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1.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Πίνακας 1: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ)
ΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤοΚ)
ΟΤΔ:

Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΑΞΗΣ
ΠΣΚΕ:
Περιγραφή κριτηρίου

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

α/α

Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δ/Α

1

Πληρούνται όλες οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις του ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014 και του εφαρμοζόμενου
άρθρου

Αίτηση στήριξης/Πρόσκληση

2

Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Καν. Ε.Ε. 1407/2013

Αίτηση στήριξης/ Πρόσκληση

3

Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης και του
επισυναπτόμενου υλικού στην ΟΤΔ στην προθεσμία που ορίζεται από την προκήρυξη.

4

Η πρόταση συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας.

5

Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
υπόδειγμα του αίτηση στήριξης.

6

Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης.

αρ. πρωτ. ΟΤΔ, Αίτηση Στήριξης,
Υπεύθυνη Δήλωση δικαιολογητικά
Μελέτη Βιωσιμότητας
Αίτηση στήριξης
Αναλυτικός Προϋπολογισμός
Εργασιών
Προσφορές / προτιμολόγια
Αποδεικτικά κατοχής ή χρήσης
ανάλογα με την περίπτωση
βεβαίωση χρήσεων γης,
πιστοποιητικό βαρών

3

7

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της προκηρυσσόμενης
υποδράσης. Μεταξύ άλλων θα πρέπει ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης να μην
υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ . Ειδικότερα μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων και
επιλέξιμος προϋπολογισμός 600.000€, σε περίπτωση μη άυλων πράξεων και 100.000€ σε περίπτωση
άυλων πράξεων. Σε περίπτωση χρήσης του Καν 1407/2013 από τον δικαιούχο, η ενίσχυση δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα 200.000€ Δημόσια Δαπάνη, συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα
ληφθούν, από άλλα μέτρα από το καθεστώς de minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών
σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

8

Η πρόταση αφορά στην περιοχή εφαρμογής ή υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της
προκηρυσσόμενης υπο-δράσης του τοπικού προγράμματος

9

Για πρόταση εκσυγχρονισμού (φυσικό αντικείμενο):
α) δεν έχει υπάρξει προηγούμενη ενίσχυση του ίδιου φυσικού αντικειμένου από αναπτυξιακά
προγράμματα, ή
β) στην περίπτωση προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο έχει παρέλθει κατά τη στιγμή
υποβολής της αίτησης πενταετία από την απόφαση αποπληρωμής του.

Υπεύθυνη δήλωση

10

Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα για το ίδιο φυσικό αντικείμενο.

Υπεύθυνη δήλωση

11

Η πρόταση, εφόσον περιλαμβάνει υποδομές διανυκτέρευσης:
πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2986/2-12-2016, όπως ισχύει κάθε φορά

12

Για τις υποδράσεις της δράσης 19.2.7. "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ" απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση τουλάχιστον δύο ενδιαφερομένων φορέων

Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού,
ιδιωτικό συμφωνητικό για την
συνεργασία

13

Η πρόταση (είτε εκσυγχρονισμού είτε ιδρύσεως) αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό
αντικείμενο.

Αίτηση στήριξης, διάγραμμα
δόμησης, αρχιτεκτονικά σχέδια,
έκθεση τεκμηρίωσης
εξασφάλισης της προσβασιμότητας
των ΑΜΕΑ και υπεύθυνη δήλωση
(όπου απαιτείται), έγκριση
περιβαλλοντικών όρων ή Υ.Δ

14

Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία.

Αίτηση στήριξης και Δήλωση de
minimis
(εφόσον απαιτείται)
Υπεύθυνη δήλωση

Αίτηση στήριξης, τοπογραφικό
διάγραμμα (αν απαιτείται)
χάρτης, αποδεικτικά κατοχής –
χρήσης

Αίτηση στήριξης, διάγραμμα
δόμησης, αρχιτεκτονικά σχέδια,
Έγγραφα ΕΟΤ, πίνακας
μοριοδότησης (όπου απαιτείται)

Υπεύθυνη δήλωση

4

Έναρξη εργασιών taxisnet, ΚΑΔ,
Άδεια λειτουργίας, σήμα ΕΟΤ (για
καταλύματα)
Υπεύθυνη δήλωση (όπου
απαιτείται)
Δικαιολογητικά ανάλογα με τη
μορφή της επιχείρησης σύμφωνα με
το σημείο Β του παραρτήματος 11
Αίτηση στήριξης, Δήλωση σχετικά με
την ιδιότητα ΜΜΕ, Καταστατικό
φορολογικά στοιχεία, κτλ, σύμφωνα
με τις διευκρινήσεις, Απόφαση
υποβολής πρότασης, Στοιχεία
νομίμου εκπροσώπου

15

Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους κατά την αίτηση.

16

Δε συνιστούν προβληματική επιχείρηση κατά την χορήγηση της ενίσχυσης. Όταν χρησιμοποιείται ο Καν.
(ΕΕ) 1407/2013 ή ο Καν. (ΕΕ) 1305/2013 ή το άρθρ. 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014, το κριτήριο δεν λαμβάνεται
υπόψη.

17

Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 13214/2017, όπως ισχύει κάθε
φορά, και με τους ειδικούς όρους και περιορισμούς στη σχετική πρόσκληση.

18

Στον υποψήφιο μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για
παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση έργων.

19

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, διαθέτει
σχετική άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή δεν κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της
ΝΙΠΔ. Το κριτήριο δεν εξετάζεται στην περίπτωση Συνεταιρισμών.

Ε1, Υπεύθυνη δήλωση, Άδεια
αρμόδιου οργάνου, Καταστατικό
σχετικού οργανισμού Υπεύθυνη
δήλωση, Άδεια αρμόδιου οργάνου
σύμφωνα με τις διευκρινίσεις

20

Ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την υποβολή της πρότασης. Στην
περίπτωση προσωπικών εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για όλα τα μέλη τους. Ο περιορισμός δεν ισχύει
για τις Ανώνυμες εταιρίες, τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, ΙΚΕ και τους Συνεταιρισμούς.

Αντίγραφο ταυτότητας ή
διαβατηρίου

21

Για φυσικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης.

22

Για νομικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης.

23

Δεν έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις στήριξης ανά ΑΦΜ στα πλαίσια της ίδιας υποδράσης
ανά ΤΠ για όλη την περίοδο 2014-2020.

24

Ο υποψήφιος δεν είναι (ή και δεν ήταν κατά την 1η δημοσίευση της πρόσκλησης), μέλος του Υπηρεσιακού
Πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ, εκπρόσωπος φορέων στην Επιτροπή
Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που έχει συστήσει την
ΟΤΔ

Υπεύθυνη δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση στην αίτηση
στήριξης. Κατά την ένταξη θα
προσκομισθεί Βεβαίωση από
αρμόδια Διοικητική ή Δικαστική
αρχή.
Υπεύθυνη Δήλωση στην αίτηση
στήριξης. Κατά την ένταξη θα
προσκομισθεί Βεβαίωση από
αρμόδια Διοικητική ή Δικαστική
αρχή.
Υπεύθυνη δήλωση, αρχείο ΟΤΔ, με
μονογραφή του Συντονιστή στην
πρώτη σελίδα της αίτησης.
Υπεύθυνη δήλωση, μονογραφή του
Συντονιστή στην πρώτη σελίδα της
αίτησης.
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25

26

27

28

29

Ο υποψήφιος δεν αποτελεί εξωχώρια / υπεράκτια εταιρεία.
Ο υποψήφιος αποδεικνύει την ύπαρξη ιδίας συμμετοχής σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα. Σε
περίπτωση χρήσης του Άρθρου 14 του Καν 651/2014 έχει προσκομιστεί αποδεικτικό κατοχής ιδιωτικών
κεφαλαίων που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 25% του προϋπολογισμού της πράξης και δεν ενέχουν
στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.
Στο δικαιούχο δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για: Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)
ή Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι).
Τηρείται η νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού
κινδύνου

Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της
Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).

Υπεύθυνη δήλωση.

Σχετική Βεβαίωση Τράπεζας ή
Υπεύθυνη δήλωση.

Υπεύθυνη δήλωση.

Υπεύθυνη δήλωση.
Υπεύθυνη
δήλωση/ Φορολογική ενημερότητα
ή βεβαίωση οφειλών της
επιχείρησης (Σε περίπτωση χρήσης
του Καν. ΕΕ 651/2014).
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2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Κριτήριο 1:

Ελέγχεται εάν η προτεινόμενη πρόταση πληροί όλες τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις του
ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014 και του εφαρμοζόμενου άρθρου (14 ή 22), όπως αναλυτικά αναφέρονται στο
άρθρο 4, σημείο ΙΙ της πρόσκλησης, για την υποβολή προτάσεων. Συμπληρωματικά,
υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη και η αναλυτική Πρόσκληση για την
Υποβολή Προτάσεων.

Κριτήριο 2:

Ελέγχεται εάν η προτεινόμενη πρόταση πληροί όλες τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις του
ΚΑΝ. (ΕΕ) 1407/2013, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 4, σημείο Ι της πρόσκλησης, για
την υποβολή προτάσεων. Συμπληρωματικά, υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη
και η αναλυτική Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων.

Κριτήριο 3:

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών, να αποστείλουν στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως
παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο, ο οποίος θα περιέχει:
1. Την αίτηση στήριξης, έτσι όπως υποβλήθηκε και τυπώθηκε από το ΠΣΚΕ.
2. Όλα τα δικαιολογητικά που δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και
επιλογής, όπως αυτά τίθενται στην πρόσκληση της ΟΤΔ και στον παρόντα Οδηγό.
Εξετάζεται εάν η Αίτηση Στήριξης και το Παράρτημα αυτής έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το
υπόδειγμα της Πρόσκλησης (αν χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα), και η τυπική
πληρότητα της αίτησης στήριξης (συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων κατά περίπτωση
πεδίων).
Επιπλέον υποβάλλεται η Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος 6 της πρόσκλησης ανάλογα
διαμορφωμένη.
Κατά τη φάση εξέτασης τυχών συμπληρωματικών στοιχείων – διευκρινίσεων, εξετάζεται αν αυτά
υποβλήθηκαν εντός της καθορισμένης προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής επιστολής.
Κριτήριο 4:

Εξετάζεται η ορθότητα, πληρότητα και ρεαλιστικότητα της Μελέτης Βιωσιμότητας, που
επισυνάπτεται στο Παράρτημα 7 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» της πρόσκλησης, μέσω
της οποίας, μεταξύ των άλλων, ελέγχεται και η εκπλήρωση των προβλεπομένων στο Άρθρο 30
‘’Μακροχρόνιες υποχρεώσεις Δικαιούχων’’ της Υ.Α. 13214/30.11.2017: «Πλαίσιο υλοποίησης
Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων,
(ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού
χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
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Επισημαίνεται ότι η Μελέτη υποχρεωτικά συμπληρώνεται και υποβάλλεται σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή (αρχείο excel) με το φυσικό φάκελο.
Κριτήριο 5:
Εξετάζεται εάν έχει συνταχθεί ο προϋπολογισμός των κτιριακών εργασιών με βάση τις τιμές
μονάδας του Πίνακα Τιμών Μονάδας, και εάν έχουν υποβληθεί προτιμολόγια/προσφορές για τις
λοιπές δαπάνες.
Για τον υπολογισμό του εύλογου κόστους, ο υποψήφιος προσκομίζει οικονομικές προσφορές για
λοιπές δαπάνες, πλην κτιριακών υποδομών. Εφόσον το μοναδιαίο ανά τεμάχιο κόστος αυτών
υπερβαίνει, σε αξία τα 1.000€, ή το συνολικό ποσό ανά είδος υπερβαίνει τα 5.000€, απαιτούνται
τρεις (3) συγκρίσιμες προσφορές για το εν λόγω είδος, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον
μία (1). Οι συγκρίσιμες προσφορές αφορούν ομοειδή και εφάμιλλα προϊόντα.
Είναι δυνατό να γίνει δεκτή μια προσφορά η οποία δεν είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά,
αρκεί ο δικαιούχους να τεκμηριώνει και η ΟΤΔ να αποδέχεται, την μοναδικότητα ή την υψηλή
ποιότητα ή τις ειδικές προδιαγραφές που προσφέρει το προμηθευόμενο προϊόν.
Απαιτείται η υποβολή του προτεινόμενου προϋπολογισμού σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο excel)
σύμφωνα με το υπόδειγμα «Παράρτημα 3β_ Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εργασιών» με το
φυσικό φάκελο.

Κριτήριο 6:
Σε περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες υποδομές,
απαιτούνται είτε αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου, είτε μακροχρόνια μίσθωση,
που να καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη από την δημοσιοποίηση της
σχετικής πρόσκλησης, επί του γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου, στις οποίες
πραγματοποιούνται οι επενδύσεις.
Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή σε
περίπτωση μικρών προσθηκών, που συμπληρώνουν την λειτουργικότητα του κτιρίου, οι οποίες
σε κάθε περίπτωση αποτελούν λιγότερο από το 10% του αιτούμενου κόστους, εννέα (9) έτη από
την δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.
Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης στο τοπικό πρόγραμμα, γίνονται δεκτά προσύμφωνα
μίσθωσης ή αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου. Όσον αφορά τα προσύμφωνα
μίσθωσης και την αγορά ακινήτου, θα πρέπει να μην αποτελούν ανάληψη υποχρέωσης που
καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση, έτσι ώστε να πληρούται ο χαρακτήρας κινήτρου στην
περίπτωση επενδύσεων που υλοποιούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.
Σε κάθε περίπτωση το γήπεδο ή το οικόπεδο ή το ακίνητο θα πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών
(απαιτείται πιστοποιητικό), εκτός της περίπτωσης που το βάρος έχει προκύψει από
επιχειρηματικό δάνειο για την ίδια φύση επένδυσης ή θα προκύψει από επιχειρηματικό δάνειο
για την υλοποίηση της πρότασης ή από δάνειο για την αντιμετώπιση φυσικής καταστροφής, από
την οποία επλήγη η επιχείρηση.
Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά οικοδομημένης ή μη οικοδομημένης γης, σε περιπτώσεις
πράξεων που περιλαμβάνουν κτιριακές υποδομές, για ποσό που μέχρι το 10 % των συνολικών
επιλέξιμων δαπανών της πράξης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις,
που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 % (σε περίπτωση χρήσης του Άρθρου
14 του Καν 651/2014 είναι επιλέξιμες μόνο ενεργές επιχειρηματικές εγκαταστάσεις).
Τέλος, εξετάζεται η υποβολή βεβαίωσης χρήσεων γης για την προβλεπόμενη θέση εγκατάστασης
της επένδυσης.
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Το κριτήριο δεν αφορά προτάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μόνο άυλες ενέργειες.
Επισημαίνεται ότι κατά τη διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων για τις προτάσεις που έχουν
επιλεγεί, θα απαιτηθεί (με ποινή απένταξης) η υποβολή:




Πιστοποιητικού μεταγραφής,
Πιστοποιητικού μη διεκδικήσεων
Πιστοποιητικού Ιδιοκτησίας

Κριτήριο 7:
Εξετάζεται εάν η πρόταση (Αίτηση Στήριξης, Δικαιολογητικά) είναι σύμφωνη με τα
περιγραφόμενα, τους όρους και περιορισμούς που περιλαμβάνονται στον παρόντα Οδηγό
(ανάλογα με την σχετιζόμενη εκάστοτε Υποδράση), καθώς και στο άρθρο 5 της πρόσκλησης.
Μεταξύ άλλων θα πρέπει ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης να μην
υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ. Ειδικότερα, μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων και
επιλέξιμος προϋπολογισμός 600.000€ σε περίπτωση μη άυλων πράξεων και 100.000€ σε
περίπτωση άυλων πράξεων.
Ειδικά στην υποδράση 19.2.1.2, που αφορά ενέργειες μεταφοράς γνώσεων & ενημέρωσης, ο
μέγιστος και επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης είναι 20.000 €.
Σε περίπτωση χρήσης του Καν 1407/2013 από τον δικαιούχο, η ενίσχυση δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις 200.000€ Δημόσια Δαπάνη, συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν
ληφθεί ή θα ληφθούν από άλλα μέτρα από το καθεστώς de minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο
τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.
Σε περίπτωση χρήσης του Καν. 1407/2013, υποχρεωτικά υποβάλλεται η ΔΗΛΩΣΗ DE MINIMIS
(Παράρτημα 8 της πρόσκλησης). Σε περίπτωση επένδυσης από επιχείρηση, που εκτελεί οδικές
εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, το ποσό των ενισχύσεων δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις 100.000 € σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας
επιχείρησης.
Σημειώνεται ότι για όλες τις Υποδράσεις η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της πράξης γίνεται το μέγιστο σε τρία (3) έτη από τη στιγμή της ένταξής της, και σε
κάθε περίπτωση μέχρι τις 30-06-2023.
Δεν είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση οι πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί
πλήρως πριν να υποβάλει ο δικαιούχος την αίτηση χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος,
ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές. Εξετάζεται το
περιεχόμενο (σχετική αναφορά) στην Υπεύθυνη Δήλωση τους δικαιούχου «Παράρτημα
06_Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου» (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).

Κριτήριο 8:
Εξετάζεται η σωστή και πλήρης συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της Αίτησης στήριξης, που
αναφέρονται στον τόπο υλοποίησης της πρότασης, το τοπογραφικό διάγραμμα ή χάρτης (εάν
απαιτείται από τη φύση της πρότασης) ή / και τα αποδεικτικά κατοχής – χρήσης (συμβόλαια, Ε9
κ.λπ.), με τα οποία εξετάζεται εάν η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής ή εάν η
πρόταση αφορά στην περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.
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Κριτήριο 9:
Εξετάζεται η σωστή και πλήρης συμπλήρωση της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης ΔικαιούχουΠαράρτημα 6 (Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής) και των πεδίων της
Αίτησης Στήριξης, καθώς και το αρχείο της ΟΤΔ για προηγούμενες ενισχύσεις, όταν η πρόταση
αφορά εκσυγχρονισμό (φυσικό αντικείμενο) και διαπιστώνεται η εκπλήρωση ή μη του κριτηρίου

Κριτήριο 10:
Εξετάζεται η σωστή και πλήρης συμπλήρωση της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης ΔικαιούχουΠαράρτημα 6 (Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής) για μη ένταξη /
οριστική υπαγωγή σε άλλο πρόγραμμα / καθεστώς της 5ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο
φυσικό αντικείμενο της πρότασης, για να διαπιστωθεί η εκπλήρωση του κριτηρίου.

Κριτήριο 11:
Εξετάζεται η συμμόρφωση ή μη της πρότασης με την ΚΥΑ 2986/2-12-2016 (ΦΕΚ 3885/Β/2016),
«Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και
λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως ισχύει κάθε φορά.
Υποβάλλονται διάγραμμα δόμησης, αρχιτεκτονικά σχέδια.
Η εκπλήρωση του κριτηρίου αφορά τόσο το μέγεθος (μέγιστη / ελάχιστη δυναμικότητα), όσο και
τη λειτουργική μορφή ή / και κατηγορία της προτεινόμενης υποδομής διανυκτέρευσης και
προκύπτει από την εξέταση του διαγράμματος δόμησης και των αρχιτεκτονικών σχεδίων ή τυχόν
γνωστοποιήσεων ή σημάτων λειτουργίας ΕΟΤ.
Σε περίπτωση «Ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων» απαιτούνται,
επιπλέον, αναλυτική εμβαδομέτρηση ανά δωμάτιο - διαμέρισμα, και Πίνακας μοριοδότησης
κατάταξης κλειδιών.
Σε περίπτωση κύριων
εμβαδομέτρηση.

ξενοδοχειακών

καταλυμάτων,

απαιτείται

επίσης

αναλυτική

Κριτήριο 12:
Εξετάζεται εάν προσκομίζονται στοιχεία (Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού, ιδιωτικό
συμφωνητικό για την συνεργασία) που τεκμηριώνουν τον ελάχιστο αριθμό των δύο (2)
συνεργαζόμενων μερών, που υποβάλλουν Αίτηση στήριξης για συνεργασία στα πλαίσια των
υποδράσεων 19.2.7.3, 19.2.7.7 και 19.2.7.8

Κριτήριο 13:
Εξετάζονται η ορθή συμπλήρωση της Αίτησης Στήριξης, το διάγραμμα δόμησης, τα αρχιτεκτονικά
σχέδια και ο συνολικός αναλυτικός προϋπολογισμός της Αίτησης Στήριξης, ώστε να προκύπτει
ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο.
Π.χ. κατασκευή βιοτεχνικού κτιρίου χωρίς τοποθέτηση μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής ή
χωρίς την εγκατάσταση των αναγκαίων Η/Μ δικτύων ή σημαντική απόκλιση μεταξύ
προμετρήσεων / ποσοτήτων και αρχιτεκτονικών σχεδίων, δεν τεκμηριώνουν τον ολοκληρωμένο
και λειτουργικό χαρακτήρα της επενδυτικής πρότασης και επομένως δεν εκπληρώνουν το σχετικό
κριτήριο.
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Επίσης υποβάλλεται έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ή απαλλακτικό αυτής), ανάλογα με τη φύση
της πρότασης. Εναλλακτικά, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι το
συγκεκριμένο δικαιολογητικό θα υποβληθεί:



επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσιοποίηση του Πίνακα Αποτελεσμάτων,
σε περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης ή
επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσιοποίηση του Τελικού Πίνακα
Κατάταξης, σε περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης από την διαδικασία των ενστάσεων.

Εξετάζεται επίσης, πως η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με
αναπηρία (στις περιπτώσεις που απαιτούνται από τη φύση της πράξης). H θετική απάντηση στο
κριτήριο καλύπτει τις επιχειρήσεις, που θα αναλαμβάνουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της
πρόσβασης σε αυτές ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
Επίσης, για την εξέταση του κριτηρίου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο σχετικός οδηγός του ΕΣΠΑ
2014-2020 για την εξειδίκευση του κριτηρίου: «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με
αναπηρία» σύμφωνα με το Παράρτημα 12 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ».
Η εξέταση του κριτηρίου γίνεται με βάση σχετικά στοιχεία/προβλέψεις της πρότασης / μελέτης
(π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια), ενώ παράλληλα υποβάλλεται από το δυνητικό δικαιούχο (όπου
απαιτείται), έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
και υπεύθυνη δήλωση ότι θα μεριμνήσει για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης των
ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), υλοποιώντας τις απαραίτητες υποδομές πρόσβασης μέχρι την
ολοκλήρωση της επένδυσης. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι
ηλεκτρονικές εφαρμογές, που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές
ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).

Κριτήριο 14:
Εξετάζεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς στην Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής) του υποψήφιου δικαιούχου και εξετάζεται η μη ύπαρξη αντίθετων
ευρημάτων στα περιεχόμενα της Αίτησης Στήριξης και στα συνημμένα δικαιολογητικά.
Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία προκειμένου να λάβει
ενίσχυση, η αίτηση στήριξης απορρίπτεται στην τρέχουσα πρόκληση και δεν έχει δικαίωμα
κατάθεσης αίτησης στήριξης σε προσκλήσεις του τρέχοντος και του επόμενου ημερολογιακού
έτους της διαπίστωσης για όλα τα ΤΠ. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αυτής η ΟΤΔ, που
διαπιστώνει την δήλωση ψευδών στοιχείων σε μια αίτηση στήριξης, κοινοποιεί τα στοιχεία του
δικαιούχου στην ΕΥΕ ΠΑΑ, η οποία, με ευθύνη της, ενημερώνει όλες τις ΟΤΔ.
Κριτήριο 15:
Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, που καταθέτουν Αίτηση Στήριξης, εξετάζεται εάν λειτουργούν
νόμιμα για όλες τι δηλωθείσες δραστηριότητες της πρότασης, γεγονός που θα πρέπει να
τεκμηριώνεται με την προσκόμιση πχ έναρξη εργασιών taxisnet, εκτύπωση taxisnet με
υφιστάμενους ΚΑΔ (δραστηριοτήτων), Άδειας Λειτουργίας ή απαλλαγής ή υπεύθυνης δήλωσης
έναρξης λειτουργίας, ή Σήματος λειτουργίας ΕΟΤ (για καταλύματα), τα οποία βρίσκονται σε ισχύ
κατά την περίοδο υποβολής της Αίτησης.
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Κριτήριο 16:
Εξετάζεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς στην Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής) του υποψήφιου δικαιούχου, ότι δεν συνιστούν προβληματική
επιχείρηση, κατά την χορήγηση της ενίσχυσης και εξετάζεται, επιπλέον, η μη ύπαρξη αντίθετων
ευρημάτων στο περιεχόμενο της Αίτησης Στήριξης.
Όταν υποψήφιος δικαιούχος αιτείται ενίσχυση με βάση τον Καν. (ΕΕ) 1407/2013 ή τον Καν. (ΕΕ)
1305/2013 ή το άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014, το κριτήριο δεν λαμβάνεται υπόψη.
Μία από τις βασικές προϋποθέσεις (άρ.1 παρ. 4γ του Καν.) συμβατότητας με τον Καν. (Ε.Ε.)
651/2014 είναι η μη ενίσχυση προβληματικών επιχειρήσεων. Προκειμένου να διασφαλίζεται η
τήρηση του Κανονισμού στο σημείο αυτό, πρέπει, κατά την φάση της υποβολής, να δηλώνεται
υπευθύνως από την αιτούμενη την ενίσχυση επιχείρηση, ότι η επιχείρηση δεν είναι
προβληματική, σύμφωνα με τα αναφερθέντα στον ορισμό του άρθρου 2 σημείο 18 του
Κανονισμού. Στην συνέχεια και προκειμένου να αξιολογηθεί από την ΟΤΔ εάν μία επιχείρηση
είναι προβληματική ή όχι, πρέπει να προσκομίζονται από την αιτούμενη την ενίσχυση
επιχείρηση τα δικαιολογητικά του σημείου Β του Παραρτήματος 11:
1. Υφιστάμενη κάτω της τριετίας (επταετίας από την πρώτη εμπορική πώληση για
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου) ατομικής μορφής:
a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικό αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχή, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό, διαδικασία κήρυξης σε
πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και
διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, ότι δεν έχουν κάνει
αίτημα για υπαγωγή στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ, εφόσον ασκούν
εμπορική δραστηριότητα, καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης
αίτημα για την υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία.
2. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις ατομικής μορφής, ανεξαρτήτως χρόνου λειτουργίας,
με βιβλία Γ κατηγορίας:
a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικό αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό, διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό
συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και διαδικασία έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, ότι δεν έχουν κάνει αίτημα για υπαγωγή
στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ, εφόσον ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για την υπαγωγή
στην πτωχευτική διαδικασία και
b. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σημείου Ισολογισμός τελευταίων
τριών διαχειριστικών χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. Από τα εν λόγω
στοιχεία θα λαμβάνεται σαν Εγγεγραμμένα Κεφάλαιο το Σύνολο των Ιδίων
Κεφαλαίων Ισολογισμού και σαν Απώλειες οι Ζημίες βάση Κ.Α.Χ..
3. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις ατομικής μορφής, ανεξαρτήτως χρόνου λειτουργίας,
με βιβλία όχι Γ κατηγορίας:
a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικό αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο
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προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό, διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό
συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και διαδικασία έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, ότι δεν έχουν κάνει αίτημα για υπαγωγή
στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ, εφόσον ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για την υπαγωγή
στην πτωχευτική διαδικασία και
b. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σημείου Βεβαίωση Έναρξης
Επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (Δ.Ο.Υ.) και Δηλώσεις
Φορολογίας Εισοδήματος Ε3 των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών
χρήσεων ή εξ αυτών υπάρχουν.
4. Υφιστάμενη ΜΜΕ κάτω της τριετίας (επταετίας από πρώτη εμπορική πώληση για
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου) άλλης νομικής μορφής, πλην της ατομικής:
a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικό αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει και/ή
b. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή
c. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε
λειτουργία του άρθρου 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε καθεστώς
προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα
καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην
πτωχευτική διαδικασία.
5. Λοιπές υφιστάμενες επιχείρησης άλλης νομικής μορφής, πλην ατομικής, ανεξαρτήτως
χρόνου λειτουργίας, με βιβλία Γ κατηγορίας:
a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικό αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει και/ή
b. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει και/ή
c. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε
λειτουργία του άρθρου 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε καθεστώς
προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα
καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή
στην πτωχευτική διαδικασία και
d. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σημείου Ισολογισμός τελευταίων
τριών διαχειριστικών χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. Από τα εν λόγω
στοιχεία θα λαμβάνεται σαν Εγγεγραμμένα Κεφάλαιο το Σύνολο των Ιδίων
Κεφαλαίων Ισολογισμού και σαν Απώλειες οι Ζημίες βάση Κ.Α.Χ..
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6. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις άλλης νομικής μορφής, πλην ατομικής, ανεξαρτήτως
χρόνου λειτουργίας, με βιβλία όχι Γ κατηγορίας:
a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικό αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει και/ή
b. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει και/ή
c. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε
λειτουργία του άρθρου 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε καθεστώς
προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα
καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην
πτωχευτική διαδικασία και
d. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σημείου το πιο πρόσφατο
κωδικοποιημένο Καταστατικό και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού,
μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης, όπου αυτή προβλέπεται, και Δηλώσεις
Φορολογίας Εισοδήματος Ε3 των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών
χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν.
7. Το σύνολο των επιχειρήσεων να δηλώνουν υπευθύνως ότι: «Η επιχείρηση δεν έχει
λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση
διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η
επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, η οποία έχει ολοκληρωθεί. (Υπεύθυνη
Δήλωση του Παραρτήματος 6 της πρόσκλησης)

Κριτήριο 17:
Εξετάζεται η μορφή του δικαιούχου να είναι σύμφωνη με το Άρθρο 2 της ΚΥΑ 2635/13-09-2017
(ΦΕΚ 3313/20-09-2017) περί πλαισίου λειτουργίας, την με αριθ. πρωτ. 13214/30.11.17 Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 4268/Β’ 6-12-2017), όπως ισχύει κάθε φορά, λαμβάνοντας υπόψη τους
περιορισμούς του Άρθρου 3 της πρόσκλησης.
Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις κατά την
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, ανάλογα με την κάθε προκηρυσσόμενη
υποδράση.
Γενικότερα οι δικαιούχοι δύναται να είναι:
α.

