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1. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΑΞΕΩΝ   
 

 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 (ΠΑΑ) 

ΜΔΣΡΟ 19.2 ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΔ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ (ΣΑΠΣοΚ) 

ΟΣΓ: ΣΡΙΥΩΝΙΓΑ Α.Δ. ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ 

α/α 
Περιγραθή κριηηρίοσ 

ΔΚΠΛΗΡΩΗ 
ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ Γικαιολογηηικά Σεκμηρίωζης 

  
  ΝΑΙ ΟΥΙ  

1 
Πιεξνχληαη φιεο νη γεληθέο θαη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ ΚΑΝ. (ΔΔ) 651/2014 θαη ηνπ 
εθαξκνδφκελνπ άξζξνπ 

   Αίηεζε ζηήξημεο 

2 Πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Καλ. Δ.Δ. 1407/2013    Αίηεζε ζηήξημεο 

3 
Δκπξφζεζκε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη απνζηνιή ηνπ απνδεηθηηθνχ θαηάζεζεο θαη 
ηνπ επηζπλαπηφκελνπ πιηθνχ ζηελ ΟΤΓ ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε. 

    
 αξ. πξση. ΟΤΓ, Αίηεζε Σηήξημεο, 

δηθαηνινγεηηθά 

4 Η πξφηαζε ζπλνδεχεηαη απφ κειέηε βησζηκφηεηαο.      Μειέηε Βησζηκφηεηαο 

5 
Η πξφηαζε ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζην ππφδεηγκα ηεο  αίηεζεο ζηήξημεο. 

     
Αίηεζε ζηήξημεο 

πξνζθνξέο/πξνηηκνιφγηα 

6 
Απνδεηθλχεηαη ε θαηνρή ή ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, ζην νπνίν πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ηεο 
πξφηαζεο.  

     
Απνδεηθηηθά θαηνρήο ρξήζεο αλάινγα κε 
ηελ πεξίπησζε, βεβαίσζε ρξήζεσλ γεο, 

πηζηνπνηεηηθφ βαξψλ. 

7 

Η πξφηαζε είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηγξαθή, ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηεο 
πξνθεξπζζφκελεο ππνδξάζεο. Μεηαμχ άιισλ ζα πξέπεη ν ζπλνιηθφο πξνηεηλφκελνο 
πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο λα κελ ππεξβαίλεη ην φξην πνπ θαζνξίδεηαη ζην ΠΑΑ . 
Δηδηθφηεξα κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο πξάμεσλ θαη επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο 600.000€, ζε 
πεξίπησζε κε άπισλ πξάμεσλ θαη 100.000€ ζε πεξίπησζε άπισλ πξάμεσλ. Σε πεξίπησζε 
ρξήζεο ηνπ Καλ 1407/2013 απφ ηνλ δηθαηνχρν, ε ελίζρπζε  δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 
200.000€ Γεκφζηα Γαπάλε, ζπλαζξνίδνληαο θαη ηπρφλ εληζρχζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί ή ζα 
ιεθζνχλ, απφ άιια κέηξα απφ ην θαζεζηψο de minimis, ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηξηψλ 
νηθνλνκηθψλ εηψλ ζε επίπεδν εληαίαο επηρείξεζεο 

     
Αίηεζε ζηήξημεο, θαη Γήισζε de minimis 

(εθφζνλ απαηηείηαη) 
Υπεχζπλεο Γειψζεηο 

8 
Η πξφηαζε αθνξά ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ή πινπνηείηαη εληφο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηεο 
πξνθεξπζζφκελεο ππν-δξάζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

      
Αίηεζε ζηήξημεο, ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα 

(αλ απαηηείηαη) 
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9 

Γηα πξφηαζε εθζπγρξνληζκνχ (θπζηθφ αληηθείκελν): 

α) δελ έρεη ππάξμεη πξνεγνχκελε ελίζρπζε ηνπ ίδηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ αλαπηπμηαθά 
πξνγξάκκαηα, ή 
β) ζηελ πεξίπησζε πξνεγνχκελεο ελίζρπζεο γηα ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν έρεη παξέιζεη θαηά 
ηε ζηηγκή ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πεληαεηία απφ ηελ απφθαζε απνπιεξσκήο ηνπ. 

      Αίηεζε Σηήξημεο Υπεχζπλε δήισζε 

10 
Η πξφηαζε δελ έρεη εληαρζεί / νξηζηηθά ππαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα / θαζεζηψο ηεο 5εο 
πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ γηα ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν.  

      Αίηεζε Σηήξημεο Υπεχζπλε δήισζε 

11 
Η πξφηαζε, εθφζνλ πεξηιακβάλεη ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο: 
 πιεξεί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΚΥΑ 2986/2-12-2016, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά 

      
Αίηεζε ζηήξημεο, δηάγξακκα δφκεζεο, 

αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, πίλαθαο κνξηνδφηεζεο 
(φπνπ απαηηείηαη) 

12 
Η πξφηαζε (είηε εθζπγρξνληζκνχ είηε ηδξχζεσο) αθνξά νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ θπζηθφ 
αληηθείκελν. 

      

Αίηεζε ζηήξημεο, δηάγξακκα δφκεζεο, 
αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, έθζεζε ηεθκεξίσζεο 

ΑΜΔΑ (φπνπ απαηηείηαη), έγθξηζε 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ή Υ.Γ. 

13 Σηελ πξφηαζε δε δειψλνληαη ςεπδή θαη αλαιεζή ζηνηρεία.       Υπεχζπλε δήισζε 

14 Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: λα εμαζθαιίδεηαη ε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ηελ αίηεζε.       
Έλαξμε εξγαζηψλ taxisnet, Άδεηα 

ιεηηνπξγίαο, ζήκα ΔΟΤ (γηα θαηαιχκαηα) 

15 
Γηα επηρεηξήζεηο: λα κελ ζπληζηνχλ πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε θαηά ηελ ρνξήγεζε ηεο 
ελίζρπζεο. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ν Καλ.  (ΔΔ) 1407/2014 ή ν Καλ. (ΔΔ) 1305/2013 ή ην άξζξ. 
22 ηνπ Καλ. (ΔΔ) 651/2014, ην θξηηήξην δελ ιακβάλεηαη ππφςε.  

      

Υπεχζπλε δήισζε (φπνπ απαηηείηαη). 
Γηθαηνινγεηηθά αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο 

επηρείξεζεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην 
παξάξηεκα ΙΙ_3 «Οξηζκφο Πξνβιεκαηηθήο» 

16 
Η κνξθή ηνπ ππνςήθηνπ είλαη ζχκθσλε κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΥΑ 13214/2017, φπσο 
ηζρχεη θάζε θνξά, θαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

      

Αίηεζε ζηήξημεο, Γήισζε ζρεηηθά κε ηελ 
ηδηφηεηα ΜΜΔ, Καηαζηαηηθφ θηι, ζχκθσλα 
κε ηηο δηεπθξηλήζεηο, Απφθαζε ππνβνιήο 
πξφηαζεο, Σηνηρεία λνκίκνπ εθπξνζψπνπ 

17 
Σηνλ ππνςήθην κέρξη θαη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο δελ έρνπλ επηβιεζεί δηνηθεηηθέο 
θπξψζεηο γηα παξαβίαζε Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ ή Δζληθήο Ννκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ 
πινπνίεζε έξγσλ. 

      Υπεχζπλε δήισζε 

18 
Σηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο είλαη Γεκφζηνο Υπάιιεινο ή  εξγαδφκελνο ζε ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ, 
δηαζέηεη ζρεηηθή άδεηα απφ αξκφδην Υπεξεζηαθφ Σπκβνχιην ή  δελ θσιχεηαη απφ δηαηάμεηο ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηεο ΝΙΠΓ.  Τν θξηηήξην δελ εμεηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε Σπλεηαηξηζκψλ.  

      
Υπεχζπλε δήισζε, Άδεηα αξκφδηνπ νξγάλνπ 

ζχκθσλα κε ηηο δηεπθξηλίζεηο  

19 

Ο ππνςήθηνο έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. 
Σηελ πεξίπησζε πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ, ν πεξηνξηζκφο ηζρχεη γηα φια ηα κέιε ηνπο. Ο 
πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη γηα ηηο Αλψλπκεο εηαηξίεο, ηηο Δηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, ΙΚΔ θαη 
ηνπο Σπλεηαηξηζκνχο. 

      Αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ 
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20 Γηα θπζηθά πξφζσπα δηαζθαιίδεηαη φηη δελ ππάξρεη ζέκα πηψρεπζεο.       
Υπεχζπλε Γήισζε ζηελ αίηεζε ζηήξημεο. 

Καηά ηελ έληαμε ζα πξνζθνκηζζεί Βεβαίσζε 
απφ αξκφδηα Γηνηθεηηθή ή Γηθαζηηθή αξρή. 

21 Γηα λνκηθά πξφζσπα δηαζθαιίδεηαη φηη δελ ππάξρεη ζέκα ιχζεο, εθθαζάξηζεο ή πηψρεπζεο.       
Υπεχζπλε Γήισζε ζηελ αίηεζε ζηήξημεο. 

Καηά ηελ έληαμε ζα πξνζθνκηζζεί Βεβαίσζε 

απφ αξκφδηα Γηνηθεηηθή ή Γηθαζηηθή αξρή. 

22 
Γελ έρνπλ ππνβιεζεί πεξηζζφηεξεο απφ κία αηηήζεηο ζηήξημεο αλά ΑΦΜ ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο 
ππνδξάζεο αλά ΤΠ γηα φιε ηελ πεξίνδν 2014-2020. 
 

      
Υπεχζπλε δήισζε, αξρείν ΟΤΓ, κε 

κνλνγξαθή ηνπ Σπληνληζηή ζηελ πξψηε 
ζειίδα ηεο αίηεζεο. 

23 

Ο  ππνςήθηνο  δελ  είλαη   (ή   θαη   δελ  ήηαλ  θαηά  ηελ  1ε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο), 
κέινο ηνπ Υπεξεζηαθνχ Ππξήλα ηεο ΟΤΓ, ζηέιερνο ηνπ θνξέα πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ ΟΤΓ, 
εθπξφζσπνο θνξέσλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο (ΔΓΠ), θαη κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ θνξέα πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ ΟΤΓ. 

      
Υπεχζπλε δήισζε (φπνπ απαηηείηαη), 

κνλνγξαθή ηνπ Σπληνληζηή ζηελ πξψηε 
ζειίδα ηεο αίηεζεο. 

24 Ο  ππνςήθηνο δελ απνηειεί εμσρψξηα / ππεξάθηηα εηαηξεία.       Υπεχζπλε δήισζε. 

25 

Ο ππνςήθηνο απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε ηδίαο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα. 

Σε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ Άξζξνπ 14 ηνπ Καλ 651/2014 έρεη πξνζθνκηζηεί απνδεηθηηθφ 
θαηνρήο ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ηνπιάρηζηνλ ζην 25% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ηεο πξάμεο. 

      
Σρεηηθή Βεβαίσζε Τξάπεδαο ή  Υπεχζπλε 

δήισζε. 

26 

Σην δηθαηνχρν δεν  έρνπλ επηβιεζεί πξφζηηκα ηα νπνία έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή ηζρχ, γηα παξαβάζεηο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα γηα:  Παξάβαζε 
«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο (3 πξφζηηκα/ 3 έιεγρνη) 
ή Αδήισηε εξγαζία (2 πξφζηηκα/ 2 έιεγρνη). 

      Υπεχζπλε δήισζε. 

27 
Γελ εθθξεκεί γηα ηνλ δηθαηνχρν εληνιή αλάθηεζεο εθδνζείζα βάζεη πξνεγνχκελεο απφθαζεο 
ηεο Δπηηξνπήο ή ηνπ Γηθαζηεξίνπ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ).  

      
Υπεχζπλε δήισζε, Φνξνινγηθή 

ελεκεξφηεηα 
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2. ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΕΣΑΗ ΣΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 1: 
Ελζγχεται εάν θ προτεινόμενθ επζνδυςθ πλθροί όλεσ τισ γενικζσ και ειδικζσ προχποκζςεισ του ΜΑΟ. (ΕΕ) 
651/2014 και του εφαρμοηόμενου άρκρου. Υυμπλθρωματικά, υπενκυμίηεται ότι κα πρζπει να 
λαμβάνεται υπ’ όψθ και θ αναλυτικι Σρόςκλθςθ για τθν Χποβολι Σροτάςεων. 
Δπίζεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη θαη ε ζρεηηθή πεχζπλε Γήισζε ζε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 
ΘΑΛ. (ΔΔ) 651/2014 ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ζην Ξαξάξηεκα Η_9 (ζεκεία 9,14,15, 20 αλ απαηηείηαη, θαη 

23). 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 2: 

Ελζγχεται εάν θ προτεινόμενθ επζνδυςθ πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ του ΜΑΟ. (ΕΕ) 1407/2014. 
Υυμπλθρωματικά, υπενκυμίηεται ότι κα πρζπει να λαμβάνεται υπ’ όψθ και θ αναλυτικι Σρόςκλθςθ για 
τθν Χποβολι Σροτάςεων. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 3: 

Ξετά τθν θλεκτρονικι υποβολι, οι δυνθτικοί δικαιοφχοι οφείλουν, εντόσ επτά (7) θμερϊν, να 
υποβάλλουν ςτθν ΡΦΔ αποδεικτικό κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, όπωσ παράγεται από το ΣΥΜΕ μαηί 
με φυςικό φάκελο ο οποίοσ κα περιζχει:  

1. Φθν αίτθςθ ςτιριξθσ, ζτςι όπωσ υποβλικθκε και τυπϊκθκε από το ΣΥΜΕ. 
2. λα τα δικαιολογθτικά που δφναται να εκπλθρϊνουν τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και επιλογισ, 

όπωσ αυτά τίκενται ςτθν πρόςκλθςθ και ςτον παρόντα Ρδθγό.   
 

Εξετάηεται επίςθσ, εάν  θ Αίτθςθ Υτιριξθσ και το Σαράρτθμα αυτισ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα τθσ Πρόςκλθςθσ (αν χρθςιμοποιικθκαν τα τυποποιθμζνα ζντυπα), και θ τυπικι πλθρότθτα 
τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ (ςυμπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κατά περίπτωςθ πεδίων). 
 

Επιπλζον υποβάλλεται θ Χπεφκυνθ Διλωςθ του Σαραρτιματοσ Ι_9 τθσ πρόςκλθςθσ ανάλογα 
διαμορφωμζνθ. 

Ματά τθ φάςθ εξζταςθσ τυχϊν ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων – διευκρινίςεων, εξετάηεται αν αυτά 
υποβλικθκαν εντόσ τθσ κακοριςμζνθσ προκεςμίασ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 4: 

Εξετάηεται θ ορκότθτα, πλθρότθτα και ρεαλιςτικότθτα τθσ Ξελζτθσ Βιωςιμότθτασ, που επιςυνάπτεται 
ςτον παρόντα Ρδθγό (Σαράρτθμα Ι_8). Επιςθμαίνεται ότι θ Ξελζτθ υποχρεωτικά ςυμπλθρϊνεται και 
υποβάλλεται ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (αρχείο excel). 
 

Επιςθμαίνεται ότι κατά τθ ςφνταξθ τθσ μελζτθσ, πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ τα όςα ορίηονται ςτθν ΧΑ 
13214 (30.11.2017) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν υπ.Αρ. 7888/14.09.18 απόφαςθ (άρκρο 16). 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 5: 

Εξετάηεται εάν ζχει ςυνταχκεί ο προχπολογιςμόσ των κτιριακϊν εργαςιϊν με βάςθ τισ τιμζσ μονάδασ του 
Σίνακα Φιμϊν Ξονάδασ, και εάν ζχουν υποβλθκεί προτιμολόγια/προςφορζσ για τισ λοιπζσ δαπάνεσ.  
 

Για τον υπολογιςμό του εφλογου κόςτουσ, ο υποψιφιοσ προςκομίηει οικονομικζσ προςφορζσ για λοιπζσ 
δαπάνεσ πλθν κτιριακϊν υποδομϊν. Εφόςον το μοναδιαίο ανά τεμάχιο κόςτοσ αυτϊν υπερβαίνει, ςε 
αξία τα 1.000€, ι το ςυνολικό ποςό ανά είδοσ υπερβαίνει τα 5.000€ , απαιτοφνται τρεισ (3) ςυγκρίςιμεσ 
προςφορζσ για το εν λόγω τεμάχιο, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ τουλάχιςτον μία (1). Ρι ςυγκρίςιμεσ 
προςφορζσ αφοροφν ομοειδι και εφάμιλλα προϊόντα.  
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Είναι δυνατό να γίνει δεκτι μια προςφορά θ οποία δεν είναι θ πιο ςυμφζρουςα οικονομικά, αρκεί ο 
δικαιοφχουσ να τεκμθριϊνει και θ ΡΦΔ να αποδζχεται, τθν μοναδικότθτα ι τθν υψθλι ποιότθτα ι τισ 
ειδικζσ προδιαγραφζσ  που προςφζρει το προμθκευόμενο προϊόν. 
 

Απαιτείται θ υποβολι του προτεινόμενου προχπολογιςμοφ, εκτόσ από τθν ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι 
μορφι (αρχείο excel) ςφμφωνα με το υπόδειγμα.  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 6: 
Υε περίπτωςθ πράξεων που περιλαμβάνουν επενδφςεισ ςε νζεσ ι υφιςτάμενεσ υποδομζσ, απαιτοφνται 
είτε αποδεικτικά ιδιοκτθςίασ ςτο όνομα του δικαιοφχου είτε μακροχρόνια μίςκωςθ που να καλφπτει 
χρονικι περίοδο, τουλάχιςτον δεκαπζντε (15), ζτθ από τθν δθμοςιοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, επί 
του γθπζδου ι του οικοπζδου ι/και του ακινιτου, ςτισ οποίεσ πραγματοποιοφνται οι επενδφςεισ. Υε 
περίπτωςθ εκςυγχρονιςμοφ χωρίσ επζμβαςθ ςτον φζροντα οργανιςμό του κτιρίου ι ςε περίπτωςθ 
μικρϊν προςκθκϊν που ςυμπλθρϊνουν τθν λειτουργικότθτα του κτιρίου οι οποίεσ ςε κάκε περίπτωςθ 
αποτελοφν λιγότερο από το 10% του αιτοφμενου κόςτουσ, εννζα (9) ζτθ από τθν δθμοςιοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ. 
Ματά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ ςτο τοπικό πρόγραμμα, γίνονται δεκτά προςφμφωνα μίςκωςθσ 
ι αγοράσ γθπζδου ι του οικοπζδου ι/και του ακινιτου (όςον αφορά τα προςφμφωνα μίςκωςθσ και τθν 
αγορά ακινιτου, κα πρζπει να μθν αποτελοφν ανάλθψθ υποχρζωςθσ που κακιςτά μθ αναςτρζψιμθ τθν 
επζνδυςθ ζτςι ϊςτε να πλθροίτε ο χαρακτιρασ κινιτρου ςτθν περίπτωςθ επενδφςεων που υλοποιοφνται 
βάςει του Μαν. ΕΕ 651/2014). 
Ρι παραπάνω χρονικοί περίοδοι, υπολογίηονται από τθν θμερομθνία δθμοςιοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ, 
ανεξάρτθτα από τθν θμερομθνία υπογραφισ των ςχετικϊν εγγράφων. Υε κάκε περίπτωςθ θ θμερομθνία 
υπογραφισ τουσ κα πρζπει να είναι πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. 
Υε κάκε περίπτωςθ το γιπεδο ι το οικόπεδο ι το ακίνθτο κα πρζπει να είναι ελεφκερο βαρϊν 
(απαιτείται πιςτοποιθτικό), εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που το βάροσ ζχει προκφψει από επιχειρθματικό 
δάνειο για τθν ίδια φφςθ επζνδυςθσ ι κα προκφψει από επιχειρθματικό δάνειο για τθν υλοποίθςθ τθσ 
πρόταςθσ ι από δάνειο για τθν αντιμετϊπιςθ φυςικισ καταςτροφισ, από τθν οποία επλιγει θ 
επιχείρθςθ. 
Είναι επιλζξιμθ δαπάνθ θ αγορά οικοδομθμζνθσ ι μθ οικοδομθμζνθσ γθσ, ςε περιπτϊςεισ πράξεων που 
περιλαμβάνουν κτιριακζσ υποδομζσ, για ποςό που μζχρι το 10 % των ςυνολικϊν επιλζξιμων δαπανϊν 
τθσ πράξθσ. Για εγκαταλελειμμζνεσ και πρϊθν βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ που περιλαμβάνουν κτίρια, 
το όριο αυτό αυξάνεται ςτο 15 % (ςε περίπτωςθ χριςθσ του Άρκρου 14 του Μαν 651/2014 είναι 
επιλζξιμεσ μόνο ενεργζσ επιχειρθματικζσ εγκαταςτάςεισ).  
α) Φίτλοι κυριότθτασ : 

1. ςυμβόλαιο πϊλθςθσ, 
2. δωρεά, 
3. γονικι παροχι, 
4. δικαςτικι απόφαςθ αναγνωριςτικι χρθςικτθςίασ, 
5. κλθρονομικι διαδοχι 

β) πολυετζσ μιςκωτιριο ςυμβόλαιο, 
γ) ςφμβαςθ χρθςιδανείου, 
δ) ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ χριςθσ, 
ε) προςφμφωνο μεταβίβαςθσ – αγοραπωλθςίασ ι μίςκωςθσ ακινιτου, ι χρθςιδανείου ι παραχϊρθςθσ 

χριςθσ και 
ςτ) οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο αποδεικνφει κατά περίπτωςθ τθν κατοχι ι χριςθ κυρίωσ ςτισ 

περιπτϊςεισ ανυπαρξίασ τίτλων για δθμόςιεσ εκτάςεισ. 
Φζλοσ, εξετάηεται θ υποβολι βεβαίωςθσ χριςεων γθσ για τθν προβλεπόμενθ κζςθ εγκατάςταςθσ τθσ 
επζνδυςθσ. 
Φο κριτιριο δεν αφορά προτάςεισ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν μόνο άυλεσ ενζργειεσ. 
Επιςθμαίνεται ότι κατά τθ διαδικαςία υπογραφισ των ςυμβάςεων για τισ επιλεχκείςεσ προτάςεισ, κα 
απαιτθκεί (με ποινι απζνταξθσ) θ υποβολι : 

 Σιςτοποιθτικοφ μεταγραφισ,  
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 Σιςτοποιθτικοφ μθ διεκδικιςεων   

 Σιςτοποιθτικοφ Ιδιοκτθςίασ 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΟ 7: 

Εξετάηεται εάν θ πρόταςθ (Αίτθςθ Υτιριξθσ,  Δικαιολογθτικά) είναι ςφμφωνθ με τα περιγραφόμενα που 
περιλαμβάνονται ςτον παρόντα Ρδθγό (ανάλογα με τθν ςχετιηόμενθ εκάςτοτε Τποδράςθ).  

Επιπλζον υποβάλλεται Χπεφκυνθ Διλωςθ του Σαραρτιματοσ Ι_9  (ςθμεία 9 και 29) τθσ πρόςκλθςθσ 

Ξεταξφ άλλων κα πρζπει ο ςυνολικόσ προτεινόμενοσ προχπολογιςμόσ τθσ πρόταςθσ να μθν υπερβαίνει 
το όριο που κακορίηεται ςτο ΣΑΑ . Ειδικότερα μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ πράξεων και επιλζξιμοσ 
προχπολογιςμόσ 600.000€, ςε περίπτωςθ μθ άυλων πράξεων και 100.000€ ςε περίπτωςθ άυλων 
πράξεων. Υε περίπτωςθ χριςθσ του Μαν 1407/2014 από τον δικαιοφχο, θ ενίςχυςθ  δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τισ 200.000€ Δθμόςια Δαπάνθ, ςυνακροίηοντασ και τυχόν ενιςχφςεισ που ζχουν λθφκεί ι κα 
λθφκοφν, από άλλα μζτρα από το κακεςτϊσ de minimis, ςε οποιαδιποτε περίοδο τριϊν οικονομικϊν 
ετϊν.  

Υε περίπτωςθ χριςθσ του Μαν. 1407/2014, υποχρεωτικά υποβάλλεται θ ΔΗΝΩΥΗ DE MINIMIS 
(Σαράρτθμα Ι_7). 

Εξετάηεται αν το φυςικό αντικείμενο τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ δεν ζχει περαιωκεί μζχρι τθν 
θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ ςφμφωνα με τον Μαν. 1303/2013, άρκρο 65, παρ. 6. 

Υθμειϊνεται ότι για όλεσ τισ Χποδράςεισ θ ολοκλιρωςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ 
πράξθσ γίνεται το μζγιςτο ςε τρία (3) ζτθ από τθ ςτιγμι τθσ ζνταξισ τθσ, και ςε κάκε περίπτωςθ μζχρι τισ 
30/06/2023. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 8: 

Εξετάηεται θ ςωςτι και πλιρθσ ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν πεδίων τθσ Αίτθςθσ ςτιριξθσ και το 
τοπογραφικό διάγραμμα (εάν απαιτείται από τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ). 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 9: 

Για προτάςεισ εκςυγχρονιςμοφ, εξετάηεται θ ςωςτι και πλιρθσ ςυμπλιρωςθ τθσ ςχετικισ Χπεφκυνθσ 
Διλωςθσ (Ο. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ-ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ Ι_9), και τθσ 
αίτθςθσ ςτιριξθσ. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 10: 

Εξετάηεται θ ςωςτι και πλιρθσ ςυμπλιρωςθ τθσ ςχετικισ Χπεφκυνθσ Διλωςθσ (Ο. 1599/1986, όπωσ 
ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ-ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ Ι_9), ςχετικά με ότι θ πρόταςθ δεν ζχει ενταχκεί / 
οριςτικά υπαχκεί ςε άλλο πρόγραμμα / κακεςτϊσ τθσ 5θσ προγραμματικισ περιόδου για το ίδιο φυςικό 
αντικείμενο. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 11: 

Εξετάηεται θ ςυμμόρφωςθ ι μθ, με τθν ΜΧΑ 2986/2-12-2016 «Σροςδιοριςμόσ των λειτουργικϊν μορφϊν 
και κατθγοριϊν των τουριςτικϊν καταλυμάτων και λοιπϊν τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων που εντάςςονται 
ςε προγράμματα αρμοδιότθτασ του Χπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Φροφίμων», όπωσ ιςχφει κάκε 
φορά. 

Χποβάλλονται διάγραμμα δόμθςθσ, αρχιτεκτονικά ςχζδια.  
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Υε περίπτωςθ  «Ενοικιαηόμενων επιπλωμζνων δωματίων – διαμεριςμάτων» απαιτοφνται επιπλζον, 
αναλυτικι εμβαδομζτρθςθ ανά δωμάτιο - διαμζριςμα, και Σίνακασ μοριοδότθςθσ κατάταξθσ κλειδιϊν. 

Υε περίπτωςθ κφριων ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων, απαιτείται επίςθσ αναλυτικι εμβαδομζτρθςθ. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 12: 

Εξετάηονται θ ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ Αίτθςθσ Υτιριξθσ, και ειδικότερα ο ςυνολικόσ αναλυτικόσ 
προχπολογιςμόσ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, να αποδεικνφεται ο ολοκλθρωμζνοσ χαρακτιρασ και θ 
λειτουργικότθτα τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ. 

Επίςθσ υποβάλλεται ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων (ι απαλλακτικό αυτισ), ανάλογα με τθ φφςθ τθσ 
πρόταςθσ. Εναλλακτικά, υποβάλλεται Χπεφκυνθ Διλωςθ (Χπόδειγμα ςτο Σαράρτθμα 6 – ςθμείο 22) ςτθ 
οποία δθλϊνεται ότι το ςυγκεκριμζνο δικαιολογθτικό κα υποβλθκεί : 

• επτά (7) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν δθμοςιοποίθςθ του Σίνακα Αποτελεςμάτων, ςε 
περίπτωςθ εγκεκριμζνθσ αίτθςθσ ι 

• επτά (7) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν δθμοςιοποίθςθ του Φελικοφ Σίνακα Ματάταξθσ, ςε 
περίπτωςθ εγκεκριμζνθσ αίτθςθσ από τθν διαδικαςία των ενςτάςεων. 

Εξετάηεται επίςθσ, πωσ θ προτεινόμενθ πράξθ εξαςφαλίηει τθν προςβαςιμότθτα των ατόμων με 
αναπθρία (ςτισ περιπτϊςεισ που απαιτοφνται από τθ φφςθ τθσ πράξθσ). H κετικι απάντθςθ ςτο κριτιριο, 
καλφπτει τισ επιχειριςεισ που κα να λαμβάνουν μζριμνα για τθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε αυτζσ 
ατόμων με αναπθρία, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 7 του Μανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1303/2013 
του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου, τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2013, περί κακοριςμοφ 
γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Φαμείο Σεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Μοινωνικό Φαμείο 
και το Φαμείο Υυνοχισ και τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΜ) αρικ. 1083/2006. 

Επίςθσ, για τθν εξζταςθ του κριτθρίου κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ο ςχετικόσ οδθγόσ του ΕΥΣΑ 2014-
2020 για τθν εξειδίκευςθ του κριτθρίου: «Εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτα άτομα με αναπθρία» 
(βλ. Σαραρτιματα 12 Σρόςκλθςθσ). 

Επιπλζον υποβάλλεται θ Χπεφκυνθ Διλωςθ του Σαραρτιματοσ Ι_9 (ςθμείο 24) τθσ πρόςκλθςθσ. 

Η εξζταςθ του κριτθρίου γίνεται με βάςθ ςχετικά ςτοιχεία/προβλζψεισ τθσ μελζτθσ (π.χ. αρχιτεκτονικά 
ςχζδια), ενϊ παράλλθλα υποβάλλεται από το δυνθτικό δικαιοφχο, ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ  εξαςφάλιςθσ 
τθσ προςβαςιμότθτασ των ατόμων με αναπθρία 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 13: 

Εξετάηεται θ φπαρξθ ςχετικισ αναφοράσ ςτθν Χπεφκυνθ Διλωςθ (Ο. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ-ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ Ι_9) του υποψιφιου δικαιοφχου.  

Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ δθλϊνει ψευδι ςτοιχεία προκειμζνου να λάβει ενίςχυςθ, θ 
αίτθςθ ςτιριξθσ απορρίπτεται ςτθν τρζχουςα πρόκλθςθ και δεν ζχει δικαίωμα κατάκεςθσ αίτθςθσ 
ςτιριξθσ ςε προςκλιςεισ του τρζχοντοσ και του επόμενου θμερολογιακοφ ζτουσ τθσ διαπίςτωςθσ για 
όλα τα ΦΣ. Για τισ ανάγκεσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ θ ΡΦΔ που διαπιςτϊνει τθν διλωςθ ψευδϊν ςτοιχείων 
ςε μια αίτθςθ ςτιριξθσ, κοινοποιεί τα ςτοιχεία του δικαιοφχου ςτθν ΕΧΕ ΣΑΑ, θ οποία με ευκφνθ τθσ 
ενθμερϊνει όλεσ τισ ΡΦΔ. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 14: 
Για τισ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ που κατακζτουν Αίτθςθ Υτιριξθσ, εξετάηεται εάν λειτουργοφν νόμιμα 
για όλεσ τισ δθλωκείςεσ δραςτθριότθτεσ, γεγονόσ που κα πρζπει να τεκμθριϊνεται με τθν προςκόμιςθ 
π.χ. ζναρξθ εργαςιϊν taxisnet, εκτφπωςθ taxisnet με υφιςτάμενουσ ΜΑΔ, Άδειασ Νειτουργίασ ι Υιματοσ 
ΕΡΦ (για καταλφματα) τα οποία βρίςκονται ςε ιςχφ κατά τθν περίοδο υποβολισ τθσ Αίτθςθσ κτλ.   
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ 15: 

Για επιχειριςεισ εξετάηεται θ φπαρξθ ςχετικισ αναφοράσ ςτθν Χπεφκυνθ Διλωςθ (Ο. 1599/1986, όπωσ 
ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) του υποψιφιου δικαιοφχου, ότι δεν ςυνιςτοφν προβλθματικι 
επιχείρθςθ, κατά τθν χοριγθςθ τθσ ενίςχυςθσ. ταν χρθςιμοποιείται ο Μαν.  (ΕΕ) 1407/2014 ι ο Μαν. (ΕΕ) 
1305/2013 το κριτιριο δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Ξία από τισ βαςικζσ προχποκζςεισ (άρ.1 παρ. 4γ του Μαν.) ςυμβατότθτασ με τον Μαν. (Ε.Ε.) 651/2014 
είναι θ μθ ενίςχυςθ προβλθματικϊν επιχειριςεων. Σροκειμζνου να διαςφαλίηεται θ τιρθςθ του 
Μανονιςμοφ ςτο ςθμείο αυτό πρζπει κατά τθν φάςθ τθσ υποβολισ να δθλϊνει υπευκφνωσ από τθν 
αιτοφμενθ τθν ενίςχυςθ επιχείρθςθ, ότι θ επιχείρθςθ δεν είναι προβλθματικι ςφμφωνα με τα 
αναφερκζντα ςτον οριςμό του άρκρου 2 ςθμείο 18 του Μανονιςμοφ. Υτθν ςυνζχεια και προκειμζνου να 
αξιολογθκεί από τθν ΡΦΔ εάν μία επιχείρθςθ είναι προβλθματικι ι όχι, πρζπει να προςκομίηονται από 
τθν αιτοφμενθ τθν ενίςχυςθ επιχείρθςθ τα δικαιολογθτικά του ςθμείου Β του Σαραρτιματοσ ΙΙ_3 
«Ρριςμόσ Σροβλθματικισ» 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 16: 

Εξετάηεται θ μορφι του δικαιοφχου να είναι ςφμφωνθ με τθν ΧΑ 13214/30.11.17, όπωσ ιςχφει κάκε 
φορά, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ περιοριςμοφσ του Άρκρου 3 τθσ πρόςκλθςθσ. 

Ρι δικαιοφχοι μπορεί να είναι πολφ μικρζσ ζωσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 
2003/361/ΕΜ τθσ Επιτροπισ. 

Γενικότερα οι δικαιοφχοι δφναται να είναι: 

α. υφιςτάμενεσ, είτε υπό ίδρυςθ επιχειριςεισ. Ειδικά για τισ υπό ίδρυςθ ατομικζσ επιχειριςεισ, αρκεί 
θ αίτθςθ ςτιριξθσ ενϊ για τα Οομικά Σρόςωπα απαιτείται θ κατάκεςθ καταςτατικοφ ι ςχεδίου 
καταςτατικοφ ςυνθμμζνο ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ κακϊσ και απόκτθςθ ΑΦΞ (όταν υπάρχει).  

β. το νομικό πρόςωπο που ζχει ςυςτιςει τθν  ΡΦΔ ι μζλοσ που τθν απαρτίηει ςυμπεριλαμβανομζνων 
και των μελϊν τθσ ΕΔΣ κακϊσ  επίςθσ και μζλθ του ΔΥ του νομικοφ προςϊπου, ςε επίπεδο φορζων. 
Φα φυςικά πρόςωπα που εκπροςωποφν τουσ παραπάνω φορείσ δεν μπορεί να είναι δικαιοφχοι. 

γ. εργαηόμενοσ ςε ΟΣΙΔ εφόςον δεν κωλφεται από διατάξεισ του καταςτατικοφ του ΟΣΙΔ ι 
εργαηόμενοσ ςε ΟΣΔΔ και ςτο Δθμόςιο τομζα, που διακζτει ςχετικι άδεια από Χπθρεςιακό 
Υυμβοφλιο ι άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 

Επιςθμαίνεται ότι οι υπό ίδρυςθ επιχειριςεισ:  

α) υποβάλλουν αίτθςθ ςτιριξθσ κάνοντασ χριςθ του προςωπικοφ ΑΦΞ του Οόμιμου εκπροςϊπου, 

β) υποχρεοφνται μετά τθν αίτθςθ ςτιριξθσ να αποκτιςουν ΑΦΞ και να προςκομίςουν τθν ζναρξθ 
δραςτθριότθτασ ςτθν ΡΦΔ: 

 επτά (7) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν δθμοςιοποίθςθ του Σίνακα Αποτελεςμάτων, ςε 
περίπτωςθ εγκεκριμζνθσ αίτθςθσ ι 

 επτά (7) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν δθμοςιοποίθςθ του Σίνακα Ματάταξθσ, ςε 
περίπτωςθ εγκεκριμζνθσ αίτθςθσ από τθν διαδικαςία των ενςτάςεων. 

