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ΜΕΤΡΟ 4.2
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Με την έκδοση Υπουργικών Απόφασεων του ΥΠ.Α.Α.Τ. καθορίζονται οι λεπτομέρειες
εφαρμογής των Δράσεων του Μέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση,
εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Π.Α.Α. 2014-2020.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 250 εκατ. €.
Η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στη Δράση 4.2.1 εκδόθηκε ήδη
και αναμένονται στο αμέσως προσεχές διάστημα οι προσκλήσεις για τις άλλες δύο
Δράσεις του Μέτρου 4.2.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.2
Το Μέτρο αποτελείται από 3 δράσεις:
ΔΡΑΣΗ 4.2.1 - Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
(τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ)
ΔΡΑΣΗ 4.2.2 - Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικά
προϊόντα μη γεωργικά
(τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ)
Οι φορείς που αιτούνται ενίσχυση στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης θα
πρέπει να δραστηριοποιούνται στην παραγωγή γεωργικού προϊόντος
και να αξιοποιούν το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη που θα το μεταποιούν
περαιτέρω, ώστε να λαμβάνουν τελικά μη γεωργικό προϊόν.
ΔΡΑΣΗ 4.2.3 - Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από
επαγγελματίες αγρότες
(Περιλαμβάνονται και τελικά προϊόντα μη γεωργικά)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
• Για τη Δράση 4.2.1: οι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
• Για τη Δράση 4.2.2: οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
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• Για τη Δράση 4.2.3: οι επαγγελματίες αγρότες

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τα κριτήρια επιλογής - βαθμολόγησης ανά Δράση, αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
Οι επιλέξιμοι κλάδοι προς ενίσχυση στο πλαίσιο κάθε Δράσης είναι οι εξής:

Δράση 4.2.1
Η Δράση αφορά τη μεταποίηση και εμπορία στους κάτωθι κλάδους γεωργικών
προϊόντων:
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α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.
- Ίδρυση σφαγείου μόνο σε νησιωτικές περιοχές & δυναμικότητας έως 400 τόνους/έτος.
- Ίδρυση σφαγείων πουλερικών μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.
β) Γάλα.
γ) Αυγά.
δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.
ε) Ζωοτροφές.
στ) Δημητριακά.
ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).
η) Οίνος.
θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.
ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων).
ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.
ιβ) Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό.
ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές
πρώτες ύλες)

Δράση 4.2.2
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται οι εξής κλάδοι τελικών μη γεωργικών προϊόντων:
α) Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
β) Ζυθοποιία
γ) Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά
προϊόντα)
δ) Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
ε) Μονάδες πυρηνελαιουργείων
στ) Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής
προέλευσης
ζ) Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων
κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, γάλα γαϊδούρας, κ.α.)
η) Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών
θ) Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.
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ι) Αξιοποίηση παραπροϊόντων (5Ε προτεραιότητα)
ια) Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες
ιβ) Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού

Δράση 4.2.3
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται οι εξής κλάδοι γεωργικών προϊόντων:
α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.
β) Γάλα.
γ) Αυγά.
δ) Σηροτροφία– σαλιγκαροτροφία
ε) Ζωοτροφές.
στ) Δημητριακά.
ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).
η) Οίνος - Αμπελουργία
θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.
ι) Άνθη
ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.
ιβ) Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό.
ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές
πρώτες ύλες)
ιδ) Μέλι και επεξεργασία προϊόντων κυψέλης
Επίσης, ενισχύονται και οι εξής κλάδοι τελικών μη γεωργικών προϊόντων.
α) Επεξεργασία καπνού
β) Ζυθοποιία
γ) Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά
προϊόντα)
δ) Παραγωγή αιθέριων ελαίων
ε) Μονάδες παραγωγής
αμπελοοινικής προέλευσης

αποσταγμάτων,

ποτών

από

οπωροκηπευτικά

ή

στ) Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων
κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, γάλα γαϊδούρας, κ.α.)

