡΗΤΗΣ

Ο νοµός
Θεσσαλονίκης,
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ

50%

λοιπές περιοχές
περιφέρειας
Αττικής

Στα πλαίσια εξασφάλισης της ιδίας συµµετοχής από τον υποψήφιο το ποσό των
ιδίων πόρων δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 20% του συνολικού επιλέξιµου
κόστους της επένδυσης.
Σε ότι αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση στα πλαίσια
των µέτρων Μ 7.11 (γεωργικές εκµεταλλεύσεις) και Μ 7.12 (επιχειρήσεις, οι οποίες
δραστηριοποιούνται

στην

πρώτη

µεταποίηση

και

εµπορία
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Παραρτήµατος 1 της Συνθήκης της Ε.Ε.) ως ποσοστά ενίσχυσης ισχύουν αυτά που
ορίζονται στην ΚΥΑ 451/2000 και 450/2000 αντίστοιχα όπως ισχύουν κάθε φορά.

4.2.5. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Τα εγκεκριµένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 30 µηνών
από την ηµεροµηνία υπογραφής της Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση και
την υπαγωγή τους στο Μέτρο 7.8.

4.3

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τους φακέλους υποψηφιότητας σύµφωνα µε τις
ηµεροµηνίες που ορίζονται από την προκήρυξη του Μέτρου.
Οι φορείς που ενδιαφέρονται να εντάξουν επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια της
παρούσας, υποβάλλουν αίτηση – µελέτη στη λειτουργούσα ∆οµή Στήριξης στα όρια
της Περιφέρειας που εντάσσεται η περιοχή εφαρµογής του Ολοκληρωµένου
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Αιτήσεις που υποβάλλονται σε άλλους φορείς
εκτός των οριζοµένων θεωρούνται ως µηδέποτε υποβληθείσες.
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5
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ

5.1

ΣΤΑ∆ΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΕ∆ΙΩΝ

Η εξέταση για την υπαγωγή ή µη των επενδυτικών σχεδίων σε πρόγραµµα ενίσχυσης
πραγµατοποιείται στα ακόλουθα στάδια:
1. Έλεγχος πληρότητας υποβαλλόµενου φακέλου και επιλεξιµότητας της πρότασης.
2. Βαθµολόγηση επενδυτικού σχεδίου σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης – Κατάταξη
των επενδυτικών σχεδίων.
3. Αποστολή αποτελεσµάτων της Γνωµοδοτικής Επιτροπής στους τελικούς δικαιούχους
4. Ο τελικός δικαιούχος ανάλογα µε τις διατιθέµενες πιστώσεις και συνεπικουρούµενος από
τις ∆οµές Στήριξης γνωστοποιεί στους εν’ δυνάµει εντασσόµενους τα αποτελέσµατα της
Γνωµοδοτικής Επιτροπής και τους καλεί να υποβάλουν δήλωση αποδοχής,
προσκοµίζοντας τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές και να προσαρµόσουν το
επενδυτικό τους σχέδιο σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της Γνωµοδοτικής Επιτροπής
5. Επιστολή ενηµέρωσης στους απορριπτόµενους για τους λόγους απόρριψής τους
6. Ενέργειες των τελικών δικαιούχων προς την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Α.Α.-Α.Υ.»
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται.
7. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης ένταξης.
8. Οι απορριπτόµενοι έχουν δικαίωµα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσµάτων σε
αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της
απόφασης απόρριψής τους σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην ΚΥΑ 505/2002 όπως ισχύει
κάθε φορά.

5.1.1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Εξετάζεται εάν η αίτηση εµπίπτει στις εγκεκριµένες ενέργειες και δραστηριότητες του
Προγράµµατος (επιλεξιµότητα της πρότασης), καθώς και η πληρότητα των δικαιολογητικών
που περιλαµβάνονται σε αυτή. Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά
της αίτησης – µελέτης, η αίτηση απορρίπτεται και τίθεται στο αρχείο.
∆εν επιτρέπεται η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων ή η τροποποίηση του
περιεχοµένου του φακέλου υποψηφιότητας µετά την κατάθεση της αίτησης.
Κατά το στάδιο i της αξιολόγησης εξετάζεται η τυπική πληρότητα της πρότασης αναφορικά
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µε τη νοµική µορφή του υποβάλλοντος φορέα, τα όρια προϋπολογισµού, τις απαιτούµενες
άδειες και δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα απαιτούµενα από την προκήρυξη, καθώς επίσης
ελέγχεται η επιλεξιµότητα του υποβάλλοντος την πρόταση.
Τέλος, ελέγχεται ότι κανένα µέλος του διοικητικού συµβουλίου, διευθύνων σύµβουλος,
εταίρος, µέλος της διοίκησης ή µέτοχος του υποβάλλοντος την πρόταση δεν έχει
επαγγελµατική, συγγενική ή άλλη ικανή να εγείρει υποψίες προσωποληψίας σχέση µε τους
εµπλεκόµενους φορείς στη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης των έργων του
Μέτρου 7.8 του ΕΠΑΑΑΥ. Η προϋπόθεση αυτή είναι αναγκαία για την περαιτέρω αξιολόγηση
της πρότασης. Kατά τη φάση αυτή ελέγχεται, επίσης, η τήρηση των προϋποθέσεων που
αναφέρονται στις ενότητες 4.1 – 4.2 του παρόντος Οδηγού Εφαρµογής.

5.1.2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
Η βαθµολόγηση όσων επενδυτικών σχεδίων πληρούν τις προϋποθέσεις της ενότητας 5.1,
γίνεται σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία παρουσιάζονται στην Ενότητα 6 του
παρόντος Οδηγού Εφαρµογής.
Η κατάταξη των ενδιαφερόµενων επενδυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας και
στα πλαίσια του καθορισµένου ορίου πιστώσεων κατά δράση.

