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ΜΕΤΡΟ 2.1. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Προκηρύχθηκε το Μέτρο 2.1 ”Υδατοκαλλιέργειες" το οποίο αποτελεί σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης για την υλοποίηση επενδύσεων (με ορίζοντα τριετίας) στον
Πρωτογενή τομέα, από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα των υδατοκαλλιεργειών.
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Δράσεις επενδυτικών σχεδίων (Παράρτημα I ) ενός επενδυτή:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, Συλλογικοί • Δράση 1 Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγο κατασκευής νέων μονάδων.
φορείς ή φορείς αυτοδιοίκησης και λοιπές οργανώσεις, • Δράση 2 Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.
καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή ερευνητικά • Δράση 3 Αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε Ιχθυογεννητικούς σταθμούς.
ιδρύματα, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά
επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης της
υποβαλλόμενης προς ενίσχυση πράξης. Οι επιχειρήσεις
Επιδοτούμενες Δαπάνες – Μέγιστο επιλέξιμο
ποσοστό επί του προϋπολογισμού του έργου
πρέπει να λειτουργούν νόμιμα, έχοντας στην επωνυμία
(Παράρτημα IΙ) Επιλέξιμες είναι σχετικές δαπάνες από 01-01-2007
τους άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητά τους.
Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 20.000€
1. Αγορά οικοπέδου (έως 10% του προϋπολογισμού της πρότασης)
έως 2.500.000€ για τις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου,
2. Καθαίρεση υπερκείμενων της εδαφικής έκτασης (έως 5% του προϋπολογισμού της πρότασης)
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής
3. Αγορά ακινήτων (κτίρια, γήπεδα)
Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων
4. Ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για επιχειρήσεις στα απομακρυσμένα νησιά
Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας,
5. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (έως 5% του προϋπολογισμού της πρότασης)
Αττικής , Κρήτης)
6. Έργα οδοποιίας εκτός περιβάλλοντος χώρου
7. Λιμενικά έργα μικρής κλίμακας (έως 5% του προϋπολογισμού της πρότασης)
και από 20.000€ έως 1.200.00€ για τις Περιφέρειες Νοτίου
8. Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κτιρίων
Αιγαίου και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
9. Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
(Παράρτημα ΙΙΙ).
10. Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση πλωτών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
11. Εγκαταστάσεις και παραγωγικός εξοπλισμός χερσαίων μονάδων και Ιχθυογεννητικών
σταθμών
Η επιδότηση ανέρχεται σε ποσοστό από 20% έως 60%, με
12. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού
την ιδία συμμετοχή να μην είναι μικρότερη του 5% του
13. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων
συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Ενώ εφόσον
14. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανογράφησης, λογισμικών, συστημάτων
χρησιμοποιηθεί δανεισμός αρκεί η θετική εκδήλωση
ασφαλείας και παρακολούθησης της μονάδας
ενδιαφέροντος για χορήγηση δανείου ή έγγραφο
15. Αγορά μεταφορικών μέσων, πλωτών και χερσαίων
τραπεζικού ιδρύματος για τη πιστοληπτική ικανότητα του
16. Βελτίωση, προστασία και διαχείριση φυσικών ιχθυοτροφείων
φορέα.
17. Μελέτες και αμοιβές συμβούλων
18. Εργασίες και προμήθεια εξοπλισμού και σκοπό τη προστασία των εγκαταστάσεων από
Η χορήγηση της επιδότησης γίνεται σε 2 δόσεις ανάλογα
άγριους θηρευτές
με τον προϋπολογισμό του έργου.
19. Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
20. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για το λιανικό εμπόριο εντός των μονάδων
Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης φακέλων
21. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται στη δια βίου μάθηση των
ορίστηκε έως την 31 Ιουλίου 2012.
απασχολούμενων (έως 10% των επιλέξιμων δαπανών)
22. Δαπάνες στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής μίσθωσης
23. Τεχνικά έξοδα (έως 10% του επιλέξιμου κόστους)
Ποσοστά επιχορήγησης

Επιχορήγηση ανά περιφέρεια και μέγεθος
επιχειρήσεων
Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία,
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία,
Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα,
Πελοπόννησος, Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο
Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο
Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά

Μεσαίες
Επιχειρήσεις

Μεγάλες
Επιχειρήσεις έως 750
άτομα προσωπικό
και έως 200 εκ τζίρο

Επιχειρήσεις άνω
των 750 ατόμων ή
άνω των 200 εκ
τζίρου

50%

50%

30%

-

40%
60%

35%
55%

20%
50%

45%

Πολύ Μικρές και Μικρές
Επιχειρήσεις

Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν στη χαρακτηριστικά του φορέα (εμπειρία, φερεγγυότητα, βιωσιμότητα), οι προοπτικές κερδοφορίας και βιωσιμότητας της
επένδυσης, η εφαρμογή προηγμένης ή καινοτόμου τεχνολογίας και η συμβολή στην απασχόληση.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ώριμη και συνεπής τα τελευταία 20 έτη στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαθέτοντας ένα απόλυτα εξειδικευμένο
σύνολο στελεχών και συνεργατών, γνωρίζοντας δε τα στενά χρονικά περιθώρια υποβολής των προτάσεων, παρέχει τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης
αντιμετώπισης κατά τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, αναλαμβάνοντας παράλληλα και τη διενέργεια απαραίτητων για την υποβολή του φακέλου μελετών.
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Δάλλας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 155 κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών: Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν.6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός ,2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Οι ενισχυόμενες πράξεις των Δράσεων 1. 2 και 3 έχουν τους εξής στόχους:
i.
Διαφοροποίηση προς νέα Είδη και παραγωγή Ειδών με καλές προοπτικές εμπορίας.
ii.
Εφαρμογή μεθόδων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις ή βελτιώνουν τις ωφέλειες στο
περιβάλλον σε σύγκριση με τις συνήθεις πρακτικές στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.
iii.
Στήριξη παραδοσιακών δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες είναι σημαντικές για τη διατήρηση και την ανάπτυξη,
τόσο του οικονομικού και κοινωνικού ιστού όσο και του περιβάλλοντος.
Ειδικότερα οι υπαγόμενες πράξεις αφορούν στην κατασκευή, στην επέκταση, στον εξοπλισμό και στον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων
παραγωγής, κυρίως για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, η υγιεινή, η υγεία των ανθρώπων ή των ζώων και η ποιότητα των
προϊόντων, να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ή να ενισχυθούν οι θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
• Ως «νέα Είδη» μπορεί να θεωρηθούν όλα τα Είδη υδρόβιων οργανισμών εκτός από τσιπούρα (Sparus aurata) , λαβράκι (Dicentrarchus
labrax), μύδια (Mytilus galloprovincialis ), πέστροφα (Oncohrynchus mykiss) και κυπρίνο(Cyprinus carpio), εφόσον πληρούν ορισμένες
προϋποθέσεις, όπως:
Ύπαρξη τεχνογνωσίας σχετικά με την εντατική εκτροφή.
Κατάλληλες βιολογικές παραμέτρους σε ελεγχόμενες συνθήκες (ταχεία ανάπτυξη, ικανοποιητικά ποσοστά επιβίωσης, κλπ).
Σίτιση με τροφές που καλύπτουν τις διατροφικές απαιτήσεις ανά στάδιο εκτροφής και που εξασφαλίζουν την υγιεινή και την
υγεία των ζώων ή των ανθρώπων.
Δυνατότητα αναπαραγωγής σε ελεγχόμενες συνθήκες και ικανοποιητική παραγωγή νεαρών ατόμων ή σε αντίθετη περίπτωση
να υπάρχει η δυνατότητα αλίευσης νεαρών ατόμων, εφόσον δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην πολιτική διατήρησης
των αλιευτικών πόρων.
Κόστος παραγωγής που να εξασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα των παραγωγικών επενδύσεων.
• Ως «Είδη με καλές προοπτικές εμπορίας» νοούνται:
Είδη για τα οποία η πρόβλεψη των μεσοπρόθεσμων τάσεων δείχνει ότι η ζήτηση είναι πιθανό να υπερβεί την προσφορά.
α. Όσον αφορά στη Δράση 1, οι Πράξεις αφορούν: ·
(i) Στην ίδρυση νέων μονάδων, Ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη,
(ii) Στην αύξηση της δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων στην ίδια έκταση.
Η αύξηση της παραγωγής θα προέρχεται αφενός, από τη δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής και αφετέρου από την αύξηση της
δυναμικότητας μέσω της ολοκλήρωσης της απόδοσης υφιστάμενων μονάδων.
β. Όσον αφορά στη Δράση 2, οι Πράξεις αφορούν:
(i)
(ii)
(iii)

Στην επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων σε νέα έκταση .
Στην επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων σε νέες εγκαταστάσεις στην ίδια έκταση .
Στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλιέργειας ιδίως με την εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας και
εξοπλισμών, την αναπροσαρμογή των διαχειριστικών μεθόδων και πρωτοκόλλων παραγωγής, την αναβάθμιση της
εταιρικής οργάνωσης με ανασχεδιασμό της οργανωτικής και διοικητικής τους δομής με στόχο:
τη βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων,
τη διατήρηση του κόστους παραγωγής σε ανταγωνιστικά επίπεδα,
τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον σε σύγκριση με τις συνήθεις πρακτικές,
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα,
τη βελτίωση της υγιεινής, της υγείας των ανθρώπων ή των ζώων.

•
•
•
•
•
(iv)

(ν)
(νi)
(νii)
(νiii)
(ix)
(x)
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στη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης σε πλωτές εγκαταστάσεις σε νέες θέσεις (έξω από κλειστούς
κόλπους, σε «ανοιχτή θάλασσα» υπό την έννοια που κάθε φορά ισχύει από τις ειδικές διατάξεις, κλπ), προκειμένου να
επιτευχθεί η βελτίωση των όρων παραγωγής, η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και να αποφευχθούν ενδεχόμενες
συγκρούσεις με άλλες παρακείμενες δραστηριότητες.
στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων δομών των ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων εσωτερικών υδάτων (λιμνοθάλασσες),
όπου χρησιμοποιούνται παραδοσιακές μέθοδοι υδατοκαλλιέργειας.
στη στήριξη για την αγορά εξοπλισμού για την προστασία των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας από αγρίους θηρευτές.
στη στήριξη της απευθείας πώληση από τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας όταν η δραστηριότητα αυτή αποτελεί τμήμα της
επιχείρησης.
στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.
στη χρησιμοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
στη χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων και εξοπλισμών για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που συμβάλλουν
στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της παραγωγής και των περιβαλλοντικών παραμέτρων.
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(xi)

στην εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγείας και
ασφάλειας εργαζομένων, κοινωνικής μέριμνας κλπ (150, ΗΑΟΟΡ, ΕΜΑ5, ΟΗ5Α5, 08Κ, κλπ).