 

Ρι δικαιοφχοι κα πρζπει να δραςτθριοποιοφνται ι να δραςτθριοποιθκοφν ςε επιλζξιμουσ τομείσ 
δραςτθριότθτασ (ΜΑΔ), οι οποίοι δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τθν παροφςα. 

Δικαιοφχοι δεν είναι:  
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α. εξωχϊριεσ / υπεράκτιεσ εταιρείεσ 

β.  προβλθματικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των Μοινοτικϊν Ματευκυντιριων Γραμμϊν όςον 
αφορά τισ Μρατικζσ Ενιςχφςεισ με βάςθ τον οριςμό τθσ προβλθματικισ επιχείρθςθσ ςτον Μαν. ΕΕ 
651/2014 αρ. 2 ςθμείο 18 κατά περίπτωςθ. Η ςυγκεκριμζνθ διάταξθ δεν αφορά ςε πράξεισ που 
ενιςχφονται βάςει των Μαν. (ΕΕ) 1305/2013,  Μαν. (ΕΕ) 1407/2013 και με το αρ. 22 του Μαν. Ε.Ε. 
651/2014.. 

γ. φυςικά πρόςωπα: 

γ.1 του Χπθρεςιακοφ Συρινα τθσ ΡΦΔ. 

γ.2  ςτελζχθ του φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΡΦΔ. 

γ.3 εκπρόςωποι φορζων ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Σρογράμματοσ (ΕΔΣ) ςτο Διοικθτικό Υυμβοφλιο 
του φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΡΦΔ. 

δ. δυνθτικοί δικαιοφχοι ςτουσ οποίουσ ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα τα οποία ζχουν αποκτιςει  τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ, για παραβάςεισ εργατικισ νομοκεςίασ και ειδικότερα για:  Σαράβαςθ «υψθλισ» 
ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ (3 πρόςτιμα/ 3 ζλεγχοι) ι Αδιλωτθ εργαςία (2 πρόςτιμα/ 2 ζλεγχοι). 

Επιςθμαίνεται ότι υποβάλλεται υποχρεωτικά Διλωςθ ςφμφωνα με το ΧΣΡΔΕΙΓΞΑ ΔΗΝΩΥΗΥ ΥΧΕΦΙΜΑ ΞΕ 
ΦΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΣΡΧ ΑΦΡΤΡΧΟ ΦΗΟ ΙΔΙΡΦΗΦΑ ΞΞΕ ΞΙΑΥ ΕΣΙΧΕΙΤΗΥΗΥ (Σαράρτθμα Ι_6), και φορολογικά 
ςτοιχεία όπωσ : Ε1, Ο, Ε3, Ε5, Ε7, ζναρξθ εργαςιϊν (από Δ.Ρ.Χ ι εκτφπωςθ taxisnet), ιςολογιςμοί τθσ 
τελευταίασ κλειςμζνθσ διαχειριςτικισ χριςθσ. 

Επιπλζον υποβάλλεται Χπεφκυνθ Διλωςθ του Σαραρτιματοσ Ι_9 (ςθμείο 11) τθσ πρόςκλθςθσ 

Φζλοσ, ςε περίπτωςθ εταιρειϊν, υποβάλλεται εκτφπωςθ από taxisnet του νομίμου εκπροςϊπου τθσ 
εταιρείασ και απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου του φορζα  για υποβολι πρόταςθσ. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 17: 

Εξετάηεται θ φπαρξθ ςχετικισ αναφοράσ ςε Χπεφκυνθ Διλωςθ (Ο. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με κεϊρθςθ 
γνθςίου υπογραφισ-ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ Ι_9) του υποψιφιου δικαιοφχου. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 18: 

Υτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ είναι Δθμόςιοσ Χπάλλθλοσ κα πρζπει να διακζτει ςχετικι 
άδεια από αρμόδιο Χπθρεςιακό Υυμβοφλιο. Αντίςτοιχα, εάν είναι εργαηόμενοσ ςε ΟΣΔΔ ι ΟΣΙΔ κα 
πρζπει να μθν κωλφεται από διατάξεισ του καταςτατικοφ του ΟΣΙΔ. Για τθν τεκμθρίωςθ των ανωτζρω κα 
πρζπει να προςκομίηονται κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά όπωσ ςχετικι Χπεφκυνθ διλωςθ, Άδεια 
αρμόδιου οργάνου, Ματαςτατικό ςχετικοφ οργανιςμοφ. 

Φο κριτιριο δεν εξετάηεται ςτθν περίπτωςθ Υυνεταιριςμϊν. 

Υε περίπτωςθ εταιρειϊν εξετάηεται το κριτιριο για το ςφνολο των εταίρων / μετόχων. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 19: 

Η εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν προςκόμιςθ Αντίγραφου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου, 
κακϊσ και με τθν προςκόμιςθ καταςτατικοφ εταιρικοφ ςχιματοσ ι ςχεδίου καταςτατικοφ (για τισ υπό 
ίδρυςθ επιχ/ςεισ). 

Ρ υποψιφιοσ ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ. Υτθν 
περίπτωςθ προςωπικϊν εταιρειϊν, ο περιοριςμόσ ιςχφει για όλα τα μζλθ τουσ. Ρ περιοριςμόσ δεν ιςχφει 
για τισ Ανϊνυμεσ εταιρίεσ, τισ Εταιρίεσ Σεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ, ΙΜΕ και τουσ Υυνεταιριςμοφσ. 
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ 20 & 21: 

Εξετάηεται θ φπαρξθ ςχετικισ αναφοράσ ςε Χπεφκυνθ Διλωςθ (Ο. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με κεϊρθςθ 
γνθςίου υπογραφισ-ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ Ι_9) του υποψιφιου δικαιοφχου ι του Οομίμου Εκπροςϊπου ςε 
περίπτωςθ εταιρείασ. 

Υθμειϊνεται ότι κατά τθν ζνταξθ κα προςκομιςκοφν τα κατάλλθλα δικαιολογθτικά δθλαδι 
πιςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ζκδοςθσ τελευταίου εξαμινου, που 
τεκμθριϊνουν ότι δεν υπάρχει κζμα πτϊχευςθσ για τα φυςικά πρόςωπα. Αντίςτοιχα, για τα νομικά 
πρόςωπα, κα προςκομιςκοφν δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν ότι δεν υπάρχει κζμα λφςθσ, 
εκκακάριςθσ ι πτϊχευςθσ. 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ 22: 

Η εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν ςυνεκτίμθςθ ςχετικισ Χπεφκυνθσ διλωςθσ (Ο. 
1599/1986, όπωσ ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ-ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ Ι_9) και του αρχείου τθσ ΡΦΔ, με 
μονογραφι του Υυντονιςτι ςτθν πρϊτθ ςελίδα τθσ αίτθςθσ. 

Υε περίπτωςθ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων οι οποίοι ςυμμετζχουν  ςε περιςςότερεσ από μια αιτιςεισ 
ςτιριξθσ ςτα πλαίςια τθσ ίδιασ Χποδράςθσ ανά ΦΣ, τα ποςοςτά ςυμμετοχισ τουσ ςτα Οομικά Σρόςωπα 
που κατακζτουν τισ αιτιςεισ ςτιριξθσ, δεν πρζπει να υπερβαίνουν ακροιςτικά το 100% για όλθ τθν 
περίοδο 2014 2020. 

Υθμειϊνεται ότι δε κεωρείται διαφορετικι Χποδράςθ, θ διαφοροποίθςθ μεταξφ Ρριηόντιασ εφαρμογισ 
μιασ Χποδράςθσ και εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ ςτο ίδιο ΦΣ εφόςον 
το περιεχόμενο τθσ Χποδράςθσ είναι το ίδιο (Άρκρο 3 ΜΧΑ 2635/13-09-2017, ΦΕΜ 3313/Β/20-09-2017). 

Υε περίπτωςθ Υυνεταιριςμϊν, το κριτιριο εξετάηεται ςε επίπεδο φορζα. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 23: 

Εξετάηεται θ φπαρξθ ςχετικισ αναφοράσ ςε Χπεφκυνθ Διλωςθ (Ο. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με κεϊρθςθ 
γνθςίου υπογραφισ-ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ Ι_9) του υποψιφιου δικαιοφχου με μονογραφι του Υυντονιςτι ςτθν 
πρϊτθ ςελίδα τθσ αίτθςθσ. 

Επιπλζον υποβάλλεται Χπεφκυνθ Διλωςθ του Σαραρτιματοσ Ι_9 (ςθμείο 12) τθσ πρόςκλθςθσ . 

Φο κριτιριο εξετάηεται μόνο ςε περίπτωςθ προτάςεων από φυςικά πρόςωπα. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 24: 

Εξετάηεται θ φπαρξθ ςχετικισ αναφοράσ ςε Χπεφκυνθ Διλωςθ (Ο. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με κεϊρθςθ 
γνθςίου υπογραφισ-ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ Ι_9) του υποψιφιου δικαιοφχου. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 25: 

Η ιδιωτικι ςυμμετοχι του δικαιοφχου, ςε ότι αφορά τθν πράξθ, μπορεί να προζρχεται από ίδια 
κεφάλαια ι τραπεηικό δανειςμό ι/και ςυνδυαςμό τουσ. Η απόδειξθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ δφναται 
να τεκμθριϊνεται, είτε με Χπεφκυνθ διλωςθ (Ο. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου 
υπογραφισ-ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ Ι_9) του δικαιοφχου, είτε με ςχετικό τραπεηικό ζγγραφο. 

Φο δάνειο που κα χρθςιμοποιθκεί είναι δυνατόν να υποςτθρίηεται από τα χρθματοδοτικά εργαλεία του 
ΕΥΣΑ, όπωσ π.χ. α) παροχι εγγφθςθσ τθσ ΕΦΕΑΟ ΑΕ για λιψθ επενδυτικοφ δανείου ι λιψθ εγγυθτικισ 
επιςτολισ, β) τθν παροχι επιχειρθματικϊν δανείων με χαμθλό επιτόκιο και ευνοϊκοφσ όρουσ. 

Υε περίπτωςθ που χρθματοδοτικά εργαλεία του ΕΥΣΑ ςυνδυάηονται με επιχορθγιςεισ: 
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α) οι διατάξεισ που ιςχφουν για τα χρθματοδοτικά εργαλεία του ΕΥΣΑ εφαρμόηονται ςε όλεσ τισ 
μορφζσ ςτιριξθσ για τισ εν λόγω πράξεισ.  

β) πρζπει να τθροφνται οι ιςχφοντεσ κανόνεσ τθσ Ζνωςθσ περί κρατικϊν ενιςχφςεων και 
ςυνδυαςμοφ επιχορθγιςεων με χρθματοδοτικά εργαλεία του ΕΥΣΑ.  

γ) πρζπει να διενεργοφνται χωριςτζσ λογιςτικζσ εγγραφζσ για τθν κάκε μορφι ςτιριξθσ. 

δ) μπορεί ο ςυνδυαςμόσ τουσ να καλφπτει τθν ίδια δαπάνθ υπό τον όρο ότι το άκροιςμα όλων των 
ςυνδυαςμζνων μορφϊν ςτιριξθσ δεν υπερβαίνει το ςυνολικό ποςό τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
δαπάνθσ (το τμιμα χρθματοδοτικοφ εργαλείου υποςτθριηόμενο από το ΕΥΣΑ μαηί με τθν 
Επιχοριγθςθ να είναι μικρότερο ι ίςο του επιχορθγοφμενου π/υ του επενδυτικοφ ςχεδίου). 

ε) οι επιχορθγιςεισ δεν χρθςιμοποιοφνται για τθν αποπλθρωμι ςτιριξθσ που ελιφκθ από 
χρθματοδοτικά εργαλεία του ΕΥΣΑ.  

ςτ) τα χρθματοδοτικά εργαλεία του ΕΥΣΑ δεν χρθςιμοποιοφνται για τθ προχρθματοδότθςθ 
επιχειριςεων. 

Επιςθμαίνεται ότι όταν το χρθματοδοτικό εργαλείο εμπεριζχει ενίςχυςθ, το Ακακάριςτο Ιςοδφναμο 
Επιχοριγθςθσ (ΑΙΕ) αυτισ ςωρεφει με τθν επιχοριγθςθ κατά τον υπολογιςμό του ορίου που κζτουν οι 
Μανονιςμοί χοριγθςθσ των ενιςχφςεων. 

Εξαίρεςθ αποτελοφν οι πράξεισ που ενιςχφονται μζςω του άρκρου 14 του Μαν. (ΕΕ) 651/2014 τθσ 
Επιτροπισ θ ιδιωτικι ςυμμετοχι του δικαιοφχου τθσ ενίςχυςθσ πρζπει να ανζρχεται ςε τουλάχιςτον 25% 
των επιλζξιμων δαπανϊν, είτε μζςω ιδίων πόρων είτε μζςω εξωτερικισ χρθματοδότθςθσ και ειδικότερα 
μζςω εγκεκριμζνου τραπεηικοφ δανειςμοφ (θ ζγκριςθ του δανείου προαπαιτείται τθσ ζκδοςθσ τθσ 
απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ) και με μορφι που δεν ενζχει ςτοιχεία κρατικισ ενίςχυςθσ. ταν γίνεται 
χριςθ Χπεφκυνθσ Διλωςθσ περί ιδίων πόρων, κα πρζπει να αναγράφεται ότι ςε περίπτωςθ δανειςμοφ, 
που κα ανζρχεται ςτο ωσ άνω ποςοςτό, το δάνειο κα πρζπει να είναι ελεφκερο από κάκε είδουσ κρατικι 
ενίςχυςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν εγγυιςεων ι επιδοτιςεων επιτοκίου, ι δανείου με 
ευνοϊκότερουσ όρουσ χοριγθςθσ μζςω κάκε είδουσ χρθματοδοτικϊν εργαλείων. 

Η απουςία κάκε κρατικισ ςτιριξθσ, πρζπει να επιβεβαιϊνεται κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του 
ζργου που χρθματοδοτείται και ςε όλα τα ςτάδια (αίτθςθ, προκαταβολι, ενδιάμεςεσ πλθρωμζσ, τελικι 
πλθρωμι) προκειμζνου θ εν λόγω ενίςχυςθ να είναι ςυμβατι.  

Διευκρινίηεται ότι, κάκε δυνθτικόσ δικαιοφχοσ μπορεί να υποβάλλει πράξθ με προχπολογιςμό ςτα 
ανϊτατα όρια που τίκενται ςτθν κάκε υποδράςθ, ωςτόςο ο επιχορθγοφμενοσ προχπολογιςμόσ 
προςδιορίηεται ςφμφωνα με τθ διακεςιμότθτα των πόρων τθσ κάκε υποδράςθσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι, 
παρόλο που οι υπερβάλλουςεσ δαπάνεσ δεν επιχορθγοφνται, το ςφνολο του υπερβάλλοντοσ κόςτουσ, 
καλφπτεται αποκλειςτικά με ιδιωτικι ςυμμετοχι. Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ χριςθσ του ΜΑΟ. 
1407/2014, δεν μπορεί να υποβλθκεί πρόταςθ με δθμόςια δαπάνθ άνω των 200.000 ευρϊ. 

λα τα τραπεηικά ζγγραφα και λοιπά δικαιολογθτικά πρζπει να ζχουν θμερομθνία ζκδοςθσ 
μεταγενζςτερθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ Σρόςκλθςθσ.   

Υε περίπτωςθ υφιςτάμενων νομικϊν προςϊπων, απαιτοφνται όλα τα ανωτζρω είτε από τθν εταιρεία, 
είτε από τα μζλθ τθσ εταιρείασ με τθν πρόςκετθ δζςμευςθ (Χπεφκυνθ Διλωςθ του Οομίμου 
Εκπροςϊπου) ότι ςε περίπτωςθ ζγκριςθσ τθσ πρόταςθσ κα ακολουκιςει διαδικαςία ιςόποςθσ αφξθςθσ 
Μεφαλαίου, πριν τθν απόφαςθ ζνταξθσ. 

Υε περίπτωςθ υπό ίδρυςθ νομικϊν προςϊπων όλα τα παραπάνω εξετάηονται ςε επίπεδο εταίρων. 

Επιςθμαίνεται ότι επειδι θ κάλυψθ τθσ Ιδιωτικισ ςυμμετοχισ αποτελεί βακμολογοφμενο κριτιριο, θ 
προςκόμιςθ Χπεφκυνθσ Διλωςθσ βακμολογείται με μθδζν (0).  
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ 26: 

Εξετάηεται θ φπαρξθ ςχετικισ αναφοράσ ςε Χπεφκυνθ Διλωςθ (Ο. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με κεϊρθςθ 
γνθςίου υπογραφισ) του υποψιφιου δικαιοφχου. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 27: 

ςον αφορά τον ζλεγχο τθσ πλιρωςθσ τθσ προχπόκεςθσ του ςθμείου του αρ. 1 παρ. 4α του Μαν. 
651/2014,ςφμφωνα με το οποίο δεν δφναται να ενιςχυκεί επιχείρθςθ κατά τθσ οποίασ εκκρεμεί διαταγι 
ανάκτθςθσ κατόπιν προθγοφμενθσ αποφάςεωσ τθσ Επιτροπισ, θ ΡΦΔ κα το αξιολογεί: 

 Ξε τθν προςκόμιςθ φορολογικισ ενθμερότθτασ και τθν αξιολόγθςθ των διακζςιμων 
πλθροφοριϊν του ςυςτιματοσ ΦΑΧΙS, δεδομζνου ότι τα ποςά προσ ανάκτθςθ που δεν ζχουν 
καταβλθκεί, εμφανίηονται ςτισ βεβαιωμζνεσ οφειλζσ των επιχειριςεων και δεν δφναται να 
υπαχκοφν ςε ρφκμιςθ καταβολισ. 

 Ξε τθν προςκόμιςθ Χπεφκυνθσ Διλωςθσ των δικαιοφχων των ενιςχφςεων, όπου κα εξετάηεται θ 
φπαρξθ ςχετικισ αναφοράσ ςε Χπεφκυνθ Διλωςθ (Ο. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με κεϊρθςθ 
γνθςίου υπογραφισ) του υποψιφιου δικαιοφχου. 

 

 

 
 

3. ΤΠΟΔΡΑΕΙ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΤΠΟ-ΜΕΣΡΟ 19.2. ΣΗΡΙΞΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΩΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΕ 

ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ (CLLD/LEADER) 

Α) Δράςεισ ανάπτυξθσ/βελτίωςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ ςτθν 

περιοχι εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι ςτόχουσ  

Σίτλοσ Δράςθσ  
Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ ςτθν 
περιοχι εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι ςτόχουσ 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.2 

Σίτλοσ υπό – δράςθσ  
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ 
των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ υπό- δράςθσ 19.2.2.3 

Νομικι Βάςθ 
Άξζξν 19  ΘΑΛ. (ΔΔ) 1305/2013 
Θαλ. (ΔΔ) 1407/2013 

Αναλυτικι περιγραφι Δράςθσ/ υπό – δράςθσ 

Ρι αγροτικζσ περιοχζσ, φαίνεται να προςελκφουν ξανά τον πλθκυςμό και ειδικά τουσ νζουσ 
ανκρϊπουσ οι οποίοι τείνουν να επιςτρζφουν ςτουσ τόπουσ καταγωγισ. Υε αυτι τθν τάςθ 
ςυνζβαλλαν τόςο το χαμθλότερο κόςτοσ ηωισ και θ υψθλι ποιότθτα ηωισ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ, 
όςο και θ διατιρθςθ οικογενειακϊν δεςμϊν. Φο μορφωτικό επίπεδο του μόνιμου πλθκυςμοφ με το 
πζραςμα των ετϊν φαίνεται να βελτιϊνεται, διαμορφϊνοντασ ςυνκικεσ και προοπτικζσ για νζεσ 
δραςτθριότθτεσ, αναβακμίηοντασ τθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και αγακϊν. 
Από τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ καταγράφεται θ τάςθ για επιςτροφι των νζων ςτθν περιοχι 
καταγωγισ τουσ, δίνοντασ νζα πνοι για τον τόπο και τισ δυνατότθτεσ εξζλιξθσ του.  
Μφριοσ τομζασ ςε όρουσ απαςχόλθςθσ είναι ο τριτογενισ, με ςυνεχϊσ ανοδικζσ τάςεισ. Ρ τουριςμόσ 
αποτελεί για τθν περιοχι αναπτυξιακό πλεονζκτθμα λόγω τθσ ποικιλίασ των τοπίων και τθσ 
οικολογικισ και περιβαλλοντικισ τθσ αξίασ.  
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Υτο ανωτζρω πλαίςιο θ υποδράςθ περιλαμβάνει: 
Σοιοτικοφσ εκςυγχρονιςμοφσ υποδομϊν διανυκτζρευςθσ μικρισ δυναμικότθτασ. Ρι λειτουργικζσ 
μορφζσ και οι κατθγορίεσ των υποδομϊν διανυκτζρευςθσ (κφρια ξενοδοχειακά καταλφματα και μθ 
κφρια), που εντάςςονται ςτο πρόγραμμα κακορίηονται ςτθν Μ.Χ.Α.2986/2-12-16(ΦΕΜ 3885/Β’/2016). 
Ρ ποιοτικόσ εκςυγχρονιςμόσ επιτρζπεται ςε αδειοδοτοφμενα κφρια και μθ κφρια ξενοδοχειακά 
καταλφματα του άρκρου 1 του Ο.4276/2014, όπωσ ιςχφει ανεξαρτιτωσ λειτουργικισ μορφισ και 
τάξθσ. 
Εκςυγχρονιςμοφσ/επεκτάςεισ χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ κατά 
προτεραιότθτα ςτισ ορεινζσ και νθςιωτικζσ περιοχζσ.  
Εκςυγχρονιςμοφσ/επεκτάςεισ επενδφςεων επιχειριςεων ειδικϊν/ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ. 
Ενδεικτικά ενιςχφονται επενδφςεισ που προωκοφν: 
-ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ και ειδικισ τουριςτικισ υποδομισ ςφμφωνα με τον ν.4276/14(κεματικά 
πάρκα, ιαματικόσ τουριςμόσ, τουριςτικά γραφεία, προπονθτικόσ ακλθτικόσ τουριςμόσ, ορειβατικά 
καταφφγια, αυτοκινθτοδρόμια κλπ), 
-γραφεία ενοικίαςθσ ειδικοφ εξοπλιςμοφ και γραφεία / επιχειριςεισ οργάνωςθσ εναλλακτικϊν 
δραςτθριοτιτων και τουριςμοφ υπαίκρου. 
Υε όλεσ τισ περιπτϊςεισ εκςυγχρονιςμϊν και επεκτάςεων απαιτείται θ φπαρξθ νόμιμθσ άδειασ τθσ 
επιχείρθςθσ.  
 
Ζνταςθ ενίςχυςθσ :ςε ποςοςτό 65% επί των επιλζξιμων δαπανϊν με βάςθ τον Μανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 
1407/2013 και μζχρι φψοσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ 200.000€ ανά τριετία (Μαν de minimis). 
 
Φο ανϊτατο φψοσ του προχπολογιςμοφ ανά επενδυτικό ςχζδιο για όλεσ τισ κατθγορίεσ επζνδυςθσ 
τθσ υποδράςθσ είναι 600.000 
Ρι επιλζξιμοι Μωδικοί Αρικμοί δραςτθριότθτασ (ΜΑΔ) αναφζρονται ςτο Σαράρτθμα Ι_17α τθσ 
παροφςασ πρόςκλθςθσ.                                                                                                         

Θεματικι κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται 

«Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ» 

Χρθματοδοτικά τοιχεία 

 Ποςό (€) Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 
υπο - μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Σοπικοφ Προγράμματοσ 

υνολικόσ 
προχπολογιςμόσ  

384.615,38 5,19 3,42 

Δθμόςια Δαπάνθ 250.000,00 5,30 3,05 
Ιδιωτικι υμμετοχι 134.615,38 4,99 4,42 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Φο ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ   

Δικαιοφχοι 

Σολφ μικρζσ ζωσ Ξικρζσ επιχειριςεισ. 
 
 

Κριτιρια Επιλογισ Τποδράςθσ 19.2.2.3 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ  
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 
ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΔΝΓΔΙ
ΚΣΙΚΗ 
ΒΑΡΤΣ

ΗΣΑ 

ΜΟΡ
ΙΟΓΟ
ΣΗ

Η 

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ        (25%) 

Α1 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 
(Πξνεγνύκελε 
απνδεδεηγκέλε απαζρόιεζε 
ζε αληηθείκελν ζρεηηθό κε ηε 
θύζε ηεο πξόηαζεο) 

  5%       
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θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 20 
κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 έηε  (0-
100) 

Αμηνινγείηαη ε ζρεηηθή 
εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπ 
δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0-100   

βεβαηψζεηο εξγνδφηε, 
θαηάιιειε βεβαίσζε 
αζθαιηζηηθνχ θνξέα, 
έλαξμε επηηεδεχκαηνο 
(ΘΑΓ), θαηαζηαηηθφ 

Α2 
Σίηινη πνπδώλ ζρεηηθνί κε 
ηε θύζε ηεο πξόηαζεο.  

  5%       

  Ρίηινο ζπνπδψλ ΑΔΗ / ΡΔΗ 
Αμηνινγείηαη ε 
επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε/πηζηνπνίεζε 
ηνπ δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 

κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0/100   

 
αληίγξαθα ηίηισλ 

ζπνπδψλ/βεβαίσζε 

πηζηνπνηεκέλνπ ΘΔΘ 

  

Ξηπρίν ΗΔΘ ή ΔΞΑΠ ζρεηηθφ κε 
ηε θχζε ηεο πξφηαζεο ή 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ ζρεηηθή 

κε ην αληηθείκελν ηεο πξφηαζεο 

  0/50   

  
Θακία εθ ησλ παξαπάλσ 
εθπαίδεπζε 

  0   

Α3 
Πξνώζεζε γπλαηθείαο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       

  

Ν δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο 
είλαη γπλαίθα (θπζηθφ πξφζσπν) 
ή εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο 
είλαη ζην ζχλνιν ηνπο είλαη 
γπλαίθεο Ξξηκνδνηείηαη ε γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   
αληίγξαθν 

ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή ζρέδην 
θαηαζηαηηθνχ 

εηαηξηθνχ ζρήκαηνο 
 

  

Ν δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ θεθάιαην 
ην θαηέρνπλ ζε πνζνζηφ 
κεγαιχηεξν ή ίζν 50% γπλαίθεο 

  0/50   

Α4 
Πξνώζεζε λεαληθήο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       

  

Ν δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο 
είλαη λένο ≤ 35 εηψλ (θπζηθφ 
πξφζσπν) ή εηαηξεία νη κέηνρνη 
ηεο νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ 

Ξξηκνδνηείηαη ε λεαληθή 
επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   
 

αληίγξαθν 
ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή ζρέδην 
θαηαζηαηηθνχ 

εηαηξηθνχ ζρήκαηνο 
  

Ν δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ θεθάιαην 
ην θαηέρνπλ ζε πνζνζηφ 
κεγαιχηεξν ή ίζν 50%  λένη ≤ 
35 εηψλ  

  0/50   

Α5 
Δίδνο επηρείξεζεο (ζύκθσλα 
κε ηε ζύζηαζε ηεο 
Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ)  

  7%       

  Ξνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, 
Ξνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη 
κεζαίεο επηρεηξήζεηο 
(ΚΚΔ) 

  0/100     Πρεηηθή δήισζε 
νδεγίαο (βι. 
πφδεηγκα) 

  

  Mηθξέο επηρεηξήζεηο   0/50   

  Mεζαίεο επηρεηξήζεηο   0   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ           (50%) 

Β1 
αθήλεηα θαη πιεξόηεηα 
πξόηαζεο 

  4%       
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Παθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 
πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα σο 

πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   

  Αίηεζε Πηήξημεο 
  
  
  

  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   

  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο πξνο 
ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

    0   

Β2 

Πνζνζηό δαπαλώλ ζρεηηθώλ 
κε ηε ρξήζε ή παξαγσγή 
αλαλεώζηκσλ πεγώλ 

ελέξγεηαο (ΑΠΔ), 
(θσηνβνιηατθά, βηνληίδει, 
βηναέξην θ.ι.π.) γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ 
κνλάδσλ. 

  10%       

  
 Ξνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 

κε 20% 

Σξήζε ΑΞΔ : Ξνζνζηφ 
δαπαλψλ ζρεηηθψλ κε ηε 
ρξήζε ή παξαγσγή 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο (ΑΞΔ), (θσην-
βνιηατθά, βηνληίδει, 
βηναέξην θ.ιπ.) γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
ησλ κνλάδσλ 

  0/100   

Αίηεζε 
ζηήξημεο/επηιέμηκεο 

δαπάλεο θαη 
ινγαξηαζκνί ΓΔΖ ηνπ 

ηειεπηαίνπ έηνπο 

  10% ≤ Ξνζνζηφ < 20%   0/60   

  5% ≤ Ξνζνζηφ < 10%   0/30   

Β3 

Καηλνηόκνο  ραξαθηήξαο ηεο 
πξόηαζεο/ Υξήζε 
θαηλνηνκίαο θαη λέσλ 
ηερλνινγηώλ  

  7%       

  
Νξγαλσηηθή θαηλνηνκία / 
θαηλνηνκία ζην πξντφλ ή ζηελ 
δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία 

Δηζαγσγή νξγαλσηηθήο 
θαηλνηνκίαο/θαηλνηνκία 
ζην πξντφλ ή ζηελ 
δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία  

  

0/100 

  
Αίηεζε Πηήξημεο  

  

  ΌΣΗ     

Β4 

πκκεηνρή ζε πθηζηάκελα 
θαη ηνπηθά δίθηπα νκνεηδώλ 
ή  ζπκπιεξσκαηηθώλ 
επηρεηξήζεσλ 

  2%       

  ΛΑΗ Ξξηκνδνηείηαη ε έληαμε 
ηεο επηρείξεζεο ζε 

Γίθηπν  

  
0/100 

   Βεβαίσζε απφ ηνπηθφ 
δίθηπν  

    ΌΣΗ     

Β5 
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο θαη πνηνηηθώλ 
ζεκάησλ 

  2%       

  ΛΑΗ 
Ξξηκνδνηείηαη ε 
εγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ  

  
0/100 

  Αίηεζε Πηήξημεο, 
ζρεηηθέο δαπάλεο,  

ζρεηηθά πξνηηκνιφγηα   ΌΣΗ     

Β6  
Παξνρή ζπκπιεξσκαηηθώλ 
ππεξεζηώλ / πξντόλησλ 

  2%       
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  ΛΑΗ 
Ξξηκνδνηείηαη ε 
δπλαηφηεηα παξνρήο 

ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ππεξεζηψλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ ζε 
ζρέζε κε ηελ θχξηα 
δξαζηεξηφηεηα  

  

0/100 

  

Αίηεζε Πηήξημεο, 
ζρεηηθέο δαπάλεο,  

ζρεηηθά πξνηηκνιφγηα  
  ΌΣΗ     

Β7 
πκβαηόηεηα κε ηελ ηνπηθή 
αξρηηεθηνληθή 

  5%       

  
Γηαηεξεηέν ή παξαδνζηαθφ 
θηίξην Ρήξεζε ζηνηρείσλ 

αξρηηεθηνληθήο 
θιεξνλνκηάο 

  0/100   

ΦΔΘ, Ρνπηθά 
Πχκθσλα, βεβαίσζε 
αξκφδηνπ θνξέα γηα 

παξαδνζηαθφ/δηαηεξε
ηέν, αξρηηεθηνληθά 

ζρέδηα 
  Ξαξαδνζηαθφο νηθηζκφο   0/50   

Β8 

θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο  
(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 

ζηόρνη ηνπ ηνπηθνύ 
πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνύληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξόηαζεο ) 

  12%       

  
Ππζρέηηζε κε ην ζχλνιν ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-
δξάζε 

Ιακβάλεηαη ππφςε ε 
ζθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο ζε ζρέζε κε 
ηνπο εηδηθνχο ή 
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 
ηνπ Ρνπηθνχ 
Ξξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 

  0/100   

  
Αίηεζε ζηήξημεο  

  
  

  
Ππζρέηηζε κε ην 70% ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-
δξάζε 

  0/70   

  
Ππζρέηηζε κε ην 30% ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-
δξάζε 

  0/30   

  

Ππζρέηηζε κε πνζνζηφ 
κηθξφηεξν ηνπ  30% ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-
δξάζε 

  0   

Β9 Πξνηεξαηόηεηεο ππν-δξάζεο    6%       

  

Πε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 
θαη ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο 
ρσξνζέηεζεο ηεο πξφηαζεο, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Ρνπηθνχ 
Ξξνγξάκκαηνο γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πνδξάζε. 
(επεθηάζεηο/ εθζπγρξνληζκνί 
ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο, 
θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο νξεηλέο 

θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο - νη 
ππφινηπεο θαηεγνξίεο  έξγσλ 
ιακβάλνπλ ηελ βαζκνινγία απηή 
αλεμαξηήησο πεξηνρήο) 

  

  

0/100 

   Αίηεζε ζηήξημεο, 
ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα, ηίηινο 
θηήζεο 

  ΌΣΗ     

ΩΡΙΜΟΣΗΣΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ   (25%) 

Γ1 
Δηνηκόηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο πξόηαζεο 

  7%       
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Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 
αδεηψλ 

Γπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ/ αδεηψλ 

  0/100   
Αίηεζε Πηήξημεο, 

Άδεηα Ιεηηνπξγίαο, 
Άδεηα Δγθαηάζηαζεο, 

Άδεηα Γφκεζεο, 
Δπηκέξνπο Άδεηεο, 
αηηήζεηο γηα ηελ 

έθδνζε ησλ 
πξνεγνπκέλσλ  

  

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 
αδεηψλ 

  0/60   

  

πνβνιή αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο 
αξρέο γηα απαξαίηεηεο 

γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 
άδεηεο. 

  0/30   

Γ2 

Γπλαηόηεηα δηάζεζεο ηδίσλ 
θεθαιαίσλ γηα ηελ έλαξμε 
πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνύ 
ζρεδίνπ 

Γπλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

4%     

Πρεηηθφ ηξαπεδηθφ 
έγγξαθν πνπ ζα 
ηεθκεξηψλεη ην 

πνζνζηφ θάιπςεο ηεο 
Ίδηαο Ππκκεηνρήο, 

είηε κέζσ ηδίσλ 

πφξσλ, είηε κέζσ 
ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ.  

Πεκ : Ζ πξνζθφκηζε 
πεχζπλεο Γήισζεο 

βαζκνινγείηαη κε 
κεδέλ. 

  
Ξνζνζηφ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ επί 

ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο 
*100% (0-100) 

  0-100   

Γ3 
Ρεαιηζηηθόηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο  

  10%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 Δμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 
κε βάζε ην θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη κε ηελ 
έγθξηζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/100   

Αίηεζε ζηήξημεο, 
ζρέδηα, αλαιπηηθή 

πξνκέηξεζε εξγαζηψλ 
θαη αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 
  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 
  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 
  0   

Γ4 
Ρεαιηζηηθόηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  4%       

  
Σξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν κε 

ην  
είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ 

Δμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ 
ζρεδίνπ κε βάζε ην 
είδνο, ην κέγεζνο θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ (δπλαηφηεηα 
αζξνηζηηθήο 
βαζκνινγίαο) 

  0/50   

Αίηεζε ζηήξημεο 

  

Νξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο 
ησλ  

επηκέξνπο θάζεσλ πινπνίεζεο  
ηνπ έξγνπ 

  0/50   

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξώζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνύρνο (% ηεο κέγηζηεο βαζκνινγίαο) : 30 

πλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθόηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 

19.2.3.1.,19.2.4.1.,19.2.4.2.,19.2.4.3.,19.2.7.3.,19.3.1.,19.3.5.,19.3.6. 

πλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθόηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή  

 
 ΟΠΑ 2021 Ξεξηθεξεηαθνχ Ξιαηζίνπ Αηηηθήο: Ξξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ππφ ην πξίζκα δηθηχσζεο κε ηελ 

πεξηνρή ηεο Αζήλαο − Αηηηθήο, πξνθεηκέλνπ ν λεζησηηθφο ρψξνο λα απνηειεί ζπλδπαζκέλν πξννξηζκφ 

δηεζλνχο εκβέιεηαο. Ξξνψζεζε εηδηθά επηιεγκέλσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη δηαζχλδεζή ηνπο κε δίθηπν 
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πνιηηηζκηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ, ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ δηαδξνκψλ  
 Δζληθή Θαιάζζηα Πηξαηεγηθή: Αλάπηπμε αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ, Γηαθνξνπνηεκέλε ηνπξηζηηθή πξνζθνξά, 

Θαηλνηνκία θαη πνηφηεηα, Κέηξα γηα ηελ αεηθφξν θαη ππεχζπλε αλάπηπμε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζηνλ 

θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, Ξξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζην πιαίζην ζρεδίσλ δξάζεο εδαθηθήο 

αλάπηπμεο  

 
 
 
 
 
 

Σίτλοσ Δράςθσ  
Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ ςτθν 
περιοχι εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι ςτόχουσ 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.2 

Σίτλοσ υπό – δράςθσ  
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ  τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ 
ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ 
των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ υπό- δράςθσ 19.2.2.4 

Νομικι Βάςθ 
Άξζξν 19 ΘΑΛ. (ΔΔ) 1305/2013 
Θαλ. (ΔΔ) 1407/2013 
Αναλυτικι περιγραφι Δράςθσ/ υπό – δράςθσ 

Ζ ππν-δξάζε απηή ζηνρεχεη ζηελ ζηήξημε ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο γηα ηελ αλάδεημε ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζηα 

πιαίζηα αλαδηακφξθσζεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ιφγσ ησλ ζχγρξνλσλ θαη ζπλερψο απμαλφκελσλ απαηηήζεσλ 
ηεο θαηαλαισηηθήο αγνξάο, θαζψο θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο. 

Δληζρχεηαη ε πινπνίεζε έξγσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

ππαίζξνπ, εληζρχεηαη παξάιιεια ε ζπλέξγεηα ησλ ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. κεηαπνίεζε, 
εκπφξην, ηνπξηζκφο), ζπκβάιινληαο ζηελ αλάδεημε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο 

 
Νη επελδχζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηελ ππν-δξάζε απηή είλαη νη εμήο: 

 Δπέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο βηνηερληθψλ κνλάδσλ, ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο κε πξνηεξαηφηεηα 

ζε απηέο πνπ επεμεξγάδνληαη πξψηεο χιεο φπσο μχιν, πέηξα , θεξακηθά, δέξκα, πθαληνπξγία, 

ζαπσλνπνηία θ.ιπ.  
 Δπέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαζψο θαη κνλάδσλ παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε 

κεηαπνίεζε ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο επελδχζεηο πνπ ζα αθνξνχλ 

ηνπο θάησζη θιάδνπο (αξηνπνηεία, αιεπξνεηδή πξντφληα είδε δαραξνπιαζηηθήο, γιπθίζκαηα). 
 Δπέθηαζε /εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ εκπνξίνπ κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ηνκείο,( ιηαληθφ εκπφξην 

εηδψλ παληνπσιείνπ, ιηαληθφ εκπφξην δηαθφξσλ ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ παξφκνησλ εηδψλ ιηαληθήο 

ηέρλεο, εκπνξία αγξνηηθψλ εθνδίσλ, εκπφξην δσνηξνθψλ, εκπφξην μπιάλζξαθα, εκπφξην γεσξγηθψλ 
κεραλεκάησλ, εκπφξην πγξψλ θαπζίκσλ ,θ.ι.π..). Νη επηρεηξήζεηο εκπνξίνπ (εθζπγρξνληζκνί θαη 

επεθηάζεηο) αθνξνχλ ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο. 

 
Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο επεθηάζεσλ/εθζπγρξνληζκψλ απαηηείηαη ε χπαξμε λφκηκεο άδεηαο ηεο επηρείξεζεο.  

 
Ρν αλψηαην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επελδπηηθφ ζρέδην είλαη 600.000,00€. 

 

Έληαζε ελίζρπζεο : ζε πνζνζηφ 65% επί ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ κε βάζε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 
1407/2013 θαη κέρξη χςνο Γεκφζηαο Γαπάλεο 200.000€ αλά ηξηεηία (Θαλ de minimis). 

 
Νη επηιέμηκνη Θσδηθνί Αξηζκνί δξαζηεξηφηεηαο (ΘΑΓ) αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η_17α ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο.                                                                                                         

Θεματικι κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται 

«Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ»  
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Χρθματοδοτικά τοιχεία 

 Ποςό (€) Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 
υπο - μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο Σοπικοφ 
Προγράμματοσ 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ  307.692,31 4,15 2,74 
Δθμόςια Δαπάνθ 200.000,00 4,24 2,44 
Ιδιωτικι υμμετοχι 107.692,31 3,99 3,54 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Φο ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ   

Δικαιοφχοι 
Ξνιχ κηθξέο έσο κηθξέο επηρεηξήζεηο 

 

 

Κριτιρια Επιλογισ Τποδράςθσ 19.2.2.4 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ  
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 
ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΔΝΓΔΙ
ΚΣΙΚΗ 
ΒΑΡΤΣ

ΗΣΑ 

ΜΟΡ
ΙΟΓΟ
ΣΗ

Η 

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚ
Α 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ        (25%) 

Α1 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 
(Πξνεγνύκελε 
απνδεδεηγκέλε 
απαζρόιεζε ζε 
αληηθείκελν ζρεηηθό κε ηε 
θύζε ηεο πξόηαζεο) 

  5%       

  

θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 

20 κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 
έηε  (0-100) 

Αμηνινγείηαη ε ζρεηηθή 
εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπ 
δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 

επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0-100   

 
βεβαηψζεηο 
εξγνδφηε, 
θαηάιιειε 
βεβαίσζε 

αζθαιηζηηθνχ 
θνξέα, έλαξμε 
επηηεδεχκαηνο 

(ΘΑΓ), θαηαζηαηηθφ 

Α2 
Σίηινη πνπδώλ ζρεηηθνί 
κε ηε θύζε ηεο 
πξόηαζεο.  

  5%       

  Ρίηινο ζπνπδψλ ΑΔΗ / ΡΔΗ 
Αμηνινγείηαη ε 
επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε/πηζηνπνίεζε 
ηνπ δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0/100   

αληίγξαθα ηίηισλ 
ζπνπδψλ/βεβαίσζε 
πηζηνπνηεκέλνπ ΘΔΘ 

  

Ξηπρίν ΗΔΘ ή ΔΞΑΠ ζρεηηθφ 
κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο ή 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ 
ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν 
ηεο πξφηαζεο 

  0/50   

  
Θακία εθ ησλ παξαπάλσ 
εθπαίδεπζε 

  0   

Α3 
Πξνώζεζε γπλαηθείαο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       

  

Ν δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο 
είλαη γπλαίθα (θπζηθφ 
πξφζσπν) ή εηαηξεία νη 
κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην 
ζχλνιν ηνπο είλαη γπλαίθεο 

Ξξηκνδνηείηαη ε γπλαηθεία 
επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   

αληίγξαθν 
ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 
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Ν δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 

κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 
50% γπλαίθεο 

  0/50   

εηαηξηθνχ ζρήκαηνο 

Α4 
Πξνώζεζε λεαληθήο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       

  

Ν δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο 
είλαη λένο ≤ 35 εηψλ (θπζηθφ 
πξφζσπν) ή εηαηξεία νη 
κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην 
ζχλνιν ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ 

Ξξηκνδνηείηαη ε λεαληθή 
επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   
αληίγξαθα 

ηαπηνηήησλ ή 
δηαβαηεξίνπ, 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 
εηαηξηθνχ ζρήκαηνο 
 
 
 

  

Ν δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 
50%  λένη ≤ 35 εηψλ  

  0/50   

Α5 

Δίδνο επηρείξεζεο 
(ζύκθσλα κε ηε ζύζηαζε 
ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΚ)  

  7%       

  Ξνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, 

Ξνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη 
κεζαίεο επηρεηξήζεηο 
(ΚΚΔ) 

  0/100     
 Πρεηηθή δήισζε 

νδεγίαο (βι. 
πφδεηγκα) 

  
  

  Mηθξέο επηρεηξήζεηο   0/50   

  Mεζαίεο επηρεηξήζεηο   0   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ           (50%) 

Β1 
αθήλεηα θαη πιεξόηεηα 
πξόηαζεο 

  6%       

  

Παθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηεο πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα 
ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   

Αίηεζε Πηήξημεο 
  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα 
ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   

  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 

πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

    0   

Β2 

Πνζνζηό δαπαλώλ 
ζρεηηθώλ κε ηε ρξήζε ή 
παξαγσγή αλαλεώζηκσλ 
πεγώλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ), 
(θσηνβνιηατθά, 
βηνληίδει, βηναέξην θ.ι.π.) 
γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθώλ ησλ κνλάδσλ. 

  12%       

  
 Ξνζνζηφ κεγαιχηεξν ή 

ίζν κε 20% 

Σξήζε ΑΞΔ : Ξνζνζηφ 
δαπαλψλ ζρεηηθψλ κε ηε 
ρξήζε ή παξαγσγή 

  0/100   
Αίηεζε 

ζηήξημεο/επηιέμηκεο 
δαπάλεο θαη 
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  10% ≤ Ξνζνζηφ < 20% 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο (ΑΞΔ), (θσην-

βνιηατθά, βηνληίδει, 
βηναέξην θ.ιπ.) γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
ησλ κνλάδσλ 

  0/60   

ινγαξηαζκνί ΓΔΖ 
ηνπ ηειεπηαίνπ 

έηνπο 

  5% ≤ Ξνζνζηφ < 10%   0/30   

Β3 

Καηλνηόκνο  ραξαθηήξαο 
ηεο πξόηαζεο/ Υξήζε 
θαηλνηνκίαο θαη λέσλ 
ηερλνινγηώλ  

  8%       

  
Ρν πξντφλ ραξαθηεξίδεηαη σο 
θαηλνηφκν 

Δηζαγσγή θαηλνηνκίαο 
ζηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία / Λέν 
θαηλνηφκν Ξξντφλ/ 
Δηζαγσγή νξγαλσηηθήο 
θαηλνηνκίαο  

  0/100   

Αίηεζε ζηήξημεο 

  

Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 
ζην ζχλνιφ ηεο 
ραξαθηεξίδεηαη σο λέα ή 
πξνεγκέλε, ή  αθνξά ζε 

ρξήζε ζπζηεκάησλ 
απηνκαηηζκνχ-ειέγρνπ-
θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ζηελ 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

  0/75   

  

Ζ ζπζθεπαζία θαη ε 
παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ 
είλαη λέα ή πξνεγκέλε  ή 
γίλεηαη εηζαγσγή κηαο 
ζεκαληηθά βειηησκέλεο 
δηαδηθαζίαο παξαγσγήο γηα 
ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, 
ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο 
είλαη ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε 
ηνλ φγθν παξαγσγήο ηεο, 
ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ 

ή ην θφζηνο παξαγσγήο ηεο 

  0/50   

Β4 

πκκεηνρή ζε 
πθηζηάκελα θαη ηνπηθά 
δίθηπα νκνεηδώλ ή  
ζπκπιεξσκαηηθώλ 
επηρεηξήζεσλ 

  4%       

  ΛΑΗ Ξξηκνδνηείηαη ε έληαμε 
ηεο επηρείξεζεο ζε 
Γίθηπν  

  
0/100 

  Βεβαίσζε απφ 
ηνπηθφ δίθηπν  

  ΌΣΗ     

Β5 
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο θαη πνηνηηθώλ 
ζεκάησλ 

  4%       

  ΛΑΗ Ξξηκνδνηείηαη ε 
εγθαηάζηαζε 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ  

  

0/100 

   Αίηεζε Πηήξημεο, 
ζρεηηθέο δαπάλεο,  

ζρεηηθά 
πξνηηκνιφγηα   ΌΣΗ     

Β6 
Πξνηεξαηόηεηεο ππν-
δξάζεο  

  16%       

 

Πε ζρέζε κε ηελ 
πξνηεξαηφηεηα ζε 
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 
δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ 
πνδξάζε. 
α) Δπέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο 
βηνηερληθψλ κνλάδσλ κε 
πξνηεξαηφηεηα ζηελ 
επεμεξγαζία πξψησλ πιψλ 

    0/100   Αίηεζε ζηήξημεο 
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φπσο μχιν, πέηξα , 
θεξακηθά, δέξκα, 

πθαληνπξγία, ζαπσλνπνηία 
θ.ιπ. 
β )Δπέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο 
επηρεηξήζεσλ εκπνξίνπ κε 
πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ηνκείο 
( ιηαληθφ εκπφξην εηδψλ 
παληνπσιείνπ, ιηαληθφ 
εκπφξην δηαθφξσλ 
ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ 
παξφκνησλ εηδψλ ιηαληθήο 
ηέρλεο, εκπνξία αγξνηηθψλ 
εθνδίσλ, εκπφξην 
δσνηξνθψλ, εκπφξην 
μπιάλζξαθα, εκπφξην 
γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, 
εκπφξην πγξψλ θαπζίκσλ 
,θ.ι.π..) 
γ) Δπέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο 
κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαη 
κνλάδσλ παξαγσγήο εηδψλ 
κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, κε 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

επελδχζεηο πνπ ζα 
αθνξνχλ ηνπο θάησζη 

θιάδνπο (αξηνπνηεία, 
αιεπξνεηδή πξντφληα είδε 

δαραξνπιαζηηθήο, 
γιπθίζκαηα) 

ΌΣΗ     

ΩΡΙΜΟΣΗΣΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ          (25%) 

Γ1 
Δηνηκόηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο πξόηαζεο 

  7%       

  

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 
αδεηψλ 

Γπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ/ αδεηψλ 

  0/100   
Αίηεζε Πηήξημεο, 

Άδεηα Ιεηηνπξγίαο, 
Άδεηα 

Δγθαηάζηαζεο, 
Άδεηα Γφκεζεο, 

Δπηκέξνπο Άδεηεο, 
αηηήζεηο γηα ηελ 

έθδνζε ησλ 
πξνεγνπκέλσλ  

  

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 
αδεηψλ 

  0/60   

  

πνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 

άδεηεο. 

  0/30   

Γ2 

Γπλαηόηεηα δηάζεζεο 

ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ 
επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

Γπλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

4%     

Πρεηηθφ ηξαπεδηθφ 

έγγξαθν πνπ ζα 
ηεθκεξηψλεη ην 

πνζνζηφ θάιπςεο 
ηεο Ίδηαο 

Ππκκεηνρήο, είηε 
κέζσ ηδίσλ πφξσλ, 

είηε κέζσ 
ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ.  

Πεκ : Ζ πξνζθφκηζε 
πεχζπλεο Γήισζεο 

βαζκνινγείηαη κε 
κεδέλ. 

  
Ξνζνζηφ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 

επί ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο 
*100% (0-100) 

  0-100   
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Γ3 
Ρεαιηζηηθόηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο  

  10%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
5 Δμεηάδεηαη ε 

ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 
κε βάζε ην θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη κε ηελ 
έγθξηζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/100   

Αίηεζε ζηήξημεο, 
ζρέδηα, αλαιπηηθή 

πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
10 

  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
30 

  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 
30 

  0   

Γ4 
Ρεαιηζηηθόηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  4%       

  

Σξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν 
κε ην  

είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

Δμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ 
ζρεδίνπ κε βάζε ην 
είδνο, ην κέγεζνο θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ (δπλαηφηεηα 
αζξνηζηηθήο 
βαζκνινγίαο) 

  0/50   

Αίηεζε ζηήξημεο 
 

  

Νξζνινγηθφο 
πξνζδηνξηζκφο ησλ  
επηκέξνπο θάζεσλ 

πινπνίεζεο  
ηνπ έξγνπ 

  0/50   

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξώζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνύρνο (% ηεο κέγηζηεο 
βαζκνινγίαο) : 30 

υνζργεια/ ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

19.2.3.1.,19.2.3.2.,19.2.4.1.,19.2.4.2.,19.2.4.3.,19.2.7.3.,19.3.1.,19.3.5.,19.3.6. 

υνζργεια/ ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι  

 ΕΥ 2.3: «Αφξθςθ των επιχειριςεων που εκςυγχρονίηονται ωσ προσ τθν ανάπτυξθ προϊόντων και 
υπθρεςιϊν» RIS 3 Δυτικισ Ελλάδασ. 

 «Δράςεισ για τθν βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΞΞΕ επιχειριςεων» ΣΕΣ Δυτικισ Ελλάδασ & 
Ιονίων Οιςων. 
 

 
 
 
 
 
 

Σίτλοσ Δράςθσ  
Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ 
ςτθν περιοχι εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι 
ςτόχουσ 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.2 

Σίτλοσ υπό – δράςθσ  

Ενίςχυςθ επενδφςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του 
αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι ακλθτιςμοφ, 
πολιτιςτικά κζντρα, κ.λ.π.) με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ 
τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ υπό- δράςθσ 19.2.2.5 

Νομικι Βάςθ 
Άξζξν 19 ΘΑΛ. (ΔΔ) 1305/2013 
Θαλ. (ΔΔ) 1407/2013 
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Αναλυτικι περιγραφι Δράςθσ/ υπό – δράςθσ 
Ζ ππν-δξάζε απηή ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ζηε ζηήξημε 
πθηζηάκελσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο.  

Έηζη ε ππν-δξάζε απηή πεξηιακβάλεη: 
 Δπέθηαζε/εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ 

πιεζπζκνχ κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ηνκείο (παηδηθνί ζηαζκνί, ρψξνη αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά 

θέληξα,  

 Δπέθηαζε/εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ επηζθεπήο ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ, πιχζηκν θαη 

ζηεγλφ θαζάξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ πξντφλησλ, ππεξεζίεο πιπζίκαηνο 
απηνθηλήησλ θαη ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θ.ι.π).  

 
Νη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ (εθζπγρξνληζκνί θαη επεθηάζεηο) αθνξνχλ ζε φιε ηελ πεξηνρή 

παξέκβαζεο. 

 
Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο επεθηάζεσλ/εθζπγρξνληζκψλ απαηηείηαη ε χπαξμε λφκηκεο άδεηαο ηεο επηρείξεζεο.  

 
Ρν αλψηαην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επελδπηηθφ ζρέδην είλαη 600.000,00€. 

 

Έληαζε ελίζρπζεο : ζε πνζνζηφ 65% επί ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ κε βάζε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 
1407/2013 θαη κέρξη χςνο Γεκφζηαο Γαπάλεο 200.000€ αλά ηξηεηία (Θαλ de minimis). 

 
Νη επηιέμηκνη Θσδηθνί Αξηζκνί δξαζηεξηφηεηαο (ΘΑΓ) αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η_17α ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο.                                                                                                         
Θεματικι κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται 

«Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ»  

Χρθματοδοτικά τοιχεία 

 Ποςό (€) Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 
υπο-μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Σοπικοφ Προγράμματοσ 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ  76.923,08 1,04 0,68 
Δθμόςια Δαπάνθ 50.000,00 1,06 0,61 
Ιδιωτικι υμμετοχι 26.923,08 1,00 0,88 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Φο ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ   

Δικαιοφχοι 

Σολφ μικρζσ ζωσ μικρζσ επιχειριςεισ. 
 

 

Κριτιρια Επιλογισ Τποδράςθσ 19.2.2.5 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ  

ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΔΝΓΔΙ
ΚΣΙΚΗ 
ΒΑΡΤΣ

ΗΣΑ 

ΜΟΡ
ΙΟΓΟ
ΣΗ

Η 

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ        (25%) 

Α1 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 
(Πξνεγνύκελε 
απνδεδεηγκέλε 
απαζρόιεζε ζε 
αληηθείκελν ζρεηηθό κε ηε 
θύζε ηεο πξόηαζεο) 

  5%       
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θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 20 
κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 έηε  
(0-100) 

Αμηνινγείηαη ε ζρεηηθή 
εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπ 
δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0-100   

βεβαηψζεηο εξγνδφηε, 
θαηάιιειε βεβαίσζε 
αζθαιηζηηθνχ θνξέα, 
έλαξμε επηηεδεχκαηνο 
(ΘΑΓ), θαηαζηαηηθφ 

Α2 
Σίηινη πνπδώλ ζρεηηθνί κε 
ηε θύζε ηεο πξόηαζεο.  

  5%       

  Ρίηινο ζπνπδψλ ΑΔΗ / ΡΔΗ 
Αμηνινγείηαη ε 
επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε/πηζηνπνίεζε 

ηνπ δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0/100   

αληίγξαθα ηίηισλ 
ζπνπδψλ/βεβαίσζε 
πηζηνπνηεκέλνπ ΘΔΘ 

  

Ξηπρίν ΗΔΘ ή ΔΞΑΠ ζρεηηθφ κε 
ηε θχζε ηεο πξφηαζεο ή 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ 
ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο 
πξφηαζεο 

  0/50   

  
Θακία εθ ησλ παξαπάλσ 
εθπαίδεπζε 

  0   

Α3 
Πξνώζεζε γπλαηθείαο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       

  

Ν δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο 
είλαη γπλαίθα (θπζηθφ 
πξφζσπν) ή εηαηξεία νη 
κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην 
ζχλνιν ηνπο είλαη γπλαίθεο 

Ξξηκνδνηείηαη ε γπλαηθεία 
επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   

αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή ζρέδην 
θαηαζηαηηθνχ εηαηξηθνχ 

ζρήκαηνο 
  

Ν δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 
50% γπλαίθεο 

  0/50   

Α4 
Πξνώζεζε λεαληθήο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       

  

Ν δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο 
είλαη λένο ≤ 35 εηψλ (θπζηθφ 
πξφζσπν) ή εηαηξεία νη 
κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην 
ζχλνιν ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ 

Ξξηκνδνηείηαη ε λεαληθή 
επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   

αληίγξαθα ηαπηνηήησλ ή 
δηαβαηεξίνπ, 

θαηαζηαηηθφ ή ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

  

Ν δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 

πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 
50%  λένη ≤ 35 εηψλ  

  0/50   

Α5 

Δίδνο επηρείξεζεο 
(ζύκθσλα κε ηε ζύζηαζε 
ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΚ)  

  7%       

  Ξνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, Ξνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη 
κεζαίεο επηρεηξήζεηο 
(ΚΚΔ) 

  0/100    Πρεηηθή δήισζε νδεγίαο 
(βι. πφδεηγκα) 

 
  Mηθξέο επηρεηξήζεηο   0/50   

  Mεζαίεο επηρεηξήζεηο   0   
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ           (50%) 

Β1 
αθήλεηα θαη πιεξόηεηα 
πξόηαζεο 

  8%       

  

Παθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηεο πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   

 Αίηεζε Πηήξημεο 
  

  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   

  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

    0   

Β2 

Καηλνηόκνο  ραξαθηήξαο 
ηεο πξόηαζεο/ Υξήζε 
θαηλνηνκίαο θαη λέσλ 
ηερλνινγηώλ  

  10%       

  
Νξγαλσηηθή θαηλνηνκία / 
θαηλνηνκία ζην πξντφλ ή ζηελ 
δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία 

Δηζαγσγή νξγαλσηηθήο 
θαηλνηνκίαο/θαηλνηνκία 
ζην πξντφλ ή ζηελ 
δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία  

  

0/100 

  

Αίηεζε ζηήξημεο 

  ΌΣΗ     

Β3 

πκκεηνρή ζε πθηζηάκελα 
θαη ηνπηθά δίθηπα 
νκνεηδώλ ή  
ζπκπιεξσκαηηθώλ 
επηρεηξήζεσλ 

  5%       

  ΛΑΗ 
Ξξηκνδνηείηαη ε έληαμε 
ηεο επηρείξεζεο ζε Γίθηπν  

  
0/100 

  
Βεβαίσζε απφ ηνπηθφ 

δίθηπν  
  ΌΣΗ     

Β4 
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο θαη πνηνηηθώλ 
ζεκάησλ 

  7%       

  ΛΑΗ Ξξηκνδνηείηαη ε 
εγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ  

  

0/100 

  
Αίηεζε Πηήξημεο, ζρεηηθέο 

δαπάλεο,  ζρεηηθά 
πξνηηκνιφγηα   ΌΣΗ     

Β5 
Πξνηεξαηόηεηεο ππν-
δξάζεο  

  20%       

 

Πε ζρέζε κε ηελ 
πξνηεξαηφηεηα ζε 
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 
δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ 
πνδξάζε. (παηδηθνί ζηαζκνί, 
ρψξνη αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά 
θέληξα, ππεξεζίεο επηζθεπήο 
ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ 
εηδψλ, πιχζηκν θαη ζηεγλφ 
θαζάξηζκα 
θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη 
γνχληλσλ πξντφλησλ, 
ππεξεζίεο πιπζίκαηνο 
απηνθηλήησλ θαη ζπλαθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ θ.ι.π) 

    0/100 
  Αίηεζε ζηήξημεο  

ΌΣΗ     
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ΩΡΙΜΟΣΗΣΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ          (25%) 

Γ1 
Δηνηκόηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο πξόηαζεο 

  7%       

  

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 
αδεηψλ 

Γπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ/ αδεηψλ 

  0/100   

Αίηεζε Πηήξημεο, Άδεηα 
Ιεηηνπξγίαο, Άδεηα 

Δγθαηάζηαζεο, Άδεηα 
Γφκεζεο, Δπηκέξνπο 

Άδεηεο, αηηήζεηο γηα ηελ 
έθδνζε ησλ 

πξνεγνπκέλσλ  

  

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 
αδεηψλ 

  0/60   

  

πνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 

άδεηεο. 

  0/30   

Γ2 

Γπλαηόηεηα δηάζεζεο ηδίσλ 
θεθαιαίσλ γηα ηελ έλαξμε 
πινπνίεζεο ηνπ 
επελδπηηθνύ ζρεδίνπ Γπλαηφηεηα δηάζεζεο 

ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

4%     

Πρεηηθφ ηξαπεδηθφ 
έγγξαθν πνπ ζα 

ηεθκεξηψλεη ην πνζνζηφ 
θάιπςεο ηεο Ίδηαο 

Ππκκεηνρήο, είηε κέζσ 
ηδίσλ πφξσλ, είηε κέζσ 
ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ.  
Πεκ : Ζ πξνζθφκηζε 
πεχζπλεο Γήισζεο 

βαζκνινγείηαη κε κεδέλ. 

  
Ξνζνζηφ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ επί 

ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο 
*100% (0-100) 

  0-100   

Γ3 
Ρεαιηζηηθόηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο  

  10%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 Δμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 

αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 
κε βάζε ην θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη κε ηελ 
έγθξηζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/100   

Αίηεζε ζηήξημεο, ζρέδηα, 
αλαιπηηθή πξνκέηξεζε 

εξγαζηψλ θαη αλαιπηηθφο 
πξνυπνινγηζκφο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 
  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 
  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 
  0   

Γ4 
Ρεαιηζηηθόηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  4%       

  

Σξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν 
κε ην  

είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

Δμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ 
ζρεδίνπ κε βάζε ην είδνο, 

ην κέγεζνο θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ (δπλαηφηεηα 
αζξνηζηηθήο βαζκνινγίαο) 

  0/50   

Αίηεζε ζηήξημεο 

  

Νξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο 
ησλ  

επηκέξνπο θάζεσλ πινπνίεζεο  
ηνπ έξγνπ 

  0/50   

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξώζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνύρνο (% ηεο κέγηζηεο βαζκνινγίαο) : 30 

υνζργεια/ ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 
19.2.3.1.,19.2.4.1.,19.2.4.2.,19.2.4.3.,19.2.7.3.,19.3.1.,19.3.5.,19.3.6. 

υνζργεια/ ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι  



                                        ΦΤΙΧΩΟΙΔΑ Α.Ε. – ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΗ ΑΟΩΟΧΞΗ ΕΦΑΙΤΕΙΑ Ρ.Φ.Α.                      30 
 

 ΔΠ 2.3: «Αχμεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθζπγρξνλίδνληαη σο πξνο ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ» 
RIS 3 Γπηηθήο Διιάδαο. 

 «Γξάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΚΚΔ επηρεηξήζεσλ» ΞΔΞ Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίσλ 
Λήζσλ. 

Ζ Γξάζε βξίζθεηαη επίζεο ζε ζπλέξγεηα κε ηνλ θεληξηθφ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηνπ ΔΞΑλΔΘ πνπ είλαη ε ελίζρπζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή 
επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαζψο επίζεο κε ηελ 6ε πξνηεξαηφηεηα ηνπ Δπξψπε 2020 
 

 
 

 
 

 
 

Σίτλοσ Δράςθσ  
Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ ςτθν περιοχι 
εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι ςτόχουσ 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.2 

Σίτλοσ Τποδράςθσ Ενίςχυςθ επενδφςεων οικοτεχνίασ και πολυλειτουργικϊν αγροκτθμάτων με ςκοπό 
τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ Τποδράςθσ 19.2.2.6 

Νομικι Βάςθ 
Άξζξν 17 ΘΑΛ. (ΔΔ) 1305/2013 ,  Άξζξν 19 ΘΑΛ. (ΔΔ) 1305/2013    

Θαλ. (ΔΔ) 1407/2013 
Αναλυτικι περιγραφι Δράςθσ 

Ξεξηιακβάλεη (ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο) γηα επελδχζεηο: 
 

Α) Οηθνηερλίαο πνπ πεξηιακβάλεη  ηξφθηκα ηα νπνία παξάγνληαη απφ ηε κεηαπνίεζε, κηθξήο θιίκαθαο, 
αγξνηηθψλ πξντφλησλ, απφ ηνλ επαγγεικαηία αγξφηε, ζηε κνλάδα ηξνθίκσλ νηθνηερληθήο παξαζθεπήο, ηα 

νπνία πξννξίδνληαη γηα άκεζε δηάζεζε ζηνλ θαηαλαισηή.  
 

Ρα είδε ησλ πξντφλησλ νηθνηερληθήο παξαζθεπήο ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία είλαη: 
Α. Ξξντφληα δεκεηξηαθψλ π.ρ. πιηγνχξη, κπνκπφηα, 

Β. Αξηνζθεπάζκαηα πρ παμηκάδηα θξπγαληέο, αξηίδηα, ζηαθηδφςσκα, θξηηζίληα, βνπηήκαηα, ινπθνπκάδεο κε 

κέιη, θνπινχξηα, ιαγάλεο, δηππξίηεο άξηνο (γαιέηα), θχιιν θξνχζηαο, ζθνιηάηα, πίηεο (αικπξέο θαη γιπθέο), 
Γ. Επκαξηθά π.ρ. ηξαραλάο, ρπινπίηεο, ιαδάληα, μπλφρνλδξνο 

Γ. Γιπθίζκαηα π.ρ. ραιβάο κε ζηκηγδάιη, ζάκαιη, ξαβαλί, 
Δ. Ξξντφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο κε ή ρσξίο γιπθαληηθέο χιεο, π.ρ. γιπθά θνπηαιηνχ, καξκέιαδεο, θνκπφζηεο, 

δειέ θξνχησλ, γιπθά αιείκκαηα θαη γιπθέο πάζηεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, θξνπη γιαζέ, πεηηκέδη, 

κνπζηαιεπξηά, ακπγδαισηά, εξγνιάβνπο, ραξνππφκειν ,πξντφληα απφ ζνπζάκη 
ΠΡ. Ξξντφληα κε extra παξζέλα θαη παξζέλα ειαηφιαδα πνπ έρνπλ πξνζηεζεί αξσκαηηθά θπηά, κπαραξηθά, 

αηζέξηα έιαηα, θ.α. ζε ζπζθεπαζία έσο δχν (2) ιίηξσλ 
Ε. Ξξντφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο δηαηεξεκέλα κε αιάηη, μχδη θαη ιάδη, επηηξαπέδηεο ειηέο, πάζηεο ειηάο, ηνπξζηά, 

ζάιηζεο. 
Ζ. Απνμεξακέλα πξντφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο θξνχηα θαη ιαραληθά, μεξνί θαξπνί, φζπξηα, αξσκαηηθά θπηά 

Θ.. Ξξντφληα κε κέιη πνπ έρνπλ πξνζηεζεί μεξνί θαξπνί, απνμεξακέλα θξνχηα, καζηίρα, θξφθνο θ.α. ηξφθηκα. 

Η. Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, π.ρ. ηπξί, βνχηπξν, γηανχξηη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε 
κε αξηζκ.3724/162303/22.12.14 ΘΑ (ΦΔΘ 3438 /Β/2014). 

ΗΑ. Ινηπά ηξφθηκα, π.ρ. μχδη, ρπκνί θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζε ζπζθεπαζία έσο ελφο (1) ιίηξνπ. 
ΗΒ Ξξντφληα ζαπσλνπνηίαο απφ ειαηφιαδν 

 

Β) Πνιπιεηηνπξγηθώλ αγξνθηεκάησλ κε βάζε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία(λ.4235/14 θαη ΘΑ 543/34450/17 
ΦΔΘ 1145/Β)  

Ξεξηιακβάλεη ηελ ίδξπζε/επέθηαζε/εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ θαιιηέξγεηα/παξαγσγή 
πξντφλησλ (θπηηθήο ή/θαη δσηθήο παξαγσγήο) κε ηελ επηζθεςηκφηεηα (ππνδνρή, θηινμελία, εζηίαζε θιπ). Πηηο 

επηρεηξήζεηο απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη επίζεο εθπαίδεπζε, ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο, νηθνηερλία, 

εθζεηήξηα θαη κνπζεηαθά εθζέκαηα, επηδεηθηηθή ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ θιπ. 
 

- Ξνιπιεηηνπξγηθφ Αγξφθηεκα: Πχκθσλα κε ην λ. 4235/2014 είλαη ε αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε, ε νπνία δηαζέηεη, 
ηνπιάρηζηνλ: α) θαιιηεξγήζηκε έθηαζε β) θπηηθφ ή δσηθφ θεθάιαην θαη γ) ρψξν εζηίαζεο ή δπλαηφηεηα 
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εθπαίδεπζεο ή δπλαηφηεηα επίδεημεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή νηθνηερληθή 
κεηαπνίεζε θαη ιεηηνπξγεί κε έκθαζε ζηηο ηνπηθέο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο θάζε πεξηνρήο. 

Ωο ειάρηζηε εληαία έθηαζε ιεηηνπξγίαο ελφο πνιπιεηηνπξγηθνχ αγξνθηήκαηνο νξίδνληαη ηα πέληε (5) ζηξέκκαηα. 
 

Ρν αλψηαην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επελδπηηθφ ζρέδην είλαη 600.000,00€. 

 
Έληαζε ελίζρπζεο :  

 - ζε πνζνζηφ 65% επί ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ (Θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1407/2013 ηνπ γεληθνχ De Minimis, ην 
Άξζ. 19 Θαλ. (ΔΔ) 1305/2013) 

 - ζε πνζνζηφ 50% επί ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ (Θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1407/2013 ηνπ γεληθνχ De Minimis, ην 

Άξζ. 17 Θαλ. (ΔΔ) 1305/2013) 
 

Ζ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο κπνξεί λα γίλεη κε ρξήζε ηνπ Άξζξνπ 17 ηνπ Θαλ. (ΔΔ) 1305/2013 γηα πνιχ κηθξέο 
έσο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ή ηνπ Άξζξνπ 19 ηνπ Θαλ. (ΔΔ) 1305/2013 γηα πνιχ κηθξέο έσο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο. Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ρξήζεο θαη ησλ δπν άξζξσλ. 
 

Νη επηιέμηκνη Θσδηθνί Αξηζκνί δξαζηεξηφηεηαο (ΘΑΓ) αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η_17α ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο.                                                                                                         
Θεματικι κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται 

«Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα» 

Χρθματοδοτικά τοιχεία 

 Ποςό (€) Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 
υπο - μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο Σοπικοφ 
Προγράμματοσ 

υνολικόσ 
προχπολογιςμόσ  

230.769,23 3,11 2,05 

Δθμόςια Δαπάνθ 150.000,00 3,18 1,83 
Ιδιωτικι υμμετοχι 80.769,23 3,00 2,65 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Φο ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ   

Δικαιοφχοι 
Ξνιχ κηθξέο, κηθξέο, κεζαίεο έσο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο : 
Οηθνηερλία: Ξνιχ κηθξέο θαη κηθξέο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα εγγεγξακκέλα ζην 

Κεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ Κ.Α.Α.Δ. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειψλ ησλ 

αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ εγγεγξακκέλσλ ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Νηθνηερληηψλ Θ.Ζ.Κ.Ν.). 
Ζ εγγξαθή ζην ΚΑΑΔ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο θαη ηεο 

δεκνζηνπνίεζεο ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο πξάμεο. 
Πνιπιεηηνπξγηθά αγξνθηήκαηα: Φπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα εγγεγξακκέλα ζην Κεηξψν Αγξνηψλ θαη 

Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ, φπσο νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξηζ. 543/34450/03-04-2017 (ΦΔΘ 1145/ Β’/2017) ΘΑ. 