4

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Στο πλαίσιο των Δράσεων ενισχύονται δαπάνες ίδρυσης, εκσυγχρονισμού και
συγχωνεύσεων μονάδων όσον αφορά τις εξής κατηγορίες:
1) Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης
περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10%
του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην
βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο
15 %.
2) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι
ανάγκες της μονάδας.
3) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού.
Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό
που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας, ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος και επεξεργασίας
αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής
επένδυσης.
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού,
παρόμοιας κατηγορίας, μεγέθους ή δυναμικότητας, ακόμη και όταν γίνεται με
εγκατάσταση καινούργιου, εφόσον ο εξοπλισμός που αντικαθίσταται δεν έχει
αποσβεστεί.
4) Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:
i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να
διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και
στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν).
Ενδεικτικά αναφέρονται: φορτηγά – σιλό μεταφοράς χύμα αλεύρου, ισοθερμικά
βυτία αναγκαία για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης –
μεταποίησης, βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων
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ελαιοτριβείων και διασποράς τους σε γεωργική γη, ψυγεία αποκλειστικά για
χονδρεμπορία προϊόντων οχήματα για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς
τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία
(Καν. (ΕΚ) 1069/2009 και Καν. (ΕΚ) 142/2011), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε
ίδρυση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής.
Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως
περονοφόρα, ανυψωτικά).
5) Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς
(όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.), τα οποία
εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το
ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια του
τροφίμου που καταναλώνει.
6) Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων,
δικτύων

ενδοεπικοινωνίας,

ηλεκτρονικών

υπολογιστών

και

περιφερειακών

μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων
πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).
7) Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της
μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για
συμβουλές

σχετικά

με

την

περιβαλλοντική

και

οικονομική

βιωσιμότητα,

συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
8) Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις
διπλωμάτων

ευρεσιτεχνίας,

αδειών,

δικαιωμάτων

διανοητικής

ιδιοκτησίας,

εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος,
έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία,
σήμανση).
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Οι δαπάνες εργασιών, εξαιρουμένων των γενικών δαπανών, είναι επιλέξιμες από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης.

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Τα όρια των προϋπολογισμών των αιτήσεων στήριξης ανά Δράση είναι τα εξής:
Δράση

Κατώτατος αιτούμενος
επιλέξιμος προϋπολογισμός

4.2.1
4.2.2
4.2.3

Ανώτατος αιτούμενος
επιλέξιμος προϋπολογισμός

100.000 €
100.000 €
50.000 €

10.000.000 €
5.000.000 €
300.000 €

Οι δικαιούχοι της Δράσης 4.2.3, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση και στο πλαίσιο
του Δράσης 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) δύναται να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο με
συνολικό προϋπολογισμό αθροιστικά για το Μέτρο 4.1 και τη Δράση 4.2.3 έως
500.000 €.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Δράση 4.2.1
Η ένταση ενίσχυσης για τη Δράση αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
(ΠΛΗΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ)
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
Θεσσαλία
Ήπειρος
Δυτική Ελλάδα
Κεντρική Μακεδονία
Ιόνια Νησιά
Πελοπόννησος
Κρήτη
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Στερεά Ελλάδα
Δυτική Μακεδονία
Αττική

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

75%

50%

40%

Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20%, υπό τον όρο ότι η ανώτατη
συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, στην περίπτωση δράσεων που
συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών.
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Δράση 4.2.2
Η ένταση ενίσχυσης για τη Δράση 4.2.2. καθορίζεται ως εξής:
α) για έργα συνολικού προϋπολογισμού έως 300.000€ η ενίσχυση εμπίπτει στους
περιορισμούς του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) και ανέρχεται στο 65% των
επιλέξιμων δαπανών της αίτησης.
β) για έργα άνω των 300.000€ η ενίσχυση θα χορηγείται βάσει του άρθρου 44 του
Καν. (ΕΕ) 702/2014 και σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών στον εν
ισχύ εγκεκριμένο από την ΕΕ περιφερειακό χάρτη ενισχύσεων, όπως ισχύει κάθε φορά.
Δράση 4.2.3
Η ένταση ενίσχυσης για τη Δράση 4.2.3. όταν
Α. το τελικό προϊόν είναι γεωργικό έχει ως εξής:


Μικρά Νησιά του Αιγαίου: 75%.



Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 50%.



Λοιπές Περιοχές: 40%.