β.

υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ειδικά για τις υπό ίδρυση ατομικές επιχειρήσεις,
αρκεί η αίτηση στήριξης ενώ για τα Νομικά Πρόσωπα απαιτείται η κατάθεση Καταστατικού ή
Σχεδίου Καταστατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης, καθώς και απόκτηση ΑΦΜ (όταν
υπάρχει).
το νομικό πρόσωπο που έχει συστήσει την
ΟΤΔ ή μέλος που την απαρτίζει,
συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΔΠ, καθώς επίσης και μέλη του ΔΣ του νομικού
προσώπου, σε επίπεδο φορέων. Τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τους παραπάνω
φορείς δεν μπορεί να είναι δικαιούχοι.
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γ.

εργαζόμενος σε ΝΠΙΔ εφόσον δεν κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού του ΝΠΙΔ ή
εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ και στο Δημόσιο τομέα, που διαθέτει σχετική άδεια από Υπηρεσιακό
Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επισημαίνεται ότι οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις:
α) υποβάλλουν αίτηση στήριξης κάνοντας χρήση του προσωπικού ΑΦΜ του Νόμιμου
εκπροσώπου,
β) υποχρεούνται μετά την αίτηση στήριξης να αποκτήσουν ΑΦΜ και να προσκομίσουν την έναρξη
δραστηριότητας στην ΟΤΔ:



επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσιοποίηση του Πίνακα Αποτελεσμάτων,
σε περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης ή
επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσιοποίηση του Πίνακα Κατάταξης, σε
περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης από την διαδικασία των ενστάσεων.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους τομείς
δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα.
Δικαιούχοι δεν μπορεί να είναι:
α.
β.

γ.

δ.

ε.

εξωχώριες / υπεράκτιες εταιρείες
προβληματικές επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν αφορά σε πράξεις που
ενισχύονται βάσει των Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Καν. (ΕΕ) 1407/2013 και με το αρ. 22 του Καν.
Ε.Ε. 651/2014.
φυσικά πρόσωπα:
γ.1 του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ.
γ.2 στελέχη του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ.
γ.3 εκπρόσωποι φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) στο Διοικητικό
Συμβούλιο του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ.
δυνητικοί δικαιούχοι στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα, τα οποία έχουν αποκτήσει
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:
Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι) ή Αδήλωτη
εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι).
δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι είναι υπόχρεοι σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης,
κατόπιν προηγούμενης απόφασης της ΕΕ, σε περίπτωση χρήσης των κανονισμών (ΕΕ)
651/2014.

Επισημαίνεται ότι υποβάλλεται υποχρεωτικά Δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Δήλωσης,
σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης Παράρτημα 9 της
πρόσκλησης, και φορολογικά στοιχεία όπως: Ε1, Ν, Ε3, Ε5, Ε7, έναρξη εργασιών (από Δ.Ο.Υ ή
εκτύπωση taxisnet), Ισολογισμοί της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης.
Τέλος, σε περίπτωση εταιρειών, υποβάλλεται εκτύπωση από taxisnet, από την οποία να
προκύπτουν τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, καθώς και απόφαση του
αρμοδίου οργάνου του φορέα για υποβολή πρότασης.
Ο δικαιούχος τηρεί τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του
επαγγελματικού κινδύνου
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Κριτήριο 18:
Εξετάζεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς στην Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής) του υποψήφιου δικαιούχου για την εκπλήρωση ή μη του
κριτηρίου

Κριτήριο 19:
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή εάν είναι εργαζόμενος
σε ΝΠΔΔ, θα πρέπει να διαθέτει σχετική άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο
αρμόδιο όργανο, για επιχειρηματική δραστηριότητα. Αντίστοιχα, εάν είναι εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ
ή ΝΠΙΔ, θα πρέπει να μην κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού του ΝΠΙΔ.
Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω θα πρέπει να προσκομίζονται, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά
όπως: Αντίγραφο του Ε1 του τελευταίου διαχειριστικού έτους που έχει υποβληθεί, σχετική
Υπεύθυνη δήλωση, Άδεια αρμόδιου οργάνου, Καταστατικό σχετικού οργανισμού.
Το κριτήριο δεν εξετάζεται στην περίπτωση Συνεταιρισμών.
Σε περίπτωση εταιρειών εξετάζεται το κριτήριο για το σύνολο των εταίρων / μετόχων.

Κριτήριο 20:
Η εκπλήρωση του ηλικιακού κριτηρίου των δικαιούχων ελέγχεται από την προσκόμιση
Αντίγραφου ταυτότητας ή διαβατηρίου, καθώς και με την προσκόμιση Καταστατικού εταιρικού
σχήματος ή Σχεδίου Καταστατικού (για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις).
Ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την υποβολή της πρότασης.
Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για όλα τα μέλη τους, βάσει του
Καταστατικού του εταιρικού σχήματος, για την ηλικία τους.
Ο περιορισμός δεν ισχύει για τις Ανώνυμες εταιρίες, τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, ΙΚΕ και
τους Συνεταιρισμούς.

Κριτήρια 21 και 22:
Εξετάζεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς σε Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής) του υποψήφιου δικαιούχου.
- ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης, για τα φυσικά πρόσωπα
- ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης, για τα νομικά πρόσωπα
Σημειώνεται ότι, κατά την ένταξη της πράξης, θα προσκομισθούν τα κατάλληλα δικαιολογητικά,
δηλαδή πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου,
που τεκμηριώνουν ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης για τα φυσικά πρόσωπα. Αντίστοιχα, για τα
νομικά πρόσωπα, θα προσκομισθούν δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν ότι δεν υπάρχει θέμα
λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης.

Κριτήριο 23:
Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από την συνεκτίμηση σχετικής Υπεύθυνης δήλωσης (Ν.
1599/1986, όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής) και του αρχείου της ΟΤΔ, με
μονογραφή του Συντονιστή στην πρώτη σελίδα της αίτησης.
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Επιτρέπεται η κατάθεση μόνο μίας αίτησης στήριξης ανά ΑΦΜ ανά υποδράση στα πλαίσια της
ίδιας πρόσκλησης, ανά Τοπικό Πρόγραμμα, για όλη την περίοδο 2014-2020. Εξαίρεση αποτελεί η
περίπτωση απόρριψης της αίτησης στήριξης, σε προηγούμενη πρόσκληση.
Σε περίπτωση φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι συμμετέχουν σε περισσότερες από μια
αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της ίδιας Υποδράσης ανά ΤΠ, τα ποσοστά συμμετοχής τους στα
Νομικά Πρόσωπα, που καταθέτουν τις αιτήσεις στήριξης, δεν πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά
το 100% για όλη την περίοδο 2014 - 2020.
Δεν θεωρείται διαφορετική Υποδράση η διαφοροποίηση μεταξύ Οριζόντιας εφαρμογής μιας
υποδράσης και εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους στο ίδιο ΤΟ,
εφόσον το περιεχόμενο της υποδράσης είναι το ίδιο (Άρθρο 3 ΚΥΑ 2635/13-09-2017 (ΦΕΚ
3313/Β/20-09-2017)).
Τέτοιες περιπτώσεις ίδιου περιεχομένου είναι: η υποδράση 19.2.2.3 με την 19.2.3.3, η υποδράση
19.2.2.4 με την 19.2.3.4 και η υποδράση 19.2.2.5 με την 19.2.3.5.
Σε περίπτωση Συνεταιρισμών, το κριτήριο εξετάζεται σε επίπεδο φορέα.

Κριτήριο 24:
Εξετάζεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς σε Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής) του υποψήφιου δικαιούχου κατά την υποβολή και, επιπλέον, δεν
διαπιστώνεται το αντίθετο, με μονογραφή του Συντονιστή στην πρώτη σελίδα της αίτησης
Το κριτήριο εξετάζεται μόνο σε περίπτωση προτάσεων από φυσικά πρόσωπα.

Κριτήριο 25:
Εξετάζεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς σε Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής) του υποψήφιου δικαιούχου

Κριτήριο 26:
Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, σε ότι αφορά την πράξη, μπορεί να προέρχεται από ίδια
κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό ή/και συνδυασμό τους. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι
δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ.
α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής,
β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.
Σε περίπτωση που χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ συνδυάζονται με επιχορηγήσεις:
α) οι διατάξεις που ισχύουν για τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ εφαρμόζονται σε όλες τις
μορφές στήριξης για τις εν λόγω πράξεις.
β) πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και
συνδυασμού επιχορηγήσεων με χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.
γ) πρέπει να διενεργούνται χωριστές λογιστικές εγγραφές για την κάθε μορφή στήριξης.
δ) μπορεί ο συνδυασμός τους να καλύπτει την ίδια δαπάνη, υπό τον όρο ότι το άθροισμα όλων
των συνδυασμένων μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της συγκεκριμένης

17

δαπάνης (το τμήμα χρηματοδοτικού εργαλείου υποστηριζόμενο από το ΕΣΠΑ μαζί με την
Επιχορήγηση να είναι μικρότερο ή ίσο του επιχορηγούμενου π/υ του επενδυτικού σχεδίου).
ε) οι επιχορηγήσεις δεν χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή στήριξης που ελήφθη από
χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.
στ) τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ δεν χρησιμοποιούνται για τη προχρηματοδότηση
επιχειρήσεων.
Επισημαίνεται ότι όταν το χρηματοδοτικό εργαλείο εμπεριέχει ενίσχυση, το Ακαθάριστο
Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) αυτής σωρεύει με την επιχορήγηση κατά τον υπολογισμό του
ορίου που θέτουν οι Κανονισμοί χορήγησης των ενισχύσεων
Η απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής δύναται να τεκμηριώνεται είτε με υπεύθυνη δήλωση (Ν.
1599/1986, όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής) του δικαιούχου, είτε με σχετικό
τραπεζικό έγγραφο, είτε με την κατοχή άλλου άμεσα ρευστοποιήσιμου τίτλου, όπως μετοχές και
ομόλογα.
Ειδικά για τις πράξεις που ενισχύονται μέσω του άρθρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 της
Επιτροπής η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε
τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής
χρηματοδότησης και ειδικότερα μέσω εγκεκριμένου τραπεζικού δανεισμού (η έγκριση του
δανείου πρέπει να είναι μετά την υποβολή της αίτησης και προαπαιτείται της έκδοσης της
απόφασης ένταξης της πράξης) και με μορφή που δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Όταν
γίνεται χρήση Υπεύθυνης Δήλωσης περί ιδίων πόρων, θα πρέπει να αναγράφεται ότι σε
περίπτωση δανεισμού, που θα ανέρχεται στο ως άνω ποσοστό, το δάνειο θα πρέπει να είναι
ελεύθερο από κάθε είδους κρατική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων ή
επιδοτήσεων επιτοκίου, ή δανείου με ευνοϊκότερους όρους χορήγησης μέσω κάθε είδους
χρηματοδοτικών εργαλείων.
Η απουσία κάθε κρατικής στήριξης, πρέπει να επιβεβαιώνεται καθ όλη τη διάρκεια της
υλοποίησης του έργου, που χρηματοδοτείται και σε όλα τα στάδια (αίτηση, προκαταβολή,
ενδιάμεσες πληρωμές, τελική πληρωμή) προκειμένου η εν λόγω ενίσχυση να είναι συμβατή.
Διευκρινίζεται ότι, κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει πράξη με
προϋπολογισμό στα όρια που τίθενται, σύμφωνα με την πρόσκληση και τους ειδικούς όρους
κάθε υποδράσης. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας πράξης αποτελεί η
διαθεσιμότητα των πόρων της Πρόσκλησης.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση χρήσης του ΚΑΝ. 1407/2013, η μέγιστη δημόσια δαπάνη δύναται
να ανέλθει σε 200.000 ευρώ.
Όλα τα τραπεζικά έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης
μεταγενέστερη της δημοσίευσης της Πρόσκλησης.
Σε περίπτωση υφιστάμενων νομικών προσώπων, απαιτούνται όλα τα ανωτέρω είτε από την
εταιρεία, είτε από τα μέλη της εταιρείας με την πρόσθετη δέσμευση (Υπεύθυνη Δήλωση του
Νομίμου Εκπροσώπου) ότι, σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης, θα ακολουθήσει διαδικασία
ισόποσης αύξησης Κεφαλαίου, πριν την απόφαση ένταξης.
Σε περίπτωση υπό ίδρυση νομικών προσώπων όλα τα παραπάνω εξετάζονται σε επίπεδο
εταίρων.
Επισημαίνεται ότι, επειδή η κάλυψη της Ιδιωτικής συμμετοχής αποτελεί βαθμολογούμενο
κριτήριο, η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης βαθμολογείται με μηδέν (0).
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Κριτήριο 27
Εξετάζεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς σε Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής) του υποψήφιου δικαιούχου

Κριτήριο 28
Εξετάζεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς σε Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής) του υποψήφιου δικαιούχου

Κριτήριο 29
Όσον αφορά τον έλεγχο της πλήρωσης της προϋπόθεσης του σημείου του αρ. 1 παρ. 4 α του Καν.
651/2014,σύμφωνα με το οποίο δεν δύναται να ενισχυθεί επιχείρηση κατά της οποίας εκκρεμεί
διαταγή ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, η ΟΤΔ θα το αξιολογεί:




Με την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και την αξιολόγηση των διαθέσιμων
πληροφοριών του συστήματος ΤΑΧΙS, δεδομένου ότι τα ποσά προς ανάκτηση που δεν
έχουν καταβληθεί, εμφανίζονται στις βεβαιωμένες οφειλές των επιχειρήσεων και δεν
δύναται να υπαχθούν σε ρύθμιση καταβολής ή βεβαίωσης οφειλών της επιχείρησης, από
την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής
ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής.
Με την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης των δικαιούχων των ενισχύσεων, όπου θα
εξετάζεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς σε Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986, όπως
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής) του υποψήφιου δικαιούχου.
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3.

ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟ 19.2. ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο-δράσης
Κωδικός υπο-δράσης
Νομική βάση*

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης
19.2.1
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών
19.2.1.2
Καν. (ΕΕ) 1407/2013
Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης
H υπο-δράση έχει στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των πολύ μικρών και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αγροτικών περιοχών, της περιοχής παρέμβασης και αφορά
 Προγράμματα κατάρτισης με δραστηριότητες επίδειξης / ενημέρωσης μιας ήδη δοκιμασμένης και
εφαρμοσμένης τεχνολογίας, της χρήσης ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου μηχανήματος, νέας
μεθόδου ή συγκεκριμένης τεχνικής παραγωγής,. Η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός
μιας επιχείρησης, επιδεικτικής εγκατάστασης ή σε ερευνητικά κέντρα, κ.λπ. Επίσης, δράσεις
ενημέρωσης, που αφορούν στη διάδοση πληροφοριών αναφορικά με τη γεωργία, τη δασοπονία και
τις ΜΜΕ (μεταποίηση από γεωργικό σε γεωργικό και μη προϊόν), τις υπηρεσίες κλπ προκειμένου να
ενημερωθούν τα μέλη της ομάδας στόχου, σε σχετικά με την απασχόλησή τους θέματα, που μπορεί να
έχουν τη μορφή εκθέσεων, συναντήσεων, παρουσιάσεων ή εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων. Τα
ενισχυόμενα υλικά και δράσεις δεν πρέπει να περιέχουν επώνυμα προϊόντα ή να προωθούν
συγκεκριμένα προϊόντα.
Οι πράξεις που είναι επιλέξιμες θα πρέπει να έχουν φυσικό αντικείμενο το οποίο δεν καλύπτεται από την
εφαρμογή του μέτρου 1 του ΠΑΑ 2014-2020
H παρεχόμενη στήριξη χορηγείται βάσει του καν. (ΕΕ) 1407/2013, με ένταση ενίσχυσης 100% των
επιλέξιμων δαπανών και για δράσεις με προϋπολογισμό έως και 20.000€. Ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι,
επιχειρηματίες, εταίροι επιχειρήσεων, μέλη συνεταιρισμών, αγρότες της περιοχής παρέμβασης με
προτεραιότητα στους εργαζόμενους, επιχειρηματίες, εταίρους επιχειρήσεων, μέλη συνεταιρισμών,
αγρότες κλπ δικαιούχων φορέων CLLD/LEADER της τρέχουσας περιόδου και LEADER/ΟΠΑΑΧ
προηγουμένων περιόδων.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη
χρηματοδοτική βαρύτητα)
Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας.
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε
Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου
επίπεδο μέτρου
Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

40.000

0,43%

0,36%

40.000
0,64%
0,49%
0
0,00%
0,00%
Περιοχή Εφαρμογής
Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι υλοποιούν δράσεις επίδειξης ή/και ενημέρωση

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1

2

Σκοπιμότητα της
πρότασης (Ειδικοί ή
στρατηγικοί στόχοι του
τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με
την υλοποίηση της
πρότασης )

Προτεραιότητες υποδράσης

ΑΝΑΛΥΣΗ

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση
Ωφελούμενοι: Εργαζόμενοι
/επιχειρηματίες/εταίροι/αγρότες
κλπ δικαιούχων φορέων
CLLD/LEADER της τρέχουσας
περιόδου/ LEADER/ΟΠΑΑΧ
προηγουμένων περιόδων
Ωφελούμενοι: Εργαζόμενοι /
επιχειρηματίες ΜΜΕ/μέλη
συνεταιρισμών/ συνεργατικών
σχημάτων
Ωφελούμενοι: Επαγγελματίες
αγρότες

3

4

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου

ΒΑΘΜΟ-ΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100
70
30

11%

0

100

15%
60

30

100

50

20%

0

50
5%
50

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5

6

7

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

Συσχέτιση της πρότασης
με Έξυπνη Εξειδίκευση
(RIS)
Σχετική εμπειρία
παρόχου στην
επαγγελματική κατάρτιση

8

Διαθεσιμότητα
υλικοτεχνικής υποδομής

9

Διαθεσιμότητα
εκπαιδευτικού
προσωπικού

100

5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Ναι

100

Όχι

0

Ναι

100

Όχι

0

Διαθέτει πιστοποιημένες δομές
μεταφοράς γνώσης από ΕΟΠΠΕΠ
Διαθέτει πρόσβαση σε
πιστοποιημένες δομές
Κανένα από τα παραπάνω

60

10%

30
0
4%

15%

100
50

10%

0

Ναι

100

Όχι

0

10%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

30%

30
μόρια

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4,
19.2.3.5, 19.2.3.6, 19.2.6.2 και με τις υπό-δράσεις συνεργασίας (19.2.7) με τα διατοπικά και το διακρατικό
σχέδιο (19.3.1-19.3.5). Έμμεση συνέργεια με την υπό-δράση 19.2.2.2 και με παρεμβάσεις δημόσιου
χαρακτήρα (19.2.4)
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Δράσεις μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης στις ΜΜΕ, εκτός γεωργικού και δασικού τομέα, καλύπτονται ,
κατά κύριο λόγο, από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία για την περίοδο 20142020 και κυρίως τον Άξονα Προτεραιότητας 2 (&2Σ) "Προσαρμογή Εργαζομένων, Επιχειρήσεων και
επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις" .Κατά τα άλλα, υπάρχει συνέργεια με το
αντίστοιχο Μέτρο 01 του ΠΑΑ 2014-2020.

Ανάπτυξη/Βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
Κωδικός Δράσης
19.2.2
Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών
Τίτλος υπο-δράσης
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Κωδικός υπο-δράσης 19.2.2.2
Νομική βάση*
Καν. (ΕΕ) 1407/2013
Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης
Τίτλος Δράσης

Στόχος της παρούσας υπο-δράσης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Η στήριξη παρέχεται σε
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης. Οι επιχειρήσεις, αν και υστερούν σε
τεχνολογικό επίπεδο και επίπεδο καινοτομίας και νέων προϊόντων, συμβάλλουν σημαντικά στην
απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, στη διατήρηση των παραδοσιακών τροφίμων καθώς επίσης και στην
ποικιλία διατροφής. Επιδιώκεται, μεταξύ των άλλων, η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης
νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της
κλιματικής αλλαγής ενώ παράλληλα είναι σημαντική η συμβολή στην απασχόληση και η προστασία της
ανθρώπινης υγείας. Είναι δε δυνατό να περιλαμβάνει και στήριξη για συστήματα ποιότητας. Σε ότι αφορά
την ένταξη των επαγγελματιών αγροτών στο μέτρο της μεταποίησης στόχος είναι αφενός να αυξήσουν το
εισόδημά τους και αφετέρου να παρέχουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία.
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επενδύσεις από μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες
δραστηριοποιούνται στη παραγωγή προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και αξιοποιούν τα
προϊόντα αυτά ως πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους. Συνεπώς, η συγκεκριμένη δράση αφορά
στη μεταποίηση και εμπορία τομέων και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό
προϊόν στους τομείς :
 Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
 Ζυθοποιία
 επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)
 μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
 μονάδες πυρηνελαιουργείων
 μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης
 μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής
 μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών
 μονάδες πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής
 μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομηχανιών ειδών διατροφής
 μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών (όπως κλωστική κάνναβη, λινάρι)
Προτάσεις που αφορούν σε λιανικό εμπόριο δεν είναι επιλέξιμες.
Προτεραιότητα θα δοθεί στα προϊόντα αγροδιατροφής και κοσμετολογίας και στην αξιοποίηση
παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομηχανιών ειδών διατροφής.
Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς,
επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων,
μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων όπως θα προβλεφθεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο, ανάλογα με την
περίπτωση. Για την εξειδίκευση των δράσεων θα ληφθούν υπόψη οι χρηματοδοτήσεις τόσο μέσω των
Κοινών Οργανώσεων Αγοράς ανά τομέα, όσο και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα ενώ περαιτέρω εξειδίκευση
ενώ περαιτέρω εξειδίκευση είναι σύμφωνη εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Σε ότι αφορά το ποσοστό στήριξης θα
χρησιμοποιηθεί ο Καν. 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας με ένταση ενίσχυσης 50% των
επιλέξιμων δαπανών για δικαιούχους που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε όλη τη περιοχή
παρέμβασης του προγράμματος.

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη
χρηματοδοτική βαρύτητα)
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Ποσοστό (%) σε
υπο-μέτρου
επίπεδο μέτρου
Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

1.280.000

13,73%

11,41%

640.000
10,31%
7,90%
640.000
20,55%
20,55%
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος .
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αγροτικών περιοχών
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

2

3

4

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ

Σκοπιμότητα της
πρότασης (Ειδικοί ή
στρατηγικοί στόχοι του
τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με
την υλοποίηση της
πρότασης )

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του
30% των στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση

Προτεραιότητες υποδράσης: Η πρόταση
αφορά προϊόντα που
περιλαμβάνονται στις
αλυσίδες αξίας της
προϊοντικής εξειδίκευσης
της στρατηγικής του
τοπικού προγράμματος
Ο δικαιούχος είναι κατά
κύριο επάγγελμα
αγρότης ή εταιρικό
σχήμα αγροτών
Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤ
ΑΣ

100
70
30

8%

0

Ναι

100

Όχι

0

Ναι

100

6%

2%
Όχι
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία, οι μέτοχοι της οποίας είναι
στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο
και το μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν, σε ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο 50%, νέοι ≤ 35 ετών

0

100

50

3%

ΜΟΡΙ
ΟΔΟΤΗ
ΣΗ

5

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία, οι μέτοχοι της οποίας είναι,
στο σύνολό τους, γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο
και το μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν, σε ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο 50%, γυναίκες
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ

6

7

8

9

10

11

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί
με τη φύση της
πρότασης.

Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη
αποδεδειγμένη
απασχόληση σε
αντικείμενο σχετικό με τη
φύση της πρότασης)
Δυνατότητα διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων για την
έναρξη υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου
Είδος επιχείρησης
(σύμφωνα με τη σύσταση
της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)
Παραγωγή προϊόντων
ποιότητας βάσει
προτύπου (Βιολογικά,
πιστοποιημένα, κλπ)
Επεξεργασία πρώτων
υλών παραγόμενων με
μεθόδους βάσει
προτύπων

12
Προστασία
περιβάλλοντος

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση
της πρότασης ή επαγγελματική
κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών
σχετική με το αντικείμενο της
πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση

100
3%
50
100

50

3%

0

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες μέγιστο τα 5 έτη)

4%

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%

10%

Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις

100
50

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις**

0

Παραγωγή σε ποσοστό >30%
10%<Παραγωγή σε ποσοστό <30%

100
60

Παραγωγή σε ποσοστό <10%

30

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30%

100

10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό <30%

60

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10%

30

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μικρότερο του 5%

100

4%

5%

4%

6%
0

13

14

15

16

17

18

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης

Εξασφάλιση πρώτων
υλών

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

Παροχή
συμπληρωματικών
υπηρεσιών / προϊόντων

Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Ποσοστό επί του συνόλου της
ποσότητας πρώτης ύλης που ο
φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία
παραγωγή
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα
για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Δυνατότητα παροχής
συμπληρωματικών υπηρεσιών και
δραστηριοτήτων, σε σχέση με την
κύρια δραστηριότητα
Ορεινή
Μειονεκτική
Λοιπές περιοχές

100

60

10%

30

4%

100

50

10%

0
50
2%
50
100
60
8%
30
0

100

2%

100
Χωροθέτηση της πράξης
19
(σύμφωνα με τη Οδηγία
50
2%
(ΕΟΚ) 75/268)
0
Συσχέτιση της πρότασης
Ναι
100
20
με Έξυπνη Εξειδίκευση
4%
Όχι
0
(RIS)
ΣΥΝΟΛΟ
100%
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
30%
** για το κριτήριο 9 η βαθμολογία 0 αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από το πρόγραμμα

30 μόρια

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.4, 19.2.3.6, και με τις υπό-δράσεις
συνεργασίας (19.2.7.Χ) με τα διατοπικά και το διακρατικό σχέδιο (19.3.1-19.3.5), πλην του 19.3.2. Έμμεση
συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.1.2, 19.2.2.3, 19.2.2.5, 19.2.3.3, 19.2.3.5, 19.2.6.2, με τις παρεμβάσεις
δημόσιου χαρακτήρα (19.2.4), πλην της υπό-δράσης 19.2.4.4 και με το διατοπικό σχέδιο 19.3.2.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Παρουσιάζει απόλυτη συνέργεια με το μέτρο 4.2.1. του ΠΑΑ 2014-2020 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη
με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)» και ειδικότερα με το επιμέρους μέτρο 4.2
«Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», αντίστοιχα μέτρα
μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας καθώς και το νέο αναπτυξιακό νόμο 4319/2016.

Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη/Βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
Κωδικός Δράσης
19.2.2
Τίτλος υπο-δράσης
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Κωδικός υπο-δράσης
19.2.2.3
Νομική βάση*
Καν. (ΕΕ) 1407/2013
Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης
Σύμφωνα και με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης αλλά και το ΣΕΣ και λοιπά στρατηγικά κείμενα για την
περίοδο 2014-2020, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού και την ανάπτυξη
θεματικών μορφών του, καθώς και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, μαζί με τις συναφείς
«δημιουργικές» μικρο-βιοτεχνίες και οικοτεχνίες. Ειδικά, δίδεται βάρος στη σύνδεση μεταξύ τουρισμού,
πολιτισμού, γαστρονομίας, περιβάλλοντος και προϊόντων αγροδιατροφής. Έχει αποδειχθεί ότι η
προστιθέμενη αξία προκύπτει από τις συνέργειες μεταξύ τομέων και δραστηριοτήτων (βλ. λιανεμπόριο,
μεταποίηση, τουρισμός, εστίαση), τη δημιουργία ολοκληρωμένων εφοδιαστικών αλυσίδων και την απόκτηση
«ταυτότητας» συνδεδεμένης με την τοπική παράδοση και όχι τόσο από το οικονομικό μέγεθος της
επένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη και τους οικονομικούς περιορισμούς της πρόσφατης κρίσης.
Η συγκεκριμένη υπο- δράση συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της “μικρής” επιχειρηματικότητας με
δικαιούχους γεωργούς ή άλλα φυσικά πρόσωπα στην περιοχή παρέμβασης, καθώς και μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης και
εισοδημάτων σε αυτές τις περιοχές όχι μόνο στον πρωτογενή γεωργικό τομέα, όσο και στο δευτερογενή και
τριτογενή τομέα και ειδικότερα σε δραστηριότητες σχετικά με τον πολιτισμό, την αναψυχή και τις ειδικές
μορφές τουρισμού, κλπ. Συνεπώς, η στήριξη παρέχεται κυρίως στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
στις ειδικές περιοχές (ορεινές-μειονεκτικές) οι οποίες έχουν προκύψει μέσω της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης και με προτεραιότητα, σε ότι αφορά τη χωροταξική διάσταση, στην Ελασσόνα (κέντρo
αναπτυξιακής ενότητας) και στους οικισμούς της ενδοχώρας με δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης, βάσει
της σχετικής μελέτης προσδιορισμού διαδρομών αγροτικού τουρισμού, στις περιοχές “«Όλυμπος-Αντιχάσια»
και «Όλυμπος-Κίσσαβος»” (φέρουσας ικανότητας).
Η υπο-δράση αφορά(ενδεικτικά): Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μικρής δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης, χώρων εστίασης και αναψυχής, γραφείων προώθησης αγροτικού τουρισμού, επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές
τουρισμού), χώρων γευσιγνωσίας, κ.λπ. στις ειδικές περιοχές (ορεινές-μειονεκτικές). Ειδικά, όταν πρόκειται
για επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς, μπορούν να εφαρμοστούν σε όλη την περιοχή παρέμβασης του
προγράμματος στην παρούσα υπο-δράση επιδιώκεται, μεταξύ των άλλων, η ενσωμάτωση διαδικασιών
καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που
περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, η συμβολή στην απασχόληση με τη διατήρηση και
δημιουργία θέσεων εργασίας, η προστασία της ανθρώπινης υγείας. Είναι δε δυνατό να περιλαμβάνει και

στήριξη για συστήματα ποιότητας.
Σε ότι αφορά το ποσοστό στήριξης θα χρησιμοποιηθεί ο Καν. 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας με ένταση ενίσχυσης 65% των επιλέξιμων δαπανών για δικαιούχους στις ορεινές και μειονεκτικές
περιοχές της περιοχής παρέμβασης και, όταν πρόκειται για επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς, σε όλη η
περιοχή παρέμβασης.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη
χρηματοδοτική βαρύτητα)
Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου
Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου

615.385

6,60 %

5,49%

400.000
215.385
Περιοχή Εφαρμογής

6,44 %
6,92%

4,94 %
6,92 %

Οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του τοπικού προγράμματος όπως παρουσιάζονται στο ακόλουθο
πίνακα και όταν πρόκειται για επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς (εκτός αρχικής επένδυσης ) όλη η περιοχή
παρέμβασης:
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΤΟΠΙΚΗ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΤ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (συνέχεια)

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ(συνέχεια)

22030101/ΔΚ Ελασσόνος

22030604/ΤΚ Λόφου

22020104/ ΤΚ Γερακαρίου

22050303/ΤΚ Καλλιπεύκης

22030102/ΤΚ Βαλανίδας

22030605/ΤΚ Ολυμπιάδος

22020105 /ΤΚ Ελάφου

22050403/ΤΚ Κρανέας

22030103/ΤΚ Γαλανόβρυσης

22030606/ΤΚ Πυθίου

22020106 / ΤΚ Μεγαλοβρύσου

22050404/ΤΚ Ραψάνης

22030104/ΤΚ Δρυμού

22030607/ΤΚ Φλαπούρου

22020109/ ΤΚ Ποταμιάς

22050506/ΤΚ Πουρναρίου

22030105/ΤΚΕυαγγελισμού

22030701/ΤΚ Βλαχογιαννίου

22020202/ ΤΚ Καρίτσης

22030106/ΤΚ Κεφαλοβρύσου

22030702/ΤΚ Αμουρίου

22020301 /ΤΚ Δήμητρας

22050507/ΤΚ Σπηλιάς
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

22030107/ΤΚ Παλαιοκάστρου

22030703/ΤΚ Δομενίκου

22020303/ ΤΚ Ανατολής

22060102/ΤΚ Αργυροπουλείου

22030108/ΤΚ Στεφανοβούνου

22030704/ΤΚ Μαγούλας

22020305/ ΤΚ Μαρμαρίνης

22060103/ΤΚ Δαμασίου

22030201/ΔΚ Κρανέας

22030705/ΤΚ Μεγ. Ελευθεροχωρίου

22020401/ ΤΚ Σωτηρίτσης

22060204/ΤΚ Ροδιάς

22030202/ΤΚ Άκρης

22030706/ΤΚ Μεσοχωρίου

22020402/ ΤΚ Μελιβοίας

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

22030203/ΤΚ Λουτρού

22030707/ΤΚ Πραιτωρίου

22020403/ΤΚ Σκήτης

22070102/ΤΚ Αχιλλείου

22030301/ΔΚ Βερδικούσσης

22030708/ΤΚ Συκέας

22020404/ΤΚ Σκλήθρου

22070301/ΤΚ Ναρθακίου

22030401/ΤΚ Καρυάς

22030801/ΤΚ Σαρανταπόρου

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

22070303/ΤΚ Διλόφου

22030402/ΤΚ Κρυόβρυσης

22030802/ΤΚ Αζώρου

22050102/ΤΚ Ελάτειας

22070304/ΤΚ Καλλιθέας

22030403/ΤΚ Συκαμινέας

22030803/ΤΚ Γερανίων

22050103/ΤΚ Ευαγγελισμού

22070305/ΤΚ Σκοπιάς

22030501/ΔΚ Λιβαδίου

22030804/ΤΚ Γιαννωτών

22050104/ΤΚ Παραποτάμου

22070404/ΤΚ Ερέτριας

22030502/ΤΚ Δολίχης

22030805/ΤΚ Λυκουδίου

22050201/ΤΚ Αμπελακίων

22070407/ΤΚ Νεράιδας

22030601/ΤΚ Καλλιθέας

22030806/ΤΚ Μηλέας

22050202/ΤΚ Τεμπών

22030602/ΤΚ Κοκκινογείου

22030807/ΤΚ Τσαπουρνιάς

22050301/ΔΚ Γόννων

22030603/ΤΚ Κοκκινοπηλού

22030901/ΔΚ Τσαριτσάνης

22050302/ΤΚ Ιτέας

Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αγροτικών περιοχών

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

2

3

4

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ

Σκοπιμότητα της
πρότασης (Ειδικοί ή
στρατηγικοί στόχοι του
τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με
την υλοποίηση της
πρότασης)

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση

Προτεραιότητες υποδράσης: σε ότι αφορά τη
χωροταξική διάσταση στα
κέντρα των
αναπτυξιακών ενοτήτων,
στις παρακάρλιες
περιοχές και στους
οικισμούς της ενδοχώρας
με δυνατότητες
τουριστικής ανάπτυξης

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

Ναι

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100
70
30

6%

0

100
4%

Όχι

0

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία, οι μέτοχοι της οποίας είναι
στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών

100
3%

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο
και το μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν, σε ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο 50%, νέοι ≤ 35
ετών

50

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία, οι μέτοχοι της οποίας
είναι, στο σύνολό τους, γυναίκες

100

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο
και το μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν, σε ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο 50%, γυναίκες

50

3%

Προώθηση
επιχειρηματικότητας
ανέργων

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια

100

5

άνεργοι έως 3 χρόνια

50

Ναι

100

6

Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων
(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ,
κ.ά.).

2%

2%
Όχι

0

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί
με τη φύση της
πρότασης.

Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη
αποδεδειγμένη
απασχόληση σε
αντικείμενο σχετικό με τη
φύση της πρότασης)
Συμμετοχή σε
υφιστάμενα και τοπικά
δίκτυα ομοειδών ή
συμπληρωματικών
επιχειρήσεων
Δυνατότητα διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων για την
έναρξη υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου
Είδος επιχείρησης
(σύμφωνα με τη σύσταση
της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)

Προστασία
περιβάλλοντος

Συμβατότητα με την
τοπική αρχιτεκτονική

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης

Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη
φύση της πρότασης ή
επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω
εκπαίδευση

100

50

0

(κάθε έτος επαγγελματικής
εμπειρίας βαθμολογείται με 20
μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)

Ναι

3%

4%

100
3%

Όχι

0

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%

10%

Πολύ μικρές επιχειρήσεις

100

Μικρές επιχειρήσεις

50

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις**
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μικρότερο του 5%
Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο
Παραδοσιακός οικισμός
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.

0

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης
και ποιοτικών σημάτων / προτύπων

4%

100
6%
0
100
50

2%

100

60

12%

30

100

4%

16

17

18

19

20

21

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

Παροχή
συμπληρωματικών
υπηρεσιών / προϊόντων
Χωροθέτηση της πράξης
(σύμφωνα με τη Οδηγία
(ΕΟΚ) 75/268)
Συσχέτιση της πρότασης
με Έξυπνη Εξειδίκευση
(RIS)
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Δυνατότητα παροχής
συμπληρωματικών υπηρεσιών και
δραστηριοτήτων, σε σχέση με την
κύρια δραστηριότητα
Ορεινή
Μειονεκτική
Λοιπές περιοχές
Ναι
Όχι

100

50

10%

0

50
4%
50
100
60
8%
30
0

100
100
50
0
100
0

4%

2%

4%
100%
30%

30
μόρια

** για το κριτήριο 11 η βαθμολογία 0 αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από το πρόγραμμα
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.1.2, 19.2.3.3, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.7.3, και με τα διατοπικά και
το διακρατικό σχέδιο (19.3.1-19.3.5), πλην 19.3.2. Έμμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις, 19.2.2.2, 19.2.2.4,
19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.3.6, 19.2.6.2, με τις παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα
19.2.4.1, 19.2.4.2. 19.2.4.5 και με το διατοπικό σχέδιο 19.3.2.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Με δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 και κυρίως Μ04 & Μ06, αντίστοιχα μέτρα μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας,
Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, καθώς και το νέο αναπτυξιακό νόμο 4319/2016.

Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη/Βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
Κωδικός Δράσης
19.2.2
Τίτλος υπο-δράσης
Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών
μετά την 1η μεταποίησηκαι του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Κωδικός υπο-δράσης
19.2.2.4
Νομική βάση*
Καν. (ΕΕ) 1407/2013
Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης
Σύμφωνα και με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης αλλά και με το ΣΕΣ και λοιπά στρατηγικά κείμενα για την
περίοδο 2014-2020, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού και την ανάπτυξη
θεματικών μορφών του καθώς και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, μαζί με τις συναφείς
«δημιουργικές» μικρο-βιοτεχνίες και οικοτεχνίες. Ειδικά, δίδεται βάρος στη σύνδεση μεταξύ τουρισμού,
πολιτισμού, γαστρονομίας, περιβάλλοντος και προϊόντων αγροδιατροφής. Έχει αποδειχθεί ότι η
προστιθέμενη αξία προκύπτει από τις συνέργειες μεταξύ τομέων και δραστηριοτήτων (βλ. λιανεμπόριο,
μεταποίηση, τουρισμός, εστίαση), τη δημιουργία ολοκληρωμένων εφοδιαστικών αλυσίδων και την απόκτηση
«ταυτότητας» συνδεδεμένης με την τοπική παράδοση και όχι τόσο από το οικονομικό μέγεθος της
επένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη και τους οικονομικούς περιορισμούς της πρόσφατης κρίσης.
Η συγκεκριμένη υπο-δράση συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της “μικρής” επιχειρηματικότητας με
δικαιούχους γεωργούς ή άλλα φυσικά πρόσωπα στην περιοχή παρέμβασης που συνιστούν μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης και
εισοδημάτων σε αυτές τις περιοχές όχι μόνο στον πρωτογενή γεωργικό τομέα, όσο και στο δευτερογενή και
τριτογενή τομέα και ειδικότερα σε δραστηριότητες σχετικά με τον πολιτισμό, την αναψυχή και τις ειδικές
μορφές τουρισμού, κλπ. Συνεπώς, η στήριξη παρέχεται κυρίως στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
στις ειδικές περιοχές (ορεινές-μειονεκτικές), οι οποίες έχουν προκύψει μέσω της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης.
Η υπο-δράση περιλαμβάνει την ίδρυση, δημιουργία, επέκταση ή εκσυγχρονισμό μονάδων βιοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση καθώς και εμπορικών επιχειρήσεων όπως
(ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) δραστηριότητες εμπορίας και μεταποίησης που σχετίζονται με τη
βιοτεχνία, προϊόντα αγροδιατροφής μετά την 1η μεταποίηση (πχ παραδοσιακά εδέσματα) καθώς και
επιχειρήσεις με εμπορικό χαρακτήρα που εξυπηρετούν την τοπική οικονομία και καθημερινές ανάγκες των
κατοίκων στις ειδικές περιοχές (ορεινές-μειονεκτικές). Ειδικά όταν πρόκειται για επεκτάσεις και
εκσυγχρονισμούς μπορούν να εφαρμοστούν σε όλη την περιοχή παρέμβασης του προγράμματος.
Προτεραιότητα θα δοθεί στις μικρές δημιουργικές βιοτεχνίες (όπως κατασκευή προϊόντων
κλωστοϋφαντουργικής, ένδυσης, από δέρμα – ξύλο – φελλό και καλαθοποιίας, παραγωγή σαπουνιών,
κεραμικών, επίπλων, κοσμημάτων, παιχνιδιών, είδη λαϊκής τέχνης κλπ) και στις βιοτεχνίες ειδών διατροφής
μετά την 1η μεταποίηση.
Με την παρούσα δράση επιδιώκεται, μεταξύ των άλλων, η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας, όπου
είναι δυνατόν, και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που
περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, η συμβολή στην απασχόληση με τη διατήρηση και
δημιουργία θέσεων εργασίας, η προστασία της ανθρώπινης υγείας. Σε ότι αφορά το ποσοστό στήριξης θα
χρησιμοποιηθεί ο Καν. 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας με ένταση ενίσχυσης 65% των
επιλέξιμων δαπανών για δικαιούχους πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στις ορεινές και μειονεκτικές
περιοχές της περιοχής παρέμβασης και, όταν πρόκειται για επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς, σε όλη η
περιοχή παρέμβασης.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη
χρηματοδοτική βαρύτητα)
Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου
Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

646.154

6,93%

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου
5,76 %

420.00
6,76%
5,19 %
226.154
7,26%
7,26 %
Περιοχή Εφαρμογής
Οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του τοπικού προγράμματος όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο
πίνακα και, όταν πρόκειται για επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς, όλη η περιοχή παρέμβασης:
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΤΟΠΙΚΗ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (συνέχεια)

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ(συνέχεια)

22030101/ΔΚ Ελασσόνος

22030604/ΤΚ Λόφου

22020104/ ΤΚ Γερακαρίου

22050303/ΤΚ Καλλιπεύκης

22030102/ΤΚ Βαλανίδας

22030605/ΤΚ Ολυμπιάδος

22020105 /ΤΚ Ελάφου

22050403/ΤΚ Κρανέας

22030103/ΤΚ Γαλανόβρυσης

22030606/ΤΚ Πυθίου

22020106 / ΤΚ Μεγαλοβρύσου

22050404/ΤΚ Ραψάνης

22030104/ΤΚ Δρυμού

22030607/ΤΚ Φλαμπούρου

22020109/ ΤΚ Ποταμιάς

22050506/ΤΚ Πουρναρίου

22030105/ΤΚ Ευαγγελισμού

22030701/ΤΚ Βλαχογιαννίου

22020202/ ΤΚ Καρίτσης

22030106/ΤΚ Κεφαλοβρύσου

22030702/ΤΚ Αμουρίου

22020301 /ΤΚ Δήμητρας

22050507/ΤΚ Σπηλιάς
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

22030107/ΤΚΠαλαιοκάστρου

22030703/ΤΚ Δομενίκου

22020303/ ΤΚ Ανατολής

22060102/ΤΚ Αργυροπουλείου

22030108/ΤΚ Στεφανοβούνου

22030704/ΤΚ Μαγούλας

22020305/ ΤΚ Μαρμαρίνης

22060103/ΤΚ Δαμασίου

22030201/ΔΚ Κρανέας

22030705/ΤΚ Μεγ. Ελευθεροχωρίου

22020401/ ΤΚ Σωτηρίτσης

22060204/ΤΚ Ροδιάς

22030202/ΤΚ Άκρης

22030706/ΤΚ Μεσοχωρίου

22020402/ ΤΚ Μελιβοίας

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

22030203/ΤΚ Λουτρού

22030707/ΤΚ Πραιτωρίου

22020403/ΤΚ Σκήτης

22070102/ΤΚ Αχιλλείου

22030301/ΔΚ Βερδικούσσης

22030708/ΤΚ Συκέας

22020404/ΤΚ Σκλήθρου

22070301/ΤΚ Ναρθακίου

22030401/ΤΚ Καρυάς

22030801/ΤΚ Σαρανταπόρου

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

22070303/ΤΚ Διλόφου

22030402/ΤΚ Κρυόβρυσης

22030802/ΤΚ Αζώρου

22050102/ΤΚ Ελάτειας

22070304/ΤΚ Καλλιθέας

22030403/ΤΚ Συκαμινέας

22030803/ΤΚ Γερανίων

22050103/ΤΚ Ευαγγελισμού

22070305/ΤΚ Σκοπιάς

22030501/ΔΚ Λιβαδίου

22030804/ΤΚ Γιαννωτών

22050104/ΤΚ Παραποτάμου

22070404/ΤΚ Ερέτριας

22030502/ΤΚ Δολίχης

22030805/ΤΚ Λυκουδίου

22050201/ΤΚ Αμπελακίων

22070407/ΤΚ Νεράιδας

22030601/ΤΚ Καλλιθέας

22030806/ΤΚ Μηλέας

22050202/ΤΚ Τεμπών

22030602/ΤΚ Κοκκινογείου

22030807/ΤΚ Τσαπουρνιάς

22050301/ΔΚ Γόννων

22030603/ΤΚΚοκκινοπηλού

22030901/ΔΚ Τσαριτσάνης

22050302/ΤΚ Ιτέας

Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1

Σκοπιμότητα της
πρότασης (Ειδικοί ή
στρατηγικοί στόχοι του
τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με
την υλοποίηση της
πρότασης )

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

100

Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

70

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

6%
Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

30

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση

0

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

2

3

4

5

6

Προτεραιότητες υποδράσης

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων
(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ,
κ.ά.).

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί
με τη φύση της
πρότασης.

7

Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη
αποδεδειγμένη
απασχόληση σε
αντικείμενο σχετικό με τη
φύση της πρότασης)

8

Συμμετοχή σε
υφιστάμενα και δίκτυα
ομοειδών ή
συμπληρωματικών
επιχειρήσεων

9

Δυνατότητα διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων για την
έναρξη υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου

Βιοτεχνίες δημιουργικού τομέα

100

Βιοτεχνίες ειδών διατροφής μετά
την 1η μεταποίηση

50

Λοιπές επιχειρήσεις

0

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία, οι μέτοχοι της οποίας είναι
στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο
και το μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν, σε ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο 50%, νέοι ≤ 35
ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία, οι μέτοχοι της οποίας
είναι, στο σύνολό τους, γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο
και το μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν, σε ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο 50%, γυναίκες
Ναι

4%

100
3%
50

100
3%
50

100
2%

Όχι

0

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ

100

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη
φύση της πρότασης ή
επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω
εκπαίδευση

50

0

(κάθε έτος επαγγελματικής
εμπειρίας βαθμολογείται με 20
μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)

Ναι

5%

5%

100
3%

Όχι

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%

0

10%

10

11

12

13

14

15

16

Είδος επιχείρησης
(σύμφωνα με τη σύσταση
της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)

Προστασία
περιβάλλοντος

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης

Πολύ μικρές επιχειρήσεις

100

Μικρές επιχειρήσεις

50

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις**

0

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μικρότερο του 5%
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.

100

Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης
και ποιοτικών σημάτων / προτύπων

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5

4%

10%
0

100

60

12%

30

100

3%

100

50

12%

0

50
4%
50
100

5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10

60

10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30

30

100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

0

8%

17

18

Χωροθέτηση της πράξης
(σύμφωνα με τη Οδηγία
(ΕΟΚ) 75/268)
Συσχέτιση της πρότασης
με Έξυπνη Εξειδίκευση
(RIS)
ΣΥΝΟΛΟ

Ορεινή
Μειονεκτική
Λοιπές περιοχές
Ναι

100
50
0
100

Όχι

0

2%

4%
100%

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

30%

30
μόρια

** για το κριτήριο 10 η βαθμολογία 0 αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από το πρόγραμμα
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.4, 19.2.3.6, 19.2.7.3
19.2.7.7, 19.2.7.8 και με τις 19.3 πλην 19.3.2 με την οποία έχει έμμεση συνέργεια. Έμμεση συνέργεια με τις
υπό-δράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.5, 19.2.3.3, 19.2.3.5, 19.2.6.2. Επίσης παρουσιάζει συμπληρωματικότητα με
όλες τις παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα οι οποίες στοχεύουν στην συνολική αναβάθμιση της φυσικής,
πολιτιστικής, αγροτικής κληρονομιάς.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Με δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 και κυρίως Μ04& Μ06, αντίστοιχα μέτρα μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας,
Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, καθώς και το νέο αναπτυξιακό νόμο 4319/2016.

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο-δράσης
Κωδικός υπο-δράσης
Νομική βάση*

Ανάπτυξη/Βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
19.2.2
Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού
πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
19.2.2.5
Καν. (ΕΕ) 1407/2013
Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης

Σύμφωνα με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης αλλά και με το ΣΕΣ και λοιπά στρατηγικά κείμενα για την
περίοδο 2014-2020, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού και την ανάπτυξη
θεματικών μορφών του, καθώς και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, μαζί με τις συναφείς
«δημιουργικές» μικρο-βιοτεχνίες και οικοτεχνίες. Ειδικά, δίδεται βάρος στη σύνδεση μεταξύ τουρισμού,
πολιτισμού, γαστρονομίας, περιβάλλοντος και προϊόντων αγροδιατροφής. Έχει αποδειχθεί ότι η
προστιθέμενη αξία προκύπτει από τις συνέργειες μεταξύ τομέων και δραστηριοτήτων (π.χ. λιανεμπόριο,
μεταποίηση, τουρισμός, εστίαση), τη δημιουργία ολοκληρωμένων εφοδιαστικών αλυσίδων και την απόκτηση
«ταυτότητας» συνδεδεμένη με την τοπική παράδοση και όχι τόσο από το οικονομικό μέγεθος της επένδυσης,
λαμβάνοντας υπόψη και τους οικονομικούς περιορισμούς της πρόσφατης κρίσης.
Η συγκεκριμένη δράση συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της “μικρής” επιχειρηματικότητας με δικαιούχους
γεωργούς ή άλλα φυσικά πρόσωπα στην περιοχή παρέμβασης, καθώς και με πολύ μικρές και μικρές
επιχειρήσεις και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης και
εισοδημάτων σε αυτές τις περιοχές όχι μόνο στον πρωτογενή γεωργικό τομέα, όσο και στο δευτερογενή και
τριτογενή τομέα και ειδικότερα σε δραστηριότητες σχετικά με τον πολιτισμό, την αναψυχή και τις ειδικές
μορφές τουρισμού, κλπ. Συνεπώς, η στήριξη παρέχεται κυρίως στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις)
στις ειδικές περιοχές (ορεινές-μειονεκτικές), οι οποίες έχουν προκύψει μέσω της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης.
Η δράση αφορά στην παροχή επιστημονικών, τεχνικών, κοινωνικών, λοιπών υπηρεσιών μικρής κλίμακας του
τριτογενούς τομέα εκτός τουριστικού κλάδου και παροχής υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων όπως (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) επαγγελματικά εργαστήρια, παιδικοί σταθμοί, κέντρα

δημιουργικής απασχόλησης, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, χώροι αθλοπαιδιών κλπ. στις ειδικές περιοχές
(ορεινές-μειονεκτικές). Ειδικά όταν πρόκειται για επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς μπορούν να
εφαρμοστούν σε όλη την περιοχή παρέμβασης του προγράμματος. Με την παρούσα δράση επιδιώκεται ,
μεταξύ των άλλων, η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και
διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον.
Σε ότι αφορά το ποσοστό στήριξης θα χρησιμοποιηθεί ο Καν. 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας με ένταση ενίσχυσης 65% των επιλέξιμων δαπανών για δικαιούχους που συνιστούν πολύ μικρές
και μικρές επιχειρήσεις στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης και, όταν πρόκειται
για επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς, σε όλη η περιοχή παρέμβασης.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη
χρηματοδοτική βαρύτητα)
Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου
Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

430.769

4,62 %

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου
3,84 %

280.000
4,51 %
3,46 %
150.769
4,84 %
4,84 %
Περιοχή Εφαρμογής
Οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του τοπικού προγράμματος όπως παρουσιάζονται στο ακόλουθο
πίνακα και, όταν πρόκειται για επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς, όλη η περιοχή παρέμβασης:
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΤΟΠΙΚΗ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΟΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (συνέχεια)

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ(συνέχεια)

22030101/ΔΚ Ελασσόνος

22030604/ΤΚ Λόφου

22020104/ ΤΚ Γερακαρίου

22050303/ΤΚ Καλλιπεύκης

22030102/ΤΚ Βαλανίδας

22030605/ΤΚ Ολυμπιάδος

22020105 /ΤΚ Ελάφου

22050403/ΤΚ Κρανέας

22030103/ΤΚ Γαλανόβρυσης

22030606/ΤΚ Πυθίου

22020106 / ΤΚ Μεγαλοβρύσου

22050404/ΤΚ Ραψάνης

22030104/ΤΚ Δρυμού

22030607/ΤΚ Φλαμπούρου

22020109/ ΤΚ Ποταμιάς

22050506/ΤΚ Πουρναρίου

22030105/ΤΚ Ευαγγελισμού

22030701/ΤΚ Βλαχογιαννίου

22020202/ ΤΚ Καρίτσης

22030106/ΤΚ Κεφαλοβρύσου

22030702/ΤΚ Αμουρίου

22020301 /ΤΚ Δήμητρας

22050507/ΤΚ Σπηλιάς
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

22030107/ΤΚ Παλαιοκάστρου

22030703/ΤΚ Δομενίκου

22020303/ ΤΚ Ανατολής

22060102/ΤΚ Αργυροπουλείου

22030108/ΤΚ Στεφανόβουνου

22030704/ΤΚ Μαγούλας

22020305/ ΤΚ Μαρμαρίνης

22060103/ΤΚ Δαμασίου

22030201/ΔΚ Κρανέας

22030705/ΤΚ Μεγ. Ελευθεροχωρίου

22020401/ ΤΚ Σωτηρίτσης

22060204/ΤΚ Ροδιάς

22030202/ΤΚ Άκρης

22030706/ΤΚ Μεσοχωρίου

22020402/ ΤΚ Μελιβοίας

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

22030203/ΤΚ Λουτρού

22030707/ΤΚ Πραιτωρίου

22020403/ΤΚ Σκήτης

22070102/ΤΚ Αχιλλείου

22030301/ΔΚ Βερδικούσσης

22030708/ΤΚ Συκέας

22020404/ΤΚ Σκλήθρου

22070301/ΤΚ Ναρθακίου

22030401/ΤΚ Καρυάς

22030801/ΤΚ Σαρανταπόρου

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

22070303/ΤΚ Διλόφου

22030402/ΤΚΚρυόβρυσης

22030802/ΤΚ Αζώρου

22050102/ΤΚ Ελάτειας

22070304/ΤΚ Καλλιθέας

22030403/ΤΚ Συκαμινέας

22030803/ΤΚ Γερανίων

22050103/ΤΚ Ευαγγελισμού

22070305/ΤΚ Σκοπιάς

22030501/ΔΚ Λιβαδίου

22030804/ΤΚ Γιαννωτών

22050104/ΤΚ Παραποτάμου

22070404/ΤΚ Ερέτριας

22030502/ΤΚ Δολίχης

22030805/ΤΚ Λυκουδίου

22050201/ΤΚ Αμπελακίων

22070407/ΤΚ Νεράιδας

22030601/ΤΚ Καλλιθέας

22030806/ΤΚ Μηλέας

22050202/ΤΚ Τεμπών

22030602/ΤΚ Κοκκινογείου

22030807/ΤΚ Τσαπουρνιάς

22050301/ΔΚ Γόννων

22030603/ΤΚ Κοκκινοπηλού

22030901/ΔΚΤσαριτσάνης

22050302/ΤΚ Ιτέας

Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1

2

3

4

5

6

7

Σκοπιμότητα της
πρότασης (Ειδικοί ή
στρατηγικοί στόχοι του
τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με
την υλοποίηση της
πρότασης )

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

Προώθηση
επιχειρηματικότητας
ανέργων
Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων
(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ,
κ.ά.).