 

 

Κριτιρια Επιλογισ Τποδράςθσ 19.2.2.6 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ  

ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 
ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙ

ΚΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣ

Α 

ΜΟΡΙΟΓ
ΟΣΗΗ 

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ        (25%) 

Α1 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 
(Πξνεγνύκελε απνδεδεηγκέλε 
απαζρόιεζε ζε αληηθείκελν 
ζρεηηθό κε ηε θύζε ηεο 
πξόηαζεο) 

  5%       
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θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 20 
κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 έηε  (0-
100) 

Αμηνινγείηαη ε 
ζρεηηθή εξγαζηαθή 
εκπεηξία ηνπ 
δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε 
πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο 
κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ 
ζηειερψλ) 

  0-100   

βεβαηψζεηο εξγνδφηε, 
θαηάιιειε βεβαίσζε 
αζθαιηζηηθνχ θνξέα, 
έλαξμε επηηεδεχκαηνο 
(ΘΑΓ), θαηαζηαηηθφ 

Α2 
Σίηινη πνπδώλ ζρεηηθνί κε ηε 
θύζε ηεο πξόηαζεο.  

  5%       

  Ρίηινο ζπνπδψλ ΑΔΗ / ΡΔΗ 
Αμηνινγείηαη ε 
επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε/πηζηνπ
νίεζε ηνπ 
δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε 
πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο 
κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ 
ζηειερψλ) 

  0/100   

αληίγξαθα ηίηισλ 
ζπνπδψλ/βεβαίσζε 
πηζηνπνηεκέλνπ ΘΔΘ 

  

Ξηπρίν ΗΔΘ ή ΔΞΑΠ ζρεηηθφ κε ηε 
θχζε ηεο πξφηαζεο ή 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ ζρεηηθή κε 
ην αληηθείκελν ηεο πξφηαζεο 

  0/50   

  
Θακία εθ ησλ παξαπάλσ 
εθπαίδεπζε 

  0   

Α3 
Πξνώζεζε γπλαηθείαο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       

  

Ν δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη 
γπλαίθα (θπζηθφ πξφζσπν) ή 
εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη 

ζην ζχλνιν ηνπο είλαη γπλαίθεο 
Ξξηκνδνηείηαη ε 

γπλαηθεία 
επηρεηξεκαηηθφηεη
α 

  0/100   αληίγξαθν ηαπηφηεηαο 
ή δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή ζρέδην 
θαηαζηαηηθνχ εηαηξηθνχ 

ζρήκαηνο   

Ν δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν 
θαη ην κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε πνζνζηφ 
κεγαιχηεξν ή ίζν 50% γπλαίθεο 

  0/50   

Α4 
Πξνώζεζε λεαληθήο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       

  

Ν δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη 
λένο ≤ 35 εηψλ (θπζηθφ πξφζσπν) 
ή εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο 
είλαη ζην ζχλνιν ηνπο λένη ≤ 35 
εηψλ 

Ξξηκνδνηείηαη ε 
λεαληθή 
επηρεηξεκαηηθφηεη
α 

  0/100   
αληίγξαθα ηαπηνηήησλ 

ή δηαβαηεξίνπ, 
θαηαζηαηηθφ ή ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

  

Ν δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν 
θαη ην κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε πνζνζηφ 
κεγαιχηεξν ή ίζν 50%  λένη ≤ 35 

εηψλ  

  0/50   

Α5 
Δίδνο επηρείξεζεο (ζύκθσλα 
κε ηε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΚ)  

  7%       

  Ξνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, 
Ξνιχ κηθξέο, 
κηθξέο θαη κεζαίεο 
επηρεηξήζεηο 
(ΚΚΔ) 

  0/100   
Πρεηηθή δήισζε 

νδεγίαο (βι. 
πφδεηγκα) 

 

  Mηθξέο επηρεηξήζεηο   0/50   

  Mεζαίεο επηρεηξήζεηο   0   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ           (50%) 
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Β1 
αθήλεηα θαη πιεξόηεηα 
πξόηαζεο 

  5%       

  

Παθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 
πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα σο πξνο 
ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   

 Αίηεζε Πηήξημεο 
 

  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο πξφηαζεο 
αιιά πιεξφηεηα σο πξνο ηα 
απαηηνχκελα γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   

  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο πξφηαζεο  
θαη ειιείςεηο σο πξνο ηα 
απαηηνχκελα γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0   

Β2 
Δπεμεξγαζία πξώησλ πιώλ 
παξαγόκελσλ κε κεζόδνπο  
βάζεη πξνηύπσλ 

  5%       

  Ξξψηε χιε ζε πνζνζηφ >30% 

Ξνζνζηφ πξψηεο 
χιεο 
πηζηνπνηεκέλεο 
βηνινγηθήο 
θαιιηέξγεηαο ή 
βηνινγηθήο 
εθηξνθήο ή 
πξψησλ πιψλ 
παξαγφκελσλ κε 
βάζε πξφηππα 
πηζηνπνίεζεο 
βηνινγηθήο 
γεσξγίαο πνπ 
επεμεξγάδεηαη ε 
νηθνηερλία ή 

πξντφλησλ πνπ 
παξάγεη ην 
Αγξφθηεκα 

  0/100   

Απνδεηθηηθά έγγξαθα 
γηα ην ραξαθηεξηζκφ 

ησλ πξντφλησλ 
(βεβαίσζε αξκφδηνπ 
θνξέα) θαη ηδησηηθά 

ζπκθσλεηηθά κε 
παξαγσγνχο βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ απφ ηα 
νπνία ζα πξνθχπηεη ε 
πνζφηεηα ηνπ πξνο 

δηάζεζε πξντφληνο ζηελ 
επηρείξεζε 

  
10%< πξψηε χιε ζε πνζνζηφ 

<30% 
  0/60   

  Ξξψηε χιε ζε πνζνζηφ <10%   0/30   

Β3 

Παξαγσγή πξντόλησλ 
πνηόηεηαο (Βηνινγηθά, εζληθά 
πηζηνπνηεκέλα, πξντόληα 
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ) 

  5%       

  Ξξψηε χιε ζε πνζνζηφ >30% 

Ξνζνζηφ 
παξαγσγήο 
βηνινγηθψλ 
πξντφλησλ ή 
πξντφλησλ πνπ 
θέξνπλ εζληθά 
ζήκαηα 
πηζηνπνίεζεο ή 
δσηθψλ πξντφλησλ 
πξνεξρνκέλσλ 

απφ εηδηθέο 
εθηξνθέο, ή 
βηνινγηθνχο νίλνπο 
ή πξντφλησλ πνπ 
παξάγνληαη κε 
ζχζηεκα 
νινθιεξσκέλεο 
δηαρείξηζεο,   πνπ 
επεμεξγάδεηαη ε 
νηθνηερλία ή 
παξάγεη ην 
Αγξφθηεκα. 

  0/100   

Απνδεηθηηθά έγγξαθα 
γηα ην ραξαθηεξηζκφ 

ησλ πξντφλησλ 
(βεβαίσζε αξκφδηνπ 
θνξέα) θαη ηδησηηθά 

ζπκθσλεηηθά κε 
παξαγσγνχο βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ απφ ηα 
νπνία ζα πξνθχπηεη ε 
πνζφηεηα ηνπ πξνο 

δηάζεζε πξντφληνο ζηελ 
επηρείξεζε 

  
10%< πξψηε χιε ζε πνζνζηφ 

<30% 
  0/60   

  Ξξψηε χιε ζε πνζνζηφ <10%   0/30   
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Β4 

Πνζνζηό δαπαλώλ ζρεηηθώλ κε 
ηε ρξήζε ή παξαγσγή 

αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο 
(ΑΠΔ), (θσηνβνιηατθά, 
βηνληίδει, βηναέξην θ.ι.π.) γηα 
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ 
κνλάδσλ. 

  10%       

  
 Ξνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν κε 

20% 

Σξήζε ΑΞΔ : 
Ξνζνζηφ δαπαλψλ 
ζρεηηθψλ κε ηε 
ρξήζε ή 
παξαγσγή 
αλαλεψζηκσλ 
πεγψλ ελέξγεηαο 
(ΑΞΔ), (θσην-
βνιηατθά, 
βηνληίδει, βηναέξην 
θ.ιπ.) γηα ηελ 

θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ ησλ 
κνλάδσλ 

  0/100   

Αίηεζε 
ζηήξημεο/επηιέμηκεο 

δαπάλεο θαη 
ινγαξηαζκνί ΓΔΖ ηνπ 

ηειεπηαίνπ έηνπο 

  10% ≤ Ξνζνζηφ < 20%   0/60   

  5% ≤ Ξνζνζηφ < 10%   0/30   

Β5 
Καηλνηόκνο  ραξαθηήξαο ηεο 
πξόηαζεο/ Υξήζε θαηλνηνκίαο 
θαη λέσλ ηερλνινγηώλ  

  6%       

  
Ρν πξντφλ ραξαθηεξίδεηαη σο 
θαηλνηφκν 

Δηζαγσγή 
θαηλνηνκίαο ζηελ 
παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία / Λέν 
θαηλνηφκν Ξξντφλ/ 
Δηζαγσγή 
νξγαλσηηθήο 
θαηλνηνκίαο  

  0/100   

  
Αίηεζε ζηήξημεο  

  

  

Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζην 
ζχλνιφ ηεο ραξαθηεξίδεηαη σο λέα 
ή πξνεγκέλε, ή  αθνξά ζε ρξήζε 
ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ-
ειέγρνπ-θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ 
ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

  0/75   

  

Ζ ζπζθεπαζία θαη ε παξνπζίαζε 
ησλ πξντφλησλ είλαη λέα ή 
πξνεγκέλε  ή γίλεηαη εηζαγσγή 
κηαο ζεκαληηθά βειηησκέλεο 
δηαδηθαζίαο παξαγσγήο γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, ην 
απνηέιεζκα ηεο νπνίαο είλαη 
ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν 
παξαγσγήο ηεο, ηελ πνηφηεηα ησλ 
πξντφλησλ ή ην θφζηνο παξαγσγήο 
ηεο 

  0/50   

Β6 

πκκεηνρή ζε πθηζηάκελα θαη 
ηνπηθά δίθηπα νκνεηδώλ ή  
ζπκπιεξσκαηηθώλ 
επηρεηξήζεσλ 

  1%       

  ΛΑΗ 
Ξξηκνδνηείηαη ε 
έληαμε ηεο 
επηρείξεζεο ζε 
Γίθηπν  

  

0/100 

  
Βεβαίσζε απφ ηνπηθφ 

δίθηπν 
  ΌΣΗ     

Β7 
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο θαη πνηνηηθώλ 
ζεκάησλ 

  3%       

  ΛΑΗ 
Ξξηκνδνηείηαη ε 
εγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο θαη 
πνηνηηθψλ 
ζεκάησλ  

  

0/100 

  
 Αίηεζε Πηήξημεο, 
ζρεηηθέο δαπάλεο,  

ζρεηηθά πξνηηκνιφγηα 
  ΌΣΗ     

Β8 
Παξνρή ζπκπιεξσκαηηθώλ 
ππεξεζηώλ / πξντόλησλ 

  3%       
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  ΛΑΗ 

Ξξηκνδνηείηαη ε 
δπλαηφηεηα 

παξνρήο 
ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ππεξεζηψλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ 
ζε ζρέζε κε ηελ 
θχξηα 
δξαζηεξηφηεηα  

  

0/100 

  

Αίηεζε Πηήξημεο, 
ζρεηηθέο δαπάλεο,  

ζρεηηθά πξνηηκνιφγηα 
  ΌΣΗ     

Β9 

θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο  
(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί ζηόρνη 
ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 
πνπ εμππεξεηνύληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξόηαζεο ) 

  12%       

  
Ππζρέηηζε κε ην ζχλνιν ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-
δξάζε 

Ιακβάλεηαη 
ππφςε ε 
ζθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο ζε 
ζρέζε κε ηνπο 
εηδηθνχο ή 
ζηξαηεγηθνχο 
ζηφρνπο ηνπ 
Ρνπηθνχ 
Ξξνγξάκκαηνο 
πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε 
ηελ πινπνίεζε ηεο 
πξφηαζεο 

  0/100   

Αίηεζε ζηήξημεο 

  
Ππζρέηηζε κε ην 70% ησλ ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-
δξάζε 

  0/70   

  
Ππζρέηηζε κε ην 30% ησλ ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-
δξάζε 

  0/30   

  
Ππζρέηηζε κε πνζνζηφ κηθξφηεξν 

ηνπ  30% ησλ ζηφρσλ πνπ 
αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε 

  0   

ΩΡΙΜΟΣΗΣΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ          (25%) 

Γ1 
Δηνηκόηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο πξόηαζεο 

  7%       

  

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 
αδεηψλ Γπλαηφηεηα 

εμαζθάιηζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/ε
γθξίζεσλ/ αδεηψλ 

  0/100   
Αίηεζε Πηήξημεο, Άδεηα 

Ιεηηνπξγίαο, Άδεηα 
Δγθαηάζηαζεο, Άδεηα 
Γφκεζεο, Δπηκέξνπο 

Άδεηεο, αηηήζεηο γηα ηελ 
έθδνζε ησλ 

πξνεγνπκέλσλ  

  

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 
αδεηψλ 

  0/60   

  
πνβνιή αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο γηα απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / άδεηεο. 

  0/30   

Γ2 

Γπλαηόηεηα δηάζεζεο ηδίσλ 
θεθαιαίσλ γηα ηελ έλαξμε 
πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνύ 
ζρεδίνπ Γπλαηφηεηα 

δηάζεζεο ηδίσλ 
θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε 
πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

4%     

Πρεηηθφ ηξαπεδηθφ 
έγγξαθν πνπ ζα 
ηεθκεξηψλεη ην 

πνζνζηφ θάιπςεο ηεο 
Ίδηαο Ππκκεηνρήο, είηε 
κέζσ ηδίσλ πφξσλ, είηε 

κέζσ ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ.  

Πεκ : Ζ πξνζθφκηζε 
πεχζπλεο Γήισζεο 

βαζκνινγείηαη κε 
κεδέλ. 

  
Ξνζνζηφ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ επί ηεο 
ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο *100% (0-

100) 
  0-100   

Γ3 
Ρεαιηζηηθόηεηα θαη αμηνπηζηία 
ηνπ θόζηνπο  

  10%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 

Δμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα θαη 
ε αμηνπηζηία ηνπ 

  0/100   
Αίηεζε ζηήξημεο, 
ζρέδηα, αλαιπηηθή 

πξνκέηξεζε εξγαζηψλ 
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5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 

θφζηνπο κε βάζε 
ην θφζηνο πνπ 

πξνθχπηεη κε ηελ 
έγθξηζε, 
ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο 
εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/60   

θαη αλαιπηηθφο 
πξνυπνινγηζκφο 

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 
  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 
  0   

Γ4 
Ρεαιηζηηθόηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  4%       

  
Σξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν κε ην  

είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ 

Δμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα 
ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαη
νο ηνπ ζρεδίνπ κε 
βάζε ην είδνο, ην 
κέγεζνο θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο 
απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ 
(δπλαηφηεηα 
αζξνηζηηθήο 
βαζκνινγίαο) 

  0/50   

 Αίηεζε ζηήξημεο 
 

  
Νξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ  
επηκέξνπο θάζεσλ πινπνίεζεο  

ηνπ έξγνπ 

  0/50   

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξώζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνύρνο (% ηεο κέγηζηεο βαζκνινγίαο) : 30 

υνζργεια/ ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.2, 19.2.7.3, 19.3.5, 19.3.6 

υνζργεια/ ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι  

 Ειδικϊν Υτόχων 6.γ.1 και 6.δ.1 του Αξ.Σρ. 2 "Σροςταςία του Σεριβάλλοντοσ – Ξετάβαςθ ςε μία οικονομία φιλικι 
ςτο περιβάλλον" του ΣΕΣ Δυτικισ Ελλάδασ, κακϊσ και με τισ δράςεισ των υπομζτρων 4.2, 6.2, 6.4 και 7.2, 7.4, 7.5 
του ΣΑΑ 

 

 
 

 

Β) Δράςεισ οριηόντιασ ενίςχυςθσ ςτθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 

ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Περιοχισ Εφαρμογισ Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ 

τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Περιοχισ Εφαρμογισ 

 

 

Σίτλοσ Δράςθσ  
Ρριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Σεριοχισ 
Εφαρμογισ 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.3 

Σίτλοσ υπό – δράςθσ  
Ρριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ ι ανάπτυξθσ 
γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ υπό- δράςθσ 19.2.3.1 

Νομικι Βάςθ 
Άξζξν 17 ΘΑΛ. (ΔΔ) 1305/2013 

ΘΑΛ. (ΔΔ) 1305/2013 – Ξαξάξηεκα ΗΗ 
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Αναλυτικι περιγραφι Δράςθσ 
Ν κεηαπνηεηηθφο ηνκέαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο 
ηφζν ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο φζν θαη ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο κε ηηο επηρεηξήζεηο λα ζπλδξάκνπλ 

ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο, ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, 
ζηελ αλάδεημε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ αιιά ηεο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο. 

Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο SWOT, ε πινπνίεζε δξάζεσλ ελίζρπζεο ηνπ 

δεπηεξνγελνχο ηνκέα, πνπ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο δελ είλαη ηφζν αλεπηπγκέλνο θαη ζηεξίδεηαη σο επί 
ησ πιείζηνλ ζε κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ (βξψζηκε ειηά, ιάδη, 

ηπξνθνκηθά, νίλνο), είλαη απαξαίηεηε. Ζ πιεηνςεθία ησλ κνλάδσλ θαηαγξάθεηαη ζηνπο Γήκνπο 
Αγξηλίνπ, Μεξνκέξνπ θαη Αθηίνπ – Βφληηζαο, ελψ ε αλαπηπμηαθή πζηέξεζε κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ 

θαηαγξάθεηαη θπξίσο ζην πεδηλφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο. Ζ δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ηεο παξαγσγήο 

πνηνηηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη θπξίσο θηελνηξνθηθψλ ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ηνπνγξαθίαο θαη ηεο 
πινχζηαο βηνπνηθηιφηεηαο, ηεο νινέλα θαη απμαλφκελεο ζηξνθήο ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο ζε 

βηνινγηθά πξντφληα θαη πξντφληα πνηφηεηαο, θαζψο θαη ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο θαηλνηφκσλ θαη 
ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ, πξφθεηηαη λα ζπλδξάκνπλ ζηελ αλάδεημε ελφο δπλακηθνχ αγξνκεηαπνηεηηθνχ 

ηνκέα, πξνζδνθψληαο: 

 κείσζε ηνπ πςεινχ θφζηνπο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ  
 βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ 

επθνιφηεξε δηείζδπζε ζηηο μέλεο αγνξέο,  
 πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηε ρξήζε κεζφδσλ θηιηθψλ πξνο απηφ. 

Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο παξνπζηάδεη έληνλε θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα, κε απνηέιεζκα ηελ 
παξαγσγή θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, φπσο θξέαηνο, θαζψο θαη ινηπψλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ 

φπσο κέιη, απγά, ηπξί θ.ιπ., κε ην ηπξί λα θαηαιακβάλεη ην 34% ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο απηψλ.  

Γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε έξγσλ ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ κε απνηέιεζκα γεσξγηθφ πξντφλ, εθηφο απφ ηα πξντφληα αιηείαο. Αθνξά ζηα γεσξγηθά 

πξντφληα βάζεη ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο Ππλζήθεο Ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔ, ελψ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο 
ελ ιφγσ δξάζεο δχλαηαη λα εληζρπζνχλ ελδεηθηηθά νη θάησζη ηνκείο κεηαπνίεζεο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα, ηελ ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δηαζχλδεζε ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο: 
 θξέαο – πνπιεξηθά – θνπλέιηα  

 γάια  
 απγά  

 δηάθνξα δψα (φπσο κέιη – ζεξνηξνθία - ζαιηγθάξηα) 
 δσνηξνθέο  

 δεκεηξηαθά (φπσο παξαγσγή αιεχξσλ, μήξαλζε δεκεηξηαθψλ) 

 ειαηνχρα πξντφληα (εμαηξνχληαη νη ηδξχζεηο ειαηνηξηβείσλ) 
 νίλνο 

 νπσξνθεπεπηηθά 
 άλζε (φπσο ηππνπνίεζε θαη εκπνξία αλζέσλ) 

 θαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά θπηά 

 ζπφξνη θαη πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ 
 μχδη (π.ρ. παξαγσγή μπδηνχ απφ νίλν, απφ θξνχηα θαη άιιεο γεσξγηθέο πξψηεο χιεο) 

Ξξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζηηο επελδχζεηο πνπ ζα αμηνπνηνχλ/κεηαπνηνχλ πξντφληα ησλ ηνκέσλ 
ειαηνπξγίαο, νίλνπ, νπσξνθεπεπηηθψλ, γαιαθηνθνκίαο/θηελνηξνθίαο, κειηζζνθνκίαο, 

αξσκαηηθψλ/θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ θαη δσνηξνθψλ/δεκεηξηαθψλ 

Νη δξάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο αλσηέξσ ηνκείο αθνξνχλ θπξίσο ζε ηδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνχο, 
επεθηάζεηο θαη κεηεγθαηαζηάζεηο κνλάδσλ παξαγσγήο θαη απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, ζπγρσλεχζεηο 

κνλάδσλ, κνλάδεο δηαρείξηζεο ππνπξντφλησλ φπσο ζα πξνβιεθζεί ζην εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην, αλάινγα 
κε ηελ πεξίπησζε. (Αξ. Απνθ. 593/37447) 

Πε θάζε πεξίπησζε νη ηνκείο ελίζρπζεο θαζψο θαη νη δηθαηνχρνη ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξνβιεπφκελα 
ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ δξάζεηο. 

 

Ζ έληαζε ελίζρπζεο αλέξρεηαη: 
-Πε πνζνζηφ 50% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 59 §3α (εθηφο κηθξψλ λεζηψλ 

Αηγαίνπ) & 59§3β ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ Θαλ. (ΔΔ) 1305/2013. 

 
Κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 600.000€. 
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Νη επηιέμηκνη Θσδηθνί Αξηζκνί δξαζηεξηφηεηαο (ΘΑΓ) αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η_17α ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο.                                                                                                         

Θεματικι κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται 

 Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα. 

Χρθματοδοτικά τοιχεία 

 Ποςό (€) Ποςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο - μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Σοπικοφ Προγράμματοσ 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ  2.200.000,00 29,67 19,57 
Δθμόςια Δαπάνθ 1.100.000,00 23,31 13,41 
Ιδιωτικι υμμετοχι 1.100.000,00 40,80 36,13 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Φο ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Δικαιοφχοι 
Ξνιχ κηθξέο έσο κεγάιεο επηρεηξήζεηο    

 

 
 

Κριτιρια Επιλογισ Τποδράςθσ 19.2.3.1 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ  

ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΔΝΓΔΙ

ΚΣΙΚΗ 

ΒΑΡΤΣ

ΗΣΑ 

ΜΟΡ

ΙΟΓΟ

ΣΗ

Η 

ΒΑΘΜΟΛ

ΟΓΙΑ 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ        (25%) 

Α1 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 

(Πξνεγνύκελε απνδεδεηγκέλε 

απαζρόιεζε ζε αληηθείκελν 

ζρεηηθό κε ηε θύζε ηεο 

πξόηαζεο) 

  4%       

  

θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 

βαζκνινγείηαη κε 20 κνλάδεο - 

κέγηζην ηα 5 έηε  (0-100) 

Αμηνινγείηαη ε 

ζρεηηθή εξγαζηαθή 

εκπεηξία ηνπ 

δηθαηνχρνπ (ζε 

πεξίπησζε λέαο 

επηρείξεζεο ησλ 

κεηφρσλ, ζε 

πεξίπησζε 

πθηζηάκελεο 

κεηφρσλ θαη 

βαζηθψλ 

ζηειερψλ) 

  0-100   

βεβαηψζεηο εξγνδφηε, 

θαηάιιειε βεβαίσζε 

αζθαιηζηηθνχ θνξέα, 

έλαξμε επηηεδεχκαηνο 

(ΘΑΓ), θαηαζηαηηθφ 

Α2 
Σίηινη πνπδώλ ζρεηηθνί κε ηε 

θύζε ηεο πξόηαζεο.  
  5%       

  Ρίηινο ζπνπδψλ ΑΔΗ / ΡΔΗ 
Αμηνινγείηαη ε 

επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε/πηζηνπ

νίεζε ηνπ 

δηθαηνχρνπ (ζε 

πεξίπησζε λέαο 

επηρείξεζεο ησλ 

κεηφρσλ, ζε 

πεξίπησζε 

  0/100   

αληίγξαθα ηίηισλ 

ζπνπδψλ/βεβαίσζε 

πηζηνπνηεκέλνπ ΘΔΘ 
  

Ξηπρίν ΗΔΘ ή ΔΞΑΠ ζρεηηθφ κε ηε 

θχζε ηεο πξφηαζεο ή 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ ζρεηηθή κε 

ην αληηθείκελν ηεο πξφηαζεο 

  0/50   
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  Θακία εθ ησλ παξαπάλσ εθπαίδεπζε 

πθηζηάκελεο 

κεηφρσλ θαη 

βαζηθψλ 

ζηειερψλ) 

  0   

Α3 
Πξνώζεζε γπλαηθείαο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο 
  3%       

  

Ν δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη 

γπλαίθα (θπζηθφ πξφζσπν) ή 

εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη 

ζην ζχλνιν ηνπο είλαη γπλαίθεο 
Ξξηκνδνηείηαη ε 

γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεη

α 

  0/100   
αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή 

δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ εηαηξηθνχ 

ζρήκαηνο 
  

Ν δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν 

θαη ην κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 

θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε πνζνζηφ 

κεγαιπηεξν ή ίζν 50% γπλαίθεο 

  0/50   

Α4 
Πξνώζεζε λεαληθήο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο 
  3%       

  

Ν δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη 

λένο ≤ 35 εηψλ (θπζηθφ πξφζσπν) 

ή εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο 

είλαη ζην ζχλνιν ηνπο λένη ≤ 35 

εηψλ 
Ξξηκνδνηείηαη ε 

λεαληθή 

επηρεηξεκαηηθφηε-

ηα 

  0/100   

αληίγξαθα ηαπηνηήησλ ή 

δηαβαηεξίνπ, θαηαζηαηηθφ 

ή ζρέδην θαηαζηαηηθνχ 

εηαηξηθνχ ζρήκαηνο 

  

Ν δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν 

θαη ην κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 

θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ή ίζν 50%  λένη ≤ 35 

εηψλ  

  0/50   

Α5 

Δίδνο επηρείξεζεο (ζύκθσλα κε 

ηε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

2003/361/ΔΚ)  

  7%     
  

 Πρεηηθή δήισζε νδεγίαο 

(βι. πφδεηγκα) 

  

  

  Ξνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, 
Ξνιχ κηθξέο, 

κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο 

(ΚΚΔ) 

  0/100   

  Mηθξέο επηρεηξήζεηο   0/50   

  Mεζαίεο επηρεηξήζεηο   0   

Α6 

Ο δηθαηνύρνο είλαη θαηά θύξην 

επάγγεικα αγξόηεο ή εηαηξηθό 

ζρήκα αγξνηώλ 

  3%       

  ΛΑΗ 

Ζ πξφηαζε 

ππνβάιιεηαη απφ 

επαγγεικαηίεο 

αγξφηεο, φπσο 

απηνί νξίδνληαη 

ζηνλ Λ.3874/2010 

(Α'151), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη. 

  

0/100 

  
Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 

Κεηξψν Αγξνηψλ θαη 

Αγξνηηθψλ 

Δθκεηαιιεχζεσλ (ΚΑΑΔ), 

Δ1 & Δθθαζαξηζηηθφ, 

θαηαζηαηηθφ εηαηξηθνχ 

ζρήκαηνο θαη Δ3 (γηα 

λνκηθά πξφζσπα) 

  ΌΣΗ     
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ           (50%) 

Β1 
αθήλεηα θαη πιεξόηεηα 

πξόηαζεο 
  4%       

  

Παθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα σο πξνο ηα 

απαηηνχκελα γηα ηε βαζκνιφγεζε 

δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   

  

 Αίηεζε Πηήξημεο 

  

  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο πξφηαζεο 

αιιά πιεξφηεηα σο πξνο ηα 

απαηηνχκελα γηα ηε βαζκνιφγεζε 

δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   

  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο πξφηαζεο  

θαη ειιείςεηο σο πξνο ηα 

απαηηνχκελα γηα ηε βαζκνιφγεζε 

δηθαηνινγεηηθά 

    0   

Β2 

Δπεμεξγαζία πξώησλ πιώλ 

παξαγόκελσλ κε κεζόδνπο  

βάζεη πξνηύπσλ 

  5%       

  Ξξψηε χιε ζε πνζνζηφ >30% 

Ξνζνζηφ 

επεμεξγαζίαο 

πξψηεο χιεο 

πηζηνπνηεκέλεο 

βηνινγηθήο 

θαιιηέξγεηαο ή 

βηνινγηθήο 

εθηξνθήο ή 

πξψησλ πιψλ 

παξαγφκελσλ κε 

βάζε πξφηππα 

πηζηνπνίεζεο 

βηνινγηθήο 

γεσξγίαο 

  0/100   Απνδεηθηηθά έγγξαθα γηα 

ην ραξαθηεξηζκφ ησλ 

πξντφλησλ (βεβαίσζε 

αξκφδηνπ θνξέα) θαη 

ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά κε 

παξαγσγνχο βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ απφ ηα νπνία ζα 

πξνθχπηεη ε 

πνζφηεηα ηνπ πξνο 

δηάζεζε πξντφληνο ζηελ 

επηρείξεζε 

  
10%< πξψηε χιε ζε πνζνζηφ 

<30% 
  0/60   

  Ξξψηε χιε ζε πνζνζηφ <10%   0/30   

Β3 

Παξαγσγή πξντόλησλ 

πνηόηεηαο (Βηνινγηθά, εζληθά 

πηζηνπνηεκέλα, πξντόληα 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ) 

  5%       

  Ξξψηε χιε ζε πνζνζηφ >30% 

Ξνζνζηφ 

παξαγσγήο 

βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ ή 

πξντφλησλ πνπ 

θέξνπλ εζληθά 

ζήκαηα 

πηζηνπνίεζεο ή 

δσηθψλ πξντφλησλ 

πξνεξρνκέλσλ 

απφ εηδηθέο 

  0/100   

Απνδεηθηηθά έγγξαθα γηα 

ην ραξαθηεξηζκφ ησλ 

πξντφλησλ (βεβαίσζε 

αξκφδηνπ θνξέα) θαη 

ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά κε 

παξαγσγνχο βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ απφ ηα νπνία ζα 

πξνθχπηεη ε 

πνζφηεηα ηνπ πξνο 

δηάζεζε πξντφληνο ζηελ 

  
10%<Ξαξαγσγή ζε πνζνζηφ 

<30% 
  0/60   
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  Ξαξαγσγή ζε πνζνζηφ <10% 

εθηξνθέο, ή 

βηνινγηθνχο νίλνπο 

ή πξντφλησλ πνπ 

παξάγνληαη κε 

ζχζηεκα 

νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο. 

  0/30   

επηρείξεζε 

Β4 

Πνζνζηό δαπαλώλ ζρεηηθώλ κε 

ηε ρξήζε ή παξαγσγή 

αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο 

(ΑΠΔ), (θσηνβνιηατθά, 

βηνληίδει, βηναέξην θ.ι.π.) γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ 

κνλάδσλ. 

  5%       

  
 Ξνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν κε 

20% 

Σξήζε ΑΞΔ : 

Ξνζνζηφ δαπαλψλ 

ζρεηηθψλ κε ηε 

ρξήζε ή 

παξαγσγή 

αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο 

(ΑΞΔ), (θσην-

βνιηατθά, 

βηνληίδει, βηναέξην 

θ.ιπ.) γηα ηελ 

θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ 

κνλάδσλ 

  0/100   

Αίηεζε ζηήξημεο/επηιέμηκεο 

δαπάλεο θαη ινγαξηαζκνί 

ΓΔΖ ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο 

  10% ≤ Ξνζνζηφ < 20%   0/60   

  5% ≤ Ξνζνζηφ < 10%   0/30   

Β5 

Πνζνζηό δαπαλώλ ζρεηηθώλ κε 

ηε ρξήζε – εγθαηάζηαζε – 

εθαξκνγή ζπζηήκαηνο 

εμνηθνλόκεζεο ύδαηνο 

  2%       

  
 Ξνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν κε 

20% 

Ξνζνζηφ δαπαλψλ 

ζρεηηθψλ κε ηε 

ρξήζε -

εγθαηάζηαζε- 

εθαξκνγή 

ζπζηήκαηνο 

εμνηθνλφκεζεο 

χδαηνο 

  0/100   

Αίηεζε ζηήξημεο/επηιέμηκεο 

δαπάλεο θαη ινγαξηαζκνί 

ΓΔΑ ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο 

  10% ≤ Ξνζνζηφ < 20%   0/60   

  5% ≤ Ξνζνζηφ < 10%   0/30   

Β6 

Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

(π.ρ. ISO 14.000, EMAS) 

  3%       

  ΛΑΗ 
Δγθαηάζηαζε 

ζπζηεκάησλ 

πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο (πρ. 