5.1.3 ΕΚ∆ΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Το Υπουργείο Γεωργίας προβαίνει στην οριστική έγκριση των έργων, µε απόφαση
Υπουργού Γεωργίας, αναλαµβάνοντας δέσµευση για την καταβολή των ενισχύσεων.

5.1.4

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Οι επενδυτές υποχρεούνται το αργότερο εντός 1 µηνός από την ηµεροµηνία παραλαβής του
εγγράφου µε το οποίο ειδοποιούνται για την καταρχήν έγκριση του έργου, να υποβάλλουν
στη ∆οµή Στήριξης δύο εγγυητικές επιστολές τραπέζης καλής εκτέλεσης του επενδυτικού
σχεδίου, για ποσό ίσο προς το 5% του επιλέξιµου κόστους του έργου εκάστη, η πρώτη των
οποίων θα επιστρέφεται µε την βεβαίωση υλοποίησης του 30% του εγκριθέντος έργου, η δε
δεύτερη µε τη βεβαίωση ολοκλήρωσης της επένδυσης.
Οι εγγυητικές επιστολές θα εκδίδονται υπέρ του Υπουργείου Γεωργίας – ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού.
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6
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
Η αξιολόγηση και βαθµολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας, για την ένταξη έργων στο
Μέτρο 7.8, γίνεται σύµφωνα µε τα κριτήρια που παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Στο κείµενο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι µαθηµατικές σχέσεις (όπου είναι αναγκαίο)
που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της βαθµολογίας κάθε επενδυτικής πρότασης µε
βάση τα ποσοτικά κριτήρια.
Παρουσιάζονται επίσης όλοι εκείνοι οι παράγοντες – υποκριτήρια που πρέπει να ληφθούν
υπόψη κατά τη βαθµολόγηση του ποιοτικού κριτηρίου, καθώς και κατευθυντήριες γραµµές
για τη βαρύτητα και τη βαθµολογία των υποκριτηρίων αυτών.
Οι τύποι και τα υποκριτήρια που έχουν προσδιοριστεί είναι γενικοί, προκειµένου να
καλύπτουν οποιαδήποτε περίπτωση επένδυσης.
Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται και οι συντελεστές βαρύτητας αντίστοιχα που
χρησιµοποιούνται για τη βαθµολόγηση των προτάσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.1.
Όλα τα κριτήρια αξιολόγησης βαθµολογούνται σε κλίµακα 0 έως 10, όπως περιγράφεται στη
συνέχεια.
Τα επενδυτικά σχέδια που θα τεθούν υπό αξιολόγηση θα πρέπει να συµπληρώνουν κατ΄
ελάχιστο επί του συνόλου της βαθµολογίας των κριτηρίων το 40% της µέγιστης συνολικής
βαθµολογίας.
Πίνακας 6.1 Κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)
α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Επενδύσεις µε προϋπολογισµό
µικρότερο ή ίσο από 440 χιλ. ευρώ

1

Τρόπος κάλυψης Ιδιωτικής Συµµετοχής

05

2

Εξοικονόµηση Πρωτογενούς Συµβατικής Ενέργειας

30

3

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

20

4

Κοινωνικές Επιπτώσεις

10

5

Αξιοπιστία και Ωριµότητα Επενδυτικής Πρότασης

15

6

Οικονοµική Βιωσιµότητα

20

ΣΥΝΟΛΟ
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1 Κριτήριο

Τρόποι κάλυψης της ιδιωτικής συµµετοχής
Εξετάζεται ο βαθµό συµµετοχής του φορέα µε ίδια κεφάλαια στο χρηµατοδοτικό σχήµα της
επένδυσης, καθώς και η τεκµηρίωση της κάλυψης της ίδιας συµµετοχής µε την ύπαρξη
ρευστών διαθεσίµων ή χρεογράφων ή τίτλων ή και άλλου είδους περιουσιακών στοιχείων
που κρίνονται ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψή της. Στις εταιρείες θα
εξετάζεται η δυνατότητα κάλυψης της συµµετοχής από τα διαθέσιµα κεφάλαια της εταιρείας ή
από τη δυνατότητα αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου.

Πίνακας 6.2: Τρόπος κάλυψης Ιδιωτικής Συµµετοχής

Ποσοστό κάλυψης ιδιωτικής συµµετοχής από Αξιολογικός
ίδιους πόρους

Βαθµός

Από 90% έως 100%

10

Από 70% έως 89%

7

Από 20% (ελάχιστο υποχρεωτικό ποσό) έως

3

69%

Τεχνικοοικονοµική αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων και έλεγχος
βιωσιµότητας της επένδυσης.
Αφορά τα εξής:
•

έλεγχο της επιλεξιµότητας και του ολοκληρωµένου χαρακτήρα της επένδυσης

•

έλεγχο

τήρησης

των

προδιαγραφών

και

ορθής

συµπλήρωσης

της

τεχνικοοικονοµικής µελέτης σκοπιµότητας
•

έλεγχο επιλεξιµότητας δαπανών και τήρησης όλων των σχετικών ορίων ανά
κατηγορία δαπάνης (Πίνακες Κεφ. 3)

•

αξιολόγηση και διόρθωση, αν απαιτείται, των µεγεθών που ο επενδυτής αναφέρει
στην πρότασή του και τα οποία υπεισέρχονται στους τύπους υπολογισµού των
βαθµών προκαθορισµένων κριτηρίων. Τυχόν διορθώσεις αυτών από τον
αξιολογητή θα πρέπει να συνοδεύονται από τεκµηριωµένη εισήγησή του.
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2 Κριτήριο
Εξοικονόµηση Πρωτογενούς Συµβατικής Ενέργειας
Το εν λόγω κριτήριο πρέπει να εκτιµηθεί η ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς συµβατικής
ενέργειας (ΕΕΠΕ), η οποία εκφράζεται σε χιλιάδες κιλοβατώρες και, για τις ανάγκες της
1