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί
με τη φύση της
πρότασης.

Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη
αποδεδειγμένη
απασχόληση σε
αντικείμενο σχετικό με τη
φύση της πρότασης)

ΑΝΑΛΥΣΗ

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία, οι μέτοχοι της οποίας είναι
στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο
και το μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν, σε ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο 50%, νέοι ≤ 35
ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία, οι μέτοχοι της οποίας
είναι, στο σύνολό τους, γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο
και το μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν, σε ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο 50%, γυναίκες

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100
70
30

6%

0

100
3%
50

100
3%
50

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια

100

άνεργοι έως 3 χρόνια

50

Ναι

100

2%

2%
Όχι

0

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη
φύση της πρότασης ή
επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω
εκπαίδευση

100

(κάθε έτος επαγγελματικής
εμπειρίας βαθμολογείται με 20
μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)

50

5%

0

7%

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

8

9

10

11

Δυνατότητα διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων για την
έναρξη υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου
Είδος επιχείρησης
(σύμφωνα με τη σύσταση
της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)

Προστασία
περιβάλλοντος

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%
Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις

100
50

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις**

0

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μικρότερο του 5%
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/ αδειών

100

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.

12

13

14

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

15%

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10

6%

3%
0

100

60

12%

30

100

50

12%

0

50
4%
50
100
60
8%

10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30

30

100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

0

15

16

17

Αναγκαιότητα της πράξης

Χωροθέτηση της πράξης
(σύμφωνα με τη Οδηγία
(ΕΟΚ) 75/268)
Συσχέτιση της πρότασης
με Έξυπνη Εξειδίκευση
(RIS)
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία /
υποδομή στην Τοπική / Δημοτική
Ενότητα
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία /
υποδομή στην Τοπική / Δημοτική
Ενότητα
Ορεινή
Μειονεκτική
Λοιπές περιοχές

100
6%
0
100
50
0

Ναι

100

Όχι

0

2%

4%
100%
30%

30
μόρια

** για το κριτήριο 9 η βαθμολογία 0 αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από το πρόγραμμα
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.1.2, 19.2.3.5, 19.2.7.3 και με τις 19.3 πλην 19.3.2 με την οποία έχει
έμμεση συνέργεια. Έμμεση συνέργεια με τις λοιπές υπό-δράσεις 19.2.2 και 19.2.3, 19.2.6.2, 19.2.7.7 και
19.2.7.8. Επίσης παρουσιάζει συμπληρωματικότητα με όλες τις παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα οι οποίες
στοχεύουν στην συνολική αναβάθμιση της φυσικής, πολιτιστικής, αγροτικής κληρονομιάς.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Με δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 και κυρίως Μ04 & Μ06, αντίστοιχα μέτρα μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας,
Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, καθώς και το νέο αναπτυξιακό νόμο 4319/2016.

Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη/Βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
Κωδικός Δράσης
19.2.2
Τίτλος υπο-δράσης
Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, με σκοπό
την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Κωδικός υπο-δράσης
19.2.2.6
Νομική βάση*
Καν. (ΕΕ) 1407/2013
Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης
Η υπο-δράση αυτή εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή παρέμβασης και αφορά στην ενίσχυση της οικοτεχνίας
αποκλειστικά από επαγγελματίες αγρότες για την παραγωγή προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής, τα οποία
παράγονται από τη μεταποίηση μικρής κλίμακας αγροτικών προϊόντων. Η πρώτη ύλη πρέπει να είναι
αποκλειστικά ιδίας παραγωγής από τον επαγγελματία αγρότη ή, εναλλακτικά, μπορεί να προέρχεται και από
συνεργασία με άλλους παραγωγούς.
Η υπο-δράση αφορά, επίσης, στην ενίσχυση επενδύσεων πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, χωρίς όμως να
ενισχύονται επενδύσεις διανυκτέρευσης, λόγω έλλειψης επενδυτικού ενδιαφέροντος στις ίδιες περιοχές.
Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα, σύμφωνα με τον Ν. 4235/2014, είναι η αγροτική εκμετάλλευση, η οποία
διαθέτει, τουλάχιστον: α) καλλιεργήσιμη έκταση β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο εστίασης ή
δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή
οικοτεχνική μεταποίηση και λειτουργεί με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής. Οι
προδιαγραφές για την πιστοποίηση ενός Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον
τις απαιτήσεις του άρθρου 52 του ν. 4235/2014.
Σε ότι αφορά την οικοτεχνία, ορίζεται είτε στην αγροτική κατοικία του παραγωγού ή/και στην αγροτική του
εκμετάλλευση, ενώ η διάθεση μπορεί να πραγματοποιείται μέσα από την έδρα της μονάδας προϊόντων
οικοτεχνικής παρασκευής, σε περιοδικές τοπικές διοργανώσεις (όπως εμποροπανηγύρεις και δημοτικές
εκδηλώσεις), σε λαϊκές αγορές, σε αγορές παραγωγών και σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και μαζικής
εστίασης.
Τα είδη των προϊόντων που μπορούν να παραχθούν είναι όσα προβλέπονται στην σχετική νομοθεσία και
ενδεικτικά προϊόντα δημητριακών, ζυμαρικά, γλυκίσματα, προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς
γλυκαντικές ύλες, προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα που έχουν προστεθεί αρωματικά
φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια έλαια, κ.α. σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων, αποξηραμένα προϊόντα, προϊόντα
με μέλι, γαλακτοκομικά και λοιπά τρόφιμα, προϊόντα σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο κλπ.
Στα πλαίσια της παρούσας υπο-δράσης θα αξιοποιηθεί η ποιοτική πρωτογενής παραγωγή, καθώς η περιοχή
παρέμβασης αποτελεί δυναμικό παραγωγικό πόλο αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, όπως
προκύπτει και από την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα στους
επαγγελματίες αγρότες να αποκτήσουν μια εναλλακτική πηγή εισοδήματος μέσω της αξιοποίησης της
παραγωγής τους.
Η υλοποίηση της υπο-δράσης αναφορικά με την οικοτεχνία ακολουθεί τους περιορισμούς που αναφέρονται
στο Ν.4235/2014 (άρθρο 56) και στην ΥΑ 4912/120862 /05/11/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
ΚΥΑ 345/23924 (ΦΕΚ 866/Β/16.3.2017) και, αντίστοιχα, για τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα η ΚΥΑ
543/34450/24.3.2017. Η επενδυτική πράξη θα πρέπει να αφορά μόνο σε ένα από τα δύο άρθρα (17 ή 19) του
Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και όχι και στα δύο άρθρα.
Σε ότι αφορά το ποσοστό στήριξης θα χρησιμοποιηθεί ο Καν. 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας με ένταση ενίσχυσης
 50% των επιλέξιμων δαπανών όταν η επενδυτική πράξη αφορά το άρθρο17 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013
και για δικαιούχους ΜΜΕ σε όλη την περιοχή παρέμβασης.
 65% των επιλέξιμων δαπανών όταν η επενδυτική πράξη αφορά το άρθρο 19 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013
και για δικαιούχους Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις σε όλη την περιοχή παρέμβασης.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη
χρηματοδοτική βαρύτητα)
Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου
Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

369.231

3,96 %

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου
3,29 %

240.000
3,86 %
2,96 %
129.231
4,15 %
4,15 %
Περιοχή Εφαρμογής
Όλη η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Σε ότι αφορά την οικοτεχνία, επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι ή πρόκειται να εγγραφούν στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ). Σε ότι αφορά τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα α) οι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), βάσει του Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ
151 Α΄), που τηρείται από το ΥΠΑΑΤ, όπως κάθε φορά ισχύει και πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας
απόφασης β) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ που πληρούν τις
απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και γ) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων
στο ΜΑΕΕ που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης με άλλα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, με
την προϋπόθεση ότι ο/οι εγγεγραμμένος/οι στο ΜΑΑΕ μετέχει/-ουν με ποσοστό τουλάχιστον 50% στη
σύμπραξη.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

2

3

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ

Σκοπιμότητα της
πρότασης (Ειδικοί ή
στρατηγικοί στόχοι του
τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με
την υλοποίηση της
πρότασης )

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία, οι μέτοχοι της οποίας είναι
στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100
70
30

6%

0

100
3%

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο
και το μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν, σε ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο 50%, νέοι ≤ 35
ετών

50

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία, οι μέτοχοι της οποίας
είναι, στο σύνολό τους, γυναίκες

100
3%

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο
και το μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν, σε ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο 50%, γυναίκες

50

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

4

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί
με τη φύση της
πρότασης.

5

Δυνατότητα διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων για την
έναρξη υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου

6

Παραγωγή προϊόντων
ποιότητας βάσει
προτύπου (Βιολογικά,
πιστοποιημένα, κλπ)

7

8

9

10

Προστασία
περιβάλλοντος

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη
φύση της πρότασης ή
επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω
εκπαίδευση

100

50

0

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%

12%

Παραγωγή σε ποσοστό >30%

100

10%<Παραγωγή σε ποσοστό <30%

60

Παραγωγή σε ποσοστό <10%

30

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%

100

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μικρότερο του 5%
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου

6%

5%

10%
0

100

60

13%

30

100

50

15%

0

50
4%
50

11

12

13

14

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

Παροχή
συμπληρωματικών
υπηρεσιών / προϊόντων
Χωροθέτηση της πράξης
(σύμφωνα με τη Οδηγία
(ΕΟΚ) 75/268)
Συσχέτιση της πρότασης
με Έξυπνη Εξειδίκευση
(RIS)
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Δυνατότητα παροχής
συμπληρωματικών υπηρεσιών και
δραστηριοτήτων, σε σχέση με την
κύρια δραστηριότητα.
Ορεινή
Μειονεκτική
Λοιπές περιοχές

100
60
12%
30
0

100

5%

100
50
0

2%

Ναι

100

Όχι

0

4%
100%
30%

30
μόρια

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.3.1., 19.2.3.4, 19.2.3.6, και τις υπόδράσεις 19.2.7 και με τις 19.3 πλην 19.3.2 με την οποία έχει έμμεση συνέργεια. Έμμεση συνέργεια με τις
λοιπές υπό-δράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.5, 19.2.3.3, 19.2.3.5, 19.2.6.2. Επίσης παρουσιάζει συμπληρωματικότητα
με όλες τις παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα οι οποίες στοχεύουν στην συνολική αναβάθμιση της φυσικής,
πολιτιστικής, αγροτικής κληρονομιάς.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Με δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 και κυρίως Μ04 & Μ06, αντίστοιχα μέτρα μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας,
Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, καθώς και το νέο αναπτυξιακό νόμο 4319/2016.

Τίτλος Δράσης

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
Κωδικός Δράσης
19.2.3
Τίτλος υπο-δράσης
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση των στόχων της
τοπικής στρατηγικής.
Κωδικός υπο-δράσης
19.2.3.1
Νομική βάση*
Καν. (ΕΕ) 1305/2013 παράρτημα II
Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης
Στόχος της παρούσας υπο- δράσης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Η στήριξη παρέχεται κυρίως
στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης. Οι επιχειρήσεις, αν και υστερούν σε
τεχνολογικό επίπεδο και επίπεδο καινοτομίας και νέων προϊόντων, συμβάλλουν σημαντικά στην
απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, στη διατήρηση των παραδοσιακών τροφίμων καθώς επίσης και στην
ποικιλία διατροφής. Με την παρούσα υπο-δράση επιδιώκεται, μεταξύ των άλλων, η ενσωμάτωση
διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον,
που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής ενώ παράλληλα είναι σημαντική η συμβολή στην
τοπική απασχόληση και η προστασία της ανθρώπινης υγείας. Είναι δε δυνατό να περιλαμβάνει και στήριξη
για συστήματα ποιότητας. Σε ότι αφορά την ένταξη των επαγγελματιών αγροτών στο μέτρο της μεταποίησης
στόχος είναι αφενός να αυξήσουν το εισόδημά τους και αφετέρου να παρέχουν προϊόντα με υψηλή
προστιθέμενη αξία.
Η συγκεκριμένη δράση αφορά στη μεταποίηση και εμπορία τομέων και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν σε τομείς της προϊοντικής εξειδίκευσης για τις αλυσίδες αξίας για τις οποίες
,κατά προτεραιότητα (αλλά όχι αποκλειστικότητα), υπάρχει στόχευση:
Προϊόντα γάλακτος και γαλακτοκομικά με έμφαση στη φέτα και τα πιστοποιημένα προϊόντα, Προϊόντα
σιτηρών-ψυχανθών, Κρέας, κρεατοσκευάσματα, οπωροκηπευτικά, Προϊόντα ελιάς /ελαιολάδου, Προϊόντα
αμπέλου, οίνος και αποστάγματα, Ξύδι, Αυγά, Μέλι και λοιπά προϊόντα μελισσοκομίας, Προϊόντα
καλλιεργειών υπό κάλυψη (θερμοκήπια, δικτυοκήπια, υδροπονικές καλλιέργειες κλπ), όσπρια, Αρωματικά
και φαρμακευτικά φυτά, άνθη και δενδρώδεις καλλιέργειες, ενώ δύναται να προστεθεί και το βαμβάκι στον
πυρήνα των ισχυρών τοπικών αλυσίδων αξίας, σε ότι αφορά τις πεδινές-δυναμικές περιοχές.
Προτάσεις που αφορούν σε λιανικό εμπόριο δεν είναι επιλέξιμες.
Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς,
επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων,
μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων, όπως προβλέπεται στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο, ανάλογα με την
περίπτωση.
Για την εξειδίκευση των δράσεων θα ληφθούν υπόψη οι χρηματοδοτήσεις τόσο μέσω των Κοινών
Οργανώσεων Αγοράς ανά τομέα, όσο και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα ενώ περαιτέρω εξειδίκευση είναι
σύμφωνη με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο.
Σε ότι αφορά τα ποσοστά στήριξης, χορηγούνται βάσει του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο
17 καθώς η παρεχόμενη στήριξη δεν ακολουθεί τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και απαλλάσσεται
από την υποχρέωση κοινοποίησης και ανέρχονται σε 50% των επιλέξιμων δαπανών.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη
χρηματοδοτική βαρύτητα)
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου
Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

2.060.000

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
μέτρου

22,09%

18,37%

1.030.000
16,59%
12,72%
1.030.000
33,07%
33,07%
Περιοχή Εφαρμογής
Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αγροτικών περιοχών
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1

2

3

4

Σκοπιμότητα της
πρότασης (Ειδικοί ή
στρατηγικοί στόχοι του
τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με
την υλοποίηση της
πρότασης )

Προτεραιότητες υποδράσης: Η πρόταση
αφορά προϊόντα που
περιλαμβάνεται στις
αλυσίδες αξίας της
προϊοντικής εξειδίκευσης
της στρατηγικής του
τοπικού προγράμματος
Ο δικαιούχος είναι κατά
κύριο επάγγελμα
αγρότης ή εταιρικό
σχήμα αγροτών

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

100

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση

70

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση

30

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του
30% των στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση

0

Ναι

100

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗ
ΤΑΣ

8%

6%
Όχι

0

Ναι

100

Όχι

0

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος
≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία, οι μέτοχοι της οποίας είναι
στο σύνολό τους νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το
κατέχουν, σε ποσοστό μεγαλύτερο ή
ίσο 50%, νέοι ≤ 35 ετών

2%

100
3%
50

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

5

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία,
οι μέτοχοι της οποίας είναι, στο σύνολό
τους, γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το
κατέχουν, σε ποσοστό μεγαλύτερο ή
ίσο 50%, γυναίκες
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ

6

7

8

9

10

11

12

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί
με τη φύση της
πρότασης.

Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη
αποδεδειγμένη
απασχόληση σε
αντικείμενο σχετικό με τη
φύση της πρότασης)
Δυνατότητα διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων για την
έναρξη υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου
Είδος επιχείρησης
(σύμφωνα με τη σύσταση
της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)
Παραγωγή προϊόντων
ποιότητας βάσει
προτύπου (Βιολογικά,
πιστοποιημένα, κλπ)

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση
της πρότασης ή επαγγελματική
κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών
σχετική με το αντικείμενο της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση

100
3%
50

100

50

3%

0

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο
τα 5 έτη)

4%

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%

10%

Πολύ μικρές επιχειρήσεις

100

Μικρές επιχειρήσεις

50

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις

0

Παραγωγή σε ποσοστό >30%

100

10%<Παραγωγή σε ποσοστό <30%

60

Παραγωγή σε ποσοστό <10%

30

Επεξεργασία πρώτων
υλών παραγόμενων με
μεθόδους βάσει
προτύπων

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30%

100

10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό <30%

60

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10%

30
100

Προστασία
περιβάλλοντος

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μικρότερο του 5%

4%

5%

4%

6%
0

13

14

15

16

17

18

19

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης

Εξασφάλιση πρώτων
υλών

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

Χωροθέτηση της πράξης
(σύμφωνα με τη Οδηγία
(ΕΟΚ) 75/268)
Συσχέτιση της πρότασης
με Έξυπνη Εξειδίκευση
(RIS)
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών

100

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών

60

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές
για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Ποσοστό επί του συνόλου της
ποσότητας πρώτης ύλης που ο φορέας
έχει εξασφαλίσει από ιδία παραγωγή
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

30

4%

100

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά

50

Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά

0

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος
και το μέγεθος του έργου

50

Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Ορεινή
Μειονεκτική
Λοιπές περιοχές

12%

10%

2%
50
100
60
8%
30
0
100
50
0

Ναι

100

Όχι

0

2%

4%
100%
30%

30
μόρια

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.4, 19.2.3.6, 19.2.6.2 και με τις
υπό-δράσεις συνεργασίας (19.2.7) με τα διατοπικά και το διακρατικό σχέδιο (19.3.1-19.3.5), πλην του 19.3.2.
Έμμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.5, 19.2.3.3, 19.2.3.5, με τις παρεμβάσεις δημόσιου
χαρακτήρα (19.2.4.), πλην της 19.2.4.4 και με το διατοπικό σχέδιο 19.3.2.

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Με δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 και κυρίως Μ04 & Μ06, αντίστοιχα μέτρα μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας, Δράσεις
του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, καθώς και το νέο αναπτυξιακό νόμο 4319/2016.

Τίτλος Δράσης

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικό-τητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
Κωδικός Δράσης
19.2.3
Τίτλος υπο-δράσης
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό
την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Κωδικός υπο-δράσης
19.2.3.3
Νομική βάση*
Άρθρο 19§1β καν. (ΕΕ) 1305/2013
Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22 ή
Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14
Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης
Σύμφωνα και με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης αλλά και το ΣΕΣ και λοιπά στρατηγικά κείμενα για την
περίοδο 2014-2020, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού και την ανάπτυξη
θεματικών μορφών του καθώς και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, μαζί με τις συναφείς
«δημιουργικές» μικρο-βιοτεχνίες και οικοτεχνίες. Ειδικά, δίδεται βάρος στη σύνδεση μεταξύ τουρισμού,
πολιτισμού, γαστρονομίας, περιβάλλοντος και προϊόντων αγροδιατροφής. Έχει αποδειχθεί ότι η
προστιθέμενη αξία προκύπτει από τις συνέργειες μεταξύ τομέων και δραστηριοτήτων (βλ. λιανεμπόριο,
μεταποίηση, τουρισμός, εστίαση), τη δημιουργία ολοκληρωμένων εφοδιαστικών αλυσίδων και την απόκτηση
«ταυτότητας» συνδεδεμένης με την τοπική παράδοση και όχι τόσο από το οικονομικό μέγεθος της
επένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη και τους οικονομικούς περιορισμούς της πρόσφατης κρίσης.
Η συγκεκριμένη υπο- δράση συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της “μικρής” επιχειρηματικότητας με
δικαιούχους γεωργούς ή άλλα φυσικά πρόσωπα στην περιοχή παρέμβασης, καθώς και πολύ μικρές και
μικρές επιχειρήσεις και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης και
εισοδημάτων σε αυτές τις περιοχές όχι μόνο στον πρωτογενή γεωργικό τομέα, όσο και στο δευτερογενή και
τριτογενή τομέα και ειδικότερα σε δραστηριότητες σχετικά με τον πολιτισμό, την αναψυχή και τις ειδικές
μορφές τουρισμού, κλπ. Συνεπώς, η στήριξη παρέχεται κυρίως στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης.
Η υπο-δράση αφορά(ενδεικτικά): Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μικρής δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης, χώρων εστίασης και αναψυχής, γραφείων προώθησης αγροτικού τουρισμού, επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές
τουρισμού), χώροι γευσιγνωσίας, κλπ.
Συνεπώς, η στήριξη παρέχεται στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και με προτεραιότητα, σε ότι
αφορά τη χωροταξική διάσταση, στα κέντρα των αναπτυξιακών ενοτήτων (Αγιά, Ελασσόνα, Νίκαια,
Τύρναβος, Φάρσαλα), στις παρακάρλιες περιοχές (Αμυγδαλή, Καστρί, Καλαμάκι, Σωτήριο, Αχίλλειο και Νίκη)
και στους οικισμούς της ενδοχώρας με δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης, βάσει της σχετικής μελέτης
προσδιορισμού διαδρομών αγροτικού τουρισμού, στις περιοχές “«Όλυμπος-Αντιχάσια» και «ΌλυμποςΚίσσαβος»” (φέρουσας ικανότητας).
Με την παρούσα υπο-δράση επιδιώκεται, μεταξύ των άλλων, η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και
χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο
της κλιματικής αλλαγής ενώ παράλληλα είναι καθοριστική και η διατήρηση και δημιουργία θέσεων
εργασίας, η προστασία της ανθρώπινης υγείας. Είναι δε δυνατό να περιλαμβάνει και στήριξη για συστήματα
ποιότητας.
Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600.000,00 € και σε ότι αφορά τα ποσοστά στήριξης η
ένταση ενίσχυσης διακρίνεται σε:
65 % επί των επιλέξιμων δαπανών σε περίπτωση μη εισηγμένων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, που

λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων (αρθρ. 22 Καν. (ΕΕ) 651/2014) και
για τις λοιπές περιπτώσεις Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14 η ένταση ενίσχυσης θα ανέρχεται σε 55% για
τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς η Θεσσαλία (EL61) εντάσσεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ μεταξύ ή ίσο με 45% και 60% του μ.ο. της ΕΕ (Καν. (ΕΕ) 651/2014)
(Περιφερειακός Χάρτης Ενισχύσεων).
Επισημαίνεται ότι όταν γίνεται χρήση του αρ. 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 τότε απαιτείται η επένδυση να
συνιστά «αρχική επένδυση», σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό στον «Πίνακα επεξήγησης όρων και
συντμήσεων» της πρόσκλησης.
Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος για το επενδυτικό του σχέδιο είναι επιλέξιμος και με το άρθρο 22
και με το άρθρο 14 δηλώνεται η χρήση του άρθρου που επιθυμεί.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη
χρηματοδοτική βαρύτητα)
Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε
Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου
επίπεδο μέτρου
Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

545.455

5,85 %

4,86 %

300.000
4,83 %
3,70 %
245.455
7,88 %
7,88 %
Περιοχή Εφαρμογής
Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις και υπο-σύσταση πολύ μικρές,
μικρές επιχειρήσεις
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1

2

Σκοπιμότητα της
πρότασης (Ειδικοί ή
στρατηγικοί στόχοι του
τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με
την υλοποίηση της
πρότασης )

Προτεραιότητες υποδράσης προτεραιότητα
σε ότι αφορά τη
χωροταξική διάσταση στα
κέντρα των

ΑΝΑΛΥΣΗ

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤ
ΑΣ

100
70
30

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του
30% των στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση

0

Ναι

100

6%

4%

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

αναπτυξιακών ενοτήτων,
τις παρακάρλιες περιοχές
και στους οικισμούς της
ενδοχώρας με
δυνατότητες τουριστικής
ανάπτυξης

3

4

5

6

7

8

9

10

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

Προώθηση
επιχειρηματικότητας
ανέργων
Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων
(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ,
κ.ά.).
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί
με τη φύση της
πρότασης.
Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη
αποδεδειγμένη
απασχόληση σε
αντικείμενο σχετικό με τη
φύση της πρότασης)
Συμμετοχή σε
υφιστάμενα και τοπικά
δίκτυα ομοειδών ή
συμπληρωματικών
επιχειρήσεων
Δυνατότητα διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων για την
έναρξη υλοποίησης του

Όχι

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος
≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία, οι μέτοχοι της οποίας είναι,
στο σύνολό τους, νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το
κατέχουν, σε ποσοστό μεγαλύτερο ή
ίσο 50%, νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία,
οι μέτοχοι της οποίας είναι, στο σύνολό
τους, γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το
κατέχουν, σε ποσοστό μεγαλύτερο ή
ίσο 50%, γυναίκες
άνεργοι πάνω από 3 χρόνια

0

100
3%
50

100
3%
50
100

άνεργοι έως 3 χρόνια

50

Ναι

100

2%

2%
Όχι

0

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση
της πρότασης ή επαγγελματική
κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών
σχετική με το αντικείμενο της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση

100
50
0

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο
τα 5 έτη)

Ναι

3%

4%

100
3%

Όχι
Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%

0
10%

επενδυτικού σχεδίου
11

12

13

14

15

16

17

18

Είδος επιχείρησης
(σύμφωνα με τη σύσταση
της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)

Προστασία
περιβάλλοντος***

Συμβατότητα με την
τοπική αρχιτεκτονική

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης

Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

Πολύ μικρές επιχειρήσεις

100

Μικρές επιχειρήσεις
Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις**
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μικρότερο του 5%

50
0
100

6%
0

Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο

100

Παραδοσιακός οικισμός
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές
για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.

50

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων / προτύπων
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος
και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο >30

4%

2%

100
60

12%

30

100

4%

100

50

10%

0
50
4%
50
100
60
8%
30
0

19

20

21

Παροχή
συμπληρωματικών
υπηρεσιών / προϊόντων
Χωροθέτηση της πράξης
(σύμφωνα με τη Οδηγία
(ΕΟΚ) 75/268)
Συσχέτιση της πρότασης
με Έξυπνη Εξειδίκευση
(RIS)
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

Δυνατότητα παροχής
συμπληρωματικών υπηρεσιών και
δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια
δραστηριότητα

100

Ορεινή
Μειονεκτική
Λοιπές περιοχές
Ναι

100
50
0
100

Όχι

0

4%

2%

4%
100%
30%

30
μόρια

** για το κριτήριο 11 η βαθμολογία 0 αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από το πρόγραμμα
*** για το κριτήριο 12 σε περίπτωση χρήσης του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 δεν είναι επιλέξιμες οι
ενισχύσεις για παραγωγή ενέργειας και επομένως ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.1.2, 19.2.2.3, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.7.3, και με τα διατοπικά και
το διακρατικό σχέδιο (19.3.1-19.3.5), πλην 19.3.2. Έμμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.4,
19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.3.6, 19.2.6.2, με τις παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα
19.2.4.1, 19.2.4.2. 19.2.4.5 και με το διατοπικό σχέδιο 19.3.2.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Με δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 και κυρίως Μ04 & Μ06, αντίστοιχα μέτρα μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας,
Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, καθώς και το νέο αναπτυξιακό νόμο 4319/2016.