ISO 14001, EMAS) 

  

0/100 

   Αίηεζε ζηήξημεο/επηιέμηκεο 

δαπάλεο 

    ΌΣΗ     

Β7 Καηλνηόκνο  ραξαθηήξαο ηεο 

πξόηαζεο/ Υξήζε θαηλνηνκίαο 

  8%       
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θαη λέσλ ηερλνινγηώλ  

  
Ρν πξντφλ ραξαθηεξίδεηαη σο 

θαηλνηφκν 

Δηζαγσγή 

θαηλνηνκίαο ζηελ 

παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία / Λέν 

θαηλνηφκν Ξξντφλ/ 

Δηζαγσγή 

νξγαλσηηθήο 

θαηλνηνκίαο  

  0/100   

Αίηεζε ζηήξημεο 

  

Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζην 

ζχλνιφ ηεο ραξαθηεξίδεηαη σο λέα ή 

πξνεγκέλε, ή  αθνξά ζε ρξήζε 

ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ-

ειέγρνπ-θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

  0/75   

  

Ζ ζπζθεπαζία θαη ε παξνπζίαζε 

ησλ πξντφλησλ είλαη λέα ή 

πξνεγκέλε  ή γίλεηαη εηζαγσγή κηαο 

ζεκαληηθά βειηησκέλεο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

επηρείξεζε, ην απνηέιεζκα ηεο 

νπνίαο είλαη ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε 

ηνλ φγθν παξαγσγήο ηεο, ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ή ην 

θφζηνο παξαγσγήο ηεο 

  0/50   

Β8 

πκκεηνρή ζε πθηζηάκελα θαη 

ηνπηθά δίθηπα νκνεηδώλ ή  

ζπκπιεξσκαηηθώλ 

επηρεηξήζεσλ 

  3%       

  ΛΑΗ Ξξηκνδνηείηαη ε 

έληαμε ηεο 

επηρείξεζεο ζε 

Γίθηπν  

  

0/100 

  Βεβαίσζε απφ ηνπηθφ 

δίθηπν  

  
  ΌΣΗ     

Β9 

Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο θαη πνηνηηθώλ 

ζεκάησλ 

  3%       

  ΛΑΗ 
Ξξηκνδνηείηαη ε 

εγθαηάζηαζε 

ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο θαη 

πνηνηηθψλ 

ζεκάησλ  

  

0/100 

  

 Αίηεζε Πηήξημεο, ζρεηηθέο 

δαπάλεο,  ζρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα 
  ΌΣΗ     

Β10 

θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο  

(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί ζηόρνη 

ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ 

εμππεξεηνύληαη κε ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξόηαζεο ) 

  5%       

  

Ππζρέηηζε κε ην ζχλνιν ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-

δξάζε 

Ιακβάλεηαη 

ππφςε ε 

ζθνπηκφηεηα ηεο 

πξφηαζεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο 

εηδηθνχο ή 

  0/100   

Αίηεζε ζηήξημεο 

  
Ππζρέηηζε κε ην 70% ησλ ζηφρσλ  

πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε 
  0/70   
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Ππζρέηηζε κε ην 30% ησλ ζηφρσλ  

πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε 

ζηξαηεγηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ 

Ρνπηθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο 

πνπ 

εμππεξεηνχληαη κε 

ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξφηαζεο 

  0/30   

  

Ππζρέηηζε κε πνζνζηφ κηθξφηεξν 

ηνπ  30% ησλ ζηφρσλ  

πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε 

  0   

Β11 Πξνηεξαηόηεηεο ππν-δξάζεο    7%       

  

Πε ζρέζε κε ηελ πξηκνδφηεζε 

κεηαπνίεζεο ησλ πξντφλησλ 

πξνηεξαηφηεηαο. Ζ πξφηαζε 

πεξηιακβάλεη ηελ αμηνπνίεζε 

πξντφλησλ απφ ηνπο ηνκείο: 

ειαηνπξγίαο, νίλνπ, 

νπσξνθεπεπηηθψλ, 

γαιαθηνθνκίαο/θηελνηξνθίαο, 

κειηζζνθνκίαο, 

αξσκαηηθψλ/θαξκαθεπηηθψλ 

θπηψλ, δσνηξνθψλ/δεκεηξηαθψλ  

  

  

0/100 

   Αίηεζε ζηήξημεο 

  

  ΌΣΗ     

ΩΡΙΜΟΣΗΣΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ          (25%) 

Γ1 
Δηνηκόηεηα έλαξμεο πινπνίεζεο 

ηεο πξόηαζεο 
  7%       

  

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / αδεηψλ 

Γπλαηφηεηα 

εμαζθάιηζεο ησλ 

απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/ε

γθξίζεσλ/ αδεηψλ 

  0/100   

Αίηεζε Πηήξημεο, Άδεηα 

Ιεηηνπξγίαο, Άδεηα 

Δγθαηάζηαζεο, Άδεηα 

Γφκεζεο, Δπηκέξνπο 

Άδεηεο, αηηήζεηο γηα ηελ 

έθδνζε ησλ πξνεγνπκέλσλ 

  

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 

απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / αδεηψλ 

  0/60   

  

πνβνιή αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο γηα απαξαίηεηεο 

γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / άδεηεο. 

  0/30   

Γ2 

Γπλαηόηεηα δηάζεζεο ηδίσλ 

θεθαιαίσλ γηα ηελ έλαξμε 

πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνύ 

ζρεδίνπ 
Γπλαηφηεηα 

δηάζεζεο ηδίσλ 

θεθαιαίσλ γηα ηελ 

έλαξμε 

πινπνίεζεο ηεο 

επέλδπζεο 

4%     

Πρεηηθφ ηξαπεδηθφ έγγξαθν 

πνπ ζα ηεθκεξηψλεη ην 

πνζνζηφ θάιπςεο ηεο 

Ίδηαο Ππκκεηνρήο, είηε 

κέζσ ηδίσλ πφξσλ, είηε 

κέζσ ηξαπεδηθνχ 

δαλεηζκνχ.  

Πεκ : Ζ πξνζθφκηζε 

πεχζπλεο Γήισζεο 

βαζκνινγείηαη κε κεδέλ. 

  

Ξνζνζηφ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ επί ηεο 

ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο *100% (0-

100) 

  0-100   

Γ3 
Ρεαιηζηηθόηεηα θαη αμηνπηζηία 

  10%       
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ηνπ θόζηνπο  

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 

Δμεηάδεηαη ε 

ξεαιηζηηθφηεηα θαη 

ε αμηνπηζηία ηνπ 

θφζηνπο κε βάζε 

ην θφζηνο πνπ 

πξνθχπηεη κε ηελ 

έγθξηζε, 

ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο 

εγθεθξηκέλεο 

εξγαζίεο 

  0/100   

Αίηεζε ζηήξημεο, ζρέδηα, 

αλαιπηηθή πξνκέηξεζε 

εξγαζηψλ θαη αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 
  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 
  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 
  0   

Γ4 

Ρεαιηζηηθόηεηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο 

επέλδπζεο 

  4%       

  
Σξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν κε ην  

είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ 

Δμεηάδεηαη ε 

ξεαιηζηηθφηεηα 

ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαη

νο ηνπ ζρεδίνπ κε 

βάζε ην είδνο, ην 

κέγεζνο θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο 

απαηηήζεηο ηνπ 

έξγνπ 

(δπλαηφηεηα 

αζξνηζηηθήο 

βαζκνινγίαο) 

  0/50   

 Αίηεζε ζηήξημεο 

  
  

Νξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ  

επηκέξνπο θάζεσλ πινπνίεζεο  

ηνπ έξγνπ 

  0/50   

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξώζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνύρνο (% ηεο κέγηζηεο βαζκνινγίαο) : 30 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Η υλοποίθςθ τθσ εν λόγω Δράςθσ είναι ςυμπλθρωματικι των δράςεων 19.2.2.6. 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 
 ΑΞ1: «Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη αχμεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο» ΞΔΞ Γπηηθήο 

Διιάδαο 2014 – 2020. 
 ΘΠ 3: «Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ 

ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα (γηα ην ΔΓΡΑΑ) θαη ηνπ ηνκέα ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο (γηα ην ΔΡΘΑ)» ΔΠΞΑ 

2014 – 2020. 
 ΔΠ 3.1: «Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ΚΚΔ ζε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηεο πεξηθεξεηαθήο 

έμππλεο εηδίθεπζεο» RIS 3 Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.  
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Σίτλοσ Δράςθσ  
Ρριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 
ανταγωνιςτικότθτασ ςτθν περιοχι εφαρμογι 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.3 

Σίτλοσ υπό – δράςθσ  
Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με 
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ υπό- δράςθσ 19.2.3.3 

Νομικι Βάςθ 
Άξζξν 19 ΘΑΛ. (ΔΔ) 1305/2013 
Άξζξν 14 ΘΑΛ. (ΔΔ) 651/2014 

Αναλυτικι περιγραφι Δράςθσ/ υπό – δράςθσ 
Νη αγξνηηθέο πεξηνρέο, θαίλεηαη λα πξνζειθχνπλ μαλά ηνλ πιεζπζκφ θαη εηδηθά ηνπο λένπο αλζξψπνπο νη 

νπνίνη ηείλνπλ λα επηζηξέθνπλ ζηνπο ηφπνπο θαηαγσγήο. Πε απηή ηελ ηάζε ζπλέβαιιαλ ηφζν ην ρακειφηεξν 
θφζηνο δσήο θαη ε πςειή πνηφηεηα δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, φζν θαη ε δηαηήξεζε νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ. 

Ρν κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ θαίλεηαη λα βειηηψλεηαη, 
δηακνξθψλνληαο ζπλζήθεο θαη πξννπηηθέο γηα λέεο δξαζηεξηφηεηεο, αλαβαζκίδνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ. 

Απφ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαηαγξάθεηαη ε ηάζε γηα επηζηξνθή ησλ λέσλ ζηελ πεξηνρή θαηαγσγήο ηνπο, 
δίλνληαο λέα πλνή γηα ηνλ ηφπν θαη ηηο δπλαηφηεηεο εμέιημεο ηνπ.  

Θχξηνο ηνκέαο ζε φξνπο απαζρφιεζεο είλαη ν ηξηηνγελήο, κε ζπλερψο αλνδηθέο ηάζεηο. Ν ηνπξηζκφο απνηειεί 
γηα ηελ πεξηνρή αλαπηπμηαθφ πιενλέθηεκα ιφγσ ηεο πνηθηιίαο ησλ ηνπίσλ θαη ηεο νηθνινγηθήο θαη 

πεξηβαιινληηθήο ηεο αμίαο.  

Πην αλσηέξσ πιαίζην ε ππνδξάζε πεξηιακβάλεη: 
 Ηδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνχο, επεθηάζεηο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο κηθξήο δπλακηθφηεηαο. Νη 

ιεηηνπξγηθέο κνξθέο θαη νη θαηεγνξίεο ησλ ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο (θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα 

θαη κε θχξηα), πνπ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα θαζνξίδνληαη ζηελ Θ..Α.2986/2-12-16(ΦΔΘ 
3885/Β’/2016). Πην Κεγαλήζη επηηξέπεηαη κφλν ε ίδξπζε μελνδνρείσλ ηξηψλ αζηέξσλ θαη άλσ θαζψο θαη 

ε αλαπαιαίσζε ραξαθηεξηζκέλσλ παξαδνζηαθψλ ή δηαηεξεηέσλ θηηζκάησλ γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε 
θαηαιχκαηα. Πε φιε ηελ ππφινηπε πεξηνρή παξέκβαζεο επηηξέπνληαη φιεο νη κνξθέο θαη ηάμεηο 

θαηαιπκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ Θ..Α..  

 Ηδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνχο, επεθηάζεηο ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο 

θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο νξεηλέο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο.  
 Ηδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνχο, επεθηάζεηο επελδχζεσλ επηρεηξήζεσλ εηδηθψλ/ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ. Δλδεηθηηθά εληζρχνληαη επελδχζεηο πνπ πξνσζνχλ: 

-εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ θαη εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο ζχκθσλα κε ηνλ λ.4276/14(ζεκαηηθά 
πάξθα, ηακαηηθφο ηνπξηζκφο, ηνπξηζηηθά γξαθεία, πξνπνλεηηθφο αζιεηηθφο ηνπξηζκφο, νξεηβαηηθά 

θαηαθχγηα, απηνθηλεηνδξφκηα θιπ), 

-γξαθεία ελνηθίαζεο εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη γξαθεία / επηρεηξήζεηο νξγάλσζεο ελαιιαθηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπξηζκνχ ππαίζξνπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο πνπ γίλεηαη ρξήζε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Θαλ. (ΔΔ) 651/2014, ε ελίζρπζε δίλεηαη κφλν ζε 
αξρηθέο επελδχζεηο. Ωο αξρηθή επέλδπζε νξίδεηαη: «ε επέλδπζε ζε ελζψκαηα θαη άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε 

ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία λέαο επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο, ηελ επέθηαζε ηεο δπλακηθφηεηαο πθηζηάκελεο 

επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο, ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο κηαο επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο ζε 
πξντφληα πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί πνηέ ζε απηή ή ηε ζεκειηψδε αιιαγή ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο πθηζηάκελεο επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο», ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 49 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 
Θαλ. (ΔΔ) 651/2014.Δπίζεο, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο επεθηάζεσλ θαη εθζπγρξνληζκψλ απαηηείηαη ε χπαξμε 

λφκηκεο άδεηαο ηεο επηρείξεζεο.  
Πχκθσλα κε ηνλ Ξεξηθεξεηαθφ ράξηε εληζρχζεσλ θαλ. (ΔΔ) 651/2014, ε έληαζε ελίζρπζεο αλέξρεηαη:  

- ζε πνζνζηφ 55% γηα κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο  

 - ζε πνζνζηφ 45% γηα κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ» 

Ρν αλψηαην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά επελδπηηθφ ζρέδην γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο επέλδπζεο ηεο 

ππνδξάζεο είλαη 600.000€. 
Νη επηιέμηκνη Θσδηθνί Αξηζκνί δξαζηεξηφηεηαο (ΘΑΓ) αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η_17α ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο.                                                                                                         
Θεματικι κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται 

«Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ» 
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Χρθματοδοτικά τοιχεία 

 Ποςό (€) Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 
υπο - μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο Σοπικοφ 
Προγράμματοσ 

υνολικόσ 
προχπολογιςμόσ  

1.909.090,91 25,74 16,98 

Δθμόςια Δαπάνθ 1.050.000,00 22,25 12,80 
Ιδιωτικι υμμετοχι 859.090,91 31,87 28,22 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Φο ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ   

Δικαιοφχοι 

 Σολφ μικρζσ ζωσ μικρζσ επιχειριςεισ 
 

 

Κριτιρια Επιλογισ Τποδράςθσ 19.2.3.3 

 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ  
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 
ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΔΝΓΔΙ
ΚΣΙΚΗ 
ΒΑΡΤΣ

ΗΣΑ 

ΜΟΡ
ΙΟΓΟ
ΣΗ

Η 

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ        (25%) 

Α1 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 
(Πξνεγνύκελε 
απνδεδεηγκέλε 
απαζρόιεζε ζε 
αληηθείκελν ζρεηηθό κε 
ηε θύζε ηεο πξόηαζεο) 

  5%       

  

θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 
20 κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 
έηε  (0-100) 

Αμηνινγείηαη ε ζρεηηθή 
εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπ 
δηθαηνχρνπ (ζε 

πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0-100   

βεβαηψζεηο εξγνδφηε, 
θαηάιιειε βεβαίσζε 
αζθαιηζηηθνχ θνξέα, 
έλαξμε επηηεδεχκαηνο 
(ΘΑΓ), θαηαζηαηηθφ 

Α2 
Σίηινη πνπδώλ ζρεηηθνί 
κε ηε θύζε ηεο 
πξόηαζεο.  

  5%       

  Ρίηινο ζπνπδψλ ΑΔΗ / ΡΔΗ 
Αμηνινγείηαη ε 
επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε/πηζηνπνίεζε 
ηνπ δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0/100   

αληίγξαθα ηίηισλ 
ζπνπδψλ/βεβαίσζε 
πηζηνπνηεκέλνπ ΘΔΘ 

  

Ξηπρίν ΗΔΘ ή ΔΞΑΠ ζρεηηθφ 
κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο 
ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ 
ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν 
ηεο πξφηαζεο 

  0/50   

  
Θακία εθ ησλ παξαπάλσ 
εθπαίδεπζε 

  0   

Α3 
Πξνώζεζε γπλαηθείαο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       

  

Ν δηθαηνχρνο ηεο 
επέλδπζεο είλαη γπλαίθα 
(θπζηθφ πξφζσπν) ή 
εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο είλαη γπλαίθεο 

Ξξηκνδνηείηαη ε γπλαηθεία 
επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   

αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή ζρέδην 
θαηαζηαηηθνχ εηαηξηθνχ 

ζρήκαηνο 
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Ν δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 

κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιπηεξν ή ίζν 
50% γπλαίθεο 

  0/50   

Α4 
Πξνώζεζε λεαληθήο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       

  

Ν δηθαηνχρνο ηεο 
επέλδπζεο είλαη λένο ≤ 35 
εηψλ (θπζηθφ πξφζσπν) ή 
εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ Ξξηκνδνηείηαη ε λεαληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   

αληίγξαθα ηαπηνηήησλ ή 
δηαβαηεξίνπ, θαηαζηαηηθφ 

ή ζρέδην θαηαζηαηηθνχ 
εηαηξηθνχ ζρήκαηνο 

  

Ν δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιπηεξν ή ίζν 
50%  λένη ≤ 35 εηψλ  

  0/50   

Α5 

Δίδνο επηρείξεζεο 
(ζύκθσλα κε ηε 
ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΚ)  

  7%       

  Ξνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, 
Ξνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη 
κεζαίεο επηρεηξήζεηο 
(ΚΚΔ) 

  0/100   
Πρεηηθή δήισζε νδεγίαο 

(βι. πφδεηγκα) 
 

  Mηθξέο επηρεηξήζεηο   0/50   

  Mεζαίεο επηρεηξήζεηο   0   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ           (50%) 

Β1 
αθήλεηα θαη 
πιεξόηεηα πξόηαζεο 

  4%       

  

Παθήλεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο 
πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα 
γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   

 Αίηεζε Πηήξημεο 
    

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα 
γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   

  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα 
ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0   

Β2 
Πνζνζηό δαπαλώλ 
ζρεηηθώλ κε ηελ 
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

  10%       

  
 Ξνζνζηφ κεγαιχηεξν ή 

ίζν κε 20% Ξνζνζηφ δαπαλψλ 
ζρεηηθψλ κε ηελ 
εμνηθνλφκεζε  ελέξγεηαο 
γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ ησλ κνλάδσλ 
(εμαηξείηαη ε ρξήζε ΑΞΔ) 

  0/100   Αίηεζε 
ζηήξημεο/επηιέμηκεο 

δαπάλεο θαη ινγαξηαζκνί 
ΓΔΖ ηνπ ηειεπηαίνπ 

έηνπο 
Ξξνηηκνιφγηα πξνζθνξέο 

  10% ≤ Ξνζνζηφ < 20%   0/60   

  5% ≤ Ξνζνζηφ < 10%   0/30   

Β3 

Καηλνηόκνο  
ραξαθηήξαο ηεο 
πξόηαζεο/ Υξήζε 
θαηλνηνκίαο θαη λέσλ 

  7%       
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ηερλνινγηώλ  

  

Νξγαλσηηθή θαηλνηνκία / 
θαηλνηνκία ζην πξντφλ ή 
ζηελ δηαρείξηζε θαη 
ιεηηνπξγία 

Δηζαγσγή νξγαλσηηθήο 
θαηλνηνκίαο/θαηλνηνκία 
ζην πξντφλ ή ζηελ 
δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία  

  

0/100 

  

Αίηεζε ζηήξημεο 

  ΌΣΗ     

Β4 

πκκεηνρή ζε 
πθηζηάκελα θαη ηνπηθά 
δίθηπα νκνεηδώλ ή  
ζπκπιεξσκαηηθώλ 
επηρεηξήζεσλ 

  2%       

  ΛΑΗ Ξξηκνδνηείηαη ε εληαμε 
ηεο επηρείξεζεο ζε 
Γίθηπν  

  
0/100 

  
Βεβαίσζε απφ ηνπηθφ 

δίθηπν  
  ΌΣΗ     

Β5 

Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο θαη 
πνηνηηθώλ ζεκάησλ 

  2%       

  ΛΑΗ 
Ξξηκνδνηείηαη ε 
εγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ  

  

0/100 

  Αίηεζε Πηήξημεο, ζρεηηθέο 
δαπάλεο,  ζρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα   ΌΣΗ     

Β6  
Παξνρή 
ζπκπιεξσκαηηθώλ 
ππεξεζηώλ / πξντόλησλ 

  2%       

  ΛΑΗ 
Ξξηκνδνηείηαη ε 
δπλαηφηεηα παξνρήο 
ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ππεξεζηψλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ ζε 
ζρέζε κε ηελ θχξηα 
δξαζηεξηφηεηα  

  

0/100 

  

Αίηεζε Πηήξημεο, ζρεηηθέο 
δαπάλεο,  ζρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα  
  ΌΣΗ     

Β7 
πκβαηόηεηα κε ηελ 
ηνπηθή αξρηηεθηνληθή 

  5%       

  
Γηαηεξεηέν ή παξαδνζηαθφ 
θηίξην Ρήξεζε ζηνηρείσλ 

αξρηηεθηνληθήο 
θιεξνλνκηάο 

  0/100   
ΦΔΘ, Ρνπηθά Πχκθσλα, 

βεβαίσζε αξκφδηνπ 
θνξέα γηα 

παξαδνζηαθφ/δηαηεξεηέν, 
αξρηηεθηνληθά ζρέδηα   Ξαξαδνζηαθφο νηθηζκφο   0/50   

Β8 

θνπηκόηεηα ηεο 
πξόηαζεο  
(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 
ζηόρνη ηνπ ηνπηθνύ 
πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνύληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο 

πξόηαζεο ) 

  12%       

  
Ππζρέηηζε κε ην ζχλνιν 

ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 
ζηελ ππν-δξάζε 

Ιακβάλεηαη ππφςε ε 
ζθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο ζε ζρέζε κε 
ηνπο εηδηθνχο ή 
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 
ηνπ Ρνπηθνχ 
Ξξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 

  0/100   

 Αίηεζε ζηήξημεο 
  
  
  

  
Ππζρέηηζε κε ην 70% ησλ 
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
  0/70   

  
Ππζρέηηζε κε ην 30% ησλ 
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
  0/30   
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Ππζρέηηζε κε πνζνζηφ 
κηθξφηεξν ηνπ  30% ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0   

Β9 
Πξνηεξαηόηεηεο ππν-
δξάζεο  

  6%       

  

Πε ζρέζε κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 
αλάγθεο ηεο πεξηνρήο 
ρσξνζέηεζεο ηεο 
πξφηαζεο, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο πξνηεξαηφηεηεο 
ηνπ Ρνπηθνχ 
Ξξνγξάκκαηνο γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πνδξάζε. 
(ηδξχζεηο/επεθηάζεηο/εθζπγ
ρξνληζκνί ρψξσλ εζηίαζεο 

θαη αλαςπρήο, θαηά 
πξνηεξαηφηεηα ζηηο νξεηλέο 
θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο - νη 
ππφινηπεο θαηεγνξίεο  
έξγσλ ιακβάλνπλ ηελ 
βαζκνινγία απηή 
αλεμαξηήησο πεξηνρήο) 

  

  

0/100 

  
Αίηεζε ζηήξημεο, 

ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, 
ηίηινο θηήζεο 

  

  ΌΣΗ     

ΩΡΙΜΟΣΗΣΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ          (25%) 

Γ1 
Δηνηκόηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο 
πξόηαζεο 

  7%       

  

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

Γπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ/ αδεηψλ 

  0/100   

Αίηεζε Πηήξημεο, Άδεηα 
Ιεηηνπξγίαο, Άδεηα 

Δγθαηάζηαζεο, Άδεηα 
Γφκεζεο, Δπηκέξνπο 

Άδεηεο, αηηήζεηο γηα ηελ 
έθδνζε ησλ 

πξνεγνπκέλσλ 

  

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

  0/60   

  

πνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 

άδεηεο. 

  0/30   
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Γ2 

Γπλαηόηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα 
ηελ έλαξμε πινπνίεζεο 
ηνπ επελδπηηθνύ 
ζρεδίνπ 

Γπλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

4%     

Πρεηηθφ ηξαπεδηθφ 
έγγξαθν πνπ ζα 

ηεθκεξηψλεη ην πνζνζηφ 
θάιπςεο ηεο Ίδηαο 

Ππκκεηνρήο, είηε κέζσ 
ηδίσλ πφξσλ, είηε κέζσ 
ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ.  
Πεκ 1: Ζ πξνζθφκηζε 
πεχζπλεο Γήισζεο 

βαζκνινγείηαη κε κεδέλ. 
Πεκ 2: Πηελ πεξίπησζε 
ηνπ Άξζξνπ 14  ηνπ Θαλ 
(ΔΔ) αξηζ. 651/2014 ηεο 

Δπηηξνπήο ε ηδησηηθή 
ζπκκεηνρή ηνπ 

δηθαηνχρνπ ηεο ελίζρπζεο 
πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε 
ηνπιάρηζηνλ 25% ησλ 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ, είηε 
κέζσ ηδίσλ πφξσλ είηε 

κέζσ εμσηεξηθήο 
ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

εηδηθφηεξα κέζσ 
εγθεθξηκέλνπ ηξαπεδηθνχ 

δαλεηζκνχ 

  

Ξνζνζηφ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 
επί ηεο ηδησηηθήο 

ζπκκεηνρήο *100% (0-
100) 

  0-100   

Γ3 
Ρεαιηζηηθόηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο  

  10%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 5 Δμεηάδεηαη ε 

ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 
κε βάζε ην θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη κε ηελ 
έγθξηζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/100   

Αίηεζε ζηήξημεο, ζρέδηα, 
αλαιπηηθή πξνκέηξεζε 

εξγαζηψλ θαη αλαιπηηθφο 
πξνυπνινγηζκφο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 10 

  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 30 

  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
> 30 

  0   

Γ4 
Ρεαιηζηηθόηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  4%       

  

Σξνλνδηάγξακκα 
ζχκθσλν κε ην  

είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

Δμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ 
ζρεδίνπ κε βάζε ην 
είδνο, ην κέγεζνο θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ (δπλαηφηεηα 
αζξνηζηηθήο 
βαζκνινγίαο) 

  0/50   

  
Αίηεζε ζηήξημεο  

  

Νξζνινγηθφο 
πξνζδηνξηζκφο ησλ  
επηκέξνπο θάζεσλ 

πινπνίεζεο  
ηνπ έξγνπ 

  0/50   

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξώζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνύρνο (% ηεο κέγηζηεο βαζκνινγίαο) : 
30 

 

πλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθόηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 

19.2.3.1.,19.2.4.1.,19.2.4.2.,19.2.4.3.,19.2.7.3.,19.3.1.,19.3.5.,19.3.6. 

πλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθόηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή  
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 ΟΠΑ 2021 Ξεξηθεξεηαθνχ Ξιαηζίνπ Αηηηθήο: Ξξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ππφ ην πξίζκα δηθηχσζεο κε ηελ 

πεξηνρή ηεο Αζήλαο − Αηηηθήο, πξνθεηκέλνπ ν λεζησηηθφο ρψξνο λα απνηειεί ζπλδπαζκέλν πξννξηζκφ 
δηεζλνχο εκβέιεηαο. Ξξνψζεζε εηδηθά επηιεγκέλσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη δηαζχλδεζή ηνπο κε δίθηπν 

πνιηηηζκηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ, ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ δηαδξνκψλ  

 Δζληθή Θαιάζζηα Πηξαηεγηθή: Αλάπηπμε αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ, Γηαθνξνπνηεκέλε ηνπξηζηηθή πξνζθνξά, 

Θαηλνηνκία θαη πνηφηεηα, Κέηξα γηα ηελ αεηθφξν θαη ππεχζπλε αλάπηπμε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζηνλ 
θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, Ξξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζην πιαίζην ζρεδίσλ δξάζεο εδαθηθήο 

αλάπηπμεο  

 
 
 
 
 

Σίτλοσ Δράςθσ  
Ρριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 
ανταγωνιςτικότθτασ ςτθν περιοχι εφαρμογι 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.3 

Σίτλοσ υπό – δράςθσ  
Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτουσ  τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, 
χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με 
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ υπό- δράςθσ 19.2.3.4 

Νομικι Βάςθ 
Άξζξν 19 ΘΑΛ. (ΔΔ) 1305/2013 
Άξζξν 14 ΘΑΛ. (ΔΔ) 651/2014 

Αναλυτικι περιγραφι Δράςθσ/ υπό – δράςθσ 
Ζ ππν-δξάζε απηή ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ζηε ζηήξημε ησλ πθηζηάκελσλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο γηα ηελ αλάδεημε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ αχμεζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζηα πιαίζηα αλαδηακφξθσζεο ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο ιφγσ ησλ ζχγρξνλσλ θαη ζπλερψο απμαλφκελσλ απαηηήζεσλ ηεο θαηαλαισηηθήο αγνξάο, θαζψο θαη 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο. 
Δληζρχεηαη ε πινπνίεζε έξγσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

ππαίζξνπ, εληζρχεηαη παξάιιεια ε ζπλέξγεηα ησλ ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. κεηαπνίεζε, 
εκπφξην, ηνπξηζκφο), ζπκβάιινληαο ζηελ αλάδεημε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο 

 

Νη επελδχζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηελ ππν-δξάζε απηή είλαη νη εμήο: 
 Ίδξπζε /επέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο βηνηερληθψλ κνλάδσλ, ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο κε 

πξνηεξαηφηεηα ζε απηέο πνπ επεμεξγάδνληαη πξψηεο χιεο φπσο μχιν, πέηξα , θεξακηθά, δέξκα, 

πθαληνπξγία, ζαπσλνπνηία θ.ιπ..   
 Ίδξπζε /επέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαζψο θαη κνλάδσλ παξαγσγήο εηδψλ κεηά 

ηελ 1ε κεηαπνίεζε ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο επελδχζεηο πνπ ζα 

αθνξνχλ ηνπο θάησζη θιάδνπο (αξηνπνηεία, αιεπξνεηδή πξντφληα είδε δαραξνπιαζηηθήο, γιπθίζκαηα). 
 Ίδξπζε/ επέθηαζε /εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ εκπνξίνπ κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ηνκείο,(ιηαληθφ 

εκπφξην εηδψλ παληνπσιείνπ, ιηαληθφ εκπφξην δηαθφξσλ ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ παξφκνησλ εηδψλ 

ιηαληθήο ηέρλεο, εκπνξία αγξνηηθψλ εθνδίσλ, εκπφξην δσνηξνθψλ, εκπφξην μπιάλζξαθα, εκπφξην 

γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, εκπφξην πγξψλ θαπζίκσλ ,θ.ι.π..). Νη επηρεηξήζεηο εκπνξίνπ αθνξνχλ ζε φιε 
ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο (εθζπγρξνληζκνί θαη επεθηάζεηο) ελψ ε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ εκπνξίνπ 

ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο νξεηλέο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο. 
 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο πνπ γίλεηαη ρξήζε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Θαλ. (ΔΔ) 651/2014, ε ελίζρπζε δίλεηαη κφλν ζε 

αξρηθέο επελδχζεηο. Ωο αξρηθή επέλδπζε νξίδεηαη: «ε επέλδπζε ζε ελζψκαηα θαη άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε 
ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία λέαο επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο, ηελ επέθηαζε ηεο δπλακηθφηεηαο πθηζηάκελεο 

επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο, ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο κηαο επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο ζε 
πξντφληα πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί πνηέ ζε απηή ή ηε ζεκειηψδε αιιαγή ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο πθηζηάκελεο επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο», ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 49 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 
Θαλ. (ΔΔ) 651/2014Δπίζεο, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο επεθηάζεσλ θαη εθζπγρξνληζκψλ απαηηείηαη ε χπαξμε λφκηκεο 

άδεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

 
Ρν αλψηαην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επελδπηηθφ ζρέδην είλαη 600.000,00€. 
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Πχκθσλα κε ηνλ Ξεξηθεξεηαθφ ράξηε εληζρχζεσλ θαλ. (ΔΔ) 651/2014, ε έληαζε ελίζρπζεο αλέξρεηαη:  

- ζε πνζνζηφ 55% γηα κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο  

- ζε πνζνζηφ 45% γηα κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ 

Νη επηιέμηκνη Θσδηθνί Αξηζκνί δξαζηεξηφηεηαο (ΘΑΓ) αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η_17α ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο.                                                                                                         
Θεματικι κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται 

«Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ»  

Χρθματοδοτικά τοιχεία 

 Ποςό (€) Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 
υπο - μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο Σοπικοφ 
Προγράμματοσ 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ  581.818,18 7,85 5,17 
Δθμόςια Δαπάνθ 320.000,00 6,78 3,90 
Ιδιωτικι υμμετοχι 261.818,18 9,71 8,60 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Φο ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ   

Δικαιοφχοι 

Σολφ μικρζσ ζωσ μικρζσ επιχειριςεισ. 
 

Κριτιρια Επιλογισ Τποδράςθσ 19.2.3.4 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ  
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 
ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΔΝΓΔΙ
ΚΣΙΚΗ 
ΒΑΡΤΣ

ΗΣΑ 

ΜΟΡ
ΙΟΓΟ
ΣΗ

Η 

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ        (25%) 

Α1 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 
(Πξνεγνύκελε 
απνδεδεηγκέλε 
απαζρόιεζε ζε 
αληηθείκελν ζρεηηθό κε 
ηε θύζε ηεο πξόηαζεο) 

  5%       

  

θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 
20 κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 
έηε  (0-100) 

Αμηνινγείηαη ε ζρεηηθή 
εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπ 
δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0-100   

βεβαηψζεηο εξγνδφηε, 
θαηάιιειε βεβαίσζε 
αζθαιηζηηθνχ θνξέα, 
έλαξμε επηηεδεχκαηνο 
(ΘΑΓ), θαηαζηαηηθφ 

Α2 
Σίηινη πνπδώλ ζρεηηθνί 
κε ηε θύζε ηεο 
πξόηαζεο.  

  5%       

  Ρίηινο ζπνπδψλ ΑΔΗ / ΡΔΗ Αμηνινγείηαη ε 
επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε/πηζηνπνίεζε 
ηνπ δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0/100   

αληίγξαθα ηίηισλ 
ζπνπδψλ/βεβαίσζε 
πηζηνπνηεκέλνπ ΘΔΘ 

  

Ξηπρίν ΗΔΘ ή ΔΞΑΠ ζρεηηθφ 
κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο 
ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ 
ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν 
ηεο πξφηαζεο 

  0/50   

  
Θακία εθ ησλ παξαπάλσ 
εθπαίδεπζε 

  0   

Α3 
Πξνώζεζε γπλαηθείαο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       
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Ν δηθαηνχρνο ηεο 
επέλδπζεο είλαη γπλαίθα 

(θπζηθφ πξφζσπν) ή 
εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο είλαη γπλαίθεο Ξξηκνδνηείηαη ε γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   

αληίγξαθν ηαπηφηεηαο 
ή δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή ζρέδην 
θαηαζηαηηθνχ εηαηξηθνχ 

ζρήκαηνο 

  

Ν δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιπηεξν ή ίζν 
50% γπλαίθεο 

  0/50   

Α4 
Πξνώζεζε λεαληθήο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       

  

Ν δηθαηνχρνο ηεο 
επέλδπζεο είλαη λένο ≤ 35 
εηψλ (θπζηθφ πξφζσπν) ή 

εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ Ξξηκνδνηείηαη ε λεαληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   

αληίγξαθα ηαπηνηήησλ 
ή δηαβαηεξίνπ, 

θαηαζηαηηθφ ή ζρέδην 
θαηαζηαηηθνχ εηαηξηθνχ 

ζρήκαηνο 

  

Ν δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιπηεξν ή ίζν 
50%  λένη ≤ 35 εηψλ  

  0/50   

Α5 

Δίδνο επηρείξεζεο 
(ζύκθσλα κε ηε 
ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΚ)  

  7%       

  Ξνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, 

Ξνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο 
(ΚΚΔ) 

  0/100   
Πρεηηθή δήισζε 

νδεγίαο (βι. 
πφδεηγκα) 

 

  Mηθξέο επηρεηξήζεηο   0/50   

  Mεζαίεο επηρεηξήζεηο   0   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ           (50%) 

Β1 
αθήλεηα θαη 
πιεξόηεηα πξόηαζεο 

  6%       

  

Παθήλεηα ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηεο 
πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα 
γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   

Αίηεζε Πηήξημεο 
  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα 
γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   

  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα 
ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0   

Β2 
Πνζνζηό δαπαλώλ 
ζρεηηθώλ κε ηελ 
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

  12%       
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 Ξνζνζηφ κεγαιχηεξν ή 

ίζν κε 20% 
Ξνζνζηφ δαπαλψλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ 
εμνηθνλφκεζε  ελέξγεηαο 
γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ ησλ κνλάδσλ 
(εμαηξείηαη ε ρξήζε ΑΞΔ) 

  0/100   
Αίηεζε 

ζηήξημεο/επηιέμηκεο 

δαπάλεο θαη 
ινγαξηαζκνί ΓΔΖ ηνπ 

ηειεπηαίνπ έηνπο 
Ξξνηηκνιφγηα 
πξνζθνξέο 

  10% ≤ Ξνζνζηφ < 20%   0/60   

  5% ≤ Ξνζνζηφ < 10%   0/30   

Β3 

Καηλνηόκνο  
ραξαθηήξαο ηεο 
πξόηαζεο/ Υξήζε 
θαηλνηνκίαο θαη λέσλ 
ηερλνινγηώλ  

  8%       

  
Ρν πξντφλ ραξαθηεξίδεηαη 
σο θαηλνηφκν 

Δηζαγσγή θαηλνηνκίαο 
ζηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία / Λέν 
θαηλνηφκν Ξξντφλ/ 
Δηζαγσγή νξγαλσηηθήο 
θαηλνηνκίαο  

  0/100   

Αίηεζε ζηήξημεο 

  

Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 
ζην ζχλνιφ ηεο 
ραξαθηεξίδεηαη σο λέα ή 
πξνεγκέλε, ή  αθνξά ζε 
ρξήζε ζπζηεκάησλ 
απηνκαηηζκνχ-ειέγρνπ-
θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ 
ζηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία 

  0/75   

  

Ζ ζπζθεπαζία θαη ε 
παξνπζίαζε ησλ 
πξντφλησλ είλαη λέα ή 
πξνεγκέλε  ή γίλεηαη 
εηζαγσγή κηαο ζεκαληηθά 
βειηησκέλεο δηαδηθαζίαο 
παξαγσγήο γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, 

ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο 
είλαη ζεκαληηθφ ζε ζρέζε 
κε ηνλ φγθν παξαγσγήο 
ηεο, ηελ πνηφηεηα ησλ 
πξντφλησλ ή ην θφζηνο 
παξαγσγήο ηεο 

  0/50   

Β4 

πκκεηνρή ζε 
πθηζηάκελα θαη ηνπηθά 
δίθηπα νκνεηδώλ ή  
ζπκπιεξσκαηηθώλ 
επηρεηξήζεσλ 

  4%       

  ΛΑΗ Ξξηκνδνηείηαη ε εληαμε 
ηεο επηρείξεζεο ζε 
Γίθηπν  

  

0/100 

  
Βεβαίσζε απφ ηνπηθφ 

δίθηπν 
  ΌΣΗ     

Β5 
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο θαη 
πνηνηηθώλ ζεκάησλ 

  4%       

  ΛΑΗ Ξξηκνδνηείηαη ε 
εγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ  

  

0/100 

   Αίηεζε Πηήξημεο, 
ζρεηηθέο δαπάλεο,  

ζρεηηθά πξνηηκνιφγηα   ΌΣΗ     

Β6 
Πξνηεξαηόηεηεο ππν-
δξάζεο  

  16%       
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Β6.1 

Πε ζρέζε κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

αλάγθεο ηεο πεξηνρήο 
ρσξνζέηεζεο ηεο 
πξφηαζεο, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο πξνηεξαηφηεηεο 
ηνπ Ρνπηθνχ 
Ξξνγξάκκαηνο γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πνδξάζε.(ε 
δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ 
εκπνξίνπ θαηά 
πξνηεξαηφηεηα ζηηο  
νξεηλέο θαη λεζησηηθέο 
πεξηνρέο - νη επεθηάζεηο, 
εθζπγρξνληζκνί 
επηρεηξήζεσλ εκπνξίνπ 
θαζψο θαη νη νη ππφινηπεο 
θαηεγνξίεο  έξγσλ 
ιακβάλνπλ ηελ βαζκνινγία 
απηή αλεμαξηήησο 
πεξηνρήο) 

  
 

  0/25 

  
 Αίηεζε Πηήξημεο 

Ρνπνγξαθηθφ 
Γηάγξακκα,  

Ρίηινο θηήζεο 
  

ΌΣΗ   

Β6.2 

Πε ζρέζε κε ηελ 
πξνηεξαηφηεηα ζε 
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 
δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ 
πνδξάζε. 
α) 
Ίδξπζε/επέθηαζε/εθζπγρξ
νληζκφο βηνηερληθψλ 
κνλάδσλ κε πξνηεξαηφηεηα 
ζηελ επεμεξγαζία πξψησλ 
πιψλ φπσο μχιν, πέηξα, 
θεξακηθά, δέξκα, 

πθαληνπξγία, ζαπσλνπνηία 
θ.ιπ. 
β) 
Ίδξπζε/επέθηαζε/εθζπγρξ
νληζκφο επηρεηξήζεσλ 
εκπνξίνπ κε 
πξνηεξαηφηεηα ζηνπο 
ηνκείο ( ιηαληθφ εκπφξην 
εηδψλ παληνπσιείνπ, 
ιηαληθφ εκπφξην δηαθφξσλ 
ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ 
παξφκνησλ εηδψλ ιηαληθήο 
ηέρλεο, εκπνξία αγξνηηθψλ 
εθνδίσλ, εκπφξην 

δσνηξνθψλ, εκπφξην 

μπιάλζξαθα, εκπφξην 
γεσξγηθψλ 

κεραλεκάησλ, εκπφξην 

πγξψλ θαπζίκσλ 
,θ.ι.π..) 