αξιολόγησης, υπολογίζεται από τη σχέση :

ΕΕΠΕ = Λ ⋅ ΕΚΠΕ πριν − ΕΚΠΕµετα
όπου:
ΕΚΠΕπριν : Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας πριν από την επένδυση

ΕΚΠΕ πριν =

(ΑΗΕ - ΠΗΕ)πριν + (ΑΘΕ - ΠΘΕ)πριν +
ηΗ

∑ Θ ⋅ [ΚΚ ]
κ

0,80

κ πριν

κ

ΕΚΠΕµετα : Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας µετά την επένδυση

ΕΚΠΕ µετά =
ΑΗΕπριν :

(ΑΗΕ - ΠΗΕ)µετά + (ΑΘΕ - ΠΘΕ)µετά +
ηΗ

0,80

∑ Θ ⋅ [ΚΚ ]
κ

κ µετά

κ

Ετήσια αγοραζόµενη ηλεκτρική ενέργεια (σε χιλιάδες kWh), πριν από την
επένδυση

ΠΗΕπριν :

Ετήσια πωλούµενη ηλεκτρική ενέργεια (σε χιλιάδες kWh), πριν από την
επένδυση

ΑΘΕπριν :

Ετήσια αγοραζόµενη θερµική ενέργεια (σε χιλιάδες kWh), πριν από την
επένδυση

ΠΘΕπριν :

Ετήσια πωλούµενη θερµική ενέργεια (σε χιλιάδες kWh), πριν από την
επένδυση

1

Επισηµαίνεται ότι στους τύπους υπεισέρχονται συµβολισµοί µεγεθών µε τους δείκτες «πριν»

και «µετά». Ο δείκτης «πριν» αναφέρεται στα µεγέθη που ισχύουν σήµερα στην
επιχειρηµατική µονάδα, ενώ ο δείκτης «µετά» αναφέρεται στα αντίστοιχα µεγέθη που
προβλέπεται να ισχύσουν στην επιχειρηµατική µονάδα µετά την επένδυση. Σε περίπτωση
επένδυσης σε νέα επιχειρηµατική µονάδα (π.χ. επένδυση που πραγµατοποιείται σε χώρο όπου
δεν υφίσταται λειτουργούσα επιχειρηµατική µονάδα), όλα τα µεγέθη µε τον δείκτη «πριν»
είναι µηδενικά και η βαθµολογία προκύπτει από τα µεγέθη «µετά».
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[ΚΚκ]πριν :

Ετήσια κατανάλωση του καυσίµου κ (σε τόνους), πριν από την επένδυση

ΑΗΕµετα :

Ετήσια αγοραζόµενη ηλεκτρική ενέργεια (σε χιλιάδες kWh), µετά την επένδυση

ΠΗΕµετα :

Ετήσια πωλούµενη ηλεκτρική ενέργεια (σε χιλιάδες kWh), µετά την επένδυση
Επισηµαίνεται ότι σε περιπτώσεις ΑΠΕ ή/και ΣΗΘ που συνδυάζονται µε
νέες επιχειρηµατικές µονάδες πωλούµενη ηλεκτρική ενέργεια θεωρείται
και η ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ ή/και ΣΗΘ και καταναλώνεται
στην νέα επιχειρηµατική µονάδα.

ΑΘΕµετα :

Ετήσια αγοραζόµενη θερµική ενέργεια (σε χιλιάδες kWh), µετά την επένδυση

ΠΘΕµετά :

Ετήσια πωλούµενη θερµική ενέργεια (σε χιλιάδες kWh), µετά την επένδυση
Επισηµαίνεται ότι σε περιπτώσεις ΑΠΕ ή/και ΣΗΘ που συνδυάζονται µε
νέες επιχειρηµατικές µονάδες πωλούµενη θερµική ενέργεια θεωρείται
και η ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ ή/και ΣΗΘ και καταναλώνεται
στην νέα επιχειρηµατική µονάδα.

[ΚΚκ]µετα :

Ετήσια κατανάλωση του καυσίµου κ (σε τόνους), µετά την επένδυση

Θκ :

Θερµογόνος δύναµη του καυσίµου κ, σε kWh/kg (Πίνακας Α1)

ηΗ :

Βαθµός απόδοσης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής, ανάλογα µε την περιοχή της
επένδυσης. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης λαµβάνεται ηΗ = 0,37 αν η
επένδυση πραγµατοποιείται στο διασυνδεδεµένο σύστηµα και ηΗ = 0,29 στο
µη διασυνδεδεµένο σύστηµα (Πίνακας Α2).

 Παραγωγήµετα 
:
Λ=
 Παραγωγή 
πριν



ο συντελεστής αύξησης της παραγωγής της επιχειρηµατικής

µονάδας.
Παραγωγήπριν : Το σύνολο της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών της επιχειρηµατικής
µονάδας πριν την επένδυση, εκπεφρασµένο σε κοινή µονάδα
Παραγωγήµετά : Το σύνολο της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών της επιχειρηµατικής
µονάδας µετά την επένδυση, εκπεφρασµένο στην ίδια κοινή µονάδα.
Ενδεικτικά η κοινή µονάδα αναφοράς µπορεί να είναι:
•

ο αριθµός παραγοµένων προϊόντων, επί παραγωγής ενός τύπου προϊόντος

•

η µάζα παραγοµένων προϊόντων επί παραγωγής οµοειδών τύπων προϊόντων

•

η µάζα αναλισκόµενης βασικής πρώτης ύλης επί παραγωγής διαφορετικών
προϊόντων αλλά από την ίδια βασική πρώτη ύλη

•

ο αριθµός παραγωγικών ωρών εργασίας επί ποικιλίας προϊόντων από
διαφορετική πρώτη ύλη

•

η προστιθέµενη αξία ή η αξία πωλήσεως των προϊόντων, επί µεγάλης ποικιλίας
προϊόντων
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•

ένα µέγεθος ενδεικτικό της ποσότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, στον τοµέα
των υπηρεσιών.