Τίτλος Δράσης

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικό-τητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
Κωδικός Δράσης
19.2.3
Τίτλος υπο-δράσης
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Κωδικός υπο-δράσης
19.2.3.4
Νομική βάση*
Άρθρο 19§1β καν. (ΕΕ) 1305/2013
Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14 ή Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22
Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης
Σύμφωνα και με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης αλλά και με το ΣΕΣ και λοιπά στρατηγικά κείμενα για την
περίοδο 2014-2020 , έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού και την ανάπτυξη
θεματικών μορφών του, καθώς και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, μαζί με τις συναφείς
«δημιουργικές» μικρο-βιοτεχνίες και οικοτεχνίες. Ειδικά, δίδεται βάρος στη σύνδεση μεταξύ τουρισμού,
πολιτισμού, γαστρονομίας, περιβάλλοντος και προϊόντων. Έχει αποδειχθεί ότι η προστιθέμενη αξία
προκύπτει από τις συνέργειες μεταξύ τομέων και δραστηριοτήτων (βλ. λιανεμπόριο, μεταποίηση, τουρισμός,
εστίαση), τη δημιουργία ολοκληρωμένων εφοδιαστικών αλυσίδων και την απόκτηση «ταυτότητας»
συνδεδεμένης με την τοπική παράδοση και όχι τόσο από το οικονομικό μέγεθος της επένδυσης, λαμβάνοντας
υπόψη και τους οικονομικούς περιορισμούς της πρόσφατης κρίσης.
Η συγκεκριμένη υπο-δράση συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της “μικρής” επιχειρηματικότητας με

δικαιούχους γεωργούς ή άλλα φυσικά πρόσωπα στην περιοχή παρέμβασης που συνιστούν πολύ μικρές και
μικρές επιχειρήσεις και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης και
εισοδημάτων σε αυτές τις περιοχές όχι μόνο στον πρωτογενή γεωργικό τομέα, όσο και στο δευτερογενή και
τριτογενή τομέα και ειδικότερα σε δραστηριότητες σχετικά με τον πολιτισμό, την αναψυχή και τις ειδικές
μορφές τουρισμού, κλπ. Συνεπώς, η στήριξη παρέχεται στις πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις στο σύνολο
της περιοχής παρέμβασης.
Η υπο-δράση περιλαμβάνει την ίδρυση, δημιουργία, επέκταση ή εκσυγχρονισμό μονάδων βιοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση καθώς και εμπορικών επιχειρήσεων όπως
(ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) δραστηριότητες εμπορίας και μεταποίησης που σχετίζονται με τη βιοτεχνία,
τα τοπικά προϊόντα μετά την 1η μεταποίηση (πχ παραδοσιακά εδέσματα) καθώς και επιχειρήσεις με
εμπορικό χαρακτήρα που εξυπηρετούν την τοπική οικονομία και καθημερινές ανάγκες των κατοίκων.
Προτεραιότητα θα δοθεί στις μικρές δημιουργικές βιοτεχνίες (όπως κατασκευή προϊόντων
κλωστοϋφαντουργικής, ένδυσης, από δέρμα – ξύλο – φελλό και καλαθοποιίας, παραγωγή σαπουνιών,
κεραμικών, επίπλων, κοσμημάτων, παιχνιδιών, είδη λαϊκής τέχνης κλπ) και στις βιοτεχνίες ειδών διατροφής
μετά την 1η μεταποίηση.
Με την παρούσα δράση επιδιώκεται, μεταξύ των άλλων, η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας, όπου
είναι δυνατόν, και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που
περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής ενώ παράλληλα είναι σημαντική η συμβολή στην
απασχόληση και προστασία της ανθρώπινης υγείας.
Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600.000,00 € και σε ότι αφορά τα ποσοστά στήριξης η
ένταση ενίσχυσης διακρίνεται σε: 65 % επί των επιλέξιμων δαπανών σε περίπτωση μη εισηγμένων πολύ
μικρών και μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών ή υπό ίδρυση
επιχειρήσεων (αρθρ. 22 Καν. (ΕΕ) 651/2014) και για τις λοιπές περιπτώσεις Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο
14 η ένταση ενίσχυσης θα ανέρχεται σε 55% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς η Θεσσαλία
(EL61) εντάσσεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ μεταξύ ή ίσο με 45% και 60%
του μ.ο. της ΕΕ (Καν. (ΕΕ) 651/2014). Επισημαίνεται ότι όταν γίνεται χρήση του αρ. 14 του Καν. ΕΕ 651/2014
τότε απαιτείται η επένδυση να συνιστά «αρχική επένδυση», σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό στον
«Πίνακα επεξήγησης όρων και συντμήσεων» της πρόσκλησης.
Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος για το επενδυτικό του σχέδιο είναι επιλέξιμος και με το άρθρο 22
και με το άρθρο 14 δηλώνεται η χρήση του άρθρου που επιθυμεί.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη
χρηματοδοτική βαρύτητα)
Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου
Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

400.00

4,29 %

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου
3,57 %

220.000
3,54 %
2,72 %
180.000
5,78 %
5,78 %
Περιοχή Εφαρμογής
Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις και υπο-σύσταση μικρές ή πολύ
μικρές επιχειρήσεις.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1

2

3

4

5

6

Σκοπιμότητα της
πρότασης (Ειδικοί ή
στρατηγικοί στόχοι του
τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με
την υλοποίηση της
πρότασης)

Προτεραιότητες υποδράσης

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων
(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ,
κ.ά.).
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί
με τη φύση της
πρότασης.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του
30% των στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Βιοτεχνίες δημιουργικού τομέα
Βιοτεχνίες ειδών διατροφής μετά την
1η μεταποίηση
Λοιπές επιχειρήσεις
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος
≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία, οι μέτοχοι της οποίας είναι,
στο σύνολό τους, νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το
κατέχουν, σε ποσοστό μεγαλύτερο ή
ίσο 50%, νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία,
οι μέτοχοι της οποίας είναι, στο σύνολό
τους, γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το
κατέχουν, σε ποσοστό μεγαλύτερο ή
ίσο 50%, γυναίκες
Ναι

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΕΛ
ΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗ
ΤΑΣ

100
70
30

6%

0
100
50

4%

0
100
3%
50

100
3%
50

100
2%

Όχι

0

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση
της πρότασης ή επαγγελματική
κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών
σχετική με το αντικείμενο της πρότασης

100

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση

0

50

4%

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

7

8

9

10

11

12

13

Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη
αποδεδειγμένη
απασχόληση σε
αντικείμενο σχετικό με τη
φύση της πρότασης)
Συμμετοχή σε
υφιστάμενα και τοπικά
δίκτυα ομοειδών ή
συμπληρωματικών
επιχειρήσεων
Δυνατότητα διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων για την
έναρξη υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου
Είδος επιχείρησης
(σύμφωνα με τη σύσταση
της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)

Προστασία
περιβάλλοντος***

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης

Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο
τα 5 έτη)

Ναι

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

100
2%

Όχι

0

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%

10%

Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις

100
50

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις**

0

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%

100

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μικρότερο του 5%
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών

0

100

60

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές
για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.

30

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων / προτύπων

100

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά

4%

8%

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
14

5%

12%

3%

100

14%
50

0

15

16

17

18

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

Χωροθέτηση της πράξης
(σύμφωνα με τη Οδηγία
(ΕΟΚ) 75/268)
Συσχέτιση της πρότασης
με Έξυπνη Εξειδίκευση
(RIS)
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος
και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Ορεινή
Μειονεκτική
Λοιπές περιοχές
Ναι
Όχι

50
4%
50
100
60
8%
30
0
100
50
0
100
0

4%

4%
100%
30%

30
μορια

** για το κριτήριο 10 η βαθμολογία 0 αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από το πρόγραμμα
*** για το κριτήριο 11 σε περίπτωση χρήσης του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 δεν είναι επιλέξιμες οι
ενισχύσεις για παραγωγή ενέργειας και επομένως ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.6, 19.2.7.3 19.2.7.7,
19.2.7.8 και με τις 19.3 πλην 19.3.2 με την οποία έχει έμμεση συνέργεια. Έμμεση συνέργεια με τις υπόδράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.5, 19.2.3.3, 19.2.3.5, 19.2.6.2. Επίσης παρουσιάζει συμπληρωματικότητα με όλες τις
παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα οι οποίες στοχεύουν στην συνολική αναβάθμιση της φυσικής,
πολιτιστικής, αγροτικής κληρονομιάς.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Με δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 και κυρίως Μ04 & Μ06, αντίστοιχα μέτρα μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας,
Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, καθώς και το νέο αναπτυξιακό νόμο 4319/2016.

Τίτλος Δράσης

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικό-τητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
Κωδικός Δράσης
19.2.3
Τίτλος υπο-δράσης
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού,
πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής
στρατηγικής.
Κωδικός υπο-δράσης
19.2.3.5
Νομική βάση*
Άρθρο 19§1β καν. (ΕΕ) 1305/2013
Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22 ή Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14
Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης
Σύμφωνα με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης αλλά και με το ΣΕΣ και λοιπά στρατηγικά κείμενα για την
περίοδο 2014-2020, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού και την ανάπτυξη
θεματικών μορφών του, καθώς και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, μαζί με τις συναφείς
«δημιουργικές» μικρο-βιοτεχνίες και οικοτεχνίες. Ειδικά, δίδεται βάρος στη σύνδεση μεταξύ τουρισμού,
πολιτισμού, γαστρονομίας, περιβάλλοντος και προϊόντων. Έχει αποδειχθεί ότι η προστιθέμενη αξία
προκύπτει από τις συνέργειες μεταξύ τομέων και δραστηριοτήτων (βλ. λιανεμπόριο, μεταποίηση, τουρισμός,
εστίαση), τη δημιουργία ολοκληρωμένων εφοδιαστικών αλυσίδων και την απόκτηση «ταυτότητας»
συνδεδεμένης με την τοπική παράδοση και όχι τόσο από το οικονομικό μέγεθος της επένδυσης,
λαμβάνοντας υπόψη και τους οικονομικούς περιορισμούς της πρόσφατης κρίσης.
Η συγκεκριμένη δράση συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της “μικρής” επιχειρηματικότητας, με δικαιούχους
γεωργούς ή άλλα φυσικά πρόσωπα στην περιοχή παρέμβασης που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές
επιχειρήσεις και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης και
εισοδημάτων σε αυτές τις περιοχές όχι μόνο στον πρωτογενή γεωργικό τομέα, όσο και στο δευτερογενή και
τριτογενή τομέα και ειδικότερα σε δραστηριότητες σχετικά με τον πολιτισμό, την αναψυχή και τις ειδικές
μορφές τουρισμού, κλπ. Συνεπώς, η στήριξη παρέχεται στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στο σύνολο
της περιοχής παρέμβασης.
Η δράση αφορά στην παροχή επιστημονικών, τεχνικών, κοινωνικών, λοιπών υπηρεσιών μικρής κλίμακας του
τριτογενούς τομέα, εκτός τουριστικού κλάδου, και παροχής υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων όπως (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) επαγγελματικά εργαστήρια, παιδικοί σταθμοί, κέντρα
δημιουργικής απασχόλησης, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, χώροι αθλοπαιδιών κ.λπ. Με την παρούσα
δράση επιδιώκεται, μεταξύ των άλλων, η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων
τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον.
Σε ότι αφορά τα ποσοστά στήριξης η ένταση ενίσχυσης διακρίνεται σε: 65 % επί των επιλέξιμων δαπανών σε
περίπτωση μη εισηγμένων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς
διανομή κερδών ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων (αρθρ. 22 Καν. (ΕΕ) 651/2014) και για τις λοιπές περιπτώσεις
Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14 η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 55% για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις, καθώς η Θεσσαλία (EL61) εντάσσεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες με κατά κεφαλή
ΑΕΠ μεταξύ ή ίσο με 45% και 60% του μ.ο. της ΕΕ (Καν. (ΕΕ) 651/2014) (Περιφερειακός Χάρτης Ενισχύσεων).
Επισημαίνεται ότι όταν γίνεται χρήση του αρ. 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 τότε απαιτείται η επένδυση να
συνιστά «αρχική επένδυση», σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό στον «Πίνακα επεξήγησης όρων και
συντμήσεων» της πρόσκλησης.
Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος για το επενδυτικό του σχέδιο είναι επιλέξιμος και με το άρθρο 22
και με το άρθρο 14 δηλώνεται η χρήση του άρθρου που επιθυμεί.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη
χρηματοδοτική βαρύτητα)
Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού.

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου
Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου

254.545

2,73 %

2,27 %

140.000
114.545
Περιοχή Εφαρμογής

2,25 %
3,68 %

1,73 %
3,68 %

Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις και υπο-σύσταση μικρές ή πολύ
μικρές επιχειρήσεις.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1

2

3

4

Σκοπιμότητα της
πρότασης (Ειδικοί ή
στρατηγικοί στόχοι του
τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με
την υλοποίηση της
πρότασης )

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

Προώθηση
επιχειρηματικότητας
ανέργων

ΑΝΑΛΥΣΗ

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του
30% των στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος
≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία, οι μέτοχοι της οποίας είναι,
στο σύνολό τους, νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το
κατέχουν, σε ποσοστό μεγαλύτερο ή
ίσο 50%, νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία,
οι μέτοχοι της οποίας είναι, στο σύνολό
τους, γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το
κατέχουν, σε ποσοστό μεγαλύτερο ή
ίσο 50%, γυναίκες
άνεργοι πάνω από 3 χρόνια
άνεργοι έως 3 χρόνια

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100
70
30

6%

0

100
3%
50

100
3%
50
100
50

2%

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

5

6

7

8

9

10

11

Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων
(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ,
κ.ά.)

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί
με τη φύση της
πρότασης.

Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη
αποδεδειγμένη
απασχόληση σε
αντικείμενο σχετικό με τη
φύση της πρότασης)
Δυνατότητα διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων για την
έναρξη υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου

Είδος επιχείρησης
(σύμφωνα με τη σύσταση
της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)

Προστασία
περιβάλλοντος***

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης

Ναι

100
2%

Όχι

0

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ

100

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση
της πρότασης ή επαγγελματική
κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών
σχετική με το αντικείμενο της πρότασης

50

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση

0

5%

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο
τα 5 έτη)

7%

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%

15%

Πολύ μικρές επιχειρήσεις

100

Μικρές επιχειρήσεις

50

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις**

0

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%

100

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μικρότερο του 5%
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών

4%

4%
0

100

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών

60

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές
για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.

30

10%

12

13

14

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

15

Χωροθέτηση της πράξης
(σύμφωνα με τη Οδηγία
(ΕΟΚ) 75/268)

16

Αναγκαιότητα της πράξης

17

Συσχέτιση της πρότασης
με Έξυπνη Εξειδίκευση
(RIS)
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος
και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Ορεινή
Μειονεκτική
Λοιπές περιοχές
Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία /
υποδομή στην Τοπική / Δημοτική
Ενότητα
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή
στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα
Ναι
Όχι

100
12%
50

0
50
4%
50
100
60
10%
30
0
100
50
0

4%

100
5%
0
100
0

4%
100%
30%

30
μόρια

** για το κριτήριο 9 η βαθμολογία 0 αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από το πρόγραμμα
*** για το κριτήριο 10 σε περίπτωση χρήσης του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 δεν είναι επιλέξιμες οι
ενισχύσεις για παραγωγή ενέργειας και επομένως ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.1.2, 19.2.2.5, 19.2.7.3 και με τις 19.3 πλην 19.3.2 με την οποία έχει
έμμεση συνέργεια. Έμμεση συνέργεια με τις λοιπές υπό-δράσεις 19.2.2 και 19.2.3, 19.2.6.2, 19.2.7.7 και
19.2.7.8. Επίσης παρουσιάζει συμπληρωματικότητα με όλες τις παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα οι οποίες
στοχεύουν στην συνολική αναβάθμιση της φυσικής, πολιτιστικής, αγροτικής κληρονομιάς.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Με δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 και κυρίως Μ04 & Μ06, αντίστοιχα μέτρα μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας,
Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, καθώς και το νέο αναπτυξιακό νόμο 4319/2016.

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο-δράσης

Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών
19.2.6
Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία κινητοποίηση και
εμπορία δασικών προϊόντων
Κωδικός υπο-δράσης
19.2.6.2
Νομική βάση*
Άρθρο 26 καν. (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης
Οι δασικές εκτάσεις στην περιοχή παρέμβασης είναι συνολικά 147.595,79 εκτάρια. Από αυτά 42.332,78
εκτάρια είναι δάση. Σε ότι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι δημόσια, δημοτικά, μοναστηριακά,
ιδιωτικά, συνιδιοκτησιακά, διακατεχόμενα και συνδιακατεχόμενα. Τα δασικά οικοσυστήματα, λόγω των
αποψιλωτικών υλοτομιών, πυρκαγιών και της παράνομης βόσκησης, παρουσιάζονται σχεδόν στο σύνολό
τους διαταραγμένα, υποβαθμισμένα και σε κάποιες περιπτώσεις σε οπισθοδρομούσα πορεία.
Τα παραγόμενα προϊόντα από την εκμετάλλευση των δασών, σύμφωνα με τα σχέδια εκμετάλλευσης των
δασικών υπηρεσιών που συντάσσονται για μία δεκαετία, είναι τεχνικό ξύλο (βιομηχανική και στρογγυλή
ξυλεία) και καυσόξυλα ή θρυμματισμένη ξυλεία. Γίνεται ακόμα εκμετάλλευση κλώνων Ελάτης, δένδρα
Χριστουγέννων, γκι και Ου (κοινώς Αρκουδοπούρναρο) καθώς και παραγωγή καυσόξυλων. Η συνολική
παραγωγή δεν είναι η ίδια κάθε χρόνο και είναι ανάλογη με τα σχέδια εκμετάλλευσης που συντάσσουν τα
δασαρχεία. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται 28 Δασικοί Συνεταιρισμοί. Υπάρχει ανάγκη στήριξης των
ιδιωτών δασοκαλλιεργητών, ενώσεων αυτών, συνεταιρισμών καθώς και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με
σκοπό τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και του σχετικού εξοπλισμού που απαιτούνται σε όλη την
διαδικασία – απόληψη των δασικών προϊόντων (συλλογή, υλοτομία, μετατόπιση και μεταφορά), την πρίση,
μέχρι την βιομηχανική επεξεργασία τους, αλλά ευρύτερα και της ενίσχυσης του δασοκομικού δυναμικού.
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπονται μικρής κλίμακας επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες, οι οποίες
εφαρμόζονται στην επεξεργασία, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων, αυξάνοντας την προστιθέμενη
αξία τους, μεταξύ αυτών κάθε επένδυση σχετίζεται με την ανάπτυξη και οργάνωση της επεξεργασίας και
εμπορίας δασικών προϊόντων, μέχρι το στάδιο της βιομηχανικής μεταποίησης.
Οι επενδύσεις που αφορούν τη χρήση ξυλείας ως πρώτης ύλης ή πηγής ενέργειας περιορίζονται σε όλες τις
εργασίες εκμετάλλευσης που προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης και, ως εκ τούτου, οι επιλέξιμοι
ΚΑΔ για την υποδράση αυτή είναι όλες οι εργασίες πριν τη βιομηχανική μεταποίηση της ξυλείας
Μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης,
αποφλοίωσης, πελέκησης, σχίσης, κορμοτεμαχισμού, ξήρανσης και αποθήκευσης ξυλείας,
συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής πρώτης ύλης/υλικών για παραγωγή ενέργειας. Περιλαμβάνεται
επίσης κάθε επένδυση που συνεισφέρει στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης δασικών πόρων, ενώ
σημαντική είναι η ενσωμάτωση της καινοτομίας στην οικονομικότητα του αποτελέσματος και την
περιβαλλοντική προστασία.
Σύμφωνα με τη SWOT ανάλυση και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης το σύνολο της Δράσης, που έχει
μικρή σχετικά βαρύτητα, αφορά κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά) τις ορεινές-μειονεκτικές περιοχές της
περιοχής παρέμβασης.
Η στήριξη παρέχεται βάσει του καν. (ΕΕ) 1407/2013, με ένταση ενίσχυσης 65% των επιλέξιμων δαπανών για
δικαιούχους σε όλη την περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη
χρηματοδοτική βαρύτητα)
Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε
Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου
επίπεδο μέτρου
Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

123.077

1,32 %

1,10 %

80.000
43.077

1,29 %
1,38 %

0,99 %
1,38 %

Περιοχή Εφαρμογής
Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε ιδιώτες διαχειριστές δασικής γης (δασοκτήμονες, δασοκαλλιεργητές,
φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και τις ενώσεις τους, που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
σύμφωνα με το Παράρτημα 1 και δραστηριοποιούνται στο δασικό τομέα
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1

2

3

4

5

Σκοπιμότητα της
πρότασης (Ειδικοί ή
στρατηγικοί στόχοι του
τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με
την υλοποίηση της
πρότασης)

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων
(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ,
κ.ά.).
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί
με τη φύση της
πρότασης.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία, οι μέτοχοι της οποίας
είναι, στο σύνολό τους, νέοι ≤ 35
ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο
και το μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν, σε ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο 50%, νέοι ≤ 35
ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία, οι μέτοχοι της οποίας
είναι, στο σύνολό τους, γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο
και το μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν, σε ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο 50%, γυναίκες
Ναι

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100
70
30

8%

0

100
3%
50

100
3%
50
100

Όχι

0

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη
φύση της πρότασης ή
επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω

100

50

0

5%

4%

ΜΟΡΙΟ
ΔΟΤΗΣΗ

εκπαίδευση

6

7

8

9

10

11

12

Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη
αποδεδειγμένη
απασχόληση σε
αντικείμενο σχετικό με τη
φύση της πρότασης)
Δυνατότητα διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων για την
έναρξη υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου
Είδος επιχείρησης
(σύμφωνα με τη σύσταση
της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)

Προστασία
περιβάλλοντος

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

(κάθε έτος επαγγελματικής
εμπειρίας βαθμολογείται με 20
μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)

6%

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%

12%

Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις

100
50

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις**

0

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%

100

4%

4%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μικρότερο του 5%
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου

0

100

60

14%

30

100

50

15%

0

50
4%
50

13

14

15

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

Χωροθέτηση της πράξης
(σύμφωνα με τη Οδηγία
(ΕΟΚ) 75/268)
Συσχέτιση της πρότασης
με Έξυπνη Εξειδίκευση
(RIS)
ΣΥΝΟΛΟ

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Ορεινή
Μειονεκτική
Λοιπές περιοχές
Ναι
Όχι

100
60
10%
30
0
100
50
0
100
0

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

4%

4%
100%
30%

30
μόρια

** για το κριτήριο 8 η βαθμολογία 0 αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από το πρόγραμμα
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.1.2, 19.2.3.1, 19.2.4.5, με τις δράσεις συνεργασίας 19.2.7, καθώς
και με τα διατοπικά σχέδια 19.3.3 και 19.3.4. Έμμεση συνέργεια με τις υπόλοιπες υπό-δράσεις των ομάδων
19.2.2 και 19.2.3, καθώς και με τα σχέδια 19.3.2 και 19.3.5.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Παρουσιάζει απόλυτη συνέργεια με το Μέτρο 8 του ΠΑΑ 2014-2020 και ειδικότερα με το επιμέρους μέτρο
8.6 - στήριξη για επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση, διακίνηση και εμπορία
δασικών προϊόντων αντίστοιχα μέτρα μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας καθώς και το νέο αναπτυξιακό νόμο
4319/2016.

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο-δράσης

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
19.2.7
Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων
εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την
ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον
αγροτουρισμό
Κωδικός υπο-δράσης
19.2.7.3
Νομική βάση*
Άρθρο 35 καν. (ΕΕ) 1305/2013
Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013
Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης
Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, προτείνονται προς ενίσχυση και καινοτόμα έργα, καινοτόμες
προσεγγίσεις, έργα συνεργασίας και συλλογικά έργα/δράσεις. Μεταξύ αυτών, διασύνδεση αγροτικού τομέα
με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και το περιβάλλον, δράσεις μεταφοράς γνώσης κλπ αυξάνοντας σχετικές
συνέργειες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας της περιοχής παρέμβασης. Το
αγροδιατροφικό σύστημα στην περιοχή παρέμβασης, κατ’ αντιστοιχία και με της χώρας, χαρακτηρίζεται από
επιχειρήσεις μικρού μεγέθους τόσο φυσικού όσο και οικονομικού, που συχνά εμφανίζουν αδυναμία να
επενδύσουν στην καινοτομία και στην τεχνολογία για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής
προστιθέμενης αξίας, με αποτέλεσμα να περιορίζονται στην μεταφορά ώριμης τεχνολογίας από το
εξωτερικό. Στην περιοχή παρέμβασης μικρές και πολύ μικρές είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
και στον τουριστικό κλάδο. Όπως καταγράφεται και στη SWOT ανάλυση, στον αγροτικό τομέα, παρατηρείται
αδυναμία επίτευξης οικονομίας κλίμακας και επένδυσης στην καινοτομία και τη γνώση, καθώς και έλλειψη
κουλτούρας καινοτομικής επιχειρηματικότητας και συνεργασίας αλλά και της απομόνωσης για μέρος της
περιοχής (ορεινοί όγκοι, ορεινές/μειονεκτικές περιοχές). Επίσης, παρατηρείται έντονη έλλειψη δεσμών των
αγροτικών εκμεταλλεύσεων με τους ερευνητικούς φορείς αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ),
που δραστηριοποιούνται κυρίως στον αγρο-διατροφικό τομέα αλλά και τον τουρισμό. Ως αποτέλεσμα των
ανωτέρω είναι είτε η αδυναμία αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων του αγρο-διατροφικού
συστήματος από τους ερευνητικούς φορείς, είτε, για τις περιπτώσεις που υπάρχουν ερευνητικά
αποτελέσματα, η μη πραγματοποίηση της απαιτούμενης ενσωμάτωσης των καινοτόμων μεθόδων και
προϊόντων στην παραγωγική διαδικασία, είτε η μη εφαρμογή τους στην απαιτούμενη κλίμακα αλλά και της
διασύνδεσής τους με τους λοιπούς τομείς και ιδιαίτερα τον τουρισμό. Ωστόσο, στον χώρο των επιχειρήσεων
των τροφίμων αλλά και του τουρισμού (κυρίως καταλύματα και επιχειρήσεις παροχής τουριστικών
υπηρεσιών, πληροφόρησης κλπ) εμφανίζεται μια ικανοποιητική επιχειρηματική κινητικότητα στον τομέα της
ενσωμάτωσης καινοτόμων υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών από μικρές και μεσαίου μεγέθους
επιχειρήσεις. Από την εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης και τη δυνατότητα που παρέχεται από το άρθρο
35 του Καν. 1305/2013, διαπιστώνεται μια σημαντική ευκαιρία για την μεταφορά των αποτελεσμάτων της
έρευνας στην παραγωγική διαδικασία, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των καινοτομιών προς
όφελος της παραγωγικότητας και της εξυπηρέτησης των αναγκών της αγοράς του αγροτικού τομέα, του
παραγωγού και του καταναλωτή και τέλος της ανάπτυξης της συνεργασίας με στόχο. μεταξύ των
προαναφερθέντων, και τη μείωση κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα και στον τομέα των τροφίμων.
Ο αγροδιατροφικός τομέας είναι κεντρικός πυλώνας της εθνικής RIS3, o πρώτος πυλώνας της RIS3 Θεσσαλίας
ενώ αναγνωρίζεται και από τις λοιπές Περιφερειακές RIS3 ως στρατηγικός τομέα αλλά είναι αι στρατηγικός
στόχος του ΠΑΑ. Ο δημιουργικός τουρισμός αποτελεί επίσης προτεραιότητα της RIS3 Θεσσαλίας, όπως και η
διασύνδεση των δύο τομέων.
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης δίνεται, μέσα από ενέργειες συνεργασίας, η δυνατότητα σε μικρές
επιχειρήσεις για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων
καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον
αγροτουρισμό.
Η ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης. Η ενίσχυση θα
χορηγηθεί βάσει του Καν. 1407/2013, με ένταση ενίσχυσης 65% των επιλέξιμων δαπανών.

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη
χρηματοδοτική βαρύτητα)
Ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων
Χρηματοδοτικά στοιχεία

Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο μέτρου

153.846

1,65%

1,37%

100.000
1,61%
1,23%
53.846
1,73%
1,73%
Περιοχή Εφαρμογής
Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και
θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα μέλη των συνεργασιών θα είναι
μόνο επιχειρήσεις.
Οι Συνεργασίες που θα συσταθούν θα έχουν νομική οντότητα, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία
και θα θεσπίσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Σύμφωνο Συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες,
υποχρεώσεις και δικαιώματα, καθώς και διαφανείς διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία
τους.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1

Σκοπιμότητα της
πρότασης (Ειδικοί ή
στρατηγικοί στόχοι του
τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με
την υλοποίηση της
πρότασης )

2

Αξιολόγηση
συνεργατικού
σχηματισμού

3

Εμπειρία του υπευθύνου
στην εκτέλεση και
συντονισμό έργου
συνεργασίας (ο
υπεύθυνος έχει
συμμετάσχει τουλάχιστον
σε ένα έργο
συνεργασίας)

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

100

Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

70
20%

Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

30

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση

0

(για κάθε μέλος δίδονται 10 βαθμοί
- μέγιστος αριθμός
βαθμολογούμενων μελών 10)
Ναι

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

10%

100
10%

Όχι

0

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

4

5

6

7

8

9
10

Ικανότητα, εμπειρία και
αξιοπιστία των μελών
του δικτύου

Σύσταση Φορέα

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

Ποσοστό >50% των μελών της
συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε
άλλο σχήμα συνεργασίας
Ποσοστό <50% των μελών της
συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε
άλλο σχήμα συνεργασίας
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης
της επένδυσης (εταιρεία, νομικό
πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Ναι

100
10%
0

100
9%
0

100

50

15%

0

50
5%
50
100
60
10%
30
0

Συσχέτιση της πρότασης
100
με Έξυπνη Εξειδίκευση
6%
Όχι
0
(RIS)
Ναι
100
Πρόβλεψη ενεργειών
5%
δράσεων προβολής
Όχι
0
ΣΥΝΟΛΟ
100%
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
30%
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος

30 μόρια

Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις των ομάδων 19.2.1, 19.2.2 και 19.2.3, με τις υπό-δράσεις 19.2.4.3 και 19.2.4.5, με τις
υπόλοιπες δράσεις συνεργασίας και με τα διατοπικά/διακρατικό σχέδια. Έμμεση συνέργεια με την υπό-δράση 19.2.4.4.