Β. το τελικό προϊόν είναι μη γεωργικό, εμπίπτει στους περιορισμούς του Καν. (ΕΕ)
1407/2013 (de minimis) και ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και συνοδεύεται από το
φάκελο υποψηφιότητας, που περιλαμβάνει τεχνικοοικονομική μελέτη και τα
παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής. Ακολούθως υποβάλλονται και
σε έντυπη μορφή.
•

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης ανά ΑΦΜ και

περιοχή υλοποίησης.
•

Η αίτηση στήριξης μπορεί να αφορά περισσότερες από μία δράσεις ή

παραγωγικούς κλάδους ανά δράση.
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•

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη Δράση 4.2.1 και για έργα

προϋπολογισμού από 600 χιλ. € και άνω ορίζεται από τις 16/5/2017 έως και τις
18/8/2017.
Για τις άλλες δύο Δράσεις του Μέτρου η περίοδος θα καθοριστεί με την έκδοση των
σχετικών προσκλήσεων στο αμέσως προσεχές διάστημα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1) Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού επιχείρησης ή αντίγραφο
καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού για τους δικαιούχους με μορφή
εταιρείας. Στις περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων η νομική μορφή είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
προσκομίζεται υποχρεωτικά το ΦΕΚ δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού και της
τελευταίας τροποποίησής του. Για επιτηδευματίες απαιτείται η έναρξη στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ..
2) Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. με αναφορά στη μετοχική σύνθεση του κεφαλαίου για τους
δικαιούχους με μορφή εταιρείας. Για τις εταιρείες που δεν έχουν εγγραφεί στο
Γ.Ε.ΜΗ. ζητείται Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Μετόχων με την ισχύουσα κατάσταση
όλων των μετόχων. Τα ίδια ισχύουν και στις περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών. Για
τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις ζητείται αντίγραφο του Βιβλίου Μητρώου Μελών, με
Υπεύθυνη Δήλωση πιστότητας αντιγράφου.
3) - Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως για τα δύο (2) προηγούμενα έτη αυτού
της αίτησης, υπογεγραμμένοι αρμοδίως και δημοσίευση αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ., στο
Φ.Ε.Κ. ή ανακοίνωση προς το Εθνικό Τυπογραφείο.
- Καταστάσεις Οικονομικών στοιχείων (Έντυπο Ε3) ή/και Έντυπα δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Έντυπο Φ01 10), των δύο (2) προηγουμένων ετών της αίτησης.
- Προσάρτημα ή Έκθεση Διαπιστώσεως Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, των δύο (2)
προηγουμένων ετών της αίτησης. (για τις εταιρείες που είναι υπόχρεοι)
- Φύλλο Μερισμού με υπογραφές νομίμου εκπροσώπου και φοροτεχνικού, των δύο
(2) προηγουμένων ετών της αίτησης. (για τις εταιρείες που είναι υπόχρεοι)
- Ακριβές απόσπασμα πρακτικού με ορισμό διαχειριστικής αμοιβής εταίρων ή
μετόχων. Εάν δεν προβλέπεται τέτοιου είδους διοικητικό κόστος απαιτείται η
προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης νομίμου εκπροσώπου του φορέα για τη μη
χορήγηση διαχειριστικής αμοιβής.
- Για τους εταίρους ή μετόχους του φορέα απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των
κάτωθι:
Ιδιώτες εταίροι ή μέτοχοι
- Εκκαθαριστικά σημειώματα της Δ.Ο.Υ. ενός εκάστου των ιδιωτών εταίρων ή μετόχων
που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω των 10% του συνόλου εταιρικών μεριδίων ή
μετοχών, δύο (2) προηγούμενων ετών της αίτησης.
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Επιτηδευματίες Εταίροι ή Μέτοχοι (ατομικές επιχειρήσεις ή Ν.Π.Ι.Δ.)
- Καταστάσεις Οικονομικών στοιχείων (Έντυπο Ε3) ή/και Έντυπα δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Έντυπο Φ-01 10), ενός
εκάστου των ιδιωτών εταίρων ή μετόχων που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω των 10%
του συνόλου εταιρικών μεριδίων ή μετοχών, των δύο (2) προηγουμένων ετών της
αίτησης.
- Προσάρτημα ή Έκθεση Διαπιστώσεως Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ενός εκάστου των
ιδιωτών εταίρων ή μετόχων που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω των 10% του συνόλου
εταιρικών μεριδίων ή μετοχών, των δύο (2) προηγουμένων ετών της αίτησης. (για τις
εταιρείες που είναι υπόχρεοι)
- Έντυπα Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, για διάστημα δύο (2) ετών πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
