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ΘΕΜΑ: «Απαντήσεις σε ερωτήµατα προκηρύξεων τοπικών προγραµµάτων προσέγγισης
LEADER»
Σε συνέχεια ερωτηµάτων των ΟΤ∆ που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο προσκλήσεων
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σηµειώνονται τα ακόλουθα:
1. Σε ό,τι αφορά στην επιλεξιµότητα του ΦΠΑ, σηµειώνονται τα ακόλουθα:
Στο άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ)1698/2005 προβλέπεται ότι ο ΦΠΑ είναι µη επιλέξιµη
δαπάνη εξαιρούµενου του µη ανακτήσιµου ΦΠΑ, όταν επιβαρύνει πράγµατι και
οριστικά άλλους δικαιούχους, εκτός των µη υποκείµενων στο φόρο που ορίζονται στο
άρθρο 4, παράγραφος 5, πρώτο εδάφιο της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 17 Μαΐου 1977.
Ειδικότερα, προκειµένου να θεωρηθεί επιλέξιµος ο ΦΠΑ πρέπει να πληρούνται
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
•

Ο δικαιούχος να µην είναι κράτος ή περιφέρεια ή δήµος ή κοινότητα ή άλλος
οργανισµός δηµοσίου δικαίου, διότι αυτοί είναι µη υποκείµενοι στο φόρο σύµφωνα
µε το άρθρο 13(1) της οδηγίας 2006/112/EC, η οποία αντικατέστησε την οδηγία
77/388/ECC.

•

Ο Φόρος να µην µπορεί να ανακτηθεί από το δικαιούχο.

Με βάση τα παραπάνω, ο ΦΠΑ για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι
επιλέξιµος, ωστόσο θα καταβληθεί προσπάθεια κάλυψής του από εθνικούς πόρους. Η
επιλεξιµότητα του ΦΠΑ για λοιπούς φορείς εξετάζεται κατά περίπτωση µε βάση τα
ανωτέρω.
2. Μονάδες παραγωγής προϊόντων catering εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης L313-6.
Στη δράση αυτή δε θεωρείται επιλέξιµη αγορά αυτοκινήτων – ψυγείων για τη µεταφορά
προϊόντων.
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3. Επιχείρηση µε αντικείµενο τη φιλοξενία µικρών ζώων θα µπορούσε να ενταχθεί στο
πλαίσιο της δράσης L312-2 "Ιδρύσεις, επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών".
4. Σε ό,τι αφορά στην ίδρυση ξυλουργικής, βιοτεχνικής µονάδας που θα παράγει ξύλινα
µπρικέτα και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας µε την αρµόδια ∆/νση, σηµειώνεται ότι
αυτή µπορεί να ενισχυθεί α) στο πλαίσιο της δράσης L123β εφόσον επεξεργάζεται
βιοµηχανικά υπολείµµατα ξυλείας, β) στο πλαίσιο της δράσης L312-1 εφόσον
επεξεργάζεται γεωργικά υπολείµµατα (κλαδιά κ.λπ.). Στην περίπτωση πρότασης το
φυσικό αντικείµενο της οποίας περιλαµβάνει ενέργειες διαφορετικών δράσεων, ισχύουν
τα αναφερόµενα στο άρθρο 18, σηµείο 3 της ΚΥΑ 401/10-3-2010.
5. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην αριθ. 1577/22-7-2010 Υ.Α. και λαµβάνοντας υπόψη
τις απαιτήσεις του Αστικού Κώδικα µισθωτήρια συµβόλαια διάρκειας µεγαλύτερης των
9 ετών θα πρέπει, προκειµένου να είναι έγκυρα και να εξασφαλίζουν την πληρότητα του
κριτηρίου επιλεξιµότητας 2.5, να έχουν συνταχθεί συµβολαιογραφικά και να έχουν
µεταγραφεί στο αρµόδιο υποθηκοφυλακείο.
6. Στη δράση L321-3 "Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και
διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής
κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών" µπορεί να
δικαιολογηθεί η ενίσχυση ενεργειών όπως βιβλίο, λεύκωµα, CD, DVD, εφόσον αυτά
υλοποιηθούν στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης µιας πολιτιστικής εκδήλωσης και
αποτελούν το τελικό παραδοτέο έρευνας καταγραφής πολιτιστικών, λαογραφικών και
ιστορικών στοιχείων κληρονοµιάς µε στόχο τη διατήρηση και ανάδειξή τους. Επιπλέον,
ενέργειες όπως φωτογράφιση ή παραγωγή βίντεο µπορούν να υλοποιηθούν στο
πλαίσιο παραγωγής εκθεσιακού υλικού, χωρίς να ενισχύεται η αναπαραγωγή τους µε
σκοπό τη διανοµή. Εκτός των ανωτέρω, ενέργειες που αποσκοπούν στην ανάδειξη των
πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων κληρονοµιάς της περιοχής
εφαρµογής του τοπικού προγράµµατος εντάσσονται στη δράση L313-4 "Προβολή και
προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών".
7. Σε ό,τι αφορά επενδύσεις µεταποίησης – συντήρησης αµπελόφυλλου, αυτές µπορούν
να ενταχθούν στη δράση L123α, στον τοµέα των οπωροκηπευτικών.
8. Σε ό,τι αφορά επενδύσεις που χρησιµοποιούν ως πρώτη ύλη τυρί, το οποίο στη
συνέχεια κόβουν και συσκευάζουν σε διάφορες µορφές (τριµµένο, φέτες κ.λπ.), αυτές
µπορούν να ενταχθούν στη δράση L312-3 "Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί
επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση".

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ∆ΙΒΑΡΗΣ
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Αποδέκτες προς ενέργεια: ΟΤ∆ – Έδρες τους
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Αποδέκτες προς κοινοποίηση: α) ΕΥ∆ ΠΑΑ, β) ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα

3.

Εσωτερική ∆ιανοµή: Μονάδες Β΄, Γ΄ και ∆΄
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