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η λογική της δράσης διατρέχει τόσο το ΠΑΑ 2014-2020 (Μέτρο 16) όσο και τις σχετικές δράσεις στα πλαίσια του
ΕΠ Θεσσαλίας και του ΕΠΑνΕΚ

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο-δράσης

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
19.2.7
Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη
δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών
αγορών
Κωδικός υπο-δράσης
19.2.7.7
Νομική βάση*
Άρθρο 35 καν. (ΕΕ) 1305/2013
Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013
Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης
Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο προτείνονται προς ενίσχυση και καινοτόμα έργα, καινοτόμες
προσεγγίσεις, έργα συνεργασίας και συλλογικά έργα/δράσεις. Μεταξύ αυτών, η ενίσχυση βραχέων
αλυσίδων και εναλλακτικών καναλιών διάθεσης αγροτικών προϊόντων, αυξάνοντας σχετικές συνέργειες
για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας της περιοχής παρέμβασης.
Στη Δράση αυτή ενισχύεται η στήριξη της οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων στην
αλυσίδα εφοδιασμού (όπως παραγωγοί, ενώσεις παραγωγών, επαγγελματικές οργανώσεις, μεταποιητές,
έμποροι λιανικής) με σκοπό είτε τη δημιουργία και ανάπτυξη βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού είτε η
δημιουργία τοπικών αγορών (Αγορών Παραγωγών – Farmers’ Markets σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική
Νομοθεσία). Όσον αφορά στη δημιουργία τοπικών αγορών, αυτή θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία για τις Αγορές Παραγωγών – Farmers’ Markets προκειμένου να
συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων. Σκοπός τους θα είναι η απευθείας διάθεση
στο καταναλωτικό κοινό των αγροτικών προϊόντων που παράγουν. Τα προϊόντα (νωπά ή / και μεταποιημένα)
προέρχονται αποκλειστικά από δικές τους πρώτες ύλες. Όλες οι συνεργασίες που θα δημιουργηθούν
δυνάμει του εν λόγω υπομέτρου θα έχουν σαν σκοπό τη διάθεση του προϊόντος απευθείας στο
καταναλωτικό κοινό, χωρίς να παρεμβάλλονται περισσότεροι του ενός μεσολαβητή, μεταξύ παραγωγού και
καταναλωτή. Όλες οι συνεργασίες θα είναι νέες και θα έχουν σκοπό τη διάθεση των προϊόντων τους μέσω
λιανοπωλητών στους καταναλωτές ή μέσω των Αγορών Παραγωγών.
Ενισχύονται επίσης ενέργειες προώθησης που θα συμβάλλουν στην ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά
με την ύπαρξη βραχείων αλυσίδων ή τοπικής αγοράς και θα προβάλλουν τα πλεονεκτήματα της αγοράς
προϊόντων μέσω αυτού του τρόπου.
Η ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης. Η ενίσχυση θα
χορηγηθεί βάσει του Καν. 1407/2013, με ένταση ενίσχυσης 65% των επιλέξιμων δαπανών.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη
χρηματοδοτική βαρύτητα)
Ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
επίπεδο υπο-μέτρου
μέτρου
Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

200.000

2,14%

1,78%

130.000
2,09%
1,60%
70.000
2,25%
2,25%
Περιοχή Εφαρμογής
Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και
θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα μέλη των συνεργασιών θα είναι
μόνο επιχειρήσεις Οι Συνεργασίες που θα συσταθούν θα έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την ισχύουσα
Εθνική Νομοθεσία και θα θεσπίσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Σύμφωνο Συνεργασίας) με
διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και διαφανείς διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων

και τη λειτουργία τους.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1

2

3

4

5

6

Σκοπιμότητα της
πρότασης (Ειδικοί ή
στρατηγικοί στόχοι του
τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με
την υλοποίηση της
πρότασης )

Προτεραιότητες υποδράσης

Αξιολόγηση
συνεργατικού
σχηματισμού
Εμπειρία του υπευθύνου
στην εκτέλεση και
συντονισμό έργου
συνεργασίας (ο
υπεύθυνος έχει
συμμετάσχει
τουλάχιστον σε ένα έργο
συνεργασίας)
Ικανότητα, εμπειρία και
αξιοπιστία των μελών
του δικτύου

Σύσταση Φορέα

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

100

Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

70

Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

30

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση

0

Η πρόταση αφορά συνεργασίες για
προϊόντα που περιλαμβάνονται στις
αλυσίδες αξίας της προϊοντικής
εξειδίκευσης της στρατηγικής του
τοπικού προγράμματος
Η πρόταση αφορά δημιουργία
τοπικών αγορών
Η πρόταση αφορά στη δημιουργία
και ανάπτυξη βραχείων αλυσίδων
εφοδιασμού
(για κάθε μέλος δίδονται 10 βαθμοί
- μέγιστος αριθμός
βαθμολογούμενων μελών 10)
Ναι

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

10%

100
25%
75
50

8%

100
5%

Όχι
Ποσοστό >50% των μελών της
συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε
άλλο σχήμα συνεργασίας
Ποσοστό <50% των μελών της
συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε
άλλο σχήμα συνεργασίας
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης
της επένδυσης (εταιρεία, νομικό
πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται

0

100
8%
0

100
6%
0

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

7

8

9

10
11

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

Συσχέτιση της πρότασης
με Έξυπνη Εξειδίκευση
(RIS)
Πρόβλεψη ενεργειών
δράσεων προβολής
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Ναι

100

50

15%

0

50
4%
50
100
60
8%
30
0
100

Όχι

0

Ναι
Όχι

100
0

6%
5%
100%
30%

30
μόρια

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις των ομάδων 19.2.1, 19.2.2 και 19.2.3, πλην των υπό-δράσεων 19.2.2.3,
19.2.2.5, 19.2.3.3 και 19.2.3.5 με τις οποίες υπάρχει έμμεση συνέργεια, με τις 19.2.6.2, 19.2.7.3 και με τις
19.3, πλην της 19.3.2. Επιπλέον έμμεση συνέργεια με τις 19.2.4.3, 19.2.4.5 και 19.2.7.8.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η λογική της δράσης διατρέχει τόσο το ΠΑΑ 2014-2020 (Μέτρο 16) όσο και τις σχετικές δράσεις μέσω του ΕΠ
Θεσσαλίας

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπο-δράσης

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
19.2.7
Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες
περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής
διαχείρισης των υδάτων, της προστασίας του υπεδάφους, της χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων
Κωδικός υπο-δράσης
19.2.7.8
Νομική βάση*
Άρθρο 35 καν. (ΕΕ) 1305/2013
Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013
Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης
Η Δράση αφορά στήριξη για δημιουργία συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων, οι οποίες
επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές,
συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της προστασίας του υπεδάφους, της
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων και την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή, καθώς και την δυνητική υλοποίηση σχετικών επιχειρηματικών σχεδίων.
Οι συνεργασίες που θα ενισχυθούν θα πρέπει να προωθούν δράσεις με στόχο τη χαμηλή επιβάρυνση της
ατμόσφαιρας σε ρύπους και το σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση της χρήσης των
φυσικών πόρων και ιδιαίτερα τη χρήση νερού, την υπερβόσκηση, τη μείωση της οργανικής ουσίας στο
έδαφος και την αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα. Αυτό θα βοηθήσει στην ομαλότερη προσαρμογή σε
οικολογικές και περιβαλλοντικές πρακτικές, οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση και ανάπτυξη της
βιοποικιλότητας αλλά και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων.
Η στήριξη θα φέρει τους αγρότες, και λοιπούς φορείς του γεωργικού τομέα σε συνεργασία με ερευνητικούς
φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και την αυτοδιοίκηση μαζί, για να προσφέρουν μέσα από τη
συνεργασίας τους περιβαλλοντικά οφέλη στο πλαίσιο της άσκησης «γεωργικής» δραστηριότητας με στόχο
την ορθολογικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό), την ποιότητα του αέρα, τη μείωση των
εκπομπών του θερμοκηπίου και την αύξηση της αποθήκευσης του μονοξειδίου του άνθρακα. Η ενίσχυση στο
πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί βάσει
του Καν. 1407/2013, με ένταση ενίσχυσης 65% των επιλέξιμων δαπανών.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη
χρηματοδοτική βαρύτητα)
Ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε
Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπο-μέτρου
επίπεδο μέτρου
Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

46.154

0,49%

0,41%

30.000
0,48%
0,37%
16.154
0,52%
0,52%
Περιοχή Εφαρμογής
Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος.
Μέλη των εν λόγω συνεργασιών δύναται να είναι μεμονωμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, καθώς και λοιποί
φορείς του γεωργικού τομέα, οργανώσεις αυτών, ερευνητικοί φορείς, διάφορες περιβαλλοντικές
οργανώσεις, ΜΚΟ με αντικείμενο το περιβάλλον και το κλίμα κλπ. Σε κάθε συνεργασία απαιτείται η
συμμετοχή τουλάχιστον δύο από τους προαναφερόμενους φορείς.
Οι συνεργασίες που θα αναπτυχθούν θα έχουν νομική οντότητα, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική
νομοθεσία, και θα θεσπίσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Σύμφωνο Συνεργασίας) με διακριτές
διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και διαφανείς διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και τη

λειτουργία τους .
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1

2

3

4

5

6

7

Σκοπιμότητα της
πρότασης (Ειδικοί ή
στρατηγικοί στόχοι του
τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με
την υλοποίηση της
πρότασης)

Προτεραιότητες υποδράσης

Συμμετοχή συλλογικών ή
ερευνητικών φορέων στη
συνεργασία (δεν αφορά
στην υποδράση 19.2.7.3)
Αξιολόγηση
συνεργατικού
σχηματισμού
Εμπειρία του υπευθύνου
στην εκτέλεση και
συντονισμό έργου
συνεργασίας (ο
υπεύθυνος έχει
συμμετάσχει τουλάχιστον
σε ένα έργο
συνεργασίας)
Ικανότητα, εμπειρία και
αξιοπιστία των μελών
του δικτύου

Σύσταση Φορέα

ΑΝΑΛΥΣΗ

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση
Η πρόταση αφορά στη μείωση της
χρήσης του νερού,
Η πρόταση αφορά στη μείωση της
ρύπανσης εδάφους/υπεδάφους
Η πρόταση αφορά λοιπές δράσεις
(υπερβόσκηση κλπ)
Συμμετοχή ερευνητικού φορέα
Συμμετοχή συλλογικού ή
συνεργατικού φορέα
Κανένα από τα παραπάνω
(για κάθε μέλος δίδονται 10 βαθμοί
- μέγιστος αριθμός
βαθμολογούμενων μελών 10)
Ναι

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100
70
30

10%

0
100
50

22%

25
100
50

5%

0
8%

100
5%

Όχι
Ποσοστό >50% των μελών της
συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε
άλλο σχήμα συνεργασίας
Ποσοστό <50% των μελών της
συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε
άλλο σχήμα συνεργασίας
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης
της επένδυσης (εταιρεία, νομικό
πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται

0

100
8%
0

100
5%
0

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

8

9

10

11
12

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

100
15%
50

0

50
4%
50
100
60
7%
30
0

Συσχέτιση της πρότασης
με Έξυπνη Εξειδίκευση
(RIS)

Ναι

100

Όχι

0

Πρόβλεψη ενεργειών
δράσεων προβολής
ΣΥΝΟΛΟ

Ναι
Όχι

100
0

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

6%
5%
100%
30%

30
μόρια

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις των ομάδων 19.2.1, 19.2.2 και 19.2.3, πλην των υπό-δράσεων 19.2.2.3,
19.2.2.5, 19.2.3.3 και 19.2.3.5 με τις οποίες υπάρχει έμμεση συνέργεια, με τις 19.2.4.5, 19.2.6.2, 19.2.7.3 και
με τις 19.3.2, 19.3.3, 19.3.4. Επιπλέον έμμεση συνέργεια με τις λοιπές δράσεις δημόσιας παρέμβασης, πλην
της 19.2.4.4 με την 19.2.7.7 και με τις 19.3.1 και 19.3.5
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η λογική της δράσης διατρέχει τόσο το ΠΑΑ 2014-2020 (Μέτρο 16) όσο και τις σχετικές δράσεις στα πλαίσια
του ΕΠ Θεσσαλίας και του ΕΠΑνΕΚ αλλά και το νέο αναπτυξιακό νόμο.

4.

Α/Α

1

2

3

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Πίνακας 2: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Σκοπιμότητα της
πρότασης (Ειδικοί ή
στρατηγικοί στόχοι
του τοπικού
προγράμματος που
εξυπηρετούνται με
την υλοποίηση της
πρότασης)

Προτεραιότητες υποδράσης 19.2.1.2

Προτεραιότητες υποδράσεων 19.2.2.2,
19.2.3.1: Η πρόταση
αφορά προϊόντα που
περιλαμβάνονται
στις αλυσίδες αξίας
της προϊοντικής
εξειδίκευσης της
στρατηγικής του
τοπικού
προγράμματος

ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΑΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Συσχέτιση με το σύνολο των
στόχων που αφορούν στην υποδράση

100

Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

70
Αίτηση ενίσχυσης Πρόσκληση

ΟΛΕΣ

19.2.1.2

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

30

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση

0

Ωφελούμενοι: Εργαζόμενοι
/επιχειρηματίες/εταίροι/ αγρότες
κλπ δικαιούχων φορέων
CLLD/LEADER της τρέχουσας
περιόδου/ LEADER/ΟΠΑΑΧ
προηγουμένων περιόδων

100

Ωφελούμενοι: Εργαζόμενοι /
επιχειρηματίες ΜΜΕ/μέλη
συνεταιρισμών/ συνεργατικών
σχημάτων

60

Ωφελούμενοι: Επαγγελματίες
αγρότες

30

Ναι

100

Αίτηση ενίσχυσης

19.2.2.2,
19.2.3.1

Αίτηση ενίσχυσης

Όχι

0

4

5

6

7

8

Προτεραιότητες υποδράσεων 19.2.2.3 και
19.2.3.3: σε ότι
αφορά τη
χωροταξική
διάσταση στα κέντρα
των αναπτυξιακών
ενοτήτων, στις
παρακάρλιες
περιοχές και στους
οικισμούς της
ενδοχώρας με
δυνατότητες
τουριστικής
ανάπτυξης

Προτεραιότητες υποδράσεων 19.2.2.4 και
19.2.3.4

Προτεραιότητες υποδράσης 19.2.7.7

Προτεραιότητες υποδράσης 19.2.7.8

Ο δικαιούχος είναι
κατά κύριο
επάγγελμα αγρότης
ή εταιρικό σχήμα
αγροτών

Ναι

100
Αίτηση ενίσχυσης –
Τοπογραφικό
διάγραμμα

19.2.2.3,
19.2.3.3

19.2.2.4,
19.2.3.4

19.2.7.7

19.2.7.8

19.2.2.2,
19.2.3.1

Όχι

0

Βιοτεχνίες δημιουργικού τομέα

100

Βιοτεχνίες ειδών διατροφής μετά
την 1η μεταποίηση

50

Λοιπές επιχειρήσεις

0

Η πρόταση αφορά συνεργασίες
για προϊόντα που
περιλαμβάνονται στις αλυσίδες
αξίας της προϊοντικής
εξειδίκευσης της στρατηγικής του
τοπικού προγράμματος

100

Η πρόταση αφορά δημιουργία
τοπικών αγορών

75

Η πρόταση αφορά στη δημιουργία
και ανάπτυξη βραχείων αλυσίδων
εφοδιασμού

50

Η πρόταση αφορά στη μείωση της
χρήσης του νερού,
Η πρόταση αφορά στη μείωση της
ρύπανσης εδάφους/υπεδάφους
Η πρόταση αφορά λοιπές δράσεις
(υπερβόσκηση κλπ)

100

Ναι

100

Όχι

0

50

Αίτηση ενίσχυσης

Αίτηση ενίσχυσης

Αίτηση ενίσχυσης

25
Βεβαίωση
εγγραφής στο
Μητρώο Αγροτών
και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων
(ΜΑΑΕ), Ε1 και Ε3.

9

10

11

12

13

14

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση
γυναικείας
επιχειρηματικότητας

Προώθηση
επιχειρηματικότητας
ανέργων
Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων
(Συνεταιρισμοί,
ΚοινΣΕΠ, κ.ά.).

Τίτλοι Σπουδών
σχετικοί με τη φύση
της πρότασης.

Επαγγελματική
εμπειρία
(Προηγούμενη
αποδεδειγμένη
απασχόληση σε
αντικείμενο σχετικό
με τη φύση της
πρότασης)

19.2.2.2,
19.2.2.3,
19.2.2.4,
19.2.2.5,
19.2.2.6,
19.2.3.1,
19.2.3.3,
19.2.3.4,
19.2.3.5,
19.2.6.2

19.2.2.2,
19.2.2.3,
19.2.2.4,
19.2.2.5,
19.2.2.6,
19.2.3.1,
19.2.3.3,
19.2.3.4,
19.2.3.5,
19.2.6.2
19.2.2.3,
19.2.2.5,
19.2.3.3,
19.2.3.5,
19.2.2.3,
19.2.2.4,
19.2.2.5,
19.2.3.3,
19.2.3.4,
19.2.3.5,
19.2.6.2
19.2.2.2,
19.2.2.3,
19.2.2.4,
19.2.2.5,
19.2.2.6,
19.2.3.1,
19.2.3.3,
19.2.3.4,
19.2.3.5,
19.2.6.2
19.2.2.2,
19.2.2.3,
19.2.2.4,
19.2.2.5,
19.2.3.1,
19.2.3.3,
19.2.3.4,
19.2.3.5,
19.2.6.2

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο)
ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας
είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35
ετών

100

Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό
του κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%
νέοι ≤ 35 ετών

50

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας
είναι στο σύνολο τους είναι
γυναίκες

100

Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό
του κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%
γυναίκες

50

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια

100

άνεργοι έως 3 χρόνια

50

Ναι

100

Όχι

0

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ

100

Φωτοτυπία
ταυτότητας ή
διαβατηρίου,
Καταστατικό
εταιρικού
σχήματος

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη
φύση της πρότασης ή
επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με
το αντικείμενο της πρότασης

50

Καμία εκ των παραπάνω
εκπαίδευση

0

(κάθε έτος επαγγελματικής
εμπειρίας βαθμολογείται με 20
μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)

0 - 100

Φωτοτυπία
ταυτότητας ή
διαβατηρίου,
καταστατικό
εταιρικού
σχήματος

Βεβαίωση ΟΑΕΔ,
Καταστατικό
εταιρικού
σχήματος

Καταστατικό φορέα
Σχέδιο
καταστατικού

Πτυχίο ή Βεβαίωση
σπουδών ή
Βεβαίωση
Επαγγελματικής
Κατάρτισης.

Έναρξη και ΚΑΔ
από Δ.Ο.Υ. ή
Βεβαίωση
εργοδότη/φορέα,
συνοδευόμενη από
οποιοδήποτε
έγγραφο δημοσίου
φορέα

15

16

Συμμετοχή
συλλογικών ή
ερευνητικών φορέων
στη συνεργασία (δεν
αφορά στην
υποδράση 19.2.7.3)

19.2.7.8

Συμμετοχή σε
υφιστάμενα και
τοπικά δίκτυα
ομοειδών ή
συμπληρωματικών
επιχειρήσεων

19.2.2.3,
19.2.2.4,
19.2.3.3,
19.2.3.4

17

Αξιολόγηση
συνεργατικού
σχηματισμού

18

Εμπειρία του
υπευθύνου στην
εκτέλεση και
συντονισμό έργου
συνεργασίας (ο
υπεύθυνος έχει
συμμετάσχει
τουλάχιστον σε ένα
έργο συνεργασίας)

19

20

Ικανότητα, εμπειρία
και αξιοπιστία των
μελών του δικτύου

Δυνατότητα
διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την
έναρξη υλοποίησης
του επενδυτικού
σχεδίου

19.2.7.3,
19.2.7.7,
19.2.7.8

Συμμετοχή ερευνητικού φορέα

100

Συμμετοχή συλλογικού ή
συνεργατικού φορέα

50

Κανένα από τα παραπάνω

0

Ναι

100

Όχι

0

(για κάθε μέλος δίδονται 10
βαθμοί - μέγιστος αριθμός
βαθμολογούμενων μελών 10)

0 - 100

Ναι

100

Όχι

0

19.2.7.3,
19.2.7.7,
19.2.7.8

Ποσοστό >50% των μελών της
συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε
άλλο σχήμα συνεργασίας

100

Ποσοστό <50% των μελών της
συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε
άλλο σχήμα συνεργασίας

0

19.2.7.3,
19.2.7.7,
19.2.7.8

19.2.2.2,
19.2.2.3,
19.2.2.4,
19.2.2.5,
19.2.2.6,
19.2.3.1,
19.2.3.3,
19.2.3.4,
19.2.3.5,
19.2.6.2

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%

0 - 100

Αίτηση Στήριξης,
Καταστατικό φορέα
ή ιδιωτικό
συμφωνητικό
σύμπραξης
/συνεργασίας

Βεβαίωση
συμμετοχής από το
σχετικό Τοπικό
Δίκτυο
Αίτηση Στήριξης,
Καταστατικό φορέα
ή ιδιωτικό
συμφωνητικό
σύμπραξης
/συνεργασίας
Βιογραφικά
σημειώματα.
Αποδεικτικά
τεκμηρίωσης της
σχετικής εμπειρίας
του υπευθύνου.
Αίτηση Στήριξης,
Καταστατικό φορέα
ή ιδιωτικό
συμφωνητικό
σύμπραξης
/συνεργασίας,
Βιογραφικά
σημειώματα,
αποδεικτικά
συμμετοχής σε
παλιότερα σχήματα
συνεργασίας.

Βεβαίωση
Τραπεζικού
Ιδρύματος,
Χαρτοφυλάκιο,
έγκριση δανείου,
Υπεύθυνη Δήλωση

21

22

23

24

25

26

Είδος επιχείρησης
(σύμφωνα με τη
σύσταση της
Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)

Παραγωγή
προϊόντων ποιότητας
βάσει προτύπου
(Βιολογικά,
πιστοποιημένα, κλπ)

Επεξεργασία πρώτων
υλών παραγόμενων
με μεθόδους βάσει
προτύπων

Προστασία
περιβάλλοντος (στις
περιπτώσεις όπου
δεν γίνει η χρήση των
ανωτέρω)***

Συμβατότητα με την
τοπική αρχιτεκτονική

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης

19.2.2.2,
19.2.2.3,
19.2.2.4,
19.2.2.5,
19.2.3.1,
19.2.3.3,
19.2.3.4,
19.2.3.5,
19.2.6.2

19.2.2.2,
19.2.2.6,
19.2.3.1,

19.2.2.2,
19.2.3.1

19.2.2.2,
19.2.2.3,
19.2.2.4,
19.2.2.5,
19.2.2.6,
19.2.3.1,
19.2.3.3,
19.2.3.4,
19.2.3.5,
19.2.6.2

Πολύ μικρές επιχειρήσεις

100

Μικρές επιχειρήσεις

50

Μεσαίες επιχειρήσεις

0

Παραγωγή σε ποσοστό >30%

100

10%<Παραγωγή σε ποσοστό <30%

60

Παραγωγή σε ποσοστό <10%

30

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30%

100

10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό <30%

60

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10%

30

Ποσοστό δαπανών σχετικών με
την προστασία του περιβάλλοντος
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%

100

Ποσοστό δαπανών σχετικών με
την προστασία του περιβάλλοντος
μικρότερο του 5%

0

Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο

100

Παραδοσιακός οικισμός

50

Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.

Βεβαίωση
Αρμόδιου
Διοικητικού Φορέα,
Φορέα
Πιστοποίησης και
με συμβάσεις
μεταξύ παραγωγών
και εν δυνάμει
δικαιούχων
Βεβαίωση
Αρμόδιου
Διοικητικού Φορέα,
Φορέα
Πιστοποίησης και
με συμβάσεις
μεταξύ παραγωγών
και εν δυνάμει
δικαιούχων

Αίτηση Στήριξης,
Προτιμολόγια/
προσφορές

19.2.2.3,
19.2.3.3

19.2.2.2,
19.2.2.3,
19.2.2.4,
19.2.2.5,
19.2.2.6,
19.2.3.1,
19.2.3.3,
19.2.3.4,
19.2.3.5,
19.2.6.2

Δήλωση σχετικά με
την ιδιότητα πολύ
μικρής, μικρής, ή
μεσαίας
επιχείρησης
σύμφωνα με
Παράρτημα

100

60

30

ΦΕΚ
χαρακτηρισμού
οικισμού / Έγκριση
ΕΠΑΕ / Βεβαίωση
Αρμόδιου φορέα
για διατηρητέο
κτίριο / ιστορικές
αναφορές κτλ.
Αίτηση Στήριξης,
Άδεια Λειτουργίας,
Άδεια
Εγκατάστασης,
Άδεια Δόμησης,
Επιμέρους
Άδειες/εγκρίσεις,
Αιτήσεις για την
έκδοση των
προηγούμενων

27

Σύσταση Φορέα

19.2.7.3,
19.2.7.7,
19.2.7.8

28

Εφαρμογή
συστημάτων
διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων

19.2.2.3,
19.2.2.4,
19.2.3.3,
19.2.3.4

29

Εξασφάλιση πρώτων
υλών

19.2.2.2,
19.2.3.1

30

31

32

33

Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης
επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του
κόστους

Παροχή
συμπληρωματικών
υπηρεσιών /
προϊόντων

ΟΛΕΣ

Έχει συσταθεί ο φορέας
υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή
δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται
Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων / προτύπων
Ποσοστό επί του συνόλου της
ποσότητας πρώτης ύλης που ο
φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία
παραγωγή *100%
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

100

0

100

0 - 100

19.2.2.2,
19.2.2.3,
19.2.2.6,
19.2.3.3

Αίτηση Στήριξης.
Σχετικά
προτιμολόγια/
προσφορές ή
πιστοποιητικό
Ε9, Ιδιωτικά
Συμφωνητικά
μίσθωσης, Δήλωση
ΟΣΔΕ, Ε3.

100

50

Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

0

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου

50

ΟΛΕΣ

ΟΛΕΣ

Έναρξη στην Δ.Ο.Υ.
ή εκτύπωση
ΤΑΧΙSNET

Αίτηση Στήριξης,
Δικαιολογητικά

Αίτηση Στήριξης
Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης
του έργου

50

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5

100

5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10

60

10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30

30

100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

0

Δυνατότητα παροχής
συμπληρωματικών υπηρεσιών και
δραστηριοτήτων σε σχέση με την
κύρια δραστηριότητα (π.χ.
κατάλυμα και παροχή
δραστηριοτήτων εναλλακτικού
τουρισμού)

100

Αίτηση Στήριξης,
προμετρήσεις,
Προτιμολόγια/
προσφορές,
Αναλυτικός
προϋπολογισμός

Αίτηση Στήριξης,
Προτιμολόγια/
προσφορές

34

35

36

37

38

Χωροθέτηση της
πράξης (σύμφωνα με
την Οδηγία (ΕΟΚ)
75/268)

Αναγκαιότητα της
πράξης

Συσχέτιση της
πρότασης με Έξυπνη
Εξειδίκευση (RIS)

Σχετική εμπειρία
παρόχου στην
επαγγελματική
κατάρτιση

Διαθεσιμότητα
υλικοτεχνικής
υποδομής

19.2.2.2,
19.2.2.3,
12.2.2.4,
19.2.2.5,
19.2.2.6,
19.2.3.1,
19.2.3.3,
19.2.3.4,
19.2.3.5,
19.2.6.2

19.2.2.5,
19.2.3.5

Ορεινή

100

Μειονεκτική

50

Λοιπές περιοχές

Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία /
υποδομή στην Τοπική / Δημοτική
Ενότητα
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία /
υποδομή στην Τοπική / Δημοτική
Ενότητα

0

100

0

Ναι

100

Όχι

0

Ναι

100

Όχι

0

ΟΛΕΣ

19.2.1.2

19.2.1.2

39

Διαθεσιμότητα
εκπαιδευτικού
προσωπικού

19.2.1.2

40

Πρόβλεψη ενεργειών
δράσεων προβολής

19.2.7.3,
19.2.7.7,
19.2.7.8

Διαθέτει πιστοποιημένες δομές
μεταφοράς γνώσης από ΕΟΠΠΕΠ
Διαθέτει πρόσβαση σε
πιστοποιημένες δομές

100
50

Κανένα από τα παραπάνω

0

Ναι

100

Όχι

0

Ναι

100

Όχι

0

Αίτηση Στήριξης,
Οδηγία (ΕΟΚ)
75/268)

Αίτηση Στήριξης,
Πρόσκληση,
Βεβαίωση από
Αρμόδια Δημοτική
Αρχή.
Αίτηση Στήριξης,
Αιτιολόγηση της
συνάφειας του
σχεδίου με την
στρατηγική
Έξυπνης
Εξειδίκευσης (RIS)
Περιφέρειας
Θεσσαλίας
Έναρξη ΔΟΥ,
Βεβαίωση
αρμόδιου φορέα
για υλοποίηση
αντίστοιχων
προγραμμάτων
Σχετικό
πιστοποιητικό
ΕΟΠΠΕΠ,
συμφωνητικό
μίσθωσης ή
κατοχής δομών
Αίτηση Στήριξης και
Ιδιωτικά
Συμφωνητικά
συνεργασίας ή/και
Συμβάσεις
Αίτηση Στήριξης.
προτιμολόγια/
προσφορές.