- Για όλες τις συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις του φορέα απαιτείται
επιπλέον η προσκόμιση των κάτωθι:
- Καταστάσεις Οικονομικών στοιχείων (Έντυπο Ε3) ή/και Έντυπα δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Έντυπο Φ-01 10), των
δύο (2) προηγουμένων ετών της αίτησης.
- Προσάρτημα ή Έκθεση Διαπιστώσεως Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, των δύο (2)
προηγουμένων ετών της αίτησης. (για τις εταιρείες που είναι υπόχρεοι)
- Έντυπα Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, για διάστημα δύο (2) ετών πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
Συγχωνεύσεις Οργανώσεων Παραγωγών:
Δικαιολογητικά συγχώνευσης
- Δικαστική απόφαση συγχώνευσης.
- ΑΦΜ νέου φορέα
Ισολογισμοί δύο ετών
• Τα υποβαλλόμενα οικονομικά στοιχεία θα είναι υπογεγραμμένα από το λογιστή
και το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα της αίτησης ενίσχυσης και τα έντυπα
θεωρημένα από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή το σύστημα TAXIS.
Β. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
4) Τίτλοι ιδιοκτησίας οικοπέδου ή και εγκαταστάσεων όπου πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η επένδυση, οι οποίοι να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
μεταγραφής και βαρών.
Κατά την αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης γίνονται αποδεκτές και οι περιπτώσεις
μίσθωσης οικοπέδων και εγκαταστάσεων με ιδιωτικό συμφωνητικό υπό την
προϋπόθεση προσκόμισης, πριν την οριστική ένταξη, της συμβολαιογραφικής πράξης
και του πιστοποιητικού μεταγραφής, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10)
ετών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων του
διοικητικού ελέγχου.
Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
5) Οι αιτήσεις ενίσχυσης θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τεχνικά σχέδια
ανεξάρτητα από το είδος του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
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Τα τεχνικά σχέδια θα περιλαμβάνουν: τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα
κάλυψης, κατόψεις, σχέδια διάταξης μηχανολογικού εξοπλισμού με σχετικό
υπόμνημα, τόσο της υφιστάμενης όσο και της προτεινόμενης κατάστασης.
Είναι δυνατή η αναζήτηση πρόσθετων τεχνικών σχεδίων από τον αιτούντα, εφόσον
κριθεί αναγκαίο.
6) Η επιλογή του προτεινόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού πρέπει να
υποστηρίζεται από τρεις (3) απολύτως συγκρίσιμες γραπτές προσφορές
συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα ενημερωτικά φυλλάδια με αναφορά στα τεχνικά
χαρακτηριστικά του, ή από τους επίσημους τιμοκαταλόγους των προμηθευτών.
7) Αναλυτικός προϋπολογισμός κόστους των κτηριακών εγκαταστάσεων
(προμετρήσεις), συνοδευόμενος από δύο τουλάχιστον γραπτές εργολαβικές
προσφορές.
Δ. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
8) Άδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας, όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα
νομοθεσία. (αριθμ.οικ.12684/92/21-11-2014 – ΦΕΚ 3181/Β΄, όπως ισχύει κάθε φορά)
Γίνονται δεκτές αιτήσεις ενίσχυσης υφισταμένων μονάδων των οποίων προσωρινά
έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας, εφόσον με την προτεινόμενη αίτηση ενίσχυσης
ικανοποιούνται οι όροι της ανάκλησης.
9) Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού προβλεπόμενης κατάστασης
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σχετικά στην εθνική νομοθεσία. Στην περίπτωση που
δεν έχει ήδη εκδοθεί η σχετική άδεια θα πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης
ενίσχυσης, να προσκομίζεται αντίγραφο του αιτήματος του φορέα για την έκδοσή της
από τις αρμόδιες υπηρεσίες με το συνημμένο ερωτηματολόγιο προς την
αδειοδοτούσα αρχή, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Υ.Α.483/2012 (ΦΕΚ 158/Β΄),
όπως ισχύει κάθε φορά.
Η προσκόμιση της άδειας αυτής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωμή
του επενδυτικού σχεδίου.
10) Άδεια δόμησης
 Στις περιπτώσεις ιδρύσεων – επεκτάσεων – μετεγκαταστάσεων, εφόσον κατά την
υποβολή της αίτησης στήριξης ο δικαιούχος δεν διαθέτει Άδεια Δόμησης, θα πρέπει
τουλάχιστον να προσκομίσει την Αίτηση Έγκρισης Δόμησης που υποβλήθηκε στην
Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) του οικείου Δήμου για την έκδοση Έγκρισης Δόμησης.
Η Άδεια Δόμησης θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομιστεί μαζί με τα
δικαιολογητικά του αιτήματος καταβολής της πρώτης δόσης δημόσιας ενίσχυσης.
 Για την καταβολή της τελικής δόσης δημόσιας ενίσχυσης ο δικαιούχος οφείλει να
προσκομίσει το Πιστοποιητικό Ελέγχου κατασκευής (ΠΕΚ) και θεωρημένη την Άδεια
Δόμησης μαζί με τα δικαιολογητικά του αιτήματος τελικής δόσης δημόσιας
ενίσχυσης.
 Σε περίπτωση επέκτασης ή εκσυγχρονισμού μηχανολογικού εξοπλισμού είναι
υποχρεωτική η προσκόμιση της ήδη υπάρχουσας πολεοδομικής άδειας θεωρημένης
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ακόμα και στις περιπτώσεις που στην αίτηση
στήριξης δεν ζητείται ενίσχυση για κτηριακές εγκαταστάσεις.
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Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
11) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και για να εκδοθεί η απόφαση ένταξης στο
Μέτρο, ο εν δυνάμει δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών
από την ημερομηνία έκδοσης του τελικού πίνακα κατάταξης, τα κάτωθι:
1) αντίγραφο κίνησης (extrait) του τραπεζικού λογαριασμού που θα χρησιμοποιηθεί
υποχρεωτικά για την υλοποίηση της επένδυσης από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο
δικαιούχος έχει κατατεθειμένα τα ίδια κεφάλαια, βάσει επιλέξιμου χρηματοδοτικού
σχήματος, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση της επένδυσης και για
τα οποία έχει βαθμολογηθεί.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει προβεί σε έναρξη εργασιών μετά την κατάθεση της
αίτησης ενίσχυσης και πριν τη λήψη της απόφασης οριστικής έγκρισης, θα πρέπει να
προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει το ύψος των εξοφλημένων
τιμολογίων για τις υλοποιηθείσες δαπάνες και θα προσκομίζει το extrait για το υπόλοιπο
του ποσού των προβλεπόμενων ιδίων κεφαλαίων. Ο δικαιούχος οφείλει να έχει
καταναλώσει τα ίδια κεφάλαια κατά προτεραιότητα και να συμπεριλάβει το σύνολο των
αντίστοιχων τιμολογίων στο αίτημα πρώτης πληρωμής που θα υποβάλει.
2) Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο δικαιούχος χρησιμοποιεί για την υλοποίηση
κεφάλαια προέλευσης εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομισθούν
επιπλέον όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την προέλευση των ιδίων κεφαλαίων.
3) Αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης του οικοπέδου και των
εγκαταστάσεων που θα υλοποιηθεί η επένδυση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα
(10) ετών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης του οριστικού πίνακα των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης καθώς και του πιστοποιητικού μεταγραφής. Η ανωτέρω
προϋπόθεση ισχύει και για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στους χώρους που
διατίθενται από τον ΟΚΑΑ Α.Ε.
Σε περίπτωση που η ήδη υπάρχουσα συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης δεν καλύπτει
την απαιτούμενη δεκαετία, θα προσκομίζεται ανάλογη παράταση αυτής.
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PROTYPON - ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Η PROTYPON είχε 100% επιτυχία στην ένταξη επενδυτικών σχεδίων μεταποίησης
και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων στο πλαίσιο του αντιστοίχου Μέτρου
123Α του Π.Α.Α. 2007-2013.

Επικοινωνήστε μαζί μας
για αναλυτική ενημέρωση και προέλεγχο επιλεξιμότητας στις 3 Δράσεις του Μέτρου 4.2.
Η PROTYPON παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που
καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη
έμφαση στους τομείς της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής, της μεταποίησης, τυποποίησης, διάθεσης και προώθησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, της ιχνηλασιμότητας, καθώς και της προστασίας
του περιβάλλοντος.
Διαθέτοντας σημαντική τεχνογνωσία κι έμπειρο προσωπικό στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, είναι σε θέση να σας παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη κατά το σχεδιασμό, τη σύνταξη και παρακολούθηση της δικής σας επενδυτικής πρότασης.

PROTYPON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Λεωφ. Βουλιαγμένης & Δωδεκανήσου 3
174 56 Άλιμος, Αθήνα
ΤΗΛ: 210 9933888
FAX: 210 9957377
Email: info@protypon.eu
www.protypon.eu