Εάν δεν είναι δυνατή η αναγωγή των προϊόντων (και υπηρεσιών) σε κοινή µονάδα, ο
συντελεστής Λ λαµβάνεται ίσος µε 1, και ο υπολογισµός του ΕΚΠΕπριν γίνεται µε βάση την
ίδια σύνθεση προϊόντων που ισχύει µετά την επένδυση. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα άλλα
µεγέθη µε δείκτη «πριν», που υπεισέρχονται στους τύπους αυτού του Παραρτήµατος.
Όταν δεν προβλέπεται µεταβολή της παραγωγής της επιχείρησης µετά την επένδυση, σε
σχέση µε την παραγωγή πριν από την επένδυση, ο συντελεστής Λ λαµβάνεται ίσος µε 1.
Ο βαθµός της πρότασης (Β2) µε βάση το κριτήριο της «Εξοικονόµησης Πρωτογενούς
Συµβατικής Ενέργειας» δίνεται από την ακόλουθη σχέση:
Β2 = (ΕΕΠΕ/C – σ21) / (σ22 – σ21) * 10
όπου C είναι ο συνολικός προϋπολογισµός της επένδυσης.
Ο βαθµός του κριτηρίου υπολογίζεται συγκριτικά µεταξύ των υποβληθεισών προτάσεων. Θα
εντοπιστεί δηλαδή η πρόταση µε την καλύτερη και η πρόταση µε τη χειρότερη ΕΕΠΕ/C, οι
οποίες θα λάβουν βαθµό «10» και «0», αντίστοιχα, ενώ οι υπόλοιπες θα βαθµολογηθούν
αναλογικά µεταξύ των προαναφερθεισών.
Συνεπώς, οι συντελεστές σ21 και σ22 θα προσδιορισθούν ως η µικρότερη και η µεγαλύτερη
ΕΕΠΕ/C, αντίστοιχα, που θα προκύψει από τις υποβληθείσες προτάσεις, χωριστά για κάθε
τεχνολογική κατηγορία ή υποκατηγορία ΑΠΕ.
ο
3 Κριτήριο

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Λαµβάνεται υπόψη η µείωση ή αποφυγή εκποµπής αερίων ρύπων λόγω της επένδυσης ως
προς το κόστος της επένδυσης.
Οι αέριοι ρύποι που λαµβάνονται υπόψη είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το διοξείδιο
του θείου (SO2), το µονοξείδιο του άνθρακα (CO), τα οξείδια του αζώτου (NΟx), οι
υδρογονάνθρακες (HC) και τα σωµατίδια. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης η µείωση των
εκποµπών του αερίου ρύπου ν δίνεται από τη σχέση:
ΜΕΑΡν = Λּ[ΕΕΑΡν]πριν - [ΕΕΑΡν]µετά
όπου:
[ΕΕΑΡν]πριν : Ετήσια εκποµπή ρύπου ν πριν την επένδυση

[ΕΕΑΡ ν ]πριν = (ΑΗΕ - ΠΗΕ )πριν ⋅ λ Η,ν + (ΑΘΕ - ΠΘΕ )πριν ⋅ λ Θ,ν + ∑ λ κ,ν ⋅ [ΚΚ κ ]πριν
κ

[ΕΕΑΡν]µετά : Ετήσια εκποµπή ρύπου ν µετά την επένδυση

[ΕΕΑΡ ν ]µετά = (ΑΗΕ - ΠΗΕ )µετά ⋅ λ Η,ν + (ΑΘΕ - ΠΘΕ )µετά ⋅ λ Θ,ν + ∑ λ κ,ν ⋅ [ΚΚ κ ]µετά
κ
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λκ,ν είναι ο συντελεστής εκποµπής του ρύπου ν από το καύσιµο κ (Πίνακας Α1)(1)
λΗ,ν είναι ο συντελεστής εκποµπής του ρύπου ν από τους υφιστάµενους πετρελαϊκούς
σταθµούς, σε g/kWh (Πίνακας Α3)
λΘ,ν

είναι ο συντελεστής εκποµπής του ρύπου

ν

λόγω της παραγωγής της θερµικής

ενέργειας που αγοράζεται ή πωλείται από την επιχείρηση, σε g/kWh (Πίνακας Α3)
Η συνολική µείωση εκποµπών όλων των εξεταζόµενων αερίων ρύπων δίνεται από το
άθροισµα των επιµέρους:

(

)

(

< ΣΜΕ >= 0.5 ⋅ ΜΕΑΡ CO2 + 0.5 ⋅ ΜΕΑΡ SO2 + ΜΕΑΡ CO + ΜΕΑΡ NO x + ΜΕΑΡ HC + ΜΕΑΡ σωµατιδια
Ο βαθµός του κριτηρίου υπολογίζεται ως εξής:
Β3 = (ΣΜΕ/C - σ41) / (σ42 – σ41) * 10
Ο βαθµός του κριτηρίου υπολογίζεται συγκριτικά µεταξύ των υποβληθεισών προτάσεων. Θα
εντοπιστεί δηλαδή η πρόταση µε την καλύτερη και η πρόταση µε τη χειρότερη ΣΜΕ/C, οι
οποίες θα λάβουν βαθµό «10» και «0», αντίστοιχα, ενώ οι υπόλοιπες θα βαθµολογηθούν
αναλογικά µεταξύ των προαναφερθεισών.
Συνεπώς, οι συντελεστές σ31 και σ32 θα προσδιορισθούν ως η µικρότερη και η µεγαλύτερη
ΣΜΕ/C, αντίστοιχα, που θα προκύψει από τις υποβληθείσες προτάσεις, χωριστά για κάθε
τεχνολογική κατηγορία ή υποκατηγορία ΑΠΕ.
ο
4 Κριτήριο

Κοινωνικές Επιπτώσεις
Λαµβάνεται υπόψη η δηµιουργία ή /και διατήρηση θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.
9 4 βαθµοί για κάθε θέση απασχόλησης µέχρι των δέκα νέων θέσεων εργασίας
9 σε καµία περίπτωση η βαθµολογία δε µπορεί να ξεπερνά τους 40 αξιολογικούς βαθµούς
για την εν λόγω κατηγορία.
ο
5 Κριτήριο

Αξιοπιστία και Ωριµότητα Επενδυτικής Πρότασης
Λαµβάνονται υπόψη η συνολική ορθότητα και αξιοπιστία των στοιχείων της επενδυτικής
πρότασης, η τεκµηρίωση της ανάγκης επένδυσης και η τεχνογνωσία επί των προτεινόµενων
τεχνολογιών.