*** για το κριτήριο 24 σε περίπτωση χρήσης του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 δεν είναι επιλέξιμες οι
ενισχύσεις για παραγωγή ενέργειας και επομένως ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

5. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης)
Στη σκοπιμότητα της πρότασης ελέγχεται η συσχέτιση της προτεινόμενης πράξης με το σύνολο
των στόχων που αφορούν το ΕΓΤΑΑ στο εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα. Η βαθμολογία θα
υπολογίζεται με ποσοστιαία αναλογία επί της 100, των στόχων που εξυπηρετούνται.
Για περισσότερες πληροφορίες παρατίθεται το ακόλουθο απόσπασμα από το Τοπικό πρόγραμμα:
«CLLD /LEADER Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας»
Η ανάπτυξη της στρατηγικής στηρίζεται στις στρατηγικές ανάπτυξης των επιμέρους τομέων του
τοπικού προγράμματος αλλά και ειδικότερα στις θεματικές κατευθύνσεις που επιλέχτηκαν και οι
οποίες καθορίστηκαν με βάση τις ανάγκες, τη δυναμική, τις δυνατότητες και προοπτικές της
περιοχής. Παράλληλα, αποτυπώνεται η συνάφεια των στόχων του τοπικού προγράμματος με την
αναπτυξιακή στρατηγική που υιοθετείται.
Καταρχήν, η εφαρμογή του τοπικού προγράμματος Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με την
πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) καθαυτή αποτελεί διακριτή προσέγγιση, η οποία
καλείται να υποστηρίξει κατεξοχήν δράσεις του 2ουΣτρατηγικού Στόχου του ΠΑΑ για την αύξηση
της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών, σχετικά με τη βιωσιμότητα και τη πολύλειτουργικότητα των αγροτικών περιοχών, ως προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω».
Η αναπτυξιακή στρατηγική του παρόντος τοπικού προγράμματος διαρθρώνεται γύρω από μία
βασική θεματική κατεύθυνση τοπικής ανάπτυξης, η οποία συνδέεται συμπληρωματικά με
δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης. Τόσο η βασική, όσο και οι
δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης συνδέονται άμεσα με την περιγραφή
της υφιστάμενης κατάστασης, τη SWOT ανάλυση και τη στρατηγική του τοπικού προγράμματος,
καθώς και την περιγραφή των προτεινόμενων δράσεων και παρουσιάζεται αναλυτικά στη
συνέχεια.
Η προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής του προγράμματος που επιλέχθηκε για να εξυπηρετήσει την
αναπτυξιακή διαδικασία δεν λαμβάνει υπόψη τη τεχνητή διοικητική διαίρεση (Δήμους) και
αντιμετωπίζει ως ενιαία μια ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα
Λάρισας και για πρώτη φορά περιλαμβάνει το σύνολο των αγροτικών περιοχών του Νομού
δηλαδή περιοχές πεδινές- δυναμικές, μειονεκτικές, ορεινές, Natura. Aποτελείται από 32
Δημοτικές Ενότητες, που περιλαμβάνουν 14 Δημοτικές Κοινότητες και 149 Τοπικές Κοινότητες
που αντιστοιχούν στους επτά Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, έχει φυσική
συνέχεια, επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού και των
χρηματοοικονομικών πόρων. Στο εσωτερικό της τα δημιουργούμενα ομοιόμορφα γεωγραφικά
συστήματα, με κοινά χαρακτηριστικά και συνοχή, επικοινωνούν και αλληλεξαρτώνται μέσω των
εμπορικών και κοινωνικών σχέσεων ώστε, παρόλη τη διαφοροποίηση σε θέματα ορεινότητας και
παραγωγικών κατευθύνσεων, οι σχέσεις και οι αλληλεξαρτήσεις προσδίδουν στην περιοχή
ομοιογένεια και συνοχή. Τα παραπάνω δεδομένα αντανακλούν μια κρίσιμη μάζα ικανή να
δρομολογήσει την αναπτυξιακή διαδικασία και αποτυπώνουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης
στους στόχους του προγράμματος (ποιοτικούς και ποσοτικούς), ώστε να επιτευχθεί η διασύνδεση
των τομέων της οικονομίας προσφέροντας δυνατότητες απασχόλησης και δημιουργίας στους
κατοίκους της προτεινόμενης περιοχής εφαρμογής του προγράμματος. Συνεπώς είναι δυνατό να
εφαρμοστεί στην περιοχή παρέμβασης ένας ολοκληρωμένος και πολυτομεακός σχεδιασμός με
παράλληλη συμπληρωματικότητα για την τελική διαμόρφωση του τοπικού προγράμματος
εντασσόμενος σε

 μια στρατηγική τοπικής ανάπτυξης που θα είναι εφαρμόσιμη και συμβατή με τα
γεωμορφολογικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής
 ενεργοποίηση των τοπικών ιδιωτικών και δημόσιων φορέων και προαγωγή της
δικτύωσής τους με την κοινωνία των πολιτών
 ενεργοποίηση των νέων στην κατεύθυνση της κοινωνικής οικονομίας και
επιχειρηματικότητας
 προαγωγή της καινοτομίας και την αξιοποίησης των νέων ιδεών του τοπικού δυναμικού
καθώς επίσης και
 ανάπτυξη διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών και εφαρμογή έργων συνεργασίας
Ως επακόλουθο των παραπάνω αλλά και μετά από τις διαδικασίες ευρείας διαβούλευσης το
όραμα του αναπτυξιακού σχεδίου για την περιοχή παρέμβασης της ΟΤΔ στα πλαίσια του
τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER, είναι να γίνει αυτός ο αγροτικός χώρος της Περιφερειακής
ενότητας Λάρισας δυναμικός, βιώσιμος και πολυλειτουργικός. Συνεπώς ο στρατηγικός στόχος για
την περιοχή παράβασης της ΟΤΔ είναι:
«Δυναμική, Βιώσιμη, Πολυλειτουργική Αγροτική Περιοχή Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας»
Δυναμική με την έννοια της ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης και
εξόδου από την κρίση, σχεδιασμένης από τα κάτω προς τα πάνω, που διαμορφώνει μια ισχυρή
ώθηση στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια.
Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς, δηλαδή σε ότι αφορά την
οικονομική λειτουργία παραγωγής αγαθών, την περιβαλλοντική λειτουργία προστασίας των
φυσικών πόρων και την κοινωνική λειτουργία διατήρησης του κοινωνικού ιστού των αγροτικών
περιοχών και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς
Πολυλειτουργική καθώς πρόκειται για αγροτική περιοχή που παρέχει ποικίλα αγροτικά
προϊόντα, που καταναλώνονται τόσο σ’αυτή όσο και στις αστικές περιοχές, δημόσια αγαθά όπως
τα αγροτικά και δασικά τοπία, τα οικοσυστήματα, η βιοποικιλότητα στις καλλιεργούμενες
εκτάσεις, οι φυσικοί πόροι όπως το νερό και τα εδάφη, η προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.,
αναψυχή και τουρισμό, χώρους κατοικίας, οικονομικές δραστηριότητες έντασης γνώσεων και
εμπειρίας.
Το όραμα και η αναπτυξιακή στρατηγική αυτή εξυπηρετείται από θεματικές κατευθύνσεις, μέσω
των οποίων αξιοποιούνται τα στοιχεία που τεκμηριώθηκαν και αναδείχτηκαν στην προηγούμενη
ενότητα (SWOT Ανάλυση).Συγκεκριμένα, προβλέπεται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις που
ομαδοποιούνται υπό αναπτυξιακούς στόχους-θεματικές κατευθύνσεις: Ο βασικός αναπτυξιακός
στόχος -κύρια θεματική κατεύθυνση τοπικής ανάπτυξης, η οποία έχει τη μεγαλύτερη
χρηματοδοτική βαρύτητα στο τοπικό πρόγραμμα, αφορά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
και ειδικότερα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού
τομέα.
Οι δευτερεύοντες στόχοι-θεματικές κατευθύνσεις του προγράμματος εντάσσονται σε τέσσερις
βασικές κατηγορίες:





Ανταγωνιστικότητα- Οικονομία- Τοπική Ταυτότητα
Δικτύωση – Συνεργασία -Καινοτομία
Βελτίωση Ποιότητας Ζωής
Πολιτισμός

Οι κατηγορίες αυτές προέκυψαν μετά και από τις κατευθύνσεις του με αρ. πρ. 255/26.1.2017
εγγράφου της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 με θέμα «Προετοιμασία αναμόρφωσης των τοπικών
προγραμμάτων ως προς τις θεματικές κατευθύνσεις, τις δράσεις και τους χρηματοδοτικούς
πίνακες που αφορούν στο ΕΓΤΑΑ» και τα σχετικά έγγραφα με αρ. πρ. 677/3.3.2017

«Διευκρινήσεις επί της αναμόρφωσης των τοπικών προγραμμάτων, που αφορούν στο ΕΓΤΑΑ» και
με αρ. πρ. 116/11.4.2017 «Κωδικοποίηση υπο-δράσεων και καθορισμός κριτηρίων».
Οι θεματικές αυτές κατευθύνσεις υιοθετούνται με στόχο την αντιμετώπιση των αδυναμιών της
περιοχής παρέμβασης, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της και εν τέλει την κάλυψη των
διαπιστωμένων αναπτυξιακών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών.
Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, προτείνονται προς ενίσχυση και καινοτόμα έργα,
καινοτόμες προσεγγίσεις, έργα συνεργασίας και συλλογικών έργα/δράσεις όπως η ενίσχυση
της ενσωμάτωσης διαδικασιών καινοτομίας (τεχνολογικής και μη) και χρήσης νέων τεχνολογιών
αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής
αλλαγής. Επίσης, η ενίσχυση βραχέων αλυσίδων και εναλλακτικών καναλιών διάθεσης αγροτικών
προϊόντων, διασύνδεση αγροτικού τομέα με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και το περιβάλλον,
δράσεις μεταφοράς γνώσης κλπ αυξάνοντας σχετικές συνέργειες για την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας της περιοχής παρέμβασης. Η επιλογή στήριξης της
καινοτομίας στα έργα αποτυπώθηκε Αρχές Κριτηρίων Επιλογής των Τεχνικών Δελτίων και πλέον
στα κριτήρια επιλογής των αναμορφωμένων Τεχνικών Δελτίων ενώ στο Κεφάλαιο 5
περιλαμβάνεται σχετικός αναλυτικός χρηματοδοτικός πίνακας ανά δράση για έργα καινοτόμα
συλλογικού χαρακτήρα και συνεργασίας. Τόσο οι περιοχές εστίασης όσο και οι συνέργειες
απεικονίζονται στους πίνακας που ακολουθούν.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι θεματικές κατευθύνσεις του τοπικού
προγράμματος ανά κατηγορία.

Κατηγορίες Θεματικών Κατευθύνσεων

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του
αγροδιατροφικού τομέα.



Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και
ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος



Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



Προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της
ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων
και κρατών



Ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων



Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας του τοπικού
πληθυσμού



Διατήρηση – βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΙΚΟΤΗΤΑ
-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ



ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ

Θεματικές Κατευθύνσεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κατηγορία

Επίσης, με δεδομένη την διαφοροποίηση σε θέματα ορεινότητας και παραγωγικών
κατευθύνσεων, προτείνεται η δυνατότητα αξιοποίησης του κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, de
minimis, με ένταση ενίσχυσης έως και 65% των επιλέξιμων δαπανών στις ορεινές και
μειονεκτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης και για τέσσερεις δράσεις που αφορούν στη
στήριξη για ίδρυση/δημιουργία και ανάπτυξη επενδύσεων για την τουριστική ανάπτυξη στις
αγροτικές περιοχές, του δευτερογενή τομέα της οικονομίας στις αγροτικές περιοχές, για την
τουριστική ανάπτυξη του τριτογενή τομέα της οικονομίας εκτός του τουριστικού κλάδου (3
δράσεις) και επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και
εμπορία δασικών προϊόντων (1 δράση).
Η επιλογή αυτή γίνεται προκειμένου να εξυπηρετηθεί αποτελεσματικότερα η στρατηγική του
προγράμματος καθώς, όπως αποτυπώνεται και στη SWOT ανάλυση, οι ορεινές/μειονεκτικές
περιοχές εμφανίζουν μεγαλύτερα προβλήματα υστέρησης, προβλήματα συγκράτησης του
τοπικού πληθυσμού, η παραγωγική τους βάση είναι πιο περιορισμένη και επικεντρώνεται κυρίως
στην κτηνοτροφία ενώ κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, λόγω των ισχυόντων
περιορισμών που έθεταν τα κριτήρια διαχωρισμού για επενδύσεις από μη γεωργούς, στους
τομείς της μεταποίησης, εμπορίας, υπηρεσιών και τουρισμού στις ορεινές περιοχές (ΟΠΑΑΧ)
(γεωγραφικό κριτήριο διαχωρισμού), δεν μπόρεσαν αν αξιοποιήσουν το εύρος των ενισχύσεων
που ήταν διαθέσιμες για τις πεδινές-δυναμικές περιοχές. Συνεπώς οι διαμορφωθείσες ανάγκες

διαφοροποιούνται και δεν μπορούν να καλυφθούν με ομοιόμορφο τρόπο για όλες τις
γεωγραφικές ενότητες του προγράμματος.
Σε ότι αφορά τις περιοχές εστίασης, το σύνολο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (6Β)
λαμβάνει υπόψη τις έξι ενωσιακές προτεραιότητες (άρθρο 5, Καν (ΕΕ) 1305/2013) για την
αγροτική ανάπτυξη:
1.

προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοπονία και τις
αγροτικές περιοχές

2.

ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας
όλων των τύπων γεωργίας σε όλες τις περιφέρειες και προώθηση των καινοτόμων
γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών

3.

προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας
και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων και της διαχείρισης
κινδύνων στη γεωργία,

4.

αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη
γεωργία και τη δασοπονία,

5.

προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της στροφής προς μια οικονομία
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος
στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοπονίας

6.

προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές,

Επισημαίνεται ότι ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος-θεματική κατεύθυνση του προγράμματος,
που αφορά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ειδικότερα τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, συνάδει απολύτως με τον
πρώτο πυλώνα εστίασης της περιφερειακής στρατηγικής καινοτομίας (RIS3 Θεσσαλίας) που
είναι το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα, ήτοι η θεώρηση του πρωτογενούς τομέα, της πρώτης
μεταποίησης και του κλάδου τροφίμων – ποτών ως ενιαία περιοχή παρέμβασης. Ενώ οι λοιπές
θεματικές κατευθύνσεις συνάδουν με τις δορυφορικές προτεραιότητες της RIS3 για την
προώθηση του Δημιουργικού Τουρισμού, που οργανώνεται στη βάση της επιχειρησιακής
αξιοποίησης του Θεσσαλικού Πολιτισμού μέσω δραστηριοτήτων ικανών να α) ενεργοποιήσουν
μέρος των πολυποίκιλων πόρων της Θεσσαλίας (ιστορικές περίοδοι, γαστρονομία, μουσική
παράδοση κ.ά.) και β) προσελκύσουν επισκέπτες οι οποίοι αναζητούν σχέσεις με τους τόπους και
τις τοπικές κοινωνίες, εμπειρίες και ευκαιρίες δημιουργίας και του Περιβάλλοντος, δηλαδή της
παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας και της διαχείρισης του περιβάλλοντος. Αναλυτικότερη
αναφορά γίνεται στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου, που αφορά τη συσχέτιση του ΤΠ με την
ευρύτερη στρατηγική για την περιοχή.
Σε ότι αφορά τη δομή της στρατηγικής του τοπικού προγράμματος, ο στρατηγικός στόχος
εξυπηρετείται από επτά αναπτυξιακούς στόχους-θεματικές κατευθύνσεις (έναν κύριο και έξι
δευτερεύοντες), έτσι όπως διαμορφώνονται τελικά μετά τις κατευθύνσεις αναμόρφωσης των
τοπικών προγραμμάτων και απεικονίζεται στο παρακάτω γράφημα.

Γράφημα 3-1 Δομή Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER-ΟΤΔ ΑΕΝΟΛ: Στρατηγικός Στόχος &
Αναπτυξιακοί Στόχοι -Θεματικές Κατευθύνσεις

Η πρώτη θεματική κατεύθυνση που αφορά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και
ειδικότερα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού
τομέα ουσιαστικά συγκεντρώνει τον κορμό των δράσεων του τοπικού προγράμματος και έχει τη
μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα. Μέσω αυτής επιδιώκεται αφενός η ενδυνάμωση της
σχέσης του αγροτικού τομέα της περιοχής με αυτόν της μεταποίησης/τυποποίησης των
αγροτικών προϊόντων και των καταναλωτών, έτσι ώστε να υπάρξουν οι συνθήκες δημιουργίας
ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού αγρο‐διατροφικού συστήματος αφετέρου η αειφορία ενός
τέτοιου συστήματος. Συνεπώς, σχετίζεται με την προώθηση της καινοτομίας, τη στροφή στην
παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με σημαντικά χαμηλότερο περιβαλλοντικό
και κλιματικό αποτύπωμα με συνέπεια μεταξύ άλλων και την απόκτηση ικανοποιητικού
εισοδήματος. Για παράδειγμα, η παραγωγή πιστοποιημένων και βιολογικών προϊόντων αυξάνει
την προστιθέμενη αξία αυτών, ενισχύοντας ταυτόχρονα και την ανταγωνιστικότητα. Η θεματική
αυτή κατεύθυνση εξυπηρετείται μέσα από τη στήριξη δράσεων επιχειρηματικότητας και
καινοτομίας αλλά και από την αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου, δια της αναβάθμισης
των δεξιοτήτων μέσω κατάρτισης, δράσεων ανταλλαγής, επίδειξης, ενημέρωσης κλπ και τη
δημιουργία/διατήρηση βιώσιμων θέσεων εργασίας.
Η ανάλυση SWOT που συνάδει και με τομείς της προϊοντικής εξειδίκευσης της RIS3 Θεσσαλίας
δίνει κατεύθυνση για τις αλυσίδες αξίας για τις οποίες κατά προτεραιότητα (αλλά όχι
αποκλειστικότητα) θα πρέπει να υπάρξει στόχευση :


Αγρο‐διατροφικά προϊόντα που έως σήμερα διαμορφώνουν αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο των
αγροτικών προϊόντων (κτηνοτροφικά προϊόντα κυρίως βόειο και χοιρινό κρέας με έμφαση
στα κρεατοσκευάσματα – αλλαντικά όπως η παραγωγή προϊόντων με ταυτότητα και
αναγνωρισιμότητα καθώς και αγελαδινό και αιγοπρόβειο γάλα και γαλακτοκομικά με
έμφαση στη φέτα και τα προϊόντα βάσει προτύπου, ζωοτροφές με στόχο την παραγωγή
κρέατος με ειδικές προδιαγραφές ποιότητας και κόστους ανάλογα με τις ανάγκες των
επόμενων κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας ή των καταναλωτών, όσπρια κλπ).



Aγρο‐διατροφικά προϊόντα με εξαγωγικό χαρακτήρα και θετικές επιπτώσεις στο εμπορικό
ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων, όπως είναι οι ελιές, το λάδι κλπ και τα προϊόντα τους σε
συνδυασμό με ολική διαχείριση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων με αξιοποίηση τους για
παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξία



Προϊόντα αμπέλου (κρασί, αποστάγματα, ειδικοί πχ αρωματικοί οίνοι κλπ) και αξιοποίηση
των αποβλήτων μέσω του διαχωρισμού και της παραλαβής αντιοξειδωτικών.



Βασικά αγροτικά και αγρο‐διατροφικά προϊόντα δηλαδή κυρίως προϊόντα τα οποία
παράγονται σε μεγάλη κλίμακα, κυρίως στα πεδινά της περιοχής παρέμβασης όπως είναι τα
σιτηρά και τα ψυχανθή (πχ αρτοποιία, ζυμαρικά, δημιουργία πιστοποιημένων προϊόντων με
βάση τα δημητριακά κλπ)



Οπωροκηπευτικά προϊόντα, με έμφαση τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά προϊόντα
ολοκληρωμένης ή και βιολογικής παραγωγής -χυμούς



Προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά καθώς και
δενδρώδεις καλλιέργειες, που αποτελεί αναδυόμενο κλάδο για την περιοχή (τσάι βουνού,
βότανα, ιπποφαές, αρώνια κλπ)



Προϊόντα ποιότητας με μικρό όγκο παραγωγής και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που
προορίζονται είτε για εσωτερική κατανάλωση, είτε για εξαγωγή σε στοχευμένες μικρές ή
ειδικές καταναλωτικές αγορές (niche markets). Για παράδειγμα, προϊόντα μέλισσας όπως
ειδικές κατηγορίες μελιού (π.χ., βαμβακόμελο, μέλι πεύκου, κ.α.) αποτελούν ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσες niche αγορές και η παραγωγή τους διευκολύνεται λόγω καλλιεργειών και
πανίδας, αντίστοιχα.



Αλυσίδες αξίας του αγροδιατροφικού τομέα που ενσωματώνουν αειφορικά συστήματα
παραγωγής αγροτικών προϊόντων με ορθολογική χρήση διαχείριση φυσικών πόρων και
ενέργειας όπως είναι οι καλλιέργειες υπό κάλυψη (θερμοκήπια – διχτυοκήπια- υδροπονικά
συστήματα) και τα μεταποιημένα προϊόντα τους



Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας από άλλα ζώα όπως σαλιγκάρια, μεταξοσκώληκες



Προϊόντα γλυκαντικών υλών, όπως είναι τα προϊόντα στέβιας που αποτελεί μικρό αλλά
αναδυόμενο κλάδο για την περιοχή

Ενώ δύναται να προστεθεί και το βαμβάκι στον πυρήνα αλυσίδων αξίας, κυρίως σε ότι αφορά τις
πεδινές-δυναμικές περιοχές.
Η ενίσχυση της αλυσίδας αξίας των αγρο‐διατροφικών προϊόντων αφορά στην προτεραιότητα 3
(περιοχή εστίασης 3Α) και προτεραιότητα 1 (περιοχές εστίασης 1Α,1Β,1Γ) και συσχετίζεται με την
προώθηση της καινοτομίας, τη βελτίωση της θέσης του παραγωγού στην εφοδιαστική αλυσίδα,
τη στροφή στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με χαμηλότερο
περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Η δεύτερη θεματική κατεύθυνση αφορά στην βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής
παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος Θα υποστηριχθούν ενέργειες (ενίσχυση
ίδρυσης ή εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων) για τη διαφοροποίηση της οικονομίας της υπαίθρου
και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης με έμφαση να δίνεται στις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα και κυρίως στο μη μαζικό τουρισμό και τις εναλλακτικές
μορφές τουρισμού, το δημιουργικό τουρισμό γύρω από την πολιτιστική παράδοση, τις
πολιτιστικές διαδρομές και τη σύνδεση με τον αγροδιατροφικό τομέα καθώς και τις
υποστηρικτικές υπηρεσίες γύρω από αυτόν και με προτεραιότητα σε ότι αφορά τη χωροταξική
διάσταση στα κέντρα των αναπτυξιακών ενοτήτων και στους οικισμούς της ενδοχώρας με
δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης.
Η τρίτη θεματική κατεύθυνση αφορά στη διατήρηση – βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της
περιοχής με στόχο την ανάδειξη τοπικής ταυτότητας και του τοπικού πολιτισμού. Θα
υποστηριχθούν ενέργειες σχετικές με την πολιτιστική παράδοση, τις πολιτιστικές διαδρομές και
τη σύνδεση με τον αγροδιατροφικό τομέα
Η τέταρτη θεματική κατεύθυνση αφορά στη διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής
οικονομίας και αφορά στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού πλαισίου για την άσκηση επιχειρηματικής
δραστηριότητας στην περιοχή παρέμβασης και τη διατήρηση/δημιουργία νέων θέσεων
απασχόλησης. Θα υποστηριχθούν ενέργειες (ενίσχυση ίδρυσης ή εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων)
για τη διαφοροποίηση της οικονομίας της υπαίθρου και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, με
έμφαση να δίνεται στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κυρίως του δευτερογενούς τομέα
αλλά και του τριτογενούς (πλην τουριστικού προϊόντος καθώς εξυπηρετείται από τη δεύτερη
θεματική κατεύθυνση), ενσωματώνοντας και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού στην
περιοχή παρέμβασης και των δεξιοτήτων του μέσω της κατάρτισης, ενημέρωσης και υποστήριξης
των εργαζομένων και των επιχειρηματιών.
Η πέμπτη θεματική κατεύθυνση αφορά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας
ζωής του τοπικού πληθυσμού. Προϋπόθεση για τη δημιουργία βιώσιμων περιοχών στην
ύπαιθρο είναι ένα ελάχιστο επίπεδο παροχής βασικών υπηρεσιών (κοινωνικές υπηρεσίες,
πρόσβαση σε δημόσια αγαθά, βελτίωση μέσων επικοινωνίας) και ποιότητας ζωής (αναψυχή,
ελάχιστη όχληση, δομημένο περιβάλλον, πολιτισμός, κ.λπ.), που συνεπάγεται την εξασφάλιση
των σχετικών υποδομών αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος, που αποτελεί όρο αειφορίας
αλλά και κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης, επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.
Η έκτη θεματική κατεύθυνση που αφορά στην ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων
παρεμβάσεων ουσιαστικά διατρέχει το σύνολο του προγράμματος, όπως απεικονίζεται και

στον σχετικό χρηματοδοτικό πίνακα του κεφαλαίου 5, περιλαμβάνει καινοτόμα έργα, καινοτόμες
προσεγγίσεις, έργα συνεργασίας και συλλογικά έργα/δράσεις για τη διακίνηση αφενός της
γνώσης ανάμεσα σε κλάδους και οικονομικούς παράγοντες και αφετέρου την ανάληψη
πρωτοβουλιών και τη δημιουργία συνεργειών ενώ επικεντρώνει σε έργα κυρίως γύρω από τη
βασική προτεραιότητα που είναι ο αγροδιατροφικός τομέας και δευτερευόντως ο τουρισμός.
Η έβδομη θεματική κατεύθυνση που αφορά στην προώθηση της συμμετοχής, της
συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών
περιοχών, εταίρων και κρατών και παρά τη σχετικά μικρή χρηματοδοτική της βαρύτητα
διασυνδέει και διατρέχει το σύνολο των λοιπών θεματικών κατευθύνσεων μέσα από καινοτόμες
προσεγγίσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Η μεταστροφή σε μία οικονομία της γνώσης διαχέεται εγκάρσια στους στρατηγικούς στόχους και
τις επενδυτικές επιλογές του προγράμματος, όπως στο περιβάλλον, στην κλιματική αλλαγή, στην
τοπική ανάπτυξη, κ.λπ., εγγράφεται όμως σε αυτή την επενδυτική επιλογή για να σηματοδοτήσει
τη βαρύτητα που θα έχει η γνώση, η καινοτομία και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες στην επίτευξη
ενός ανταγωνιστικού αγρο‐διατροφικού συστήματος, τουρισμού αλλά και των άλλων τομέων της
τοπικής οικονομίας, παρά τη σχετικά χαμηλή χρηματοδοτική βαρύτητα που σχετίζεται με τη φύση
των δράσεων.

2.

Προτεραιότητες υπο-δράσης 19.2.1.2

Η εξέταση του συγκεκριμένου κριτηρίου γίνεται με βάση σχετική περιγραφή στην αίτηση
στήριξης και με όλα όσα έχουν δηλωθεί τόσο στην Αίτηση, όσο και στο Παράρτημά της.

3.

Προτεραιότητες υπο-δράσεων 19.2.2.2, 19.2.3.1

Η εξέταση του συγκεκριμένου κριτηρίου γίνεται με βάση σχετική περιγραφή στην αίτηση
στήριξης και με όλα όσα έχουν δηλωθεί τόσο στην Αίτηση, όσο και στο Παράρτημά της.

4.

Προτεραιότητες υπο-δράσεων 19.2.2.3 και 19.2.3.3

Η εξέταση του συγκεκριμένου κριτηρίου γίνεται με βάση σχετική περιγραφή στην αίτηση
στήριξης.

5.

Προτεραιότητες υπο-δράσεων 19.2.2.4 και 19.2.3.4

Η εξέταση του συγκεκριμένου κριτηρίου γίνεται με βάση σχετική περιγραφή στην αίτηση
στήριξης και με όλα όσα έχουν δηλωθεί τόσο στην Αίτηση, όσο και στο Παράρτημά της.