γ) 
Ίδξπζε/επέθηαζε/εθζπγ

ρξνληζκφο κνλάδσλ 

ρεηξνηερλίαο θαη 
κνλάδσλ παξαγσγήο 

εηδψλ κεηά ηελ 1ε 
κεηαπνίεζε, κε 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

 
  0/75   Αίηεζε Πηήξημεο 
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επελδχζεηο πνπ ζα 

αθνξνχλ ηνπο θάησζη 

θιάδνπο (αξηνπνηεία, 

αιεπξνεηδή πξντφληα 
είδε δαραξνπιαζηηθήο, 

γιπθίζκαηα) 

ΌΣΗ     

ΩΡΙΜΟΣΗΣΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ          (25%) 

Γ1 
Δηνηκόηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο 
πξόηαζεο 

  7%       

  

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

Γπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ/ αδεηψλ 

  0/100   

Αίηεζε Πηήξημεο, Άδεηα 
Ιεηηνπξγίαο, Άδεηα 

Δγθαηάζηαζεο, Άδεηα 
Γφκεζεο, Δπηκέξνπο 

Άδεηεο, αηηήζεηο γηα ηελ 
έθδνζε ησλ 

πξνεγνπκέλσλ  

  

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

  0/60   

  

πνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 

άδεηεο. 

  0/30   

Γ2 

Γπλαηόηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα 
ηελ έλαξμε πινπνίεζεο 
ηνπ επελδπηηθνύ 
ζρεδίνπ 

Γπλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

4%     

Πρεηηθφ ηξαπεδηθφ 
έγγξαθν πνπ ζα 
ηεθκεξηψλεη ην 

πνζνζηφ θάιπςεο ηεο 
Ίδηαο Ππκκεηνρήο, είηε 
κέζσ ηδίσλ πφξσλ, είηε 

κέζσ ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ.  

Πεκ 1: Ζ πξνζθφκηζε 
πεχζπλεο Γήισζεο 

βαζκνινγείηαη κε 
κεδέλ. 

Πεκ 2: Πηελ πεξίπησζε 
ηνπ Άξζξνπ 14  ηνπ 

Θαλ (ΔΔ) αξηζ. 
651/2014 ηεο 

Δπηηξνπήο ε ηδησηηθή 
ζπκκεηνρή ηνπ 
δηθαηνχρνπ ηεο 

ελίζρπζεο πξέπεη λα 
αλέξρεηαη ζε 

ηνπιάρηζηνλ 25% ησλ 
επηιέμηκσλ δαπαλψλ, 

είηε κέζσ ηδίσλ πφξσλ 
είηε κέζσ εμσηεξηθήο 
ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

εηδηθφηεξα κέζσ 
εγθεθξηκέλνπ 

ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ 

  

Ξνζνζηφ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 
επί ηεο ηδησηηθήο 

ζπκκεηνρήο *100% (0-
100) 

  0-100   

Γ3 
Ρεαιηζηηθόηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο  

  10%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 5 

Δμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 
κε βάζε ην θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη κε ηελ 

  0/100   
Αίηεζε ζηήξημεο, 
ζρέδηα, αλαιπηηθή 

πξνκέηξεζε εξγαζηψλ 
θαη αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο 
  

5 < 100*(αηηνχκελν-
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 

  0/60   
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≤ 10 έγθξηζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο 

εξγαζίεο 

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 30 

  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
> 30 

  0   

Γ4 
Ρεαιηζηηθόηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  4%       

  

Σξνλνδηάγξακκα 
ζχκθσλν κε ην  

είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

Δμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ 
ρξνδηαγξάκκαηνο ηνπ 
ζρεδίνπ κε βάζε ην 
είδνο, ην κέγεζνο θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ(δπλαηφηεηα 
αζξνηζηηθήο 
βαζκνινγίαο) 

  0/50   

 Αίηεζε ζηήξημεο 
  

 

 
  

Νξζνινγηθφο 

πξνζδηνξηζκφο ησλ  
επηκέξνπο θάζεσλ 

πινπνίεζεο  
ηνπ έξγνπ 

  0/50   

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξώζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνύρνο (% ηεο κέγηζηεο βαζκνινγίαο) 
: 30 

υνζργεια/ ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 
19.2.3.1.,19.2.4.1.,19.2.4.2.,19.2.4.3.,19.2.7.3.,19.3.1.,19.3.5.,19.3.6. 

υνζργεια/ ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι  
 ΔΠ 2.3: «Αχμεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθζπγρξνλίδνληαη σο πξνο ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ» RIS 3 Γπηηθήο Διιάδαο. 
 «Γξάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΚΚΔ επηρεηξήζεσλ» ΞΔΞ Γπηηθήο Διιάδαο & 

Ηνλίσλ Λήζσλ. 

 

 
 
 

Σίτλοσ Δράςθσ  
Ρριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 
ανταγωνιςτικότθτασ ςτθν περιοχι εφαρμογι 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.3 

Σίτλοσ υπό – δράςθσ  

Ρριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν 
εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι ακλθτιςμοφ, 
πολιτιςτικά κζντρα, κ.λ.π.) με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ υπό- δράςθσ 19.2.3.5 

Νομικι Βάςθ 
Άξζξν 19 ΘΑΛ. (ΔΔ) 1305/2013 
Άξζξν 14 ΘΑΛ. (ΔΔ) 651/2014 

Αναλυτικι περιγραφι Δράςθσ/ υπό – δράςθσ 
Ζ ππν-δξάζε απηή ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ζηε ζηήξημε 
πθηζηάκελσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο.  

Έηζη ε ππν-δξάζε απηή πεξηιακβάλεη: 
 Ίδξπζε /επέθηαζε/εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ηνκείο (παηδηθνί ζηαζκνί, ρψξνη αζιεηηζκνχ, 

πνιηηηζηηθά θέληξα,  

 Ίδξπζε /επέθηαζε/εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ επηζθεπήο ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ, πιχζηκν 

θαη ζηεγλφ θαζάξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ πξντφλησλ, ππεξεζίεο πιπζίκαηνο 
απηνθηλήησλ θαη ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θ.ι.π).  
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο πνπ γίλεηαη ρξήζε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Θαλ. (ΔΔ) 651/2014, ε ελίζρπζε δίλεηαη κφλν ζε 
αξρηθέο επελδχζεηο. Ωο αξρηθή επέλδπζε νξίδεηαη: «ε επέλδπζε ζε ελζψκαηα θαη άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε 

ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία λέαο επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο, ηελ επέθηαζε ηεο δπλακηθφηεηαο πθηζηάκελεο 
επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο, ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο κηαο επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο ζε 

πξντφληα πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί πνηέ ζε απηή ή ηε ζεκειηψδε αιιαγή ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο πθηζηάκελεο επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο», ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 49 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 
Θαλ. (ΔΔ) 651/2014Δπίζεο, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο επεθηάζεσλ θαη εθζπγρξνληζκψλ απαηηείηαη ε χπαξμε 

λφκηκεο άδεηαο ηεο επηρείξεζεο. 
Νη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ  αθνξνχλ ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο (εθζπγρξνληζκνί θαη επεθηάζεηο) 

ελψ ε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο νξεηλέο θαη 

λεζησηηθέο πεξηνρέο. 
 

Ρν αλψηαην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επελδπηηθφ ζρέδην είλαη 600.000,00€. 
 

Πχκθσλα κε ηνλ Ξεξηθεξεηαθφ ράξηε εληζρχζεσλ θαλ. (ΔΔ) 651/2014, ε έληαζε ελίζρπζεο αλέξρεηαη:  

- ζε πνζνζηφ 55% γηα κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο  

- ζε πνζνζηφ 45% γηα κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ 

Νη επηιέμηκνη Θσδηθνί Αξηζκνί δξαζηεξηφηεηαο (ΘΑΓ) αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η_17α ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο.                                                                                                         

Θεματικι κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται 

«Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ»  

Χρθματοδοτικά τοιχεία 

 Ποςό (€) Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 
υπο-μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο Σοπικοφ 
Προγράμματοσ 

υνολικόσ 
προχπολογιςμόσ  

72.727,27 0,98 0,65 

Δθμόςια Δαπάνθ 40.000,00 0,85 0,49 
Ιδιωτικι υμμετοχι 32.727,27 1,21 1,08 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Φο ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ   

Δικαιοφχοι 

Σολφ μικρζσ ζωσ μικρζσ επιχειριςεισ. 
 

Κριτιρια Επιλογισ Τποδράςθσ 19.2.3.5 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ  

ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΔΝΓΔΙ
ΚΣΙΚΗ 
ΒΑΡΤΣ

ΗΣΑ 

ΜΟΡ
ΙΟΓΟ
ΣΗ

Η 

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ        (25%) 

Α1 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 

(Πξνεγνύκελε 
απνδεδεηγκέλε 
απαζρόιεζε ζε 
αληηθείκελν ζρεηηθό κε 
ηε θύζε ηεο πξόηαζεο) 

  5%       

  

θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 
20 κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 
έηε  (0-100) 

Αμηνινγείηαη ε ζρεηηθή 
εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπ 
δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0-100   

βεβαηψζεηο εξγνδφηε, 
θαηάιιειε βεβαίσζε 
αζθαιηζηηθνχ θνξέα, 
έλαξμε επηηεδεχκαηνο 
(ΘΑΓ), θαηαζηαηηθφ 
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Α2 
Σίηινη πνπδώλ 
ζρεηηθνί κε ηε θύζε ηεο 
πξόηαζεο.  

  5%       

  Ρίηινο ζπνπδψλ ΑΔΗ / ΡΔΗ 
Αμηνινγείηαη ε 
επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε/πηζηνπνίεζε 
ηνπ δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0/100   

αληίγξαθα ηίηισλ 
ζπνπδψλ/βεβαίσζε 
πηζηνπνηεκέλνπ ΘΔΘ 

  

Ξηπρίν ΗΔΘ ή ΔΞΑΠ ζρεηηθφ 
κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο 
ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ 
ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν 
ηεο πξφηαζεο 

  0/50   

  
Θακία εθ ησλ παξαπάλσ 
εθπαίδεπζε 

  0   

Α3 
Πξνώζεζε γπλαηθείαο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο 
  4%       

  

Ν δηθαηνχρνο ηεο 
επέλδπζεο είλαη γπλαίθα 
(θπζηθφ πξφζσπν) ή 
εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο είλαη γπλαίθεο Ξξηκνδνηείηαη ε γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   

αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή ζρέδην 
θαηαζηαηηθνχ εηαηξηθνχ 

ζρήκαηνο 

  

Ν δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιπηεξν ή ίζν 
50% γπλαίθεο 

  0/50   

Α4 
Πξνώζεζε λεαληθήο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       

  

Ν δηθαηνχρνο ηεο 

επέλδπζεο είλαη λένο ≤ 35 
εηψλ (θπζηθφ πξφζσπν) ή 
εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ Ξξηκνδνηείηαη ε λεαληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   

αληίγξαθα ηαπηνηήησλ ή 
δηαβαηεξίνπ, θαηαζηαηηθφ 

ή ζρέδην θαηαζηαηηθνχ 
εηαηξηθνχ ζρήκαηνο 

  

Ν δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιπηεξν ή ίζν 
50%  λένη ≤ 35 εηψλ  

  0/50   

Α5 

Δίδνο επηρείξεζεο 
(ζύκθσλα κε ηε 
ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΚ)  

  7%       

  Ξνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, 
Ξνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη 
κεζαίεο επηρεηξήζεηο 
(ΚΚΔ) 

  0/100   
Πρεηηθή δήισζε νδεγίαο 

(βι. πφδεηγκα) 
 

  Mηθξέο επηρεηξήζεηο   0/50   

  Mεζαίεο επηρεηξήζεηο   0   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ           (50%) 

Β1 
αθήλεηα θαη 
πιεξόηεηα πξόηαζεο 

  8%       

  

Παθήλεηα ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηεο 
πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα 
γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   Αίηεζε Πηήξημεο 
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Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα 

σο πξνο ηα απαηηνχκελα 
γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   

  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα 
ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0   

Β2 

Καηλνηόκνο  
ραξαθηήξαο ηεο 
πξόηαζεο/ Υξήζε 
θαηλνηνκίαο θαη λέσλ 
ηερλνινγηώλ  

  10%       

  

Νξγαλσηηθή θαηλνηνκία / 
θαηλνηνκία ζην πξντφλ ή 
ζηελ δηαρείξηζε θαη 
ιεηηνπξγία 

Δηζαγσγή νξγαλσηηθήο 
θαηλνηνκίαο/θαηλνηνκία 
ζην πξντφλ ή ζηελ 
δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία  

  

0/100 

  

Αίηεζε Πηήξημεο 

  ΌΣΗ     

Β3 

πκκεηνρή ζε 
πθηζηάκελα θαη ηνπηθά 
δίθηπα νκνεηδώλ ή  
ζπκπιεξσκαηηθώλ 
επηρεηξήζεσλ 

  5%       

  ΛΑΗ 
Ξξηκνδνηείηαη ε εληαμε 
ηεο επηρείξεζεο ζε Γίθηπν  

  
0/100 

  
Βεβαίσζε απφ ηνπηθφ 

δίθηπν  
  ΌΣΗ     

Β4 
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο θαη 
πνηνηηθώλ ζεκάησλ 

  7%       

  ΛΑΗ 
Ξξηκνδνηείηαη ε 
εγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ  

  

0/100 

  Αίηεζε Πηήξημεο, ζρεηηθέο 
δαπάλεο,  ζρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα   ΌΣΗ     

Β5 
Πξνηεξαηόηεηεο ππν-
δξάζεο  

  20%       

Β5.1 

Πε ζρέζε κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 
αλάγθεο ηεο πεξηνρήο 
ρσξνζέηεζεο ηεο 
πξφηαζεο, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο πξνηεξαηφηεηεο 
ηνπ Ρνπηθνχ 
Ξξνγξάκκαηνο γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πνδξάζε. 
(ε δεκηνπξγία 
επηρεηξήζεσλ εκπνξίνπ 

θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο  
νξεηλέο θαη λεζησηηθέο 
πεξηνρέο - νη επεθηάζεηο, 
εθζπγρξνληζκνί 
επηρεηξήζεσλ εκπνξίνπ 
θαζψο θαη νη ππφινηπεο 
θαηεγνξίεο  έξγσλ 
ιακβάλνπλ ηελ βαζκνινγία 
απηή αλεμαξηήησο 
πεξηνρήο) 

    0/25 
  

Αίηεζε Πηήξημεο 

Ρνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα,  
Ρίηινο θηήζεο 

  

ΌΣΗ   
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Β5.2 

Πε ζρέζε κε ηελ 
πξνηεξαηφηεηα ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 
δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ 
πνδξάζε. (παηδηθνί 
ζηαζκνί, ρψξνη 
αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά 
θέληξα, ππεξεζίεο 
επηζθεπήο ππνδεκάησλ θαη 
δεξκάηηλσλ εηδψλ, πιχζηκν 
θαη ζηεγλφ θαζάξηζκα 
θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη 
γνχληλσλ πξντφλησλ, 
ππεξεζίεο πιπζίκαηνο 
απηνθηλήησλ θαη ζπλαθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ θ.ι.π) 

    0/75 
  Αίηεζε Πηήξημεο  

  

ΌΣΗ   

ΩΡΙΜΟΣΗΣΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ      (25%) 

Γ1 
Δηνηκόηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο 
πξόηαζεο 

  7%       

  

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

Γπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ/ αδεηψλ 

  0/100   

Αίηεζε Πηήξημεο, Άδεηα 
Ιεηηνπξγίαο, Άδεηα 

Δγθαηάζηαζεο, Άδεηα 
Γφκεζεο, Δπηκέξνπο 

Άδεηεο, αηηήζεηο γηα ηελ 
έθδνζε ησλ 

πξνεγνπκέλσλ  

  

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

  0/60   

  

πνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 

άδεηεο. 

  0/30   

Γ2 

Γπλαηόηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα 
ηελ έλαξμε πινπνίεζεο 
ηνπ επελδπηηθνύ 
ζρεδίνπ 

Γπλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

4%     

Πρεηηθφ ηξαπεδηθφ 
έγγξαθν πνπ ζα 

ηεθκεξηψλεη ην πνζνζηφ 
θάιπςεο ηεο Ίδηαο 

Ππκκεηνρήο, είηε κέζσ 
ηδίσλ πφξσλ, είηε κέζσ 
ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ.  
Πεκ 1: Ζ πξνζθφκηζε 
πεχζπλεο Γήισζεο 

βαζκνινγείηαη κε κεδέλ. 
Πεκ 2: Πηελ πεξίπησζε 
ηνπ Άξζξνπ 14  ηνπ Θαλ 
(ΔΔ) αξηζ. 651/2014 ηεο 

Δπηηξνπήο ε ηδησηηθή 
ζπκκεηνρή ηνπ 

δηθαηνχρνπ ηεο ελίζρπζεο 
πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε 
ηνπιάρηζηνλ 25% ησλ 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ, είηε 
κέζσ ηδίσλ πφξσλ είηε 

κέζσ εμσηεξηθήο 
ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

εηδηθφηεξα κέζσ 
εγθεθξηκέλνπ ηξαπεδηθνχ 

δαλεηζκνχ 

  

Ξνζνζηφ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 
επί ηεο ηδησηηθήο 

ζπκκεηνρήο *100% (0-
100) 

  0-100   

Γ3 
Ρεαιηζηηθόηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο  

  10%       
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100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 

≤ 5 Δμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 
κε βάζε ην θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη κε ηελ 
έγθξηζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/100   

Αίηεζε ζηήξημεο, ζρέδηα, 
αλαιπηηθή πξνκέηξεζε 

εξγαζηψλ θαη αλαιπηηθφο 
πξνυπνινγηζκφο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 10 

  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 30 

  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
> 30 

  0   

Γ4 
Ρεαιηζηηθόηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  4%       

  

Σξνλνδηάγξακκα 
ζχκθσλν κε ην  

είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

Δμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ 
ζρεδίνπ κε βάζε ην είδνο, 
ην κέγεζνο θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ (δπλαηφηεηα 
αζξνηζηηθήο βαζκνινγίαο) 

  0/50   

  
 Αίηεζε ζηήξημεο 

   

  

Νξζνινγηθφο 
πξνζδηνξηζκφο ησλ  
επηκέξνπο θάζεσλ 

πινπνίεζεο  
ηνπ έξγνπ 

  0/50   

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξώζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνύρνο (% ηεο κέγηζηεο βαζκνινγίαο) : 
30 

υνζργεια/ ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 
19.2.3.1.,19.2.4.1.,19.2.4.2.,19.2.4.3.,19.2.7.3.,19.3.1.,19.3.5.,19.3.6. 

υνζργεια/ ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι  
 ΔΠ 2.3: «Αχμεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθζπγρξνλίδνληαη σο πξνο ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ» 

RIS 3 Γπηηθήο Διιάδαο. 

 «Γξάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΚΚΔ επηρεηξήζεσλ» ΞΔΞ Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίσλ 
Λήζσλ. 

Ζ Γξάζε βξίζθεηαη επίζεο ζε ζπλέξγεηα κε ηνλ θεληξηθφ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηνπ ΔΞΑλΔΘ πνπ είλαη ε ελίζρπζε 
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαζψο επίζεο κε ηελ 6ε πξνηεξαηφηεηα ηνπ Δπξψπε 2020 
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4. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΔΡΑΕΩΝ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

α/
α 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΔΡΑΕΙ 

ΠΟΤ 
ΑΦΟΡΑ 

ΑΝΑΛΤΗ 
ΒΑΘΜΟΛ

ΟΓΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(Προθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ 
απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο 
ςχετικό με τθ φφςθ τθσ 
πρόταςθσ) 

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, 
 

κάκε ζτοσ επαγγελματικισ 
εμπειρίασ βακμολογείται 

με 20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 
5 ζτθ  (0-100) 

 0-100 

βεβαιϊςεισ εργοδότθ, 
κατάλλθλθ βεβαίωςθ 
αςφαλιςτικοφ φορζα, 
ζναρξθ επιτθδεφματοσ 

(ΜΑΔ), καταςτατικό, 
ςυμβάςεισ 

απαςχόλθςθσ 

2 
Σίτλοι πουδϊν ςχετικοί με τθ 
φφςθ τθσ πρόταςθσ.  

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, 
 

Φίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΦΕΙ 100 

 
αντίγραφα τίτλων 

ςπουδϊν/βεβαίωςθ 
πιςτοποιθμζνου ΜΕΜ 

Στυχίο ΙΕΜ ι ΕΣΑΥ ςχετικό 
με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ ι 
επαγγελματικι κατάρτιςθ 

τουλάχιςτον 200 ωρϊν 
ςχετικι με το αντικείμενο 

τθσ πρόταςθσ 

50 

Μαμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευςθ 

0 

3 
Προϊκθςθ γυναικείασ 
επιχειρθματικότθτασ 

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, 
 

Ρ δικαιοφχοσ τθσ 
επζνδυςθσ είναι γυναίκα 

(φυςικό πρόςωπο) ι 
εταιρεία οι μζτοχοι τθσ 

οποίασ είναι ςτο ςφνολο 
τουσ είναι γυναίκεσ 

100 
αντίγραφο ταυτότθτασ 

ι διαβατθρίου 
καταςτατικό ι ςχζδιο 

καταςτατικοφ 
εταιρικοφ ςχιματοσ 

Ρ δικαιοφχοσ είναι νομικό 
πρόςωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατζχουν ςε 

ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 
50% γυναίκεσ 

50 

4 
Προϊκθςθ νεανικισ 
επιχειρθματικότθτασ 

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, 
 

Ρ δικαιοφχοσ τθσ 
επζνδυςθσ είναι νζοσ ≤ 35 
ετϊν (φυςικό πρόςωπο) ι 

εταιρεία οι μζτοχοι τθσ 
οποίασ είναι ςτο ςφνολο 

τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν 

100 
αντίγραφο ταυτότθτασ 

ι διαβατθρίου 
καταςτατικό ι ςχζδιο 

καταςτατικοφ 
εταιρικοφ ςχιματοσ 

 

Ρ δικαιοφχοσ είναι νομικό 
πρόςωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατζχουν ςε 

ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 
50%  νζοι ≤ 35 ετϊν  

50 
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5 
Είδοσ επιχείρθςθσ (ςφμφωνα 
με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 
2003/361/ΕΚ) 

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, 

Σολφ μικρζσ επιχειριςεισ 100 

Υχετικι διλωςθ 
οδθγίασ (βλ. 
Χπόδειγμα) 

Ξικρζσ επιχειριςεισ 50 

Ξεςαίεσ/μεγάλεσ 
επιχειριςεισ 

0 

6 
Ο δικαιοφχοσ είναι κατά κφριο 
επάγγελμα αγρότθσ ι εταιρικό 
ςχιμα αγροτϊν 

19.2.3.1,  
 

Οαι 100 

Βεβαίωςθ εγγραφισ 
ςτο Ξθτρϊο Αγροτϊν 

και Αγροτικϊν 
Εκμεταλλεφςεων 

(ΞΑΑΕ), 
ςυμπεριλαμβανομζνω
ν και των μελϊν των 

αγροτικϊν 
νοικοκυριϊν 

εγγεγραμμζνων ςτο 
Μεντρικό Ηλεκτρονικό 
Ξθτρϊο Ρικοτεχνιτϊν 

Μ.Η.Ξ.Ρ. όπου 
απαιτείται), Ε1 & 
Εκκακαριςτικό, 

καταςτατικό εταιρικοφ 
ςχιματοσ και Ε3 (για 

νομικά πρόςωπα) 

χι 0 

7 
αφινεια και πλθρότθτα τθσ 
πρόταςθσ   

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,  

Υαφινεια του 
περιεχομζνου τθσ 

πρόταςθσ και πλθρότθτα 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα 

για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

100 

Αίτθςθ Υτιριξθσ, 
δικαιολογθτικά 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα 

για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά   

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ  και ελλείψεισ ωσ 

προσ τα απαιτοφμενα για 
τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

8 
Επεξεργαςία πρϊτων υλϊν 
παραγόμενων με μεκόδουσ  
βάςει προτφπων 

19.2.2.6, 
19.2.3.1, 

Σρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό 
≥30% 

100 

Αποδεικτικά ζγγραφα 
για το χαρακτθριςμό 

των προϊόντων 
(βεβαίωςθ αρμόδιου 
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10%≤πρϊτθ φλθ ςε 
ποςοςτό <30% 

60 

φορζα) και ιδιωτικά 
ςυμφωνθτικά με 

παραγωγοφσ 
βιολογικϊν προϊόντων 

από τα οποία κα 
προκφπτει θ ποςότθτα 

του προσ διάκεςθ 
προϊόντοσ ςτθν 

επιχείρθςθ 

Σρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό 
<10% 

30 

9 

Παραγωγι προϊόντων 
ποιότθτασ (Βιολογικά, εκνικά 
πιςτοποιθμζνα, προϊόντα 
ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ) 

19.2.2.6 
19.2.3.1 

Σαραγωγι ςε ποςοςτό 
≥30% 

100 

Αποδεικτικά ζγγραφα 
για το χαρακτθριςμό 

των προϊόντων 
(βεβαίωςθ αρμόδιου 
φορζα) και ιδιωτικά 

ςυμφωνθτικά με 
παραγωγοφσ 

βιολογικϊν προϊόντων 
από τα οποία κα 

προκφπτει θ ποςότθτα 
του προσ διάκεςθ 

προϊόντοσ ςτθν 
επιχείρθςθ 

10%≤Σαραγωγι ςε 
ποςοςτό <30% 

60 

Σαραγωγι ςε ποςοςτό 
<10% 

30 

10 

Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με 
τθ χριςθ ι παραγωγι 
ανανεϊςιμων πθγϊν 
ενζργειασ (ΑΠΕ), 
(φωτοβολταϊκά, βιοντίηελ, 
βιοαζριο κ.λ.π.) για τθν 
κάλυψθ των αναγκϊν των 
μονάδων. 

19.2.2.3, 
19.2.2.4,  
19.2.2.6, 
19.2.3.1,  
 

 Σοςοςτό μεγαλφτερο ι 
ίςο με 20% 

100 Αίτθςθ 
ςτιριξθσ/επιλζξιμεσ 

δαπάνεσ και 
λογαριαςμοί ΔΕΗ του 

τελευταίου ζτουσ 
Σροτιμολόγια 

προςφορζσ 

10% ≤ Σοςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Σοςοςτό < 10% 30 

11 
Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με 
τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

19.2.3.3 
19.2.3.4 

 Σοςοςτό μεγαλφτερο ι 
ίςο με 20% 

100 Αίτθςθ 
ςτιριξθσ/επιλζξιμεσ 

δαπάνεσ και 
λογαριαςμοί ΔΕΗ του 

τελευταίου ζτουσ 
Σροτιμολόγια 

προςφορζσ 

10% ≤ Σοςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Σοςοςτό < 10% 30 

12 

Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με 
τθ χριςθ – εγκατάςταςθ – 
εφαρμογι ςυςτιματοσ 
εξοικονόμθςθσ φδατοσ 

19.2.3.1 

 Σοςοςτό μεγαλφτερο ι 
ίςο με 20% 

100 
Αίτθςθ ςτιριξθσ/ 

επιλζξιμεσ δαπάνεσ 
και λογαριαςμοί ΔΕΧΑ 
του τελευταίου ζτουσ 

Σροτιμολόγια 
προςφορζσ 

10% ≤ Σοςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Σοςοςτό < 10% 30 

13 
Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
(π.χ. ISO 14.000, EMAS) 

19.2.3.1  

Οαι 100 
Αίτθςθ ςτιριξθσ/ 

επιλζξιμεσ δαπάνεσ 
χι 0 
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14 

Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ 
πρόταςθσ/ Χριςθ καινοτομίασ 
και νζων τεχνολογιϊν 

19.2.2.3, 
19.2.2.5, 
19.2.3.3, 
19.2.3.5, 

Ρργανωτικι καινοτομία / 
καινοτομία ςτο προϊόν ι 

ςτθν διαχείριςθ και 
λειτουργία 

Οαι  (100) 
Αίτθςθ Υτιριξθσ 

χι   (0) 

Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ 
πρόταςθσ/ Χριςθ καινοτομίασ 
και νζων τεχνολογιϊν 

19.2.2.4,  
19.2.2.6, 
19.2.3.1, 
19.2.3.2, 
19.2.3.4,  
19.2.6.2 

Φο προϊόν χαρακτθρίηεται 
ωσ καινοτόμο 

100 

Αίτθςθ Υτιριξθσ 

Η παραγωγικι διαδικαςία 
ςτο ςφνολό τθσ 

χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι 
προθγμζνθ, ι  αφορά ςε 

χριςθ ςυςτθμάτων 
αυτοματιςμοφ-ελζγχου-
καταγραφισ δεδομζνων 

ςτθν παραγωγικι 
διαδικαςία 

75 

Η ςυςκευαςία και θ 
παρουςίαςθ των 

προϊόντων είναι νζα ι 
προθγμζνθ  ι γίνεται 

ειςαγωγι μιασ ςθμαντικά 
βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ 

παραγωγισ για τθ 
ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, 
το αποτζλεςμα τθσ οποίασ 
είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ 
με τον όγκο παραγωγισ 
τθσ, τθν ποιότθτα των 
προϊόντων ι το κόςτοσ 

παραγωγισ τθσ 

50 

15 

υμμετοχι ςε υφιςτάμενα και 
τοπικά δίκτυα ομοειδϊν ι 
ςυμπλθρωματικϊν 
επιχειριςεων 

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,  

Οαι 100 

Βεβαίωςθ από  Φοπικό 
Δίκτυο, Ματαςτατικό 

 
χι 0 

16 
Εφαρμογι ςυςτθμάτων 
διαχείριςθσ και ποιοτικϊν 
ςθμάτων 

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,  

Σριμοδοτείται θ 
εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων 
διαχείριςθσ και ποιοτικϊν 

ςθμάτων 

Οαι (100) 

Αίτθςθ Υτιριξθσ, 
Σροτιμολόγια/ 

προςφορζσ 

χι  (0) 
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17 
Παροχι ςυμπλθρωματικϊν 
υπθρεςιϊν / προϊόντων 

19.2.2.3,  
19.2.2.6, 
19.2.3.3 

Δυνατότθτα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν 

υπθρεςιϊν και 
δραςτθριοτιτων ςε ςχζςθ 

με τθν κφρια 
δραςτθριότθτα (π.χ. 

κατάλυμα και παροχι 
δραςτθριοτιτων 

εναλλακτικοφ τουριςμοφ) 

Οαι (100) 

Αίτθςθ Υτιριξθσ, 
Σροτιμολόγια/ 

προςφορζσ 

χι  (0) 

18 
υμβατότθτα με τθν τοπικι 
αρχιτεκτονικι 

19.2.2.3, 
19.2.3.3 

Διατθρθτζο ι 
παραδοςιακό κτίριο 

100 ΦΕΜ, Βεβαίωςθ 
αρμόδιου φορζα για 

παραδοςιακό 
/διατθρθτζο, 

Σαραδοςιακόσ οικιςμόσ  50 

19 

κοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ 
(Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι 
του τοπικοφ προγράμματοσ 
που εξυπθρετοφνται με τθν 
υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ) 

19.2.2.3,  
19.2.2.6, 
19.2.3.1, 
19.2.3.3,   
 

Υυςχζτιςθ με το ςφνολο 
των ςτόχων που αφοροφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
100 

Αίτθςθ ςτιριξθσ και 
Σρόςκλθςθ 

Υυςχζτιςθ με το 70% των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν 

υπο-δράςθ 
70 

Υυςχζτιςθ με το 30% των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν 

υπο-δράςθ 
30 

Υυςχζτιςθ με ποςοςτό 
μικρότερο του  30% των 

ςτόχων που αφοροφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

0 

20 

Προτεραιότθτεσ υπο-δράςεων, 
19.2.2.3 

Υε ςχζςθ με τα χαρακτθριςτικά 
και τισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ 
χωροκζτθςθσ τθσ πρόταςθσ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
προτεραιότθτεσ του Φοπικοφ 
Σρογράμματοσ για τθν 
ςυγκεκριμζνθ Χποδράςθ. 
(επεκτάςεισ/ εκςυγχρονιςμοί 
χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ, 
κατά προτεραιότθτα ςτισ 
ορεινζσ και νθςιωτικζσ περιοχζσ 
- οι υπόλοιπεσ κατθγορίεσ  
ζργων λαμβάνουν τθν 
βακμολογία αυτι ανεξαρτιτωσ 
περιοχισ) 

19.2.2.3 

 Οαι 100 

Αίτθςθ ςτιριξθσ, 
τοπογραφικό 

διάγραμμα, τίτλοσ 
κτιςθσ 

χι 0 
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20 

Προτεραιότθτεσ υπο-δράςεων, 
19.2.2.4, 
Υε ςχζςθ με τθν προτεραιότθτα 
ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ 
δραςτθριότθτασ για τθν 
Χποδράςθ. 
α) Επζκταςθ/εκςυγχρονιςμόσ 
βιοτεχνικϊν μονάδων με 
προτεραιότθτα ςτθν 
επεξεργαςία πρϊτων υλϊν 
(ξφλο ,πζτρα, κεραμικά, δζρμα, 
υφαντουργία, ςαπωνοποιία 
κ.λπ.) 
β) Επζκταςθ/ εκςυγχρονιςμόσ 
επιχειριςεων εμπορίου με 
προτεραιότθτα ςτουσ τομείσ      
(λιανικό εμπόριο ειδϊν 
παντοπωλείου ,λιανικό εμπόριο 
διαφόρων τουριςτικϊν και 
λοιπϊν παρόμοιων ειδϊν 
λιανικισ τζχνθσ ,εμπορία 
αγροτικϊν εφοδίων ,εμπόριο 
ηωοτροφϊν, εμπόριο 
ξυλάνκρακα, εμπόριο 
γεωργικϊν μθχανθμάτων, 
εμπόριο υγρϊν καυςίμων, κλπ) 
γ) Επζκταςθ/ εκςυγχρονιςμόσ 
μονάδων χειροτεχνίασ και 
μονάδων παραγωγισ ειδϊν 
μετά τθν 1θ μεταποίθςθ ,με 
προτεραιότθτα ςτισ επενδφςεισ 
που κα αφοροφν τουσ κάτωκι 
κλάδουσ (αρτοποιεία, 
αλευρϊδθ προϊόντα, είδθ 
ηαχαροπλαςτικισ, γλυκίςματα). 