γ. Όσον αφορά στη Δράση 3 οι Πράξεις αφορούν:
(i)
(ii)
(iii)
(ίν)

Στην ίδρυση νέων σταθμών παραγωγής γόνου Ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη.
Στον εκσυγχρονισμό με ή χωρίς αύξηση της δυναμικότητας υφιστάμενων σταθμών στην ίδια έκταση.
Στην επέκταση υφιστάμενων σταθμών σε νέα έκταση με ή χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.
Στην επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενων σταθμών στην ίδια έκταση.

H αύξηση της παραγωγής θα προέρχεται αφενός από τη δημιουργία νέων σταθμών και αφετέρου από την αύξηση της δυναμικότητας
μέσω της ολοκλήρωσης της απόδοσης των υφιστάμενων καθώς και από την επέκταση του χώρου και των εγκαταστάσεων αυτών.
Επιπλέον, στα πλαίσια των ανωτέρω δράσεων, αναμένεται και η δημιουργία μονάδων και σταθμών, οι οποίες θα αφορούν σε
παραγωγικές επενδύσεις ειδών εμπορικής αξίας, εκτός των προς κατανάλωση υδρόβιων οργανισμών, όπως διακοσμητικά είδη ιχθύων,
φύκια, σπόγγοι, κλπ καθώς και βατράχων. Ορισμένα από τα είδη αυτά προσδιορίζονται με άλλους τρόπους πέραν της γνωστής μονάδας
Kg ή τόνων (κύτταρα/ml ή lt, ξηρή βιομάζα, άτομα, κλπ).
Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση κατανέμεται ενδεικτικά ως ακολούθως:
Περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης

3.600.000 Ευρώ

Περιοχές στόχου σύγκλισης

27.000.000 Ευρώ

Σύνολο

30.600.000 Ευρώ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στην παρούσα θεωρούνται ως επιλέξιμες οι εξής δαπάνες:
(i) Αγορά οικοπέδου ανάλογη (ελάχιστη απαιτούμενη έκταση) για την ίδρυση χερσαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας,
Ιχθυογεννητικού Σταθμού, και χερσαίας υποστηρικτικής εγκατάστασης πλωτής μονάδας. Η δαπάνη είναι επιλέξιμη με την
προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους τας επένδυσης (πλην τεχνικών και απρόβλεπτων), με
την προϋπόθεση ότι το οικόπεδο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του επενδυτικού σχεδίου. Για τον
υπολογισμό του ποσοστού 10% λαμβάνεται υπόψη η αγοραία αξία, η οποία προκύπτει από πιστοποιητικό που εκδίδεται από
ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή ή από αναγνωρισμένο εγκεκριμένο επίσημο φορέα που βεβαιώνει ότι η τιμή αγοράς της εδαφικής
έκτασης δεν υπερβαίνει την εμπορική της ή την αντικειμενικής της αξία για τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το σύστημα του
αντικειμενικού προσδιορισμού.
(ii) Οι δαπάνες για την καθαίρεση υπερκείμενων στην εδαφική έκταση κατασκευών -εγκαταστάσεων, είναι επιλέξιμες εφόσον είναι
απαραίτητες για την εκτέλεση της Πράξης και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 5% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της
Πράξης (πλην τεχνικών και απρόβλεπτων).
(iii) Η αγορά ακινήτων όπως κτίρια και τα γήπεδα, (ελάχιστη απαιτούμενη έκταση), επί των οποίων έχουν οικοδομηθεί, είναι
επιλέξιμη, εφόσον η αγορά του ακινήτου συνδέεται άμεσα με τους στόχους της σχετικής Πράξης και με τις εξής προϋποθέσεις:
-

η τιμή αγοράς του ακινήτου προσδιορίζεται από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή και δεν υπερβαίνει την εμπορική του αξία,
το ακίνητο δεν θα πρέπει να έχει αποτελέσει τα προηγούμενα δέκα (10) έτη αντικείμενο Εθνικής ή Κοινοτικής επιχορήγησης,
το ακίνητο οφείλει να χρησιμοποιείται για το σκοπό και την περίοδο που περιγράφεται στην απόφαση 'Ενταξης-Χρηματοδότησης
της Πράξης,
το ακίνητο δε χρησιμοποιείται για κατοικία.