6.

Προτεραιότητες υπο-δράσης 19.2.7.7

Η εξέταση του συγκεκριμένου κριτηρίου γίνεται με βάση σχετική περιγραφή στην αίτηση
στήριξης και με όλα όσα έχουν δηλωθεί τόσο στην Αίτηση, όσο και στο Παράρτημά της.

7.

Προτεραιότητες υπο-δράσης 19.2.7.8

Η εξέταση του συγκεκριμένου κριτηρίου γίνεται με βάση σχετική περιγραφή στην αίτηση
στήριξης και με όλα όσα έχουν δηλωθεί τόσο στην Αίτηση, όσο και στο Παράρτημά της.

8.

Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή εταιρικό σχήμα αγροτών

Ο Επαγγελματίας αγρότης για τις διατάξεις του νόμου 3874/2010 ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο
65 του νόμου 4389/2016. Δηλαδή:
«Επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης και υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ, δηλαδή έχει
δραστηριότητα που αποτυπώνεται.
αβ) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον
κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
αγ) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του
συνολικού ετήσιου εισοδήματός του και
αδ) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
αε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»
Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται από την προσκόμιση κατά περίπτωση:


Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).



Ε1 και Ε3.

9.

Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας

Η βαθμολόγηση του κριτηρίου (ηλικία ≤ 35 ετών) ελέγχεται από την προσκόμιση Αντίγραφου
ταυτότητας ή διαβατηρίου του δικαιούχου (φυσικού προσώπου) ή στην περίπτωση νομικού
προσώπου (όλων των εταίρων ή μετόχων ή ποσοστού μεγαλύτερου ή ίσου του 50% αυτών),
καθώς και με την προσκόμιση Καταστατικού εταιρικού σχήματος.

10.

Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας

Η βαθμολόγηση του κριτηρίου (γυναίκα) ελέγχεται από την προσκόμιση Αντίγραφου ταυτότητας
ή διαβατηρίου του δικαιούχου (φυσικού προσώπου) ή στην περίπτωση νομικού προσώπου (όλων
των εταίρων ή μετόχων ή ποσοστού μεγαλύτερου ή ίσου του 50% αυτών), καθώς και με την
προσκόμιση Καταστατικού εταιρικού σχήματος.

11.

Προώθηση επιχειρηματικότητας ανέργων

Η βαθμολόγηση του κριτηρίου ελέγχεται από την προσκόμιση σχετικής Βεβαίωσης χρόνου
ανεργίας του ΟΑΕΔ άνω ή κάτω της τριετίας, του δικαιούχου εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υπό σύστασης νομικού προσώπου, εξετάζεται εάν το κριτήριο (ο
χρόνος ανεργίας των εταίρων / μετόχων) καλύπτεται σε ποσοστό από το 50% τουλάχιστον των
εταίρων/μετόχων. Προσκομίζεται για εξέταση και το σχέδιο Καταστατικού του εταιρικού
σχήματος.

12.

Προώθηση επιχειρηματικότητας συλλογικών φορέων (Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ,
κ.ά.).

Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από την προσκόμιση του αντίστοιχου Καταστατικού (ή
σχέδιο αυτού για τους υπό σύσταση φορείς) του δικαιούχου φορέα, που υποδηλώνει τη
συλλογική, συνεργατική ή συνεταιριστική μορφή του δικαιούχου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο. Καθώς και από την εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο όπου απαιτείται

13.

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης.

Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από την προσκόμιση:


Τίτλου σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ σχετικών με τη φύση της πρότασης



Πτυχίου ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικού με τη φύση της πρότασης ή βεβαίωσης επαγγελματικής
κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον 200 ωρών σχετικής με το αντικείμενο της πρότασης

Στην περίπτωση νομικών προσώπων η καλύτερη επίδοση μεταξύ του Προέδρου, Δ/ντα
Συμβούλου, Διαχειριστή ή Νόμιμου εκπροσώπου.

14.

Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη αποδεδειγμένη
αντικείμενο σχετικό με τη φύση της πρότασης)

απασχόληση

σε

Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από την προσκόμιση:


Βεβαίωσης Έναρξης εργασιών και ΚΑΔ από Δ.Ο.Υ. ή ΑΑΔΕ (εκτύπωση taxisnet) ή / και



Βεβαίωση εργοδότη/φορέα (π.χ. ΟΑΕΕ, ΕΦΚΑ) για το χρόνο προϋπηρεσίας, ασφάλισης ή
τον αριθμό ενσήμων στη σχετική απασχόληση, συνοδευόμενη από οποιοδήποτε έγγραφο
δημοσίου φορέα που αποδεικνύει τις ημέρες ασφάλισης καθώς και το αντικείμενό της
(π.χ. Λογαριασμό Ασφαλισμένου από ΙΚΑ, Βεβαίωση ΕΦΚΑ κτλ)

Στην περίπτωση νομικών προσώπων η καλύτερη επίδοση μεταξύ του Προέδρου, Δ/ντα
Συμβούλου, Διαχειριστή ή Νόμιμου εκπροσώπου. (μέγιστη δυνατή βαθμολογία: 100)

15.

Συμμετοχή συλλογικών ή ερευνητικών φορέων στη συνεργασία (δεν αφορά στην
υποδράση 19.2.7.3)

Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από την Αίτηση Στήριξης, το Καταστατικό φορέα ή ιδιωτικό
συμφωνητικό σύμπραξης /συνεργασίας όπου δηλώνεται η συμμετοχή συλλογικού ή και
ερευνητικού φορέα στην υπό σύσταση συνεργασία καθώς και του Καταστατικού του (Αφορά
μόνο την υποδράση 19.2.7.8)

16.

Συμμετοχή σε υφιστάμενα δίκτυα ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων

Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης ενεργού μέλους
στο Δίκτυο ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων, με αναφορά και στο συνολικό αριθμό
των ενεργών μελών του.

17.

Αξιολόγηση συνεργατικού σχηματισμού

Εξετάζεται η περιγραφή του αντίστοιχου πεδίου της Αίτησης Στήριξης. Ελέγχεται ο αριθμός των
μελών του Συνεργατικού σχηματισμού και για κάθε μέλος δίδονται 10 βαθμοί. Ο μέγιστος
αριθμός των βαθμολογούμενων μελών είναι 10. Για την εκπλήρωση του κριτηρίου θα πρέπει να
προσκομίζεται Καταστατικό του φορέα ή το ιδιωτικό συμφωνητικό σύμπραξης /συνεργασίας,
όπου προκύπτει ο αριθμός των μελών του Συνεργατικού σχηματισμού.

18.

Εμπειρία του υπευθύνου στην εκτέλεση και συντονισμό έργου συνεργασίας (ο
υπεύθυνος έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα έργο συνεργασίας)

Εξετάζεται η περιγραφή του αντίστοιχου πεδίου της Αίτησης Στήριξης. Για την εκπλήρωση του
κριτηρίου θα πρέπει να προσκομίζεται σχετικό Βιογραφικό σημείωμα, καθώς και αποδεικτικά
τεκμηρίωσης της σχετικής εμπειρίας του υπευθύνου (π.χ. βεβαίωση εργοδότη / φορέα) για
συμμετοχή σ’ ένα τουλάχιστον έργο συνεργασίας, όπως ορίζονται προηγούμενα στο Κριτήριο
«Επαγγελματική Εμπειρία».

19.

Ικανότητα, εμπειρία και αξιοπιστία των μελών του δικτύου

Εξετάζεται εάν το ποσοστό των μελών του προτεινόμενου Συνεργατικού σχηματισμού που έχει
συμμετάσχει σε άλλο σχήμα συνεργασίας είναι τουλάχιστον το 50% (μέγιστη βαθμολογία), μέσω
της αξιολόγησης των ακολουθών στοιχείων:


η σχετική συμπλήρωση της Αίτησης Στήριξης,



το Καταστατικό του φορέα ή ιδιωτικό συμφωνητικό σύμπραξης /συνεργασίας,



τα Βιογραφικά σημειώματα, και



σχετικά αποδεικτικά συμμετοχής σε παλιότερα σχήματα συνεργασίας.

20.

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου

Βαθμολογείται το ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί της ιδιωτικής συμμετοχής του δικαιούχου αφού
εξεταστεί η περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Στήριξης. Τα ανωτέρω
τεκμηριώνονται από Υπεύθυνη Δήλωση ή Έγκριση δανείου ή Βεβαίωση καταθέσεων Τραπεζικού
Ιδρύματος, Χαρτοφυλάκιο κτλ. ή/και συνδυασμό τους.
Επισημαίνεται ότι, επειδή η κάλυψη της Ιδιωτικής συμμετοχής αποτελεί βαθμολογούμενο
κριτήριο, η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης βαθμολογείται με μηδέν (0).
Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά
εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου
ή λήψη εγγυητικής επιστολής, β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και
ευνοϊκούς όρους.
Τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, απαιτείται να έχουν ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της
ημερομηνίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Άμεσα διαθέσιμα κεφάλαια, εκτός από τις βεβαιώσεις καταθέσεων, ύπαρξη μετοχών, τίτλων κ.α.,
αποτελεί και η έγκριση δανείου.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου τα ανωτέρω, μπορεί να εξετάζονται και σε επίπεδο εταίρων. Σε
αυτή την περίπτωση απαιτείται και Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου εκπροσώπου, στην οποία να
δηλώνεται ότι, σε περίπτωση ένταξης, θα ακολουθήσει αντίστοιχη αύξηση κεφαλαίου.

Σε περίπτωση συνδικαιούχων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, απαιτείται η Υπεύθυνη Δήλωση από
όλους τους συνδικαιούχους ξεχωριστά, ότι σε περίπτωση ένταξης στο πρόγραμμα, όλο το ποσό
του τραπεζικού λογαριασμού είναι στη διάθεση του υποψήφιου δικαιούχου.
Ειδικά για τις πράξεις που ενισχύονται μέσω του Άρθρου 14 του Καν (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της
Επιτροπής η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε
τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής
χρηματοδότησης και ειδικότερα μέσω εγκεκριμένου τραπεζικού δανεισμού (η έγκριση του
δανείου προαπαιτείται της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πράξης) και με μορφή που δεν
ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Όταν γίνεται χρήση Υπεύθυνης Δήλωσης περί ιδίων πόρων,
θα πρέπει να αναγράφεται ότι σε περίπτωση δανεισμού, που θα ανέρχεται στο ως άνω ποσοστό,
το δάνειο θα πρέπει να είναι ελεύθερο από κάθε είδους κρατική ενίσχυση,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων ή επιδοτήσεων επιτοκίου, ή δανείου με ευνοϊκότερους
όρους χορήγησης μέσω κάθε είδους χρηματοδοτικών εργαλείων. Η έγκριση δανείου πρέπει να
είναι μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και πριν την ένταξη, ώστε να
μην αναιρείται ο χαρακτήρας κινήτρου.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει πράξη με προϋπολογισμό στα μέγιστα
επιτρεπόμενα όρια, ωστόσο. απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας πράξης αποτελεί η
διαθεσιμότητα των πόρων της Πρόσκλησης
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση χρήσης του ΚΑΝ. 1407/2013, δεν μπορεί να υποβληθεί πρόταση
με δημόσια δαπάνη άνω των 200.000 ευρώ.

21.

Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)

Ελέγχεται εάν η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως ΜΜΕ σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της
Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό πρέπει να υποβληθεί από τον δικαιούχο Υπεύθυνη
δήλωση σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα της πολύ μικρής, μικρής ή μεσαίας
επιχείρησης που παρατίθεται στο Παράρτημα 10 της πρόσκλησης
Τα ανωτέρω θα ελεγχθούν βάσει των φορολογικών και οικονομικών στοιχείων που υποβάλλονται
(Ε1, Ν, Ε3, κτλ).
Όσον αφορά τις υποδράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5 και
19.2.6.2 ενισχύονται μόνο μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, συνεπώς η μηδενική τιμή του
κριτηρίου αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού του δικαιούχου από το πρόγραμμα.

22.

Παραγωγή προϊόντων ποιότητας βάσει προτύπου (Βιολογικά, πιστοποιημένα, κλπ)

Εξετάζεται η περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Στήριξης, όπου περιγράφεται η
παραγωγή βιολογικών προϊόντων και άλλων πιστοποιημένων φυτικών προϊόντων, οίνων ή
ζωικών προϊόντων προερχόμενων από ειδικές εκτροφές ή προϊόντων που παράγονται με
σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, καθώς και το ποσοστό τους επί των συνολικών
παραγόμενων προϊόντων.
Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται από Βεβαίωση Αρμόδιου Διοικητικού Φορέα, Φορέα Πιστοποίησης
και με συμβάσεις μεταξύ παραγωγών και εν δυνάμει δικαιούχων .
Για υφιστάμενες επιχειρήσεις που πληρούν ήδη το κριτήριο:
 Αίτηση στήριξης.
 Παράρτημα 3, (Έντυπο 03)_Αίτηση Στήριξης - Συμπληρωματικά στοιχεία
 Βεβαίωση Αρμόδιου Διοικητικού Φορέα σχετικά με την πιστοποίηση της
ιδιοπαραγόμενης πρώτης ύλης.





Συμβάσεις ή προσύμφωνα μεταξύ παραγωγών και εν δυνάμει δικαιούχων στην
περίπτωση μη ύπαρξης ίδιας παραγωγής που θα συνοδεύονται από αντίστοιχα
πιστοποιητικά της πρώτης ύλης
Βεβαίωση Φορέα Πιστοποίησης για τα παραγόμενα προϊόντα
Ε3 ή οποιαδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο αποδεικνύει επαρκώς το ποσοστό των
παραγόμενων προϊόντων ποιότητας, σε σχέση με τη συνολική παραγόμενη ποσότητα.

Για υφιστάμενες επιχειρήσεις στις οποίες το κριτήριο θα τηρείται έπειτα από την υλοποίηση της
πρότασης καθώς και για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις:
 Αίτηση στήριξης.
 Παράρτημα 3, (Έντυπο 03)_Αίτηση Στήριξης - Συμπληρωματικά στοιχεία
 Παράρτημα 6_Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου (σε περίπτωση Νομικού προσώπου η
Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο), στο πλαίσιο υποχρέωσης
επίτευξης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
 Οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο με το οποίο μπορεί να υπολογιστεί το ποσοστό των
παραγόμενων προϊόντων ποιότητας, σε σχέση με τη συνολική παραγόμενη ποσότητα.

23.

Επεξεργασία πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους βάσει προτύπων

Εξετάζεται η περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Στήριξης, όπου περιγράφεται η
χρήση προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής ή προϊόντων παραγόμενων
βάσει άλλων προτύπων και το ποσοστό τους επί των συνολικών χρησιμοποιούμενων πρώτων
υλών. Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται, κατά περίπτωση, όπως στο προηγούμενο κριτήριο 22, από
Βεβαίωση Αρμόδιου Διοικητικού Φορέα, Φορέα Πιστοποίησης και με συμβάσεις μεταξύ
παραγωγών και εν δυνάμει δικαιούχων κ.λ.π.

24. Προστασία περιβάλλοντος (στις περιπτώσεις όπου δεν γίνει η χρήση των ανωτέρω)
Εξετάζεται η περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Στήριξης και θα ελέγχεται η
βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των επιχειρήσεων, η άμβλυνση των επιπτώσεων στην
κλιματική αλλαγή όπως και ο περιορισμός των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και του
ενεργειακού αποτυπώματος. Για την τεκμηρίωση των δαπανών θα πρέπει να προσκομίζονται τα
αντίστοιχα προτιμολόγια/ προσφορές και να συμπεριλαμβάνονται στον αναλυτικό επιλέξιμο
προϋπολογισμό της πρότασης.
Βαθμολογείται το ποσοστό των δαπανών σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος, σε
σχέση με το συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό, και θα υπολογίζονται σε κλίμακα επί της % σε
σχέση με το όριο του 5%.
Οι επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, ενδεικτικά, είναι :







η εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14000, EMAS)
η εγκατάσταση, χρήση, εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος
η εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας
η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων / εγκαταστάσεων και τα συστήματα εξοικονόμησης
ενέργειας (θερμομόνωση, φωτισμός LED, ενεργειακά κουφώματα, βιοκλιματικός
(παθητικός) σχεδιασμός, συστήματα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων / εγκαταστάσεων,
αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού / συσκευών με νέο ανώτερης ενεργειακής
κλάσης / υψηλότερης απόδοσης κ.α.)
η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Σε περίπτωση χρήσης του Άρθρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 δεν είναι επιλέξιμες οι ενισχύσεις
για παραγωγή ενέργειας και επομένως ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας.

25.

Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική

Εξετάζονται δύο επιμέρους κριτήρια:
α) αν το κτίριο, στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, χαρακτηρίζεται Διατηρητέο ή παραδοσιακό. Για
την τεκμηρίωση του Διατηρητέου κτηρίου απαιτείται η Βεβαίωση χαρακτηρισμού από την
αρμόδια Υπηρεσία. Για την τεκμηρίωση του παραδοσιακού απαιτείται έγκριση των
αρχιτεκτονικών σχεδίων από ΕΠΑΕ για περιοχές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. Για
περιοχές που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, απαιτούνται ιστορικές αναφορές ή
οποιαδήποτε άλλη πηγή, από την οποία προκύπτει ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός.
β) αν η περιοχή χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακός οικισμός/ιστορικός τόπος. Για την τεκμηρίωση
απαιτείται το ΦΕΚ χαρακτηρισμού του οικισμού.

26.

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης

Εξετάζεται η περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Στήριξης. Η βαθμολόγηση θα
γίνεται με βάση την εξασφάλιση του συνόλου/τμήματος των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών, όπου ο υποψήφιος θα λαμβάνει την μέγιστη βαθμολογία,
ανάλογα με τα δηλωθέντα στα σχετικά πεδία του παραρτήματος Αίτησης Στήριξης.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει καθόλου άδειες και εγκρίσεις αλλά έχει υποβάλει τις
αιτήσεις στις αρμόδιες αρχές για τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες, θα λαμβάνει
την μικρότερη βαθμολογία. Σημειώνεται ότι στην πρόταση θα πρέπει να υπάρχουν, σε
αντίγραφο, οι αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων.
Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω υποβάλλονται κατά περίπτωση:


Άδεια Λειτουργίας ή απαλλαγής ή Υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας,



Άδεια Εγκατάστασης (εφόσον απαιτείται),



Άδεια Δόμησης,



Επιμέρους Άδειες, εγκρίσεις,



Αιτήσεις για την έκδοση των προηγούμενων

27.

Σύσταση Φορέα

Εξετάζεται εάν έχει συσταθεί ο φορέας (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) που θα είναι αρμόδιος
για την εκτέλεση/υλοποίηση της πράξης.
Για το σκοπό αυτό προσκομίζεται η Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή
σχετική εκτύπωση από TAXISNET.
Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης.

28.

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων

Εξετάζεται η περιγραφή του αντίστοιχου πεδίου της Αίτησης Στήριξης, για την τεκμηρίωση των
οποίων θα πρέπει να προσκομιστούν τα αντίστοιχα προτιμολόγια/ προσφορές και να

συμπεριλαμβάνονται οι σχετικές δαπάνες των συστημάτων διαχείρισης ή των ποιοτικών
σημάτων στον αναλυτικό προϋπολογισμό της πρότασης.
Σε περίπτωση υφιστάμενης επιχείρησης με εφαρμογή συστήματος, προσκομίζεται το αντίστοιχο
πιστοποιητικό για την εκπλήρωση του κριτηρίου.

29.

Εξασφάλιση πρώτων υλών

Εξετάζεται η περιγραφή του αντίστοιχου πεδίου της Αίτησης Στήριξης των προτάσεων στις
υποδράσεις, όπου αναφέρεται το ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας πρώτης ύλης που
εξασφαλίζεται από ιδία παραγωγή του δικαιούχου και τεκμηριώνεται από:


Ε9, Ιδιωτικά Συμφωνητικά μίσθωσης ή/και



Δήλωση ΟΣΔΕ και Ε3.

30.

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης

Ελέγχεται αφενός η σαφήνεια ή μη του περιεχομένου της πρότασης (Αίτηση Στήριξης και
Παράρτημα αυτής) και αφετέρου, η πληρότητα ή μη (ελλείψεις) ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν τα αναγραφόμενα στην Αίτηση Στήριξης και το
Παράρτημά της.
Διευκρινίζεται ότι, προτάσεις οι οποίες έχουν σαφήνεια περιεχομένου, αλλά εμφανίζουν
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά, βαθμολογούνται με
μηδέν (0).

31.

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου επιλεξιμότητας
που ορίζεται στην πρόσκληση (τρία (3) έτη από την στιγμή της ένταξης) και ειδικότερα, εξετάζεται
αν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου
επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2014-2020 βάσει της ωριμότητας και της ετοιμότητας υλοποίησης.
Επίσης θα ελέγχεται ο ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου, καθώς και το χρονοδιάγραμμα, βάσει του μεγέθους του έργου.
Προσοχή: Βαθμολογούνται αθροιστικά τα δύο υποκριτήρια.

32.

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους

Εξετάζεται η πληρότητα του προϋπολογισμού (αν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία υποέργα /
κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου) και αν η κοστολόγηση της πράξης είναι
εύλογη, με την επισύναψη δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος» των
αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών.
Οι δαπάνες, ως προς το εύλογο του κόστους τους, αξιολογούνται με χρήση κατάλληλου
συστήματος αξιολόγησης, όπως δαπάνες αναφοράς (πίνακας τιμών Μονάδας), έρευνα στο
διαδίκτυο, σύγκριση των διαφόρων προσφορών ή διασταυρωτικός έλεγχος προσφορών
ομοειδών προϊόντων άλλων πράξεων από την επιτροπή αξιολόγησης.
Επίσης η ΟΤΔ θα λάβει υπόψη και τους επίσημους τιμοκαταλόγους των προμηθευτών, καθώς και
σχετικές μελέτες προσδιορισμού του εύλογου κόστους, που έχουν καταρτιστεί για τον σκοπό
αυτό και έχουν υποστηρίξει βάσεις δεδομένων τιμών αναφοράς μηχανολογικού εξοπλισμού και
κτιριακών υποδομών, εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες και επικαιροποιημένες.

Για τον υπολογισμό του εύλογου κόστους ο υποψήφιος προσκομίζει οικονομικές προσφορές για
λοιπές δαπάνες πλην κτιριακών υποδομών. Εφόσον το μοναδιαίο ανά τεμάχιο κόστος αυτών
υπερβαίνει, σε αξία, τα 1.000€, ή το συνολικό ποσό ανά είδος υπερβαίνει τα 5.000€ , απαιτούνται
τρεις (3) συγκρίσιμες προσφορές για το εν λόγω είδος, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον
μία (1). Οι συγκρίσιμες προσφορές αφορούν ομοειδή και εφάμιλλα προϊόντα. Η ΟΤΔ θα
αξιολογήσει τόσο τις οικονομικές παραμέτρους των προσφορών, όσο και τις ποιοτικές. Έτσι είναι
δυνατό να γίνει δεκτή μια προσφορά η οποία δεν είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά, αρκεί ο
δικαιούχους να τεκμηριώνει και η ΟΤΔ να αποδέχεται, την μοναδικότητα ή την υψηλή ποιότητα ή
τις ειδικές προδιαγραφές, που προσφέρει το προμηθευόμενο προϊόν.
Όσον αφορά στις δαπάνες που αφορούν κτιριακές υποδομές και περιβάλλοντα χώρο, ο έλεγχος
του «εύλογου κόστους» θα πραγματοποιείται μέσω σχετικών εγκεκριμένων Πινάκων Τιμών
Μονάδας «22_Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες».
Για όλες τις κτιριακές δαπάνες, απαιτείται η υποβολή αναλυτικών προμετρήσεων, καθώς και
αρχιτεκτονικών σχεδίων.

33.

Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών / προϊόντων

Εξετάζεται η περιγραφή του αντίστοιχου πεδίου της Αίτησης Στήριξης στις προτάσεις των
υποδράσεων, όπου περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο δίνεται η δυνατότητα παροχής
συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα (π.χ.
κατάλυμα και παροχή δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού). Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται
από σχετικές δαπάνες ή προτιμολόγια.

34.

Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268)

Προκύπτει από την εξέταση των σχετικών πεδίων της Αίτησης Στήριξης και αφορά την
χωροθέτηση της πράξης εντός της περιοχής παρέμβασης (Πίνακας Τοπικών Κοινοτήτων και
σχετικός Χάρτης περιοχής παρέμβασης) ως εξής :




35.

Ορεινές περιοχές, βαθμολογούνται με 100
Μειονεκτικές περιοχές, βαθμολογούνται με 50
Λοιπές περιοχές, βαθμολογούνται με 0.

Αναγκαιότητα της πράξης

Εξετάζεται από την περιγραφή στην Αίτηση Στήριξης αν υπάρχει ή όχι παρόμοια υπηρεσία /
υποδομή στην περιοχή της Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας. Τεκμηριώνεται με σχετική βεβαίωση
αρμόδιας αρχής/φορέα (π.χ. Επιμελητήριο, Εμπορικός σύλλογος, Δημόσια / Δημοτική αρχή, κ.α.).

36.

Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)

Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από την αιτιολόγηση στην Αίτηση Στήριξης της συνάφειας
του σχεδίου με την στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS) της Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Για τη συσχέτιση και συνάφεια της πρότασης με τη RIS3, έχουν ορισθεί στο Παράρτημα 20 της
πρόσκλησης ποιοι ΚΑΔ αντιστοιχούν στη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της
Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020 RIS3.

37.

Σχετική εμπειρία παρόχου στην επαγγελματική κατάρτιση

Προκύπτει από την εξέταση των σχετικών πεδίων της Αίτησης Στήριξης, όπου εξετάζεται εάν ο
φορέας παροχής της επαγγελματικής κατάρτισης έχει υλοποιήσει τουλάχιστον τρία (3) έργα
επαγγελματικής κατάρτισης την τελευταία πενταετία. Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω θα
πρέπει να προσκομίζονται κατά περίπτωση:


Έναρξη στην Δ.Ο.Υ./ΚΑΔ ή/και



Πιστοποίηση παρόχου από δημόσιο φορέα



Βεβαίωση αρμόδιου φορέα για υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων

38.

Διαθεσιμότητα υλικοτεχνικής υποδομής

Προκύπτει από την εξέταση των σχετικών πεδίων της Αίτησης Στήριξης, όπου εξετάζεται εάν ο
φορέας παροχής της επαγγελματικής κατάρτισης διαθέτει πιστοποιημένες δομές μεταφοράς
γνώσης από ΕΟΠΠΕΠ (πιστοποιητικό σε ισχύ) ή πρόσβαση σε αυτές. Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται
από την προσκόμιση κατά περίπτωση:


Ιδιωτικών Συμφωνητικών Μίσθωσης ή Κατοχής και



Φωτογραφική Τεκμηρίωση



Βεβαίωση πιστοποιημένης δομής από δημόσιο φορέα (σε ισχύ)

39.

Διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού προσωπικού

Προκύπτει από την εξέταση των σχετικών πεδίων της Αίτησης Στήριξης, όπου εξετάζεται εάν ο
φορέας παροχής της επαγγελματικής κατάρτισης διαθέτει επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό για
την υλοποίηση της πρότασης. Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται από την προσκόμιση κατά περίπτωση:


Ιδιωτικών Συμφωνητικών συνεργασίας ή/και



Συμβάσεις.

40.

Πρόβλεψη ενεργειών δράσεων προβολής

Προκύπτει από την εξέταση του σχετικού πεδίου της Αίτησης Στήριξης και τεκμηριώνεται από την
ύπαρξη αντίστοιχων δαπανών και σχετικών προτιμολογίων.
Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει των κανονισμών (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14) οι
ανωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.

6. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Γενικά:
1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα ή
νομίμως επικυρωμένα. Σε περίπτωση υποβολής φωτοαντιγράφων θα πρέπει επιπλέον
να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται ότι "τα φωτοαντίγραφα
που προσκομίζονται στο φάκελο υποψηφιότητας είναι πιστά αντίγραφα των
πρωτοτύπων".
2. Οι απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις είναι της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
(Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, τις
σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις, που αφορούν το ίδιο το νομικό πρόσωπο, υπογράφει ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
3. Δικαιολογητικά αλλοδαπών υποψηφίων, εφόσον εκδίδονται από αλλοδαπή αρχή, πρέπει
να είναι επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά. Σε διαφορετική περίπτωση δεν
λαμβάνονται υπόψη. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι
δεν εκδίδεται κάποιο/κάποια από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν καλύπτουν όλες
τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του
υποψηφίου ή, αν ούτε αυτή προβλέπεται, από Υπεύθυνη Δήλωσή του ενώπιον
δικαστικής ή άλλης αρχής της χώρας εγκατάστασής του, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά και ότι ο υποψήφιος
πληροί τα κατά τα ανωτέρω απαιτούμενα.