19.2.2.4,   

 Οαι 100 

Αίτθςθ ςτιριξθσ 

χι  0 

20 

Προτεραιότθτεσ υπο-δράςεων, 
19.2.2.5,  
 Υε ςχζςθ με τθν προτεραιότθτα 
ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ 
δραςτθριότθτασ για τθν 
Χποδράςθ. (παιδικοί ςτακμοί, 
χϊροι ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά 
κζντρα, υπθρεςίεσ επιςκευισ 
υποδθμάτων και δερμάτινων 
ειδϊν, πλφςιμο και ςτεγνό 
κακάριςμα 
κλωςτοχφαντουργικϊν και 
γοφνινων προϊόντων, υπθρεςίεσ 
πλυςίματοσ αυτοκινιτων και 
ςυναφϊν δραςτθριοτιτων 
κ.λ.π) 

19.2.2.5, 

 Οαι 100 

Αίτθςθ ςτιριξθσ 

χι 0 
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20 

Προτεραιότθτεσ υπο-δράςεων 
19.2.3.1 

Υε ςχζςθ με τθν πριμοδότθςθ 
μεταποίθςθσ των προϊόντων 
προτεραιότθτασ. Η πρόταςθ 
περιλαμβάνει τθν αξιοποίθςθ 
προϊόντων από τουσ τομείσ: 
ελαιουργίασ,οίνου,οπωροκθπε
υτικϊν,γαλακτοκομίασ/κτθνοτρ
οφίασ,μελιςςοκομίασ,αρωματικ
ϊν/φαρμακευτικϊν φυτϊν, 
ηωοτροφϊν/δθμθτριακϊν 

 19.2.3.1 

 Οαι 100 

Αίτθςθ ςτιριξθσ 

χι 0 

20 

Προτεραιότθτεσ υπο-δράςεων 
19.2.3.3 

Υε ςχζςθ με τα χαρακτθριςτικά 
και τισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ 
χωροκζτθςθσ τθσ πρόταςθσ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
προτεραιότθτεσ του Φοπικοφ 
Σρογράμματοσ για τθν 
ςυγκεκριμζνθ Χποδράςθ. 
(ιδρφςεισ/ επεκτάςεισ/ 
εκςυγχρονιςμοί  χϊρων 
εςτίαςθσ και αναψυχισ, κατά 
προτεραιότθτα ςτισ ορεινζσ και 
νθςιωτικζσ περιοχζσ - οι 
υπόλοιπεσ κατθγορίεσ  ζργων 
λαμβάνουν τθν βακμολογία 
αυτι ανεξαρτιτωσ περιοχισ) 

19.2.3.3 

Οαι 100 

Αίτθςθ ςτιριξθσ, 
τοπογραφικό 

διάγραμμα, τίτλοσ 
κτιςθσ 

χι 0 

20 

Προτεραιότθτεσ υπο-δράςεων 
19.2.3.4,  
Υε ςχζςθ με τα χαρακτθριςτικά 
και τισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ 
χωροκζτθςθσ τθσ πρόταςθσ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
προτεραιότθτεσ του Φοπικοφ 
Σρογράμματοσ για τθν 
ςυγκεκριμζνθ Χποδράςθ. (θ 
δθμιουργία επιχειριςεων 
εμπορίου κατά προτεραιότθτα 
ςτισ  ορεινζσ και νθςιωτικζσ 
περιοχζσ - οι επεκτάςεισ, 
εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων 
εμπορίου κακϊσ και οι 
υπόλοιπεσ κατθγορίεσ  ζργων 
λαμβάνουν τθν βακμολογία 
αυτι ανεξαρτιτωσ περιοχισ) 

19.2.3.4 

 Οαι 25 

Αίτθςθ ςτιριξθσ, 
τοπογραφικό 

διάγραμμα, τίτλοσ 
κτιςθσ 

χι 0 
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20 

Υε ςχζςθ με τθν προτεραιότθτα 
ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ 
δραςτθριότθτασ για τθν 
Χποδράςθ.  
α)Κδρυςθ/επζκταςθ/εκςυγχρο-
νιςμόσ βιοτεχνικϊν μονάδων ςε 
όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ 
με προτεραιότθτα ςε αυτζσ που 
επεξεργάηονται πρϊτεσ φλεσ 
όπωσ ξφλο,πζτρα, κεραμικά, 
δζρμα,υφαντουργία, 
ςαπωνοποιία κ.λπ.) 
β)Κδρυςθ/επζκταςθ/εκςυγχρονι
ςμόσ επιχειριςεων εμπορίου 
με προτεραιότθτα ςτουσ τομείσ 
(λιανικό εμπόριο ειδϊν 
παντοπωλείου, λιανικό εμπόριο 
διαφόρων τουριςτικϊν και 
λοιπϊν παρόμοιων ειδϊν 
λιανικισ τζχνθσ, εμπορία 
αγροτικϊν 
εφοδίων,εμπόριοηωοτροφϊν, 
εμπόριο ξυλάνκρακα, εμπόριο 
γεωργικϊν μθχανθμάτων, 
εμπόριο υγρϊν 
καυςίμων,κ.λ.π..) 
γ) Κδρυςθ/επζκταςθ/εκςυγχρο-
νιςμόσ μονάδων χειροτεχνίασ 
κακϊσ  και μονάδων 
παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ 
μεταποίθςθ ςε όλθ τθν περιοχι 
παρζμβαςθσ κατά 
προτεραιότθτα ςτισ επενδφςεισ 
που κα αφοροφν τουσ κάτωκι 
κλάδουσ (αρτοποιεία, 
αλευρϊδθ προϊόντα, είδθ 
ηαχαροπλαςτικισ, γλυκίςματα). 

19.2.3.4 

 Οαι 75 

Αίτθςθ ςτιριξθσ 

χι 0 

20 

Προτεραιότθτεσ υπο-δράςεων 
19.2.3.5 
Υε ςχζςθ με τα χαρακτθριςτικά 
και τισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ 
χωροκζτθςθσ τθσ πρόταςθσ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
προτεραιότθτεσ του Φοπικοφ 
Σρογράμματοσ για τθν 

 19.2.3.5  Οαι 25 

Αίτθςθ ςτιριξθσ, 
τοπογραφικό 

διάγραμμα, τίτλοσ 
κτιςθσ 
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ςυγκεκριμζνθ Χποδράςθ. (θ 
δθμιουργία επιχειριςεων 
εμπορίου κατά προτεραιότθτα 
ςτισ  ορεινζσ και νθςιωτικζσ 
περιοχζσ-οι επεκτάςεισ, 
εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων 
εμπορίου κακϊσ και οι 
υπόλοιπεσ κατθγορίεσ  ζργων 
λαμβάνουν τθν βακμολογία 
αυτι ανεξαρτιτωσ περιοχισ) 

χι 0 

20 

Υε ςχζςθ με τθν προτεραιότθτα 
ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ 
δραςτθριότθτασ για τθν 
Χποδράςθ. (παιδικοί ςτακμοί, 
χϊροι ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά 
κζντρα, υπθρεςίεσ επιςκευισ 
υποδθμάτων και δερμάτινων 
ειδϊν, πλφςιμο και ςτεγνό 
κακάριςμα 
κλωςτοχφαντουργικϊν και 
γοφνινων προϊόντων, υπθρεςίεσ 
πλυςίματοσ αυτοκινιτων και 
ςυναφϊν δραςτθριοτιτων κλπ) 

19.2.3.5 

 Οαι 75 

Αίτθςθ ςτιριξθσ 

χι 0 

21 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ 
υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ 

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,  

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου 
των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων / 

/εγκρίςεων / αδειϊν 

100 

Αίτθςθ Υτιριξθσ, 
Άδεια Νειτουργίασ, 

Άδεια Εγκατάςταςθσ, 
Άδεια Δόμθςθσ, 

Επιμζρουσ 
Άδειεσ/Εγκρίςεισ, 
αιτιςεισ για τθν 

ζκδοςθ των 
προθγουμζνων 

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/ 
/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Χποβολι αιτιςεων ςτισ 
αρμόδιεσ αρχζσ για 

απαραίτθτεσ 
γνωμοδοτιςεισ / εγκρίςεισ  

/ άδειεσ. 

30 
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22 

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων 
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ 
υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

19.2.2.3, 
19.2.2.4, 
19.2.2.5, 
19.2.2.6, 
19.2.3.1  
 

Σοςοςτό Ιδίων Μεφαλαίων 
επί τθσ ιδιωτικισ 

ςυμμετοχισ *100%  
0-100 

Υχετικό τραπεηικό 
ζγγραφο που κα 
τεκμθριϊνει το 

ποςοςτό κάλυψθσ τθσ 
Κδιασ Υυμμετοχισ,  είτε 

μζςω ιδίων πόρων,  
είτε μζςω τραπεηικοφ 

δανειςμοφ.  
 

Υθμ : Η προςκόμιςθ 
Χπεφκυνθσ Διλωςθσ 

βακμολογείται με 
μθδζν. 

22 

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων 
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ 
υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

19.2.3.3, 
19.2.3.4, 
19.2.3.5, 
 

Σοςοςτό Ιδίων Μεφαλαίων 
επί τθσ ιδιωτικισ 

ςυμμετοχισ *100%  
 0-100 

Υχετικό τραπεηικό 
ζγγραφο που κα 
τεκμθριϊνει το 

ποςοςτό κάλυψθσ τθσ 
Κδιασ Υυμμετοχισ, είτε 

μζςω ιδίων πόρων, 
είτε μζςω τραπεηικοφ 

δανειςμοφ.  
θμ 1:Η προςκόμιςθ 
Χπεφκυνθσ Διλωςθσ 

βακμολογείται με 
μθδζν 

θμ 2: Υτθν 
περίπτωςθ του 

Άρκρου 14  του Μαν 
(ΕΕ) 651/2014 τθσ 

Επιτροπισ θ ιδιωτικι 
ςυμμετοχι του 
δικαιοφχου τθσ 

ενίςχυςθσ πρζπει να 
ανζρχεται ςε 

τουλάχιςτον 25% των 
επιλζξιμων δαπανϊν, 

είτε μζςω ιδίων 
πόρων είτε μζςω 

εξωτερικισ 
χρθματοδότθςθσ και 

ειδικότερα μζςω 
εγκεκριμζνου 

τραπεηικοφ δανειςμοφ 

23 
Ρεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία 
του κόςτουσ 

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 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 

≤5 
100 

Αίτθςθ ςτιριξθσ, 
ςχζδια, αναλυτικι 

προμζτρθςθ εργαςιϊν 
και αναλυτικόσ 

προχπολογιςμόσ 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 

≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 

≤ 30 
30 

100*(αιτοφμενο - 0 
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εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 
> 30 

24 
Ρεαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

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 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο 
με το είδοσ και το μζγεκοσ 

του ζργου 
50 

Αίτθςθ Υτιριξθσ 
Ρρκολογικόσ 

προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων 

υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

 
 
 

5. ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

 
1. Επαγγελματικι εμπειρία (Προθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο ςχετικό με 

τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

Η εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν προςκόμιςθ: 

 Βεβαίωςθσ Ζναρξθσ και ΜΑΔ από Δ.Ρ.Χ. ι/και  

 Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα που να αποδεικνφει τισ θμζρεσ αςφάλιςθσ κακϊσ και το 
αντικείμενό τθσ (π.χ. Νογαριαςμό Αςφαλιςμζνου από ΙΜΑ, Βεβαίωςθ ΕΦΜΑ κτλ) 

 Βεβαίωςθ εργοδότθ για το χρονικό διάςτθμα τθσ απαςχόλθςθσ και το αντικείμενο αυτισ 

 Υυμβάςεισ απαςχόλθςθσ 

 Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου εξετάηεται εάν το κριτιριο καλφπτεται ςε ποςοςτό 
από το 50% τουλάχιςτον των εταίρων/μετόχων (μζγιςτθ δυνατι βακμολογία : 100) 

2. Σίτλοι πουδϊν ςχετικοί με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ.  

Η εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν προςκόμιςθ αντίγραφου: 

 Φίτλου ςπουδϊν ΑΕΙ / ΦΕΙ ςχετικϊν με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ 

 Στυχίο ΙΕΜ ι ΕΣΑΥ ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ ι Βεβαίωςθ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 
τουλάχιςτον 200 ωρϊν ςχετικι με το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ από πιςτοποιθμζνο ΜΕΜ 

Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου εξετάηεται εάν το κριτιριο καλφπτεται ςε ποςοςτό 
από το 50% τουλάχιςτον των εταίρων/μετόχων 

3. Προϊκθςθ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ 

Η εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν προςκόμιςθ: Αντίγραφου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου, 
κακϊσ και με τθν προςκόμιςθ καταςτατικοφ ι ςχεδίου καταςτατικοφ εταιρικοφ ςχιματοσ. 

4. Προϊκθςθ νεανικισ επιχειρθματικότθτασ 

Η εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν προςκόμιςθ: Αντίγραφου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου, 
κακϊσ και με τθν προςκόμιςθ καταςτατικοφ ι ςχεδίου καταςτατικοφ εταιρικοφ ςχιματοσ. 
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5. Είδοσ επιχείρθςθσ (ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ) 

Ελζγχεται εάν θ επιχείρθςθ χαρακτθρίηεται ωσ μικρι ι πολφ μικρι, ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ 
2003/361/ΕΜ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Ξαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν,  και των 
μικρϊν επιχειριςεων.  

Για το ςκοπό αυτό πρζπει να υποβλθκεί ΔΗΛΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΗ Ή 
ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ που παρατίκεται ςτο Παράρτθμα I_6 

Φα ανωτζρω κα ελεγχκοφν βάςει των φορολογικϊν και οικονομικϊν ςτοιχείων που υποβάλλονται (Ε1, 
Ο, Ε3, κτλ). 

6. Ο δικαιοφχοσ είναι κατά κφριο επάγγελμα αγρότθσ ι εταιρικό ςχιμα αγροτϊν 

Ρ Επαγγελματίασ αγρότθσ για τισ διατάξεισ του νόμου 3874/2010 ορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 65 του 
νόμου 4389/2016. Δθλαδι :  

 «Επαγγελματίασ αγρότθσ είναι το ενιλικο φυςικό πρόςωπο που ζχει δικαίωμα εγγραφισ ςτο Ξθτρϊο 
Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων, εφόςον πλθροί ςωρευτικά τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  

αα) Είναι κάτοχοσ αγροτικισ εκμετάλλευςθσ και υποβάλει διλωςθ ΡΥΔΕ, δθλαδι ζχει 
δραςτθριότθτα που αποτυπϊνεται . 

αβ) Αςχολείται επαγγελματικά με αγροτικι δραςτθριότθτα ςτθν εκμετάλλευςι του τουλάχιςτον 
κατά 30% του ςυνολικοφ ετιςιου χρόνου εργαςίασ του.  

αγ) Ναμβάνει από τθν απαςχόλθςι του ςε αγροτικι δραςτθριότθτα το 50% τουλάχιςτον του 
ςυνολικοφ ετιςιου ειςοδιματόσ του και  

αδ) Είναι αςφαλιςμζνοσ ο ίδιοσ και θ αγροτικι του εκμετάλλευςθ, όπου απαιτείται, ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία.  

αε) Φθρεί λογιςτικά βιβλία, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.»  

Φα ανωτζρω τεκμθριϊνονται από τθν προςκόμιςθ: 

 Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Ξθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων (ΞΑΑΕ) 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των μελϊν των αγροτικϊν νοικοκυριϊν εγγεγραμμζνων ςτο Μεντρικό 
Ηλεκτρονικό Ξθτρϊο Ρικοτεχνιτϊν Μ.Η.Ξ.Ρ. (όπου απαιτείται).  

Η εγγραφι ςτο ΞΑΑΕ μπορεί να πραγματοποιθκεί και μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ 
και τθσ δθμοςιοποίθςθσ του πίνακα κατάταξθσ, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν ζκδοςθ 
απόφαςθσ ζγκριςθσ πράξθσ 

 Ε1 και Ε3. 

7. αφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

Ελζγχεται αφενόσ, θ ςαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ (Αίτθςθ Υτιριξθσ και Σαράρτθμα αυτισ) 
και αφετζρου, θ πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά που 
τεκμθριϊνουν τα αναγραφόμενα ςτθν Αίτθςθ Υτιριξθσ και το Σαράρτθμά τθσ.  

Διευκρινίηεται ότι, προτάςεισ θ οποίεσ ζχουν ςαφινεια περιεχομζνου, αλλά εμφανίηουν ελλείψεισ ωσ 
προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά, βακμολογοφνται με μθδζν (0). 
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8. Επεξεργαςία πρϊτων υλϊν παραγόμενων με μεκόδουσ  βάςει προτφπων 

Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Υτιριξθσ, όπου περιγράφεται θ χριςθ 
προϊόντων βιολογικισ καλλιζργειασ ι βιολογικισ εκτροφισ ι προϊόντων  παραγόμενων με βάςθ άλλων 
προτφπων και το ποςοςτό τουσ επί των ςυνολικϊν χρθςιμοποιοφμενων πρϊτων υλϊν. Φα ανωτζρω 
τεκμθριϊνονται από Βεβαίωςθ Αρμόδιου Διοικθτικοφ Φορζα, Φορζα Σιςτοποίθςθσ και με ιδιωτικά 
ςυμφωνθτικά μεταξφ παραγωγϊν βιολογικϊν προϊόντων και εν δυνάμει δικαιοφχων, από τα οποία κα 
προκφπτει θ ποςότθτα του προσ διάκεςθ προϊόντοσ ςτθν επιχείρθςθ . 

9. Παραγωγι προϊόντων ποιότθτασ (Βιολογικά, εκνικά πιςτοποιθμζνα, προϊόντα ολοκλθρωμζνθσ  
διαχείριςθσ. 

Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Υτιριξθσ, όπου περιγράφεται θ παραγωγι 
βιολογικϊν προϊόντων ι προϊόντων που φζρουν εκνικά ςιματα πιςτοποίθςθσ ι ηωικϊν προϊόντων 
προερχομζνων από ειδικζσ εκτροφζσ, ι βιολογικοφσ οίνουσ ι προϊόντων που παράγονται με ςφςτθμα 
ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ., κακϊσ και το ποςοςτό τουσ επί των ςυνολικϊν παραγόμενων προϊόντων.  

Φα ανωτζρω τεκμθριϊνονται από Βεβαίωςθ Αρμόδιου Διοικθτικοφ Φορζα, Φορζα Σιςτοποίθςθσ και με 
ιδιωτικά ςυμφωνθτικά μεταξφ παραγωγϊν βιολογικϊν προϊόντων και εν δυνάμει δικαιοφχων, από τα 
οποία κα προκφπτει θ ποςότθτα του προσ διάκεςθ προϊόντοσ ςτθν επιχείρθςθ . 

10. Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθ χριςθ ι παραγωγι ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΠΕ), 
(φωτοβολταϊκά, βιοντίηελ, βιοαζριο κ.λ.π.) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των μονάδων. 

Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Υτιριξθσ κακϊσ και οι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ των προτεινόμενων δαπανϊν. Για τθν τεκμθρίωςθ των δαπανϊν κα πρζπει να 
προςκομίηονται τα αντίςτοιχα προτιμολόγια/ προςφορζσ κακϊσ και λογαριαςμοί ΔΕΗ του τελευταίου 
ζτουσ. (για τισ ιδθ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ – περιπτϊςεισ εκςυγχρονιςμοφ) 

Υθμειϊνεται ότι θ Σαραγωγι Ηλεκτρικισ Ενζργειασ από ΑΣΕ (ςφμφωνα με τον Ο 2773/1999) είναι θ 
Ηλεκτρικι Ενζργεια προερχόμενθ από: 

1. Φθν εκμετάλλευςθ Αιολικισ ι Ηλιακισ Ενζργειασ ι βιομάηασ ι Βιοαερίου. 

2. Φθν εκμετάλλευςθ Γεωκερμικισ Ενζργειασ, εφόςον το δικαίωμα εκμετάλλευςθσ του ςχετικοφ 
Γεωκερμικοφ Δυναμικοφ ζχει παραχωρθκεί ςτον ενδιαφερόμενο, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
κάκε φορά διατάξεισ. 

3. Φθν εκμετάλλευςθ τθσ Ενζργειασ από τθν Θάλαςςα. 

4. Φθν εκμετάλλευςθ Χδάτινου Δυναμικοφ με Ξικροφσ Χδροθλεκτρικοφσ Υτακμοφσ μζχρι 10 MW. 

5. Υυνδυαςμό των ανωτζρω. 

6. Φθ Υυμπαραγωγι, με χριςθ των Σθγϊν Ενζργειασ, των (1) και (2) και ςυνδυαςμό τουσ. 

Βακμολογείται το ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν παραγωγι ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΣΕ), 
ςτο ςφνολο του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ. 

  11. Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Υτιριξθσ. Για τθν τεκμθρίωςθ των δαπανϊν 
κα πρζπει να προςκομίηονται τα αντίςτοιχα προτιμολόγια/ προςφορζσ κακϊσ και λογαριαςμοί ΔΕΧΑ του 
τελευταίου ζτουσ . (για τισ ιδθ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ – περιπτϊςεισ εκςυγχρονιςμοφ) 

Από τισ ανωτζρω δαπάνεσ ςχετικζσ με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, εξαιρείται θ χριςθ ι παραγωγι 
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΣΕ). 
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Βακμολογείται το ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθ χριςθ – εγκατάςταςθ – εφαρμογι ςυςτιματοσ 
εξοικονόμθςθσ φδατοσ, ςτο ςφνολο του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ. 

12. Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθ χριςθ – εγκατάςταςθ – εφαρμογι ςυςτιματοσ εξοικονόμθςθσ 
φδατοσ 

Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Υτιριξθσ. Για τθν τεκμθρίωςθ των δαπανϊν 
κα πρζπει να προςκομίηονται τα αντίςτοιχα προτιμολόγια/ προςφορζσ κακϊσ και λογαριαςμοί ΔΕΧΑ του 
τελευταίου ζτουσ . (για τισ ιδθ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ – περιπτϊςεισ εκςυγχρονιςμοφ). 
Βακμολογείται το ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθ χριςθ – εγκατάςταςθ – εφαρμογι ςυςτιματοσ 

εξοικονόμθςθσ φδατοσ, ςτο ςφνολο του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ. 

13. Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (π.χ. ISO 14.000, EMAS) 

Εξετάηεται θ περιγραφι του αντίςτοιχου πεδίου τθσ Αίτθςθσ Υτιριξθσ, για τθν τεκμθρίωςθ των οποίων 
κα πρζπει να προςκομιςτοφν τα αντίςτοιχα προτιμολόγια/ προςφορζσ 

14. Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ καινοτομίασ και νζων τεχνολογιϊν (μονάδεσ 
μεταποίθςθσ και βιοτεχνικζσ μονάδεσ) 

Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Υτιριξθσ, Ειδικότερα, εξετάηεται εάν τα 
προτεινόμενα ζργα πλθροφν τουσ όρουσ που περιγράφονται ςτον ακόλουκο Οριςμό τθσ Καινοτομίασ: 

«Η Μαινοτομία ορίηεται ωσ «θ εφαρμοςμζνθ χριςθ τθσ γνϊςθσ με ςκοπό τθν παραγωγι ι/και παροχι 
νζων ι ουςιαςτικά βελτιωμζνων προϊόντων, διαδικαςιϊν ι/και υπθρεςιϊν που βρίςκουν άμεςθσ 
παραγωγικισ, χρθςτικισ ι/και εμπορικισ εφαρμογισ». Εναλλακτικά μπορεί να οριςκεί ότι θ καινοτομία 
ςυνίςταται ςτθν παραγωγι, τθν αφομοίωςθ και τθν εκμετάλλευςθ με επιτυχία των νζων επιτευγμάτων ι 
ιδεϊν ςτον οικονομικό και κοινωνικό τομζα.  

Ξια Μαινοτόμα Δράςθ μπορεί να είναι ριηοςπαςτικι, ι ςταδιακι (ανάλογα με τισ αλλαγζσ ςε 
υφιςτάμενεσ λειτουργίεσ μιασ επιχείρθςθσ) και μπορεί να αναφζρεται ςε ζνα νζο προϊόν ι μια νζα 
υπθρεςία, ςτουσ τρόπουσ παραγωγισ τουσ ι ςτθν τεχνολογία που χρθςιμοποιείται, όπωσ και ςτθν 
διοικθτικι δομι ενόσ οργανιςμοφ (εςωτερικά ι εξωτερικά ςε ςχζςθ με τουσ πελάτεσ ι καταναλωτζσ). 

 

ΜΑΙΟΡΦΡΞΙΑ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΜΑΙ ΔΙΑΔΙΜΑΥΙΩΟ  

Ωσ τεχνολογικι καινοτομία ορίηεται:  

α. Η ειςαγωγι ςτθν αγορά ενόσ νζου ι ςθμαντικά βελτιωμζνου ςε ςχζςθ με τα βαςικά του 
χαρακτθριςτικά, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, το ενςωματωμζνο λογιςμικό ι άλλα μθ υλικά 
ςυςτατικά, προςτικζμενεσ χριςεισ ι τθ φιλικότθτα προσ τον χριςτθ, προϊόντοσ (υλικοφ αγακοφ ι 
υπθρεςίασ), ι,  

β. Η ειςαγωγι ςτθν επιχείρθςθ μίασ νζασ ι ςθμαντικά βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ παραγωγισ, μεκόδου 
παροχισ και διανομισ ι διαδικαςίασ υποςτιριξθσ για τα αγακά ι τισ υπθρεςίεσ. Φο αποτζλεςμα 
(τθσ διαδικαςίασ) κα πρζπει να είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο τθσ παραγωγισ, τθν ποιότθτα 
των προϊόντων ι το κόςτοσ παραγωγισ και διανομισ. Μακαρά οργανωτικζσ ι διοικθτικζσ μεταβολζσ 
δεν περιλαμβάνονται ςτθν τεχνολογικι καινοτομία.  

Επιπρόςκετα, θ τεχνολογικι καινοτομία πρζπει να βαςίηεται ςτα αποτελζςματα νζων τεχνολογικϊν 
εξελίξεων, νζων ςυνδυαςμϊν υπαρχουςϊν τεχνολογιϊν ι ςτθ χρθςιμοποίθςθ άλλου είδουσ γνϊςεων 
που αποκτικθκαν από τθν επιχείρθςθ. Ρι μεταβολζσ κακαρά αιςκθτικισ φφςεωσ δεν περιλαμβάνονται.  
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ΞΗ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΜΗ ΜΑΙΟΡΦΡΞΙΑ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΜΑΙ ΔΙΑΔΙΜΑΥΙΩΟ  

Ρργανωτικι μθ τεχνολογικι καινοτομία είναι θ εφαρμογι νζων μεκόδων ι μεταβολϊν των μεκόδων, 
όςον αφορά τθ δομι ι τθ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ, που αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ τθσ χριςθσ των 
γνϊςεων ςτθν επιχείρθςθ, τθσ ποιότθτασ των αγακϊν και των υπθρεςιϊν ι τθσ αποτελεςματικότθτασ 
των ροϊν εργαςίασ.  

Ξθ τεχνολογικι καινοτομία εμπορίασ είναι θ εφαρμογι νζων ι βελτιωμζνων ςχεδίων ι μεκόδων 
πϊλθςθσ που αποςκοποφν ςτθν αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ των αγακϊν και των υπθρεςιϊν ι ςτθν 
είςοδο ςε νζεσ αγορζσ.  

 

Α) Παραδείγματα του τι μπορεί να αφορά θ τεχνολογικι καινοτομία  

Ρ κατάλογοσ είναι ενδεικτικόσ και δεν εξαντλεί όλεσ τισ περιπτϊςεισ.  

1. Βιομθχανία / Σαραγωγι  

Μαινοτομία προϊόντοσ / διαδικαςίασ  

 Οζεσ μζκοδοι ςτθν παραςκευι τελικϊν και άλλων προϊόντων / υπθρεςιϊν με νζεσ πρϊτεσ φλεσ  

 Χριςθ νζων φιλικϊν προσ το περιβάλλον υλικϊν 

Σροϊόντα βιοτεχνολογίασ  

 Οζεσ ενεργειακζσ τεχνολογίεσ ςτον πρωτογενι τομζα  

 Φάρμακα βιολογικισ βάςθσ  

 Οζεσ διαγνωςτικζσ μζκοδοι ςτθν ιατρικι ι ςτθν παραγωγι  

 Φεχνολογίεσ αιςκθτιρων  

 Σροϊόντα για τθν παροχι προςταςίασ του χριςτθ ι περιβάλλοντοσ  

 Υυςτιματα ολικισ διαχείριςθσ απορριμμάτων ι αποβλιτων  

 Αξιοποίθςθ απορριμμάτων / αποβλιτων.  

 Ξείωςθ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ανά μονάδα προϊόντοσ / υπθρεςίασ  

 Ενςωμάτωςθ «πράςινων» τεχνολογιϊν ςτθν παραγωγικι / παροχι υπθρεςιϊν  

 Ξζκοδοσ μζτρθςθσ και ελζγχου διαδικαςιϊν ι/και ποιότθτασ των προϊόντων με αιςκθτιρεσ  

 Υυςτιματα που μετροφν και ελζγχουν τα αποκζματα των προϊόντων  

 Ειςαγωγι μεκόδων που ςτθρίηονται ςε ψθφιακζσ τεχνολογίεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ παραγωγισ 
(π.χ. αυτοματοποιθμζνθ γραμμι παραγωγισ)  

 Ειςαγωγι προγραμμάτων προςομοίωςθσ για τον ζλεγχο και τθ βελτιςτοποίθςθ των τελικϊν ι 
και των ενδιάμεςων μεκόδων τθσ παραγωγισ και των προϊόντων  
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2. Εμπόριο - Χονδρικό Εμπόριο  

 Μαινοτομία «προϊόντοσ» ι διαδικαςίασ  

 Ειςαγωγι οικολογικϊν προϊόντων ςτθ ςειρά των αγακϊν  

 Οζα είδθ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ  

 Ειςαγωγι επιπρόςκετων υπθρεςιϊν: ςυνδυαςμζνεσ υπθρεςίεσ (π.χ. τεχνικζσ και 
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, εξζταςθ και πιςτοποίθςθ υπθρεςιϊν)  

 Σϊλθςθ απευκείασ ςτον πελάτθ - Ηλεκτρονικι ανταλλαγι προϊόντων  

 Ξείωςθ ενεργειακοφ «αποτυπϊματοσ» παραγωγικϊν διαδικαςιϊν  

 Ξζκοδοι εντοπιςμοφ και ελζγχου των φορτίων  

 Ψθφιακόσ χειριςμόσ προϊόντων  

 Ειςαγωγι καναλιϊν άμεςθσ επανατροφοδότθςθσ μεταξφ πελάτθ-παραγωγοφ  

 Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (π.χ. ςε οπτικοφσ δίςκουσ)  

 Μζντρα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν για ςυντονιςμό όλων των απαιτιςεων των πελατϊν  

 

3. Άλλεσ περιπτϊςεισ καινοτομίασ  

 Ανάπτυξθ εφαρμογϊν λογιςμικοφ για καινοτόμεσ εφαρμογζσ (π.χ. αγροτικό τομζα) 

 Ανάπτυξθ ευζλικτου και φιλικοφ προσ το χριςτθ λογιςμικοφ  

 Χπθρεςίεσ βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ πρωτότυπου προϊόντοσ / διεργαςίασ / παροχισ 
υπθρεςίασ.  

 Ανάπτυξθ και παροχι υπθρεςιϊν εξομοίωςθσ και μοντελοποίθςθσ.  

 Εξϋ αποςτάςεωσ ςυντιρθςθ λογιςμικοφ και παροχι ςυμβουλϊν  

 Σαροχι νζων εφαρμογϊν και προγραμμάτων πολυμζςων  

 Εφαρμογζσ εκπαίδευςθσ εξ αποςτάςεωσ  

 Εφαρμογι κερμογραφικϊν και μεκόδων / τεχνικϊν μθ – καταςτροφικϊν ελζγχων ςτθν 
αποτίμθςθ τεχνικϊν ςυςτθμάτων.  

 Εφαρμογζσ τθλεματικισ και ψθφιακϊν ςυςτθμάτων μετάδοςθσ.  

 Εφαρμογζσ τθλεϊατρικισ  

 

Β) Παραδείγματα του τι μπορεί να είναι μθ τεχνολογικι καινοτομία  

Είναι ςθμαντικό να γίνει διάκριςθ μεταξφ τθσ τεχνολογικισ καινοτομίασ προϊόντων και διαδικαςιϊν και 
τθσ μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ (οργάνωςθσ και εμπορίασ). Για παράδειγμα:  
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 Φα πιςτοποιθτικά ISO ι θ ειςαγωγι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου ποιότθτασ είναι 
τεχνολογικι καινοτομία μόνο όταν ςυνδζονται άμεςα με τθν ειςαγωγι νζων ι ςθμαντικά 
βελτιωμζνων διαδικαςιϊν.  

 Η δθμιουργία μίασ απλισ ιςτοςελίδασ με πλθροφορίεσ, χωρίσ on-line νζεσ και πρωτότυπεσ 
υπθρεςίεσ δεν αποτελεί καινοτομία. Αν υπάρχουν οι πρωτότυπεσ υπθρεςίεσ τότε αποτελεί 
παράδειγμα μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ  

 Ρι οργανωτικζσ καινοτομίεσ κεωροφνται τεχνολογικζσ μόνο ςτθν περίπτωςθ που βαςίηονται ςε 
νζεσ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ και επιφζρουν μετριςιμεσ αλλαγζσ ςτθν απόδοςθ, για 
παράδειγμα αφξθςθ ςτθν παραγωγικότθτα ι ςτισ πωλιςεισ.  

 

Σι δεν είναι καινοτομία οποιαςδιποτε μορφισ  

Ζνα ςθμαντικό κριτιριο για όλα τα είδθ καινοτομίασ είναι ότι πρζπει να περιζχουν μία ςθμαντικι αλλαγι 
/ διαφοροποίθςθ ςτα υπάρχοντα προϊόντα (αγακά ι υπθρεςίεσ), τισ διαδικαςίεσ, τισ μεκόδουσ εμπορίασ 
ι τισ οργανωτικζσ δομζσ και πρακτικζσ τθσ επιχείρθςθσ. Δεν είναι λοιπόν καινοτομία αλλαγζσ οι οποίεσ:  

(1) ζχουν μικρι ςθμαςία ι εμβζλεια ι δεν επιφζρουν ικανό βακμό νεωτεριςμοφ ςτθν επιχείρθςθ 
όπωσ:  

 διακοπι χριςθσ μίασ διαδικαςίασ, μεκόδου εμπορίασ ι εμπορικισ εκμετάλλευςθσ ενόσ 
προϊόντοσ,  

 αλλαγζσ προερχόμενεσ αποκλειςτικά από μεταβολζσ των τιμϊν των παραγωγικϊν 
ςυντελεςτϊν, 

 απλι αντικατάςταςθ ι αναβάκμιςθ ενόσ προϊόντοσ ι διαδικαςίασ ι ςυςκευαςίασ  

 παραγωγι επί παραγγελία  

 εποχιακζσ και άλλεσ κυκλικζσ μεταβολζσ.  