(iν) Ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για επιχειρήσεις στα απομακρυσμένα νησιά.
(ν) Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου έως και 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου (πλην
τεχνικών και απρόβλεπτων). Στις εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, δε συνυπολογίζονται εργασίες που
πραγματοποιούνται σε αυτόν αλλά εξυπηρετούν υποδομές των εγκαταστάσεων (έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, αποστραγγιστικά
έργα κλπ).
(νi) Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του περιβάλλοντα χώρου). Είναι επιλέξιμη μέγιστη
δαπάνη μέχρι 100.000 € και σε κάθε περίπτωση αυτή δε θα υπερβαίνει το 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης,
(πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων).
(νii) Λιμενικά έργα μικρής κλίμακας για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση του προσωπικού στα πλωτά μέσα μεταφοράς καθώς
και την μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη συνολικού κόστους που δε θα υπερβαίνει το 10% του
συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξη, (πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων).
(νiii) Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας, περιλαμβανομένης της
δαπάνης κατασκευής κτιρίου για την παραμονή προσωπικού και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων.
(ix) Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
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(x) Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση πλωτών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των αγκυροβολίων),
(xi) Εγκαταστάσεις και παραγωγικός εξοπλισμός χερσαίων μονάδων και Ιχθυογεννητικών Σταθμών
(xii) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού
xiii) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων, χώρων παραμονής και εστίασης προσωπικού και
συνεδριάσεων με
τον απαραίτητο εξοπλισμό.
(xiv) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων διαχείρισης - λογισμικού, καθώς και
λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων.
(xv) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και διαχείρισης της μονάδας,
(xvi) Αγορά μεταφορικών μέσων, πλωτών και χερσαίων για :
- την υγιεινή και ασφαλή μεταφορά ζώων και νωπών προϊόντων με σκοπό την εκτροφή ή/και την εμπορία,
- την μεταφορά αναγκαίων εφοδίων και πρώτων υλών τόσο στις χερσαίες όσο και στις πλωτές εγκαταστάσεις παραγωγής
- την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του προσωπικού που απαιτείται λόγω θέσης της μονάδας, επί παραδείγματος σε
απομακρυσμένες περιοχές ή λόγω έλλειψης άλλου τρόπου πρόσβασης.
(xvii) Εκσυγχρονισμό, και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό ή αντικατάσταση χερσαίων ή πλωτών μέσων μεταφοράς. Ο
εκσυγχρονισμός ή η αντικατάσταση των μέσων μεταφοράς αφορά σε μέσα των οποίων η ηλικία είναι μεγαλύτερη από πέντε (5) έτη.
(xviii) Βελτίωση - προστασία και διαχείριση φυσικών ιχθυοτροφείων (Λιμνοθαλασσών και άλλων υδάτινων σχηματισμών). Κατασκευή
τάφρων διαχείμανσης,
αναχωμάτων, έργων διαμόρφωσης πυθμένα, ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων κλπ σε φυσικά
ιχθυοτροφεία.
(xix) Μελέτες και αμοιβές συμβούλων.
(xx) Εργασίες και προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό την προστασία των εγκαταστάσεων Υδατοκαλλιέργειας από άγριους θηρευτές.
(xxi) Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, σήμανσης πιστοποίησης των προϊόντων, σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα ποιότητας,
(xxii) Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για το λιανικό εμπόριο εντός των μονάδων υδατοκαλλιέργειας όταν η δραστηριότητα
αυτή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της επιχείρησης.
(xxiii) Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη δια βίου μάθηση των απασχολουμένων, για ποσό που δεν
υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών (πλην τεχνικών και απρόβλεπτων).
(xxiv) Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον αιτιολογούνται για την υλοποίηση της
πράξης και με τους εξής όρους:
- ο μισθωτής είναι ο Δικαιούχος της πράξης,
- μετά τη λήξη της μίσθωσης η κυριότητα του πάγιου στοιχείου το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης χρηματοδοτικής
μίσθωσης περιέρχεται στο Δικαιούχο,
- η διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη,
- οι επιλέξιμες δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης αφορούν μόνο στην αξία κτήσης του παγίου η οποία αποδεικνύεται από
εξοφλημένο τιμολόγιο ή λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας,
- το συνολικό κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει την εμπορική αξία του παγίου στοιχείου.
(xxv)Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα, σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους, των υπόλοιπων διακριτών της
Πράξης.
2.

3.

4.

5.

Με τον όρο τεχνικά έξοδα εννοούνται οι δαπάνες για ασφάλιση του εξοπλισμού, αμοιβές για τη σύνταξη του φακέλου και αμοιβές
για την εκπόνηση των μελετών αδειοδότησης του έργου, μελέτες εφαρμογής, έκδοση οικοδομικών αδειών, μελέτες επίβλεψης,
εδαφοστατικές μελέτες, μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ.
Με τον όρο απρόβλεπτα έξοδα εννοούνται οι δαπάνες για εργασίες ή εξοπλισμό κλπ, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικώς
εγκριθείσα αίτηση, αλλά προκύπτουν κατά την πορεία εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. υπερβάσεις ποσοτήτων) και
κρίνονται ως άκρως απαραίτητες για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του. Δε θεωρούνται απρόβλεπτα έξοδα οι υπερβάσεις
κόστους και η ανάγκη αγοράς επιπλέον μέσων μεταφοράς.
Δικαιούχοι που έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης, αυτές μπορούν να συμπεριληφθούν και να θεωρηθούν επιλέξιμες, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής
αιτήσεων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων και εφόσον το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο ενταχθεί στις διατάξεις της παρούσας.
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε:

(i)