(1)

∆ιαφορετικές τιµές γίνονται δεκτές, εφ’ όσον τεκµηριώνονται επαρκώς
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)

1. Η αξιοπιστία και επάρκεια τεκµηρίωσης των στοιχείων που δίδονται και της
πρότασης συνολικά, κατά την αιτιολογηµένη εκτίµηση του αξιολογητή.
0:

εάν τα στοιχεία που δίνονται είναι παντελώς ατεκµηρίωτα και επιπρόσθετα
όχι απόλυτα αξιόπιστα χωρίς όµως η πρόταση συνολικά να είναι
αναξιόπιστη

1-7:

εάν τα στοιχεία που δίνονται δεν συνοδεύονται από επαρκή τεκµηρίωση
αλλά γενικά µπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα

8-10: εάν τα στοιχεία που δίνονται είναι αξιόπιστα και ταυτόχρονα συνοδεύονται
µε επαρκή τεκµηρίωση
2. Η ποιότητα της ενεργειακής επιθεώρησης ή του προσδιορισµού του προς
εκµετάλλευση ενεργειακού δυναµικού που να τεκµηριώνει επαρκώς τη σκοπιµότητα
της επένδυσης, σε συνδυασµό µε την τεχνικοοικονοµική µελέτη
0:

εάν

δεν

τηρήθηκαν

οι

βασικές

προδιαγραφές

της

ΚΥΑ

∆6/Β/ΟΙΚ/11038/ΦΕΚ 1526Β/27.7.99 για την εκπόνηση της ενεργειακής
επιθεώρησης ή ο προσδιορισµός του προς εκµετάλλευση ενεργειακού
δυναµικού δεν έγινε µε επιστηµονικά αποδεκτή µέθοδο ή γενικά η σχετική
ποιότητα είναι ιδιαίτερα χαµηλή ώστε να µην τεκµηριώνεται επαρκώς η
σκοπιµότητα της επένδυσης σε συνδυασµό µε την τεχνικοοικονοµική
µελέτη
1-7:

εάν τηρήθηκαν οι βασικές προδιαγραφές της ΚΥΑ ∆6/Β/ΟΙΚ/11038/ΦΕΚ
1526Β/27.7.99 για την εκπόνηση της ενεργειακής επιθεώρησης ή ο
προσδιορισµός του προς εκµετάλλευση ενεργειακού δυναµικού έγινε µε
επιστηµονικά αποδεκτή µέθοδο και έτσι τεκµηριώνεται η σκοπιµότητα της
επένδυσης σε συνδυασµό µε την τεχνικοοικονοµική µελέτη χωρίς όµως να
διεξαχθούν µετρήσεις στον απαιτούµενο βαθµό και ακρίβεια

8-10: εάν

τηρήθηκαν

απολύτως

οι

προδιαγραφές

της

ΚΥΑ

∆6/Β/ΟΙΚ/11038/ΦΕΚ 1526Β/27.7.99 για την εκπόνηση της ενεργειακής
επιθεώρησης ή ο προσδιορισµός του προς εκµετάλλευση ενεργειακού
δυναµικού έγινε µε επιστηµονικά άριστη µέθοδο και µάλιστα µε µετρήσεις
στον απαιτούµενο βαθµό και ακρίβεια ώστε να τεκµηριώνεται επαρκώς η
σκοπιµότητα της επένδυσης σε συνδυασµό µε την τεχνικοοικονοµική
µελέτη
3. Η τεχνογνωσία στη συγκεκριµένη τεχνολογία (υψηλή βαθµολογία δίνεται σε
τεχνολογίες γνωστές και µε ευρεία εφαρµογή)
0:

αν δεν είναι γνωστή καµία εφαρµογή της προτεινόµενης
τεχνολογίας
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1-7:

αν η τεχνολογία εφαρµόζεται ευρέως στην ΕΕ (ή παγκοσµίως)
αλλά δεν υπάρχουν γνωστές εφαρµογές στην Ελλάδα ή ο φορέας
της

επένδυσης

δεν

έχει

αποδεδειγµένη

εµπειρία

στη

συγκεκριµένη τεχνολογία.
8-10: αν η προτεινόµενη τεχνολογία εφαρµόζεται ευρέως στην Ελλάδα
ή ο φορέας της επένδυσης έχει αποδεδειγµένη εµπειρία στη
συγκεκριµένη τεχνολογία.

4.

Η ύπαρξη πιστοποιητικών σύµφωνα µε τα ακόλουθα πρότυπα πιστοποίησης ή

άλλα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα για άλλες τεχνολογίες:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΕ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αιολικά συστήµατα

Σειρά IEC 61400

Κεντρικά ηλιακά συστήµατα

ISO 9806-1
ή ΕΝ 12975-2

Φωτοβολταϊκά συστήµατα

CEC 503 specifications
ή EN 61215:1995
ή IEC 1215:1993

0:

όταν δεν προσκοµίζονται µε την υποβαλλόµενη επενδυτική πρόταση (α)
πρότυπα πιστοποίησης που είτε είναι τα παραπάνω αναφερόµενα είτε η
ύπαρξή τους, ως διεθνώς αναγνωριζοµένων προτύπων, είναι εν γνώσει
του αξιολογητή ή (β) επιστηµονικά αποδεκτές τεχνικές εκθέσεις µε
µεθοδολογίες ή µεθόδους στις οποίες βασίζεται η παραγωγή, δοκιµές και
εγκατάσταση των προς εφαρµογή τεχνολογιών

1-8:

όταν δεν προσκοµίζονται µε την υποβαλλόµενη επενδυτική πρόταση
πρότυπα πιστοποίησης που είτε είναι τα παραπάνω αναφερόµενα είτε η
ύπαρξή τους, ως διεθνώς αναγνωριζοµένων προτύπων, είναι εν γνώσει
του αξιολογητή αλλά προσκοµίζονται επιστηµονικά αποδεκτές τεχνικές
εκθέσεις µε µεθοδολογίες ή µεθόδους στις οποίες βασίζεται η παραγωγή,
δοκιµές και εγκατάσταση των προς εφαρµογή τεχνολογιών

9-10: όταν προσκοµίζονται µε την υποβαλλόµενη επενδυτική πρόταση πρότυπα
πιστοποίησης που είτε είναι τα παραπάνω αναφερόµενα είτε η ύπαρξή
τους, ως διεθνώς αναγνωριζοµένων προτύπων, είναι εν γνώσει του
αξιολογητή
5. Η αξιοπιστία και εµπειρία προµηθευτών, συµβούλων και εγκαταστατών
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αν

0:

δεν

πρόκειται

για

αναγνωρισµένο/ους

προµηθευτή/ές,

συµβούλους και εγκαταστάτες
1-7:

αν

πρόκειται

για

αναγνωρισµένο/ους

προµηθευτή/ές,

συµβούλους και εγκαταστάτες αλλά όχι από το πρώτο 50% της
αγοράς
8-10: αν

πρόκειται

για

αναγνωρισµένο/ους

προµηθευτή/ές,

συµβούλους και εγκαταστάτες οι οποίοι είναι ανάµεσα στο πρώτο
50% της αγοράς
Η συνολική βαθµολογία του κριτηρίου υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση:
Β5 = (Β5.2 + Β5.3 + Β5.4 + Β5.5 + Β5.6) / 5
Σηµείωση: Η ύπαρξη Άδειας Εγκατάστασης, που αφορά στην επένδυση, αποτελεί σηµαντική
τεκµηρίωση για την χρηµατοοικονοµική καταλληλότητα του επενδυτή και την ωριµότητα του
έργου και, συνεπώς, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη.
ο
6 Κριτήριο

Οικονοµική βιωσιµότητα
Η οικονοµική βιωσιµότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται µέσω των ακόλουθων πρόσθετων
κριτηρίων:
- Εφόσον πρόκειται για υφιστάµενη επιχείρηση:
¾

Για προτάσεις προϋπολογισµού µικρότερου ή ίσου των 300.000 ευρώ η

βιωσιµότητα του φορέα κρίνεται µε βάση την κερδοφορία της επιχείρησης κατά την
τελευταία τριετία.
Κριτήριο: Ο µέσος όρος των αποτελεσµάτων προ φόρων και αποσβέσεων πρέπει να
είναι θετικός.
¾

Για

προτάσεις

προϋπολογισµού

µεγαλύτερου

των

300.000 ευρώ

η

βιωσιµότητα του φορέα κρίνεται µε βάση τα παρακάτω πέντε κριτήρια. Από τα
κριτήρια αυτά θα πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον τα τρία. Για φορείς που δεν
υποχρεούνται να δηµοσιεύουν ισολογισµούς, εξετάζονται µόνο τα κριτήρια 1, 2 και 5
και πρέπει να πληρούται τουλάχιστον το ένα.
Όλα τα µεγέθη που αναφέρονται στα κριτήρια πρέπει να αφορούν σε µέσους όρους της
τελευταίας τριετίας.
Κριτήριο 1: (Μικτά κέρδη) / (πωλήσεις) x 100% > 10%
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Κριτήριο 2: (Καθαρά κέρδη) / (πωλήσεις) x 100% > 3%
Κριτήριο 3: (Καθαρά κέρδη) / (ίδια κεφάλαια) x 100% > 10%
Κριτήριο 4: (Κυκλοφορούν ενεργητικό) / (βραχ/µες υποχρεώσεις) x 100% > 0,4%
Κριτήριο 5: [(Κ.Ε.t) / (Κ.Ε.(t-1)) –1] x 100% > 0 : Μέσος όρος του ρυθµού ανάπτυξης
του κύκλου εργασιών (Κ. Ε.) της τελευταίας τριετίας να είναι θετικός
- Εφόσον πρόκειται για νεοϊδρυθείσα επιχείρηση αυτή θα αξιολογηθεί µε τα παραπάνω
αναφερθέντα κριτήρια βάσει των µεγεθών που προκύπτουν από το επιχειρησιακό
σχέδιο που πρέπει να υποβάλει µαζί µε την πρόταση.
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11,11
11,40
11,05
11,92
12,73
13,83

Μαζούτ Νο 1 (1500) Υψηλού Θείου

Μαζούτ Νο 3 (3500) Χαµηλού Θείου

Μαζούτ Νο 3 (3500) Υψηλού Θείου

Ντήζελ

Υγραέριο

Φυσικό αέριο
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Άλλα καύσιµα

11,45

δύναµη, Θκ (kWh/kg)