Ανέγερση ή επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εκτός
εάν τούτο έχει παραχωρηθεί από το δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει μισθωθεί για το σκοπό αυτό, για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Η δεκαετής διάρκεια της παραχώρησης ή
μίσθωσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου. Σε
περιπτώσεις μισθώσεων δημόσιων εκτάσεων, αν η διάρκεια είναι δέκα (10) έτη ή και μικρότερη, λαμβάνεται υπόψη ρήτρα
αναμίσθωσης, εφόσον περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο. Σε περιπτώσεις εμπορικών μισθώσεων λαμβάνεται υπόψη το ισχύον
νομικό καθεστώς των εμπορικών μισθώσεων.
(ii) Ποσά για αγορά οικοπέδου, εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, έργα οδοποιίας, λιμενικά έργα και τεχνικά έξοδα &
απρόβλεπτα, που υπερβαίνουν τα ποσοστά επί του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου που έχουν προσδιορισθεί ως
επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.
(iii) Αγορά, κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού που δεν είναι απαραίτητος για παραγωγικούς σκοπούς
(iv) Εργασίες επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων εξοπλισμών και εγκαταστάσεων.
(ν) Εργασίες πρασίνου (δενδροφύτευση, χλοοτάπητες, κλπ) και έργα διακόσμησης.
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(νi) Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμών.
(νii) Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για οποιαδήποτε κατηγορία δαπάνης.
(νiii) Άλλους φόρους, τέλη ή επιβαρύνσεις. Εξαιρούνται και είναι επιλέξιμα, για τα μεταφορικά μέσα, τέλη ταξινόμησης και
δασμοί, ενσωματωμένα ή μη στα τιμολόγια αγοράς τους.
(ix) Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έξοδα συναλλάγματος,
συναλλαγματικές διαφορές).
(x) Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών διαδικασιών.
(xi) Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι επτά (7) θέσεων.
(xii) Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής.
(xiii) Αγορά αναλώσιμων υλικών.
(xiv) Λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης.
(xv) Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων κοινωνικής ασφάλισης, εκτός αν αυτό προσληφθεί
ειδικά για εργασία αποκλειστικά για την υλοποίηση της Πράξης και θα απολυθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών.
(xvi) Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο το Δικαιούχο.
(xvii) Έξοδα σύστασης της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, έξοδα συμβολαιογράφου, έξοδα ταξιδιών,
(xviii) Έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας μίας επιχείρησης.
(xix) Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν επιτρέπουν επαλήθευση των δαπανών.
(xx) Έξοδα ενοικίασης υλικού-εξοπλισμού, εκτός των περιπτώσεων ενοικίασης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τις εργασίες
κατασκευής της μονάδας,
(xxi) Έξοδα κατασκευής προσωρινών έργων.
(xxii) Η αγορά γόνου και ιχθυδίων των εκτρεφόμενων ειδών θεωρείται κόστος λειτουργίας και επομένως δεν είναι επιλέξιμη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1. Το Μέτρο 2.1. «Υδατοκαλλιέργεια» του ΕΠΑΛ 2007-2013, εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με διαφορετική όμως
ένταση ενίσχυσης σύμφωνα με το μέγεθος των Δικαιούχων και την περιοχή του τόπου υλοποίησης του προτεινόμενου επενδυτικού
σχεδίου.
2. Για τους σκοπούς της παρούσας η κατηγοριοποίηση των περιοχών της Ελληνικής Επικράτειας έχει ως εξής:
i. Περιφέρειες που καλύπτονται από το στόχο σύγκλισης (Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης):
•
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
•
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
•
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
•
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
•
Περιφέρεια ΙΗπείρου
•
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
•
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
•
Περιφέρεια Πελοποννήσου
•
Περιφέρεια Θεσσαλίας
•
Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Κρήτης
ii. Περιφέρειες που δεν καλύπτονται από το στόχο σύγκλισης (Περιφέρειες εκτός Στόχου Σύγκλισης).
•
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και
•
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Σημειώνεται ότι επενδυτικά σχέδια στα απομακρυσμένα Ελληνικά νησιά :
•
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
•
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
•
Σαμοθράκη,
•
Θάσος,
•
Βόρειες Σποράδες,
•
Σκύρος και Σκυροπούλα,
•
Κύθηρα και Αντικύθηρα,
•
Γαύδος, Γαυδοπούλα, Παξιμάδια, Χρυσή, Κουφονήσι, Παξιμάδα, Δραγονάδα, Διονυσάδες Δία, Ελάσα,
•
Οθωνοί, Ερεικούσα, Ι\/1αρθάκιον, Παξοί Αντίπαξοι,
•
Στροφάδες,
•
Σαπιέντζα, Σχίζα και
•
Εχινάδες
χρηματοδοτούνται από το Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 με ευνοϊκούς όρους και παράλληλα δεν ισχύουν οι περιοριστικές διατάξεις της αριθμ.
361/06.05.2003 Σύστασης της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
3. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα ποσοστά χορηγούμενης Δημόσιας Ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν για
χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας έχουν ως εξής:
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1

2

3

4

Πολύ μικρές, και μικρές
επιχειρήσεις

Περιφέρειες
Στόχου Σύγκλισης

Περιφέρειες εκτός
Στόχου Σύγκλισης

Απομακρυσμένα
Ελληνικά Νησιά

Δ.Ε.*

60 %

40 %

60 %

Ι.Σ.**

40 %

60 %

40 %

Δ.Ε.*

50 %

35 %

55 %

Ι.Σ.**

50 %

65 %

45 %

Δ.Ε.*

30 %

20 %

50 %

Ι.Σ.**

70 %

80%

50 %

Μεσαίες επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις που απασχολούν από
250 έως 750 εργαζομένους ή έχουν
κύκλο εργασιών από 50 έως 200
εκατομμύρια ευρώ
Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού
απασχολούμενων, ετήσιου κύκλου
εργασιών ή συνόλου του ετήσιου
ισολογισμού.

Δ.Ε.*

45 %

Ι.Σ.**

55 %

*Δ.Ε.: Δημόσια Ενίσχυση, **Ι.Σ.: Ιδιωτική Συμμετοχή
4. Η Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από Ίδια Συμμετοχή (ίδια κεφάλαια) ή / και τραπεζικό δανεισμό, σύμφωνα με το
Παράρτημα 5. Σε κάθε περίπτωση τα ίδια κεφάλαια δε μπορεί να αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 5 % του συνολικού
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
5. Στα ποσοστά της παραγράφου 3. συμπεριλαμβάνονται και ενισχύσεις που αφορούν σε μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής σύμφωνα με τα
άρθρα 34 έως 37 του κανονισμού 498/2007, με την προϋπόθεση της τήρησης του άρθρου 53 του Καν 1198/2006, καθώς η εγγύηση και
η επιδότηση δανείου ή/και επιτοκίου συνυπολογίζεται στη σώρευση ενισχύσεων.
6. Το ποσοστό της Ιδίας Συμμετοχής (ίδια κεφάλαια) στο επενδυτικό σχέδιο, το οποίο έχει εγκριθεί με την Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης, δεν είναι δυνατόν να μειωθεί μετά την έκδοση της Απόφασης αυτής.
7. Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 01.01.2007 και μέχρι την υποβολή της αίτησης στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης,
μπορούν να προσμετρηθούν στην απαιτούμενη Ιδία Συμμετοχή, εφόσον διαπιστώνεται η εξόφληση τους.
8. Σε περίπτωση δανεισμού, ο φορέας υποβολής του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να υποβάλει:
i. έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για το θετικό ενδιαφέρον του για χορήγηση δανείου
ή
ii. έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα του φορέα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Στην αρχή κάθε φακέλου θα υπάρχει πίνακας περιεχομένων καθώς και πλήρη στοιχεία του φορέα: επωνυμία, έδρα, διεύθυνση, ΑΦΜ,
ΔΟΥ, τηλέφωνα, FΑΧ, e-mail. Επίσης πρέπει να παρέχονται στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου κατά το Νόμο εκπροσώπου του
φορέα και του υπεύθυνου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου με τον οποίο θα έρχονται σε επαφή οι αρμόδιες Υπηρεσίες καθώς και
του νόμιμου εκπροσώπου του Δικαιούχου, ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο πρόσωπο.
2. Ο φάκελος Αίτησης Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης θα πρέπει απαραίτητα και ανάλογα με την περίπτωση, να περιλαμβάνει τα πιο κάτω
δικαιολογητικά και τεχνοοικονομικά στοιχεία:
i) Αίτηση Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 της παρούσας, πλήρως συμπληρωμένη που θα έχει τη θέση
Υπεύθυνης Δήλωσης και θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του φορέα,
ii) Δήλωση με τα στοιχεία σχετικά με την ιδιότητα της επιχείρησης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής
(Υπόδειγμα 10) και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
iii) Καταστατικό ή Εταιρικό (κατά περίπτωση) του φορέα, εκτός εάν η επιχείρηση είναι ατομική. ΦΕΚ δημοσίευσης σύστασης της
εταιρείας καθώς και οι σχετικές τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αιτήσεις εταιρειών υπό ίδρυση
δε θα λαμβάνονται υπόψη.
iv) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου όπως προσδιορίζεται στο Καταστατικό του φορέα για τον ορισμό
του υπευθύνου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και τον αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο θα καταβάλλονται οι
ενισχύσεις. Το ανωτέρω πρόσωπο είναι το μόνο αρμόδιο για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής, τροποποιήσεων, παρατάσεων της
αίτησης ενίσχυσης.
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v) Οικονομικά στοιχεία του φορέα: Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης για τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης. Στην
περίπτωση που οι Δικαιούχοι: α) είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης, απαιτείται η προσκόμιση
επίσημου αντίγραφου της δημοσίευσης του στον τύπο ή στο αντίστοιχο ΦΕΚ, β) δεν είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό και
αποτελέσματα, απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου το οποίο πρέπει να είναι θεωρημένο από τους διορισμένους ελεγκτές.
Εάν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία ή ατομική επιχείρηση υποβάλλονται μόνο τα εκκαθαριστικά σημειώματα της Δ.Ο.Υ. των τριών (3)
τελευταίων ετών, ενός εκάστου των μετόχων που κατέχουν μερίδιο μεγαλύτερο ή ίσο του 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή του
φυσικού προσώπου. Οι φορείς που δεν είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν και δημοσιεύουν ισολογισμό πρέπει υποχρεωτικά να
υποβάλλουν αντίγραφα των εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε3 και Ε5 που υπέβαλλαν τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της
αίτησης.
vi) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να καλύπτουν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
vii) Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση.
viii) Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε
αναγκαστική διαχείριση.
ix) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:
ότι το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση - επιχορήγηση σε
αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
ότι η λειτουργία της επένδυσης θα συνάδει με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των Κοινοτικών και
Εθνικών διατάξεων (Κ.Αλ.Π., ΚΟΑ, ΠΛΑ ΑΛΙΕΙΑ, Σύστημα Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων, κλπ) που αφορούν στη
διακίνηση, εμπορία, ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, την πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της ΠΛΑ ΑΛΙΕΙΑΣ και τη
μέριμνα για την ενημέρωση του καταναλωτή.
τον απαιτούμενο χρόνο για ολοκλήρωση των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου (συγκεκριμένες ημερομηνίες
έναρξης και λήξης των εργασιών).
τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν.
τον τρόπο και τη διαδικασία κάλυψης της Ιδίας Συμμετοχής.
x) Σε περίπτωση δανειοδότησης:
έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος για το θετικό ενδιαφέρον του για χορήγηση δανείου στο οποίο θα
αναφέρονται:
•
•
•
•
•