Κατωτέρα θερµογόνος

Μαζούτ Νο 1 (1500) Χαµηλού Θείου

Καύσιµο

Πίνακας Α1. Στοιχεία καυσίµων

0,0

0,0

0,7

64

14

64

14

SO2

0,332

0,332

0,572

0,550

0,565

0,553

0,565

CO

Σύµφωνα µε Τεκµηρίωση

2715

3030

3142

3091

3175

3109

3175

CO2

2,102

2,102

2,384

5,221

5,363

5,251

5,363

NOx

0,080

0,080

0,191

0,183

0,188

0,184

0,188

HC

0,100

0,100

0,286

1,832

1,832

1,832

1,832

Σωµατίδια

Εκποµπές αερίου ρύπου [λκ,ν] (g/kg καυσίµου)
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Πίνακας Α2. Νησιά στο µη διασυνδεδεµένο σύστηµα
ΝΗΣΙ
Άγιος Ευστράτιος
Αγαθονήσι
Αµοργός
Ανάφη
Αντικύθηρα
Αντίπαρος
Αστυπάλαια
∆ονούσα
Ερεικούσα
Θήρα
Ικαρία
Ίος
Κάλυµνος
Κάρπαθος
Κάσος
Κίµωλος
Κρήτη
Κως
Λειψοί
Λέρος
Λέσβος
Λήµνος
Μεγίστη
Μήλος
Νάξος
Νίσυρος
Οθωνοί
Οινούσες
Πάρος
Πάτµος
Ρόδος
Σάµος
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Σίκινος
Σίφνος
Σύµη
Τέλενδος
Τήλος
Φολέγανδρος
Φούρνοι
Χάλκη
Χίος
Ψαρά
Ψέριµος
Άλλα µικρά µη διασυνδεδεµένα νησιά
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Πίνακας Α3. Εκποµπές αερίων ρύπων σταθµών ηλεκτροπαραγωγής, αγοραζόµενης
και πωλούµενης θερµικής ενέργειας (g ρύπου ανά kWh)
Περιοχή

CO2

SO2

CO

NOx

HC

Σωµα
τίδια

ΣΤΑΘΜΟΙ
Περιοχές που είναι

850

15,5

0,18

1,2

0,05

0,8

1062,

19,4

0,18

1,5

0,05

1,0

1,55

0,06

0,567

0,02

0,2

διασυνδεδεµένες ή πρόκειται να
διασυνδεθούν µε το ηπειρωτικό
ηλεκτρικό δίκτυο µέχρι το 2006
Νησιά που δεν πρόκειται να
διασυνδεθούν µε το ηπειρωτικό

5

ηλεκτρικό δίκτυο µέχρι το 2006
(Πίνακας Α2)
ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΗ – ΠΩΛΟΥΜΕΝΗ

346,6

ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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7
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η επιχορήγηση της επένδυσης καταβάλλεται στον επενδυτή σε τρεις δόσεις, ως εξής:
•

Μετά την ολοκλήρωση του 30% του εγκεκριµένου φυσικού αντικειµένου της
επένδυσης και µετά από γραπτό αίτηµα του επενδυτή προς τη ∆οµή Στήριξης,
πραγµατοποιείται πιστοποίηση του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειµένου και
καταβάλλεται προς τον επενδυτή το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στη ∆ηµόσια
∆απάνη του φυσικού αντικειµένου που τελικά πιστοποιείται.

•

Μετά την ολοκλήρωση του 70% του εγκεκριµένου φυσικού αντικειµένου της
επένδυσης και µετά από γραπτό αίτηµα του επενδυτή προς τη ∆οµή Στήριξης,
πραγµατοποιείται η δεύτερη πιστοποίηση του υλοποιηθέντος φυσικού
αντικειµένου και καταβάλλεται προς τον επενδυτή το ποσό το οποίο αντιστοιχεί
στη ∆ηµόσια ∆απάνη του νέου φυσικού αντικειµένου που υλοποιήθηκε µετά την
πραγµατοποίηση της πρώτης πιστοποίησης.

•

Το υπόλοιπο της επιχορήγησης, που δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 20% της
εγκεκριµένης ενίσχυσης, καταβάλλεται στον επενδυτή µετά την ολοκλήρωση του
έργου και την πιστοποίηση του συνολικού υλοποιηθέντος φυσικού αντικειµένου.

Σε περίπτωση που υπάρχει µείωση του επιλέξιµου τελικού κόστους, σε σχέση µε το
προβλεπόµενο αρχικό επιλέξιµο κόστος, θα µειώνονται αναλογικά και τα ποσά των
ενισχύσεων
Μείωση των προβλεπόµενων βασικών µεγεθών της επένδυσης (εµβαδά, όγκοι,
δυναµικότητες) θα επιφέρει αναλογική µείωση των ποσών ενίσχυσης, ανεξάρτητα αν
ο προϋπολογισµός διαµορφώνεται σε επίπεδα ανώτερα από τα προβλεπόµενα.
Τα έργα πρέπει να εκτελούνται χωρίς παρεκκλίσεις από τις εγκεκριµένες αρχικές ή
τροποποιηµένες µελέτες. Στην περίπτωση τροποποίησης προηγείται η έγκρισή της
και ακολουθεί η καταβολή των ενισχύσεων.
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8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΏΝ –
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1.

Ο επενδυτής οφείλει να εκτελέσει την επένδυση σύµφωνα µε τα όσα
προβλέπονται στην αίτηση που υποβλήθηκε στη ∆οµή Στήριξης και εγκρίθηκε
και µέσα στα χρονικά περιθώρια που προσδιορίζονται στον παρόντα Οδηγό
Εφαρµογής.

2.

Ο επενδυτής υποχρεούται:
α) Να ενηµερώνει απαραιτήτως για την ακριβή ηµεροµηνία έναρξης των
εργασιών τη ∆οµή Στήριξης.
β) Να υποβάλλει στη ∆οµή Στήριξης την οριστική µελέτη του έργου (οικοδοµική
µελέτη και εγκεκριµένα από την αρµόδια πολεοδοµία σχέδια) προκειµένου
αυτή να διευκολύνεται στις εργασίες, εφ’ όσον αυτή απαιτείται.
γ) Να παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση προκειµένου να διευκολύνει τις
υπηρεσίες που παρακολουθούν την εκτέλεση του έργου του.
δ) Να αποδέχεται τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά
ζητηθούν και να παρέχει πρόσβαση στα λογιστικά του βιβλία από τα αρµόδια
εντεταλµένα όργανα του Κράτους και της Ε.Ε.
ε) Να τηρεί τις υποχρεώσεις του για δηµοσιότητα όπως αυτές προβλέπονται
στον κανονισµό Ε.Ε 1159/2000.
ζ) Να διευκολύνει τους εµπλεκόµενους φορείς του προγράµµατος σε ότι αφορά
σε θέµατα προβολής και δηµοσιότητάς του (λήψη φωτογραφιών,
καταχωρήσεις σε ΜΜΕ, συµµετοχή σε εκθέσεις, κ.λ.π).

3. Φορείς οι οποίοι δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία προκειµένου να επιτύχουν
την επιχορήγησή τους απεντάσσονται από το πρόγραµµα και αποκλείονται για
διάστηµα έως 10 ετών από κάθε µορφής ενισχύσεις προσανατολισµού.
4. Το ελάχιστο ποσοστό υποχρεωτικής συµµετοχής του φορέα µε ίδια κεφάλαια, όπως
καθορίζεται στην απόφαση υπαγωγής του άρθρου 17 της ΚΥΑ 505/2002, θα
αναλίσκεται κατά προτεραιότητα για την αντιµετώπιση των πρώτων δαπανών του
έργου.
5. Κάθε δυνητικός επενδυτής έχει δικαίωµα να υποβάλει κατ’ ανώτατο όριο ένα (1)
επενδυτικό σχέδιο και µόνο σε µία ∆οµή Στήριξης, σε κάθε κύκλο προκήρυξης του
κάθε Μέτρου. Η υποβολή περισσότερων της µία υποβολής από τον ίδιο υποψήφιο
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καθιστά όλες τις υποβληθείσες προτάσεις του αυτοδίκαια άκυρες.
6. Ο επενδυτής υποχρεούται στην τήρηση των όρων της απόφασης υπαγωγής. Σε
περίπτωση µη τήρησης των όρων αυτών, ο Υπουργός Γεωργίας εκδίδει απόφαση
ανάκλησης της υπαγωγής και µερικής ή ολικής επιστροφής των ποσών της δηµόσιας
επιχορήγησης. Είναι δυνατή η ανάκληση της απόφασης υπαγωγής µετά από αίτηµα
του επενδυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 505/2002.
7. Αίτηµα τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής που αφορά σε αύξηση του
εγκριθέντος προϋπολογισµού της επένδυσης απαγορεύεται.
8. Κάθε δικαιούχος ενίσχυσης δεσµεύεται να µην µετεγκατασταθεί σε άλλη Περιφέρεια
ή άλλη γεωγραφική ενότητα, εκτός αυτής στην οποία του έχει χορηγηθεί η επένδυση.
∆εσµεύεται, επίσης, να µην µεταβάλει τη χρήση της ενισχυόµενης επένδυσης για
χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών, µετά την ολοκλήρωση της ενισχυόµενης επένδυσης.
Σε περίπτωση που ο επενδυτής κατά τη διάρκεια της πενταετίας µετά την ολοκλήρωση
της επένδυσης, παύσει τη λειτουργία του ή εγκατασταθεί σε άλλη Περιφέρεια ή
γεωγραφική ενότητα, ή µεταβάλλει τη χρήση της ενισχυόµενης επένδυσης,
υποχρεούται σε αναλογική επιστροφή του ποσού της δηµόσιας επιχορήγησης.
9. Απαγορεύεται η µεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων της επένδυσης που
έχουν επιχορηγηθεί, µέχρι τη συµπλήρωση πενταετίας από την ολοκλήρωσή της (από
την οριστική παραλαβή του από την αρµόδια επιτροπή), εκτός εάν αυτά έχουν
αντικατασταθεί από άλλα τουλάχιστον ισοδυνάµου αποτελέσµατος. Σε αντίθετη
περίπτωση, επιβάλλεται ολική ή µερική ανάκληση της απόφασης έγκρισης και η
επιστροφή της καταβληθείσας επιχορήγησης. Απαγορεύεται επίσης η εκµίσθωση
παγίων στοιχείων της επένδυσης, για το ίδιο χρονικό διάστηµα.
10. Από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης και για
χρονικό διάστηµα ενός έτους, ο επενδυτής έχει την υποχρέωση διατήρησης των
δηµιουργηµένων νέων θέσεων απασχόλησης, όπως αυτές προβλέπονται στην
απόφαση υπαγωγής. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται αναλογική επιστροφή της
δηµόσιας επιχορήγησης, µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
11. Η δηµόσια επιχορήγηση που καταβάλλεται στον επενδυτή δεν επιτρέπεται να
εκχωρείται σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση σε πιστωτικό ίδρυµα για
την παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου, ισόποσου της εκχωρούµενης επιχορήγησης,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την πραγµατοποίηση
της επένδυσης.
12. Οποιαδήποτε επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δηµόσιας
επιχορήγησης γίνεται εντόκως από την ηµεροµηνία καταβολής τους, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κώδικα ∆ηµοσίων Εσόδων.
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9
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

∆ΟΜΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Προετοιµασία
Φακέλου Υποψηφιότητας

Υποβολή
Φακέλου Υποψηφιότητας
∆ΟΜΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Γνωµοδοτική
Επιτροπή
Αξιολόγησης

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠ ΑΑΑΥ»
Απόρριψη

Τ∆Ε Υποέργου / Ένταξη
Απόφαση
Ένταξης
Υπουργού

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

Ε.Π. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006»
Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 7.8

Λήψη επιστολής
µε τους λόγους
απόρριψης

45