το ύψος του δανείου, το
το συνολικό κόστος και το είδος του επενδυτικού σχεδίου για την οποία χορηγείται το δάνειο,
η διάρκεια του δανείου,
το επιτόκιο,
η περίοδος χάριτος,

ή
έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα του φορέα, όπου θα αναφέρεται η «σχέση»
/ θέση του φορέα με την τράπεζα (π.χ. την ύπαρξη ή όχι γραμμών χρηματοδότησης και το ύψος αυτής, την κατάσταση που υπάρχει ενδεχόμενα δυσμενή ή άλλα στοιχεία που επηρεάζουν την πιστοληπτική ικανότητα του φορέα).
xi) Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνατότητα του φορέα να καταβάλει τη συμμετοχή του στην επένδυση με
ίδια κεφάλαια σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΙΗΜΑ 5 του οδηγού του προγράμματος.
Στις περιπτώσεις σχεδίων όπου η ίδια συμμετοχή τεκμηριώνεται βάσει των εξοφλημένων τιμολογίων έχει καλυφθεί το ποσοστό
της Ιδίας Συμμετοχής δεν απαιτούνται τα παραπάνω.
xii) Αναλυτική τεχνοοικονομική προμελέτη.
xiii) Τοπογραφικό διάγραμμα 1:500 ή 1:1000 του χώρου όπου θα εγκατασταθεί η μονάδα, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο κατά
περίπτωση συντάξαντα, όπου απαραίτητα θα σημειώνεται 01 διαστάσεις αυτού, οι εγκαταστάσεις και επί πλέον στους μεν θαλάσσιους
και λιμναίους χώρους 01 συντεταγμένες των άκρων και οι ισοβαθείς, στους δε χερσαίους χώρους η οριοθέτηση του οικοπέδου. Για τις
χερσαίες εγκαταστάσεις απαιτείται διάγραμμα κάλυψης θεωρημένο για τους όρους δόμησης από την αρμόδια Υπηρεσία ή αντίγραφο του
εγκεκριμένου διαγράμματος σύμφωνα με την αδειοδότηση του έργου (ΑΕΠΟ, οικοδομική άδεια κλπ)
xiv) Απόσπασμα χάρτη της ευρύτερης περιοχής (κλίμακας 1:50.000 έως1:250.000) όπου θα σημειώνεται η θέση της μονάδας. Σε
περίπτωση θαλάσσιας μονάδας θα σημειώνεται, σε ενδεχόμενη χρήση από την ίδια μονάδα και χερσαίος χώρος.
xv) Κυρωμένο αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας οικοπέδου ή δεκαετούς τουλάχιστον συμβολαίου ενοικίασης μετεγγραμμένου στο οικείο
Υποθηκοφυλακείο (αρθρ. 618 Α.Κ.). Σε περιπτώσεις μισθώσεων δημοσίων εκτάσεων, αν η διάρκεια είναι δέκα (10) ή και μικρότερη,
λαμβάνεται υπόψη ρήτρα αναμίσθωσης, εφόσον περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο. Σε περιπτώσεις εμπορικών μισθώσεων λαμβάνεται
υπόψη το ισχύον νομικό καθεστώς των εμπορικών μισθώσεων. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε ΒΕ.ΠΕ. ως αποδεικτικό ύπαρξης
οικοπέδου γίνεται δεκτή η δέσμευση του οικοπέδου από το φορέα ΒΕ.ΠΕ..Σε περιπτώσεις μισθώσεων θαλάσσιου ή λιμναίου χώρου ή
λιμνοθάλασσας ή χερσαίας έκτασης του δημοσίου, θα συνυποβάλλονται οι σχετικές αποφάσεις και τα μισθωτήρια συμβόλαια, εφόσον
προβλέπονται από αυτές,
xvi) Τεχνικά σχέδια, που να παρουσιάζουν όψεις, κατόψεις, τομές όλων των χερσαίων εγκαταστάσεων που πρόκειται να
κατασκευασθούν, στη θαλάσσια, λιμναία ή χερσαία έκταση ή
λιμνοθάλασσα συμπεριλαμβανομένων των αγκυροβολίων της μονάδας σε περίπτωση
εγκατάστασης της σε θαλάσσιο ή λιμναίο χώρο.
xvii) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.).
xvii) Έγκριση ίδρυσης ή λειτουργίας της εγκατάστασης από την κατά τόπο αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.
xix) Έγκριση μελέτης διάθεσης αποβλήτων συνοδευόμενη από κυρωμένο αντίγραφο της μελέτης, ή άδεια διάθεσης αποβλήτων (όπου
απαιτείται).
nd0013

7

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Έδρα (Θεσσαλονίκη): 9ο χλμ Θεσ/νίκης - Θέρμης, 570 01 Θεσσαλονίκη, Τηλ. : 2310 531000, Fax : 2310 552265, email: info@atlantisresearch.gr
Αθήνα: Λεωφ. Κατεχάκη 17, 115 25, Τηλ.: 210 6542322, 210 6563800, Fax: 210 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr
Ηράκλειο Κρήτης: Νέα Πόλη Βουτών, Ηράκλειο Κρήτης 700 13, Τηλ. 2810 542700, Fax 2810 542760, e-mail:infocrete@atlantisresearch.gr
Πάτρα: Πατρέως 84, ΤΚ 262 21, Τηλ. 2610 272120, Fax: 2610 276753, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Αγρίνιο: Αναστασιάδη 10, ΤΚ 301 00, Τηλ. 26410 44010, Fax: 26410 39001, e-mail: infoagrinio@atlantisresearch.gr
Ιωάννινα: Στοά Ορφέα, ΤΚ 453 32 Ιωάννινα, Τηλ. 26510 77000, Fax 26510 70317, e-mail: infoioannina@atlantisresearch.gr
Κεντρική Ελλάδα (Λαμία): Καραϊσκάκη 28, Πλατεία Λαού, ΤΚ 351 00, Λαμία, Τηλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

xx) Άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας της μονάδας που θα συνοδεύονται και με τα
θεωρημένα σχέδια διάταξης Η/Μ εξοπλισμού (όπου απαιτείται).
xxi) Άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων.
xxii) Άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας (όπου απαιτείται).
xxiii) Προσφορές αναλυτικές υπογεγραμμένες από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή (κτιριακά, μηχανήματα, εξοπλισμοί, μέσα
μεταφοράς κλπ) με αντίστοιχες προμετρήσεις, οι οποίες θα αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού (χωρίς Φ.ΙΊ.Α.),
συνοδευόμενες από συγκεντρωτικό πίνακα και αντίστοιχα προσπέκτους (μηχανήματα, εξοπλισμοί). Στις περιπτώσεις εξοφλημένων
τιμολογίων θα προσκομίζονται το τιμολόγια, ο τρόπος εξόφλησης τους και οι αντίστοιχες επιμετρήσεις, για εργασίες / ενέργειες που
έχουν ολοκληρωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Για εργασίες / ενέργειες που δεν έχουν ολοκληρωθεί απαιτούνται τα
παραπάνω.
xxiv) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα για επιδότηση ή όχι της αρχικής μονάδας, στα πλαίσια οποιουδήποτε Εθνικού ή Κοινοτικού
Προγράμματος, για επενδύσεις που αφορούν σε επέκταση ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας. Εάν η αρχική μονάδα/ εγκατάσταση
έχει επιδοτηθεί από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους: θα δηλώνεται το Πρόγραμμα στο οποίο εντάχθηκε, η ημερομηνία ολοκλήρωσης του
επενδυτικού σχεδίου και εφόσον πρόκειται για αντικατάσταση υπάρχουσας υποδομής, αν έχει παρέλθει 5ετία από την προμήθεια και
εγκατάσταση του επιδοτημένου εξοπλισμού και 10ετία από την κατασκευή των μόνιμων εγκαταστάσεων. Για τον υπολογισμό της διετίας
και 10ετίας αντίστοιχα, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης προόδου και κόστους από την αρμόδια Επιτροπή
της δόσης πληρωμής στην οποία αντιστοιχεί ο συγκεκριμένος εξοπλισμός ή εκτελεσθείσα εργασία.
xxv) Αναλυτική περιγραφή των υπαρχουσών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, όταν πρόκειται για επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε
επέκταση ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας.
3. Στις περιπτώσεις που οι άδειες των σημείων XVII έως XXI της προηγούμενης παραγράφου (και εφόσον απαιτούνται) κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου, βρίσκονται στη διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης ή
τροποποίησης, υποβάλλονται οι προϊσχύουσες άδειες, εφόσον υπάρχουν, και το αντίστοιχο αίτημα έκδοσης, ανανέωσης ή
τροποποίησης.
4. Οι μελέτες θα είναι δακτυλογραφημένες σε μέγεθος Α4, δε θα είναι βιβλιοδετημένες και θα υποβάλλονται σε ντοσιέ (κλασέρ).
5. Όσα εκ των υποχρεωτικών δικαιολογητικών προσκομίζονται σε αντίγραφα πρέπει να είναι αρμοδίως επικυρωμένα, ευκρινή και
ευανάγνωστα.
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