(2)  επιφζρουν “άλλεσ δθμιουργικζσ βελτιϊςεισ”, όπου ο νεωτεριςμόσ δεν αφορά τθ χριςθ ι τα 
αντικειμενικά χαρακτθριςτικά απόδοςθσ των προϊόντων, οφτε τον τρόπο παραγωγισ ι και διανομισ 
τουσ, αλλά τθν αιςκθτικι ι άλλεσ υποκειμενικζσ ιδιότθτεσ, όπωσ αλλαγζσ που εξαρτϊνται ςε μεγάλο 
βακμό ςτθ μόδα ι γενικά αλλαγζσ αιςκθτικισ φφςεωσ. 

15. υμμετοχι ςε υφιςτάμενα και τοπικά δίκτυα ομοειδϊν ι ςυμπλθρωματικϊν επιχειριςεων 

Εξετάηεται θ ςυμμετοχι του φορζα υλοποίθςθσ (εταιρεία, νομικό πρόςωπο, φυςικό πρόςωπο, κλπ) ςε 
τοπικά δίκτυα ομοειδϊν ι ςυμπλθρωματικϊν επιχειριςεων. 

Για τθν τεκμθρίωςθ απαιτείται βεβαίωςθ από το Φοπικό Δίκτυο ομοειδϊν ι Υυμπλθρωματικϊν 
Επιχειριςεων κακϊσ και το καταςτατικό του Δικτφου. 

16. Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν ςθμάτων 

Εξετάηεται θ περιγραφι του αντίςτοιχου πεδίου τθσ Αίτθςθσ Υτιριξθσ, για τθν τεκμθρίωςθ των οποίων 
κα πρζπει να προςκομιςτοφν τα αντίςτοιχα προτιμολόγια/ προςφορζσ. 

17. Παροχι ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν / προϊόντων 

Εξετάηεται θ περιγραφι του αντίςτοιχου πεδίου τθσ Αίτθςθσ Υτιριξθσ, όπου περιγράφεται ο τρόποσ με 
τον οποίο δίνεται θ δυνατότθτα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν και δραςτθριοτιτων ςε ςχζςθ 
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με τθν κφρια δραςτθριότθτα (π.χ. κατάλυμα και παροχι δραςτθριοτιτων εναλλακτικοφ τουριςμοφ). Φα 
ανωτζρω τεκμθριϊνονται από προτιμολόγια/ προςφορζσ. 

18. υμβατότθτα με τθν τοπικι αρχιτεκτονικι 

Εξετάηονται  

α) αν το κτιριο ςτο οποίο κα υλοποιθκεί το ζργο χαρακτθρίηεται Διατθρθτζο ι παραδοςιακό. Για τθν 
τεκμθρίωςθ του Διατθρθτζου/παραδοςιακοφ κτθρίου απαιτείται θ Βεβαίωςθ χαρακτθριςμοφ από 
τον αρμόδιο φορζα.  

β) αν θ περιοχι χαρακτθρίηεται ωσ παραδοςιακόσ οικιςμόσ. Για τθν τεκμθρίωςθ απαιτείται το ΦΕΜ 
χαρακτθριςμοφ του οικιςμοφ. 

19. κοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ προγράμματοσ που 
εξυπθρετοφνται με τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ) 

Ναμβάνεται υπόψθ θ ςκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ ςε ςχζςθ με τουσ ειδικοφσ ι ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ 
του Φοπικοφ Σρογράμματοσ που εξυπθρετοφνται με τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ. Η βακμολογία του 
κριτθρίου κα είναι αναλογικι με το % ποςοςτό ςυςχζτιςθσ τθσ πρόταςθσ με το ςφνολο των ςτόχων 
που εξυπθρετοφνται. 

Ρι γενικοί και ειδικοί ςτόχοι του Φοπικοφ Σρογράμματοσ ζχοντασ λάβει υπόψθ τα ανωτζρω, 
διαμορφϊνονται ωσ εξισ :  

 

Γενικοί τόχοι τοπικισ 
ςτρατθγικισ 

Ειδικοί τόχοι τοπικισ ςτρατθγικισ 

ΓΥ 1: Η βζλτιςτθ διαχείριςθ, 
διατιρθςθ, αναβάκμιςθ και 
ανάδειξθ φυςικϊν πόρων και 
υποδομϊν με παράλλθλθ 
ενίςχυςθ τθσ τοπικισ 
επιχειρθματικότθτασ με κφριο 
μοχλό τθν καινοτομία και τθν 
εξωςτρζφεια. 

Η δθμιουργία νζων τουριςτικϊν υποδομϊν (Υτόχοσ 1.1). 

Η ενίςχυςθ του τομζα τθσ μεταποίθςθσ ςτον κλάδο των 
ηωοτροφϊν, των γαλακτοκομικϊν, και των προϊόντων αλιείασ. 
(Υτόχοσ 1.2). 

Ενζργειεσ και ζργα υποδομισ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ του 
τοπικοφ πλθκυςμοφ, τθν ανάδειξθ και διαχείριςθ του 
περιβαλλοντικοφ αποκζματοσ (Υτόχοσ 1.3). 

Η προαγωγι τθσ επιχειρθματικότθτασ των απαςχολουμζνων 
ςτον αγροτικό τομζα και ςτον τομζα τθσ αλιείασ (Υτόχοσ 1.4). 

Η δθμιουργία και θ ανάδειξθ νζων τουριςτικϊν προϊόντων, 
(φυςιολατρικόσ τουριςμόσ, πολιτιςτικόσ τουριςμόσ, 
κρθςκευτικόσ τουριςμόσ) (Υτόχοσ 1.5). 

Η ενίςχυςθ και υποςτιριξθ τοπικϊν επιχειριςεων που κα 
ειςάγουν ςτθν αγορά νζα καινοτόμα προϊόντα ι υπθρεςίεσ, 
μζςω τθσ παροχισ εξειδικευμζνων γνϊςεων, ανκρϊπινου 
δυναμικοφ και υλικϊν πόρων (Υτόχοσ 1.6). 

Ενίςχυςθ των επιχειρθματικϊν ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν 
(cluster) (Υτόχοσ 1.7). 

ΓΥ 2: Η δθμιουργία μιασ 
ολοκλθρωμζνθσ τοπικισ 
ταυτότθτασ τθσ περιοχισ 
παρζμβαςθσ θ οποία κα 

Η διαςφνδεςθ προϊόντων με το τουριςτικό προϊόν (Υτόχοσ 2.1). 

Η προβολι και θ προςφορά ςε εκνικό και όχι μόνο επίπεδο του 
τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ περιοχισ ωσ μοναδικό τουριςτικό 
προοριςμό. (Υτόχοσ 2.2). 
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Γενικοί τόχοι τοπικισ 
ςτρατθγικισ 

Ειδικοί τόχοι τοπικισ ςτρατθγικισ 

αξιοποιεί καινοτομικά και 
παραγωγικά όλουσ τουσ 
τομείσ τθσ οικονομίασ ωσ 
ιδανικό τόπο διαβίωςθσ και 
τουριςτικό προοριςμό. 

Η προαγωγι τθσ εκπαίδευςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του 
τοπικοφ πλθκυςμοφ, των φορζων τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και 
των τοπικϊν επιχειριςεων ςχετικά με τθ τθν αναγκαιότθτα τθσ 
δθμιουργίασ τοπικισ ταυτότθτασ μζςω καινοτόμων ενεργειϊν 
και ενεργειϊν ιχνθλαςιμότθτασ και τθν ανάγκθ βζλτιςτθσ 
διαχείριςθσ και διαφφλαξθσ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ 
περιβάλλοντοσ (Υτόχοσ 2.3). 

Η ανάπτυξθ διακρατικϊν – διατοπικϊν ςυνεργαςιϊν που 
ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία ταυτότθτασ τθσ περιοχισ και ςτον 
εμπλουτιςμό του τουριςτικοφ προϊόντοσ με τθ δθμιουργία 
ομοιογενϊν - ομοιόμορφων δικτφων για τθ προβολι, 
προϊκθςθ, διανομι των προϊόντων και υπθρεςιϊν (Υτόχοσ 
2.4). 

 

 

Πηνλ παξαθάησ πίλαθα γίλεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηνπο ζηφρνπο πνπ 

ηέζεθαλ: 

 

Γξάζεηο-Τπνδξάζεηο ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 

Δηδηθνί 
ηόρνη 

ηνπηθνύ 
πξνγξάκκ

αηνο 

ηνρνζέηεζε 

19.2.2.3 Δλίζρπζε επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ 
ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

1.1 
1.3 
1.5 

2.1 
2.2 

 δεκηνπξγίαο βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο 
 ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 θνηλσληθήο αλαδσνγφλεζεο ησλ αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ 

19.2.2.4 Δλίζρπζε επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο 
βηνηερλίαο , νηθνηερλίαο , ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδψλ 
κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ζθνπφ ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

1.1 
1.3 
1.5 
2.1 
2.2 

 δεκηνπξγίαο βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο 
 ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
 θνηλσληθήο αλαδσνγφλεζεο ησλ αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ 

19.2.2.5 Δλίζρπζε επελδχζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα 
ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ(παηδηθνί 
ζηαζκνί, ρψξνη αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά θέληξα, θ.ι.π) κε 
ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο 
ζηξαηεγηθήο. 

1.1 
1.3 
1.5 
2.1 
2.2 

 δεκηνπξγίαο βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο 
 ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
 θνηλσληθήο αλαδσνγφλεζεο ησλ αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ 

19.2.2.6 Δλίζρπζε επελδχζεσλ νηθνηερλίαο θαη 
πνιπιεηηνπξγηθψλ αγξνθηεκάησλ κε ζθνπφ ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

1.1 
1.3 
1.5 
2.1 
2.2 

 δεκηνπξγίαο βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο 
 ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
 θνηλσληθήο αλαδσνγφλεζεο ησλ αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ 

19.2.3.1 Νξηδφληηα εθαξκνγή κεηαπνίεζεο , εκπνξίαο θαη 
/ή αλάπηπμεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε απνηέιεζκα 
γεσξγηθφ πξντφλ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ 
ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

1.2 
1.4 

 αλάδεημε ελφο δπλακηθνχ αγξνκεηαπνηεηηθνχ ηνκέα 
 βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ εμαγσγηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ  
 πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηε ρξήζε κεζφδσλ 

θηιηθψλ πξνο απηφ 

19.2.3.3 Νξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ 
ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε 
ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

1.1 
1.3 
1.5 
2.1 
2.2 

 δεκηνπξγίαο βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο 
 ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
 θνηλσληθήο αλαδσνγφλεζεο ησλ αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ 
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Γξάζεηο-Τπνδξάζεηο ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 

Δηδηθνί 
ηόρνη 

ηνπηθνύ 
πξνγξάκκ

αηνο 

ηνρνζέηεζε 

19.2.3.4 Νξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ 
ζηνπο ηνκείο ηεο βηνηερλίαο , νηθνηερλίαο , ρεηξνηερλίαο, 
παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, θαη ηνπ 
εκπνξίνπ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

1.1 
1.3 
1.5 
2.1 
2.2 

 δεκηνπξγίαο βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο 
 ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
 θνηλσληθήο αλαδσνγφλεζεο ησλ αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ 

19.2.3.5 Νξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ 
παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ 
πιεζπζκνχ (παηδηθνί ζηαζκνί, ρψξνη αζιεηηζκνχ, 
πνιηηηζηηθά θέληξα, θ.ι.π) κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

1.1 
1.3 
1.5 
2.1 
2.2 

 δεκηνπξγίαο βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο 
 ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
 θνηλσληθήο αλαδσνγφλεζεο ησλ αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ 

 

 

20. Προτεραιότθτεσ υπο-δράςεων   

19.2.2.3 

Εξετάηεται και βακμολογείται θ κάλυψθ των προτεραιοτιτων τθσ Χποδράςθσ ςε ςχζςθ με τα 
χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ χωροκζτθςθσ τθσ πρόταςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
προτεραιότθτεσ του Φοπικοφ Σρογράμματοσ για τθν ςυγκεκριμζνθ Χποδράςθ. 
(επεκτάςεισ/εκςυγχρονιςμοί χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ, κατά προτεραιότθτα ςτισ ορεινζσ και 
νθςιωτικζσ περιοχζσ - οι υπόλοιπεσ κατθγορίεσ  ζργων λαμβάνουν τθν βακμολογία αυτι ανεξαρτιτωσ 
περιοχισ) 

19.2.2.4  

Εξετάηεται και βακμολογείται θ κάλυψθ των προτεραιοτιτων τθσ Χποδράςθσ  ςε ςχζςθ με τθν 
προτεραιότθτα ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ δραςτθριότθτασ για τθν Χποδράςθ. 

α) Επζκταςθ/εκςυγχρονιςμόσ βιοτεχνικϊν μονάδων με προτεραιότθτα ςε αυτζσ που επεξεργάηονται  
πρϊτεσ φλεσ όπωσ (ξφλο, πζτρα, κεραμικά, δζρμα, υφαντουργία, ςαπωνοποιία κ.λπ.) 

β) Επζκταςθ/εκςυγχρονιςμόσ επιχειριςεων εμπορίου με προτεραιότθτα ςτουσ τομείσ ( λιανικό 
εμπόριο ειδϊν παντοπωλείου, λιανικό εμπόριο διαφόρων τουριςτικϊν και λοιπϊν παρόμοιων 
ειδϊν λιανικισ τζχνθσ, εμπορία αγροτικϊν εφοδίων, εμπόριο ηωοτροφϊν, εμπόριο ξυλάνκρακα, 
εμπόριο γεωργικϊν μθχανθμάτων, εμπόριο υγρϊν καυςίμων ,κ.λ.π..) 

γ) Επζκταςθ/εκςυγχρονιςμόσ μονάδων χειροτεχνίασ και μονάδων παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ 
μεταποίθςθ, με προτεραιότθτα ςτισ επενδφςεισ που κα αφοροφν τουσ κάτωκι κλάδουσ (αρτοποιεία, 
αλευρϊδθ προϊόντα, είδθ ηαχαροπλαςτικισ, γλυκίςματα). 

19.2.2.5  

Εξετάηεται και βακμολογείται θ κάλυψθ των προτεραιοτιτων τθσ Χποδράςθσ ςε ςχζςθ με τθν 
προτεραιότθτα ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ δραςτθριότθτασ για τθν Χποδράςθ. (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι 
ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά κζντρα, υπθρεςίεσ επιςκευισ υποδθμάτων και δερμάτινων ειδϊν, πλφςιμο και 
ςτεγνό κακάριςμα κλωςτοχφαντουργικϊν και γοφνινων προϊόντων, υπθρεςίεσ πλυςίματοσ αυτοκινιτων 
και ςυναφϊν δραςτθριοτιτων κ.λ.π) 
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19.2.3.1 

Εξετάηεται και βακμολογείται θ κάλυψθ των προτεραιοτιτων τθσ Χποδράςθσ ςε ςχζςθ με τθν 
πριμοδότθςθ μεταποίθςθσ των προϊόντων προτεραιότθτασ. Η πρόταςθ περιλαμβάνει τθν αξιοποίθςθ 
προϊόντων από τουσ τομείσ: ελαιουργίασ, οίνου, οπωροκθπευτικϊν, γαλακτοκομίασ/κτθνοτροφίασ, 
μελιςςοκομίασ, αρωματικϊν/φαρμακευτικϊν φυτϊν, ηωοτροφϊν/δθμθτριακϊν 

19.2.3.3 

Εξετάηεται και βακμολογείται θ κάλυψθ των προτεραιοτιτων τθσ Χποδράςθσ  ςε ςχζςθ με τα 
χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ χωροκζτθςθσ τθσ πρόταςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
προτεραιότθτεσ του Φοπικοφ Σρογράμματοσ για τθν ςυγκεκριμζνθ Χποδράςθ. 
(ιδρφςεισ/επεκτάςεισ/εκςυγχρονιςμοί χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ, κατά προτεραιότθτα ςτισ ορεινζσ 
και νθςιωτικζσ περιοχζσ - οι υπόλοιπεσ κατθγορίεσ  ζργων λαμβάνουν τθν βακμολογία αυτι 
ανεξαρτιτωσ περιοχισ) 

19.2.3.4 

Εξετάηεται και βακμολογείται θ κάλυψθ των προτεραιοτιτων τθσ Χποδράςθσ  ςε ςχζςθ  

1) Ξε τα χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ χωροκζτθςθσ τθσ πρόταςθσ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ προτεραιότθτεσ του Φοπικοφ Σρογράμματοσ για τθν ςυγκεκριμζνθ Χποδράςθ. (θ 
δθμιουργία επιχειριςεων εμπορίου κατά προτεραιότθτα ςτισ  ορεινζσ και νθςιωτικζσ περιοχζσ - οι 
επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων εμπορίου κακϊσ και οι υπόλοιπεσ κατθγορίεσ  ζργων 
λαμβάνουν τθν βακμολογία αυτι ανεξαρτιτωσ περιοχισ) 

2) Ξε τθν προτεραιότθτα ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ δραςτθριότθτασ για τθν Χποδράςθ. 

α) Κδρυςθ/επζκταςθ/εκςυγχρονιςμόσ βιοτεχνικϊν μονάδων με προτεραιότθτα ςε αυτζσ που 
επεξεργάηονται πρϊτεσ φλεσ όπωσ ξφλο, πζτρα, κεραμικά, δζρμα, υφαντουργία, ςαπωνοποιία 
κ.λπ. 

β) Κδρυςθ/επζκταςθ/εκςυγχρονιςμόσ επιχειριςεων εμπορίου με προτεραιότθτα ςτουσ τομείσ ( 
λιανικό εμπόριο ειδϊν παντοπωλείου, λιανικό εμπόριο διαφόρων τουριςτικϊν και λοιπϊν 
παρόμοιων ειδϊν λιανικισ τζχνθσ, εμπορία αγροτικϊν εφοδίων, εμπόριο ηωοτροφϊν, εμπόριο 
ξυλάνκρακα, εμπόριο γεωργικϊν μθχανθμάτων, εμπόριο υγρϊν καυςίμων ,κ.λ.π..) 

γ) Κδρυςθ/επζκταςθ/εκςυγχρονιςμόσ μονάδων χειροτεχνίασ και μονάδων παραγωγισ ειδϊν μετά 
τθν 1θ μεταποίθςθ, με προτεραιότθτα ςτισ επενδφςεισ που κα αφοροφν τουσ κάτωκι κλάδουσ 
(αρτοποιεία, αλευρϊδθ προϊόντα, είδθ ηαχαροπλαςτικισ, γλυκίςματα). 

19.2.3.5 

Εξετάηεται και βακμολογείται θ κάλυψθ των προτεραιοτιτων τθσ Χποδράςθσ  ςε ςχζςθ  

1) Ξε τα χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ χωροκζτθςθσ τθσ πρόταςθσ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ προτεραιότθτεσ του Φοπικοφ Σρογράμματοσ για τθν ςυγκεκριμζνθ Χποδράςθ. (θ 
δθμιουργία επιχειριςεων εμπορίου κατά προτεραιότθτα ςτισ  ορεινζσ και νθςιωτικζσ περιοχζσ - οι 
επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων εμπορίου κακϊσ και οι οι υπόλοιπεσ κατθγορίεσ  ζργων 
λαμβάνουν τθν βακμολογία αυτι ανεξαρτιτωσ περιοχισ)  

 

2) Ξε τθν προτεραιότθτα ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ δραςτθριότθτασ για τθν Χποδράςθ. (παιδικοί 
ςτακμοί, χϊροι ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά κζντρα, υπθρεςίεσ επιςκευισ υποδθμάτων και δερμάτινων 
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ειδϊν, πλφςιμο και ςτεγνό κακάριςμα κλωςτοχφαντουργικϊν και γοφνινων προϊόντων, υπθρεςίεσ 
πλυςίματοσ αυτοκινιτων και ςυναφϊν δραςτθριοτιτων κ.λ.π) 

21. Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ 

Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Υτιριξθσ. Η βακμολόγθςθ κα γίνεται με 
βάςθ τθν εξαςφάλιςθ του ςυνόλου/τμιματοσ των απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν, 
όπου ο υποψιφιοσ κα λαμβάνει τθν μζγιςτθ βακμολογία, ανάλογα με τα δθλωκζντα ςτα ςχετικά πεδία 
του παρατιματοσ Αίτθςθσ Υτιριξθσ.  

Υε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δεν ζχει κακόλου άδειεσ και εγκρίςεισ αλλά ζχει υποβάλει τισ αιτιςεισ 
ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για τισ απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ, κα λαμβάνει τθν μικρότερθ 
βακμολογία. Υθμειϊνεται ότι ςτθν πρόταςθ κα πρζπει να υπάρχουν ςε αντίγραφο οι αρικμοί 
πρωτοκόλλου των αιτιςεων. 

Για τθν τεκμθρίωςθ των ανωτζρω υποβάλλονται κατά περίπτωςθ: 

 Άδεια Νειτουργίασ,  

 Άδεια Εγκατάςταςθσ,  

 Άδεια Δόμθςθσ,  

 Επιμζρουσ Άδειεσ, εγκρίςεισ 

 Αιτιςεισ για τθν ζκδοςθ των προθγοφμενων 

22. Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων για τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου 

Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Υτιριξθσ . Φα ανωτζρω τεκμθριϊνονται από 
Χπεφκυνθ Διλωςθ ι Ζγκριςθ δανείου ι Βεβαίωςθ κατακζςεων Φραπεηικοφ Ιδρφματοσ, Χαρτοφυλάκιο 
κτλ. ι/και ςυνδυαςμό τουσ. (Επιςθμαίνεται ότι επειδι θ κάλυψθ τθσ Ιδιωτικισ ςυμμετοχισ αποτελεί 
βακμολογοφμενο κριτιριο, θ προςκόμιςθ Χπεφκυνθσ Διλωςθσ βακμολογείται με μθδζν (0).   

 

Φα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ, απαιτείται να ζχουν θμερομθνία ζκδοςθσ μεταγενζςτερθ τθσ 
θμερομθνίασ δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ. 

 

Άμεςα διακζςιμα κεφάλαια εκτόσ από τισ βεβαιϊςεισ κατακζςεων, φπαρξθ μετοχϊν, τίτλων κ.α., 
αποτελεί και θ ζγκριςθ δανείου. 

 

Υε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου τα ανωτζρω,  μπορεί να εξετάηονται και ςε επίπεδο εταίρων.  Υε αυτι 
τθν περίπτωςθ απαιτείται και Χπεφκυνθ Διλωςθ του Οομίμου εκπροςϊπου ςτθν οποία να δθλϊνεται 
ότι ςε περίπτωςθ ζνταξθσ κα ακολουκιςει αντίςτοιχθ αφξθςθ κεφαλαίου. 

Υε περίπτωςθ ςυνδικαιοφχων ςε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ, απαιτείται θ Χπεφκυνθ Διλωςθ από όλουσ 
τουσ ςυνδικαιοφχουσ ξεχωριςτά, ότι ςε περίπτωςθ ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα, όλο το ποςό του τραπεηικοφ 
λογαριαςμοφ είναι ςτθ διάκεςθ του υποψιφιου δικαιοφχου. 

 

Ειδικά για τισ πράξεισ που ενιςχφονται μζςω του Άρκρου 14  του Μαν (ΕΕ) αρικ. 651/2014 τθσ Επιτροπισ 
θ ιδιωτικι ςυμμετοχι του δικαιοφχου τθσ ενίςχυςθσ πρζπει να ανζρχεται ςε τουλάχιςτον 25% των 
επιλζξιμων δαπανϊν, είτε μζςω ιδίων πόρων είτε μζςω εξωτερικισ χρθματοδότθςθσ και ειδικότερα 
μζςω εγκεκριμζνου τραπεηικοφ δανειςμοφ (θ ζγκριςθ του δανείου προαπαιτείται τθσ ζκδοςθσ τθσ 



                                        ΦΤΙΧΩΟΙΔΑ Α.Ε. – ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΗ ΑΟΩΟΧΞΗ ΕΦΑΙΤΕΙΑ Ρ.Φ.Α.                      85 
 

απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ)  και με μορφι που δεν ενζχει ςτοιχεία κρατικισ ενίςχυςθσ. ταν γίνεται 
χριςθ Χπεφκυνθσ Διλωςθσ περί ιδίων πόρων, κα πρζπει να αναγράφεται ότι ςε περίπτωςθ δανειςμοφ, 
που κα ανζρχεται ςτο ωσ άνω ποςοςτό, το δάνειο κα πρζπει να είναι ελεφκερο από κάκε είδουσ κρατικι 
ενίςχυςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν εγγυιςεων ι επιδοτιςεων επιτοκίου, ι δανείου με 
ευνοϊκότερουσ όρουσ χοριγθςθσ μζςω κάκε είδουσ χρθματοδοτικϊν εργαλείων.  

 

Μάκε δυνθτικόσ δικαιοφχοσ μπορεί να πραγματοποιιςει πράξθ με προχπολογιςμό ςτα μζγιςτα 
επιτρεπόμενα όρια. Ωςτόςο, απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζνταξθ μιασ πράξθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
υποδράςθ, αποτελεί θ φπαρξθ διακζςιμων πόρων ςτο φψοσ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ αυτισ.   

 

Ειδικότερα, ςτισ περιπτϊςεισ όπου ο επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ του τελευταίου εν δυνάμει 
ενταχκζντοσ δικαιοφχου υπερκαλφπτει τον διακζςιμο από τθν πρόςκλθςθ προχπολογιςμό τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ υποδράςθσ μετά τθ διαδικαςία των ςθμείων 9.3 και 9.4 τθσ Χ.Α. 7888/14-9-2018, θ 
ζνταξθ του δικαιοφχου δφναται να πραγματοποιθκεί με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ αυτοφ και τθ δζςμευςθ του 
για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ενταςςόμενθσ πράξθσ καλφπτοντασ τθν προκφπτουςα διαφορά με ίδια 
κεφάλαια. 

 

Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ χριςθσ του ΜΑΟ. 1407/2014, δεν μπορεί να υποβλθκεί πρόταςθ με 
δθμόςια δαπάνθ άνω των 200.000 ευρϊ. 

 

Φο κριτιριο βακμολογείται ανάλογα με το ποςοςτό Ιδίων Μεφαλαίων επί τθσ ςυνολικισ ιδιωτικισ 
ςυμμετοχισ. 

23. Ρεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ 

Εξετάηεται αν θ κοςτολόγθςθ τθσ πράξθσ είναι εφλογθ με τθν επιςφναψθ δικαιολογθτικϊν που να 
αποδεικνφουν το «εφλογο κόςτοσ» των αιτοφμενων προσ ενίςχυςθ δαπανϊν.  

Ρι δαπάνεσ, ωσ προσ το εφλογο του κόςτουσ τουσ, αξιολογοφνται με χριςθ κατάλλθλου ςυςτιματοσ 
αξιολόγθςθσ, όπωσ δαπάνεσ αναφοράσ (πίνακασ τιμϊν Ξονάδασ), ζρευνα ςτο διαδίκτυο, ςφγκριςθ των 
διαφόρων προςφορϊν ι διαςταυρωτικόσ ζλεγχοσ προςφορϊν ομοειδϊν προϊόντων άλλων πράξεων από 
τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ. 

Επίςθσ, θ ΡΦΔ κα λάβει υπόψθ και τουσ  επίςθμουσ τιμοκαταλόγουσ των προμθκευτϊν κακϊσ και 
ςχετικζσ μελζτεσ προςδιοριςμοφ του εφλογου κόςτουσ που ζχουν καταρτιςτεί για τον ςκοπό αυτό και 
ζχουν υποςτθρίξει βάςεισ δεδομζνων τιμϊν αναφοράσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και κτιριακϊν 
υποδομϊν, εφόςον αυτζσ είναι διακζςιμεσ και επικαιροποιθμζνεσ. 

Για τον υπολογιςμό του εφλογου κόςτουσ, ο υποψιφιοσ προςκομίηει οικονομικζσ προςφορζσ για λοιπζσ 
δαπάνεσ πλθν κτιριακϊν υποδομϊν. Εφόςον το μοναδιαίο ανά τεμάχιο κόςτοσ αυτϊν υπερβαίνει, ςε 
αξία τα 1.000€, ι το ςυνολικό ποςό ανά είδοσ υπερβαίνει τα 5.000€ , απαιτοφνται τρεισ (3) ςυγκρίςιμεσ 
προςφορζσ για το εν λόγω είδοσ, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ τουλάχιςτον μία (1). Ρι ςυγκρίςιμεσ 
προςφορζσ αφοροφν ομοειδι και εφάμιλλα προϊόντα. Η ΡΦΔ κα αξιολογιςει τόςο τισ οικονομικζσ 
παραμζτρουσ των προςφορϊν, όςο και τισ ποιοτικζσ. Ζτςι είναι δυνατό να γίνει δεκτι μια προςφορά θ 
οποία δεν είναι θ πιο ςυμφζρουςα οικονομικά, αρκεί ο δικαιοφχουσ να τεκμθριϊνει και θ ΡΦΔ να 
αποδζχεται, τθν μοναδικότθτα ι τθν υψθλι ποιότθτα ι τισ ειδικζσ προδιαγραφζσ  που προςφζρει το 
προμθκευόμενο προϊόν.  

ςον αφορά ςτισ δαπάνεσ που αφοροφν κτιριακζσ υποδομζσ ο ζλεγχοσ του «εφλογου κόςτουσ» κα 
πραγματοποιείται μζςω ςχετικϊν εγκεκριμζνων Σινάκων Φιμϊν Ξονάδασ.  
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Για όλεσ τισ κτιριακζσ δαπάνεσ, απαιτείται θ υποβολι αναλυτικϊν προμετριςεων, κακϊσ και 
αρχιτεκτονικϊν ςχεδίων. 

24. Ρεαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Εξετάηεται εάν θ προτεινόμενθ πράξθ δφναται να υλοποιθκεί εντόσ τθσ περιόδου επιλεξιμότθτασ που 
ορίηεται ςτθν πρόςκλθςθ (τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ ζνταξθσ) και ειδικότερα, εξετάηεται αν το 
χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ τθσ προτεινόμενθσ  πράξθσ εμπίπτει εντόσ τθσ περιόδου επιλεξιμότθτασ του 
ΣΑΑ 2014-2020. Επίςθσ κα ελζγχεται ο ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ 
του ζργου κακϊσ και το χρονοδιάγραμμα βάςθ του μεγζκουσ του ζργου. 

 

6. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

Γενικά: 

 Φα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά μποροφν να είναι πρωτότυπα, ακριβι αντίγραφα ι νομίμωσ 
επικυρωμζνα. Υε περίπτωςθ υποβολισ φωτοαντιγράφων κα πρζπει επιπλζον να υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία να αναφζρεται ότι "τα φωτοαντίγραφα που προςκομίζονται ςτο 
φάκελο υποψηφιότητασ είναι πιςτά αντίγραφα των πρωτοτφπων". 

 Ρι απαιτοφμενεσ Χπεφκυνεσ Δθλϊςεισ είναι τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ο. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ 
εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. Υε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι νομικό 
πρόςωπο τισ ςχετικζσ Χπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που αφοροφν το ίδιο το νομικό πρόςωπο υπογράφει ο 
νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ. 

 Δικαιολογθτικά αλλοδαπϊν υποψθφίων, εφόςον εκδίδονται από αλλοδαπι αρχι πρζπει να είναι 
επίςθμα μεταφραςμζνα ςτα ελλθνικά. Υε διαφορετικι περίπτωςθ δεν λαμβάνονται υπόψθ. Εάν ςε 
κάποια χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδεται κάποιο/κάποια από τα 
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ανωτζρω, 
αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ του υποψθφίου ι, αν οφτε αυτι προβλζπεται, από Χπεφκυνθ 
Διλωςι του ενϊπιον δικαςτικισ ι άλλθσ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, ςτθν οποία κα 
δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά και ότι ο 
υποψιφιοσ πλθροί τα κατά τα ανωτζρω απαιτοφμενα. 

1. Αποδεικτικό κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ 

2. Αίτθςθ ςτιριξθσ (Σαράρτθμα Ι_1) 

3. Υυμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ (Σαράρτθμα Ι_2) & προχπολογιςμόσ (Σαράρτθμα Ι_11) 

4. Υε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων:  Απόφαςθ οριςμοφ νόμιμου εκπροςϊπου, Απόφαςθ του 
αρμοδίου οργάνου του φορζα  για υποβολι πρόταςθσ, ΦΕΜ, Σίνακεσ μετόχων/εταίρων, 
Ματαςτατικό ι ςχζδιο καταςτατικοφ. 

5. Ξελζτθ Βιωςιμότθτασ (ζντυπθ) (Χπόδειγμα Σαραρτιματοσ Ι_8) & ςε θλεκτρονικι μορφι (αρχείο 
excel) 

6. Διλωςθ de minimis (εφόςον απαιτείται) 

7. Αποδεικτικά κατοχισ/χριςθσ ακινιτου 

Ωσ προσ το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ τθσ πρόταςθσ μποροφν να γίνουν αποδεκτά:  

α) Φίτλοι κυριότθτασ : 

1. ςυμβόλαιο πϊλθςθσ, 

2. δωρεά, 

3. γονικι παροχι, 
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4. δικαςτικι απόφαςθ αναγνωριςτικι χρθςικτθςίασ, 

5. κλθρονομικι διαδοχι 

β) πολυετζσ μιςκωτιριο ςυμβόλαιο, 

γ) ςφμβαςθ χρθςιδανείου, 

δ) ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ χριςθσ, 

ε) προςφμφωνο μεταβίβαςθσ – αγοραπωλθςίασ ι μίςκωςθσ ακινιτου, ι χρθςιδανείου ι 
παραχϊρθςθσ χριςθσ και 

ςτ) οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο αποδεικνφει κατά περίπτωςθ τθν κατοχι ι χριςθ κυρίωσ ςτισ 
περιπτϊςεισ ανυπαρξίασ τίτλων για δθμόςιεσ εκτάςεισ  

Υε περίπτωςθ πράξεων που περιλαμβάνουν επενδφςεισ ςε νζεσ ι υφιςτάμενεσ υποδομζσ, απαιτοφνται 
είτε αποδεικτικά ιδιοκτθςίασ ςτο όνομα του δικαιοφχου είτε μακροχρόνια μίςκωςθ που να καλφπτει 
χρονικι περίοδο, τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) ζτθ  επί του γθπζδου ι του οικοπζδου ι/και του 
ακινιτου, ςτισ οποίεσ πραγματοποιοφνται οι επενδφςεισ. Υε περίπτωςθ εκςυγχρονιςμοφ χωρίσ 
επζμβαςθ ςτον φζροντα οργανιςμό του κτιρίου ι ςε περίπτωςθ μικρϊν προςκθκϊν που 
ςυμπλθρϊνουν τθν λειτουργικότθτα του κτιρίου οι οποίεσ ςε κάκε περίπτωςθ αποτελοφν λιγότερο από 
το 10% του αιτοφμενου κόςτουσ, εννζα (9) ζτθ.  

Ρι παραπάνω χρονικοί περίοδοι, υπολογίηονται από τθν θμερομθνία δθμοςιοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ, 
ανεξάρτθτα από τθν θμερομθνία υπογραφισ των ςχετικϊν εγγράφων. Υε κάκε περίπτωςθ θ 
θμερομθνία υπογραφισ τουσ κα πρζπει να είναι πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. 

Υε κάκε περίπτωςθ το γιπεδο ι το οικόπεδο ι το ακίνθτο κα πρζπει να είναι ελεφκερο βαρϊν 
(απαιτείται πιςτοποιθτικό μθ βαρϊν), εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που το βάροσ ζχει προκφψει από 
επιχειρθματικό δάνειο για τθν ίδια φφςθ επζνδυςθσ ι κα προκφψει από επιχειρθματικό δάνειο για τθν 
υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ι από δάνειο για τθν αντιμετϊπιςθ φυςικισ καταςτροφισ, από τθν οποία 
επλιγθ θ επιχείρθςθ. 

Υτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ επενδυτισ είναι ο επικαρπωτισ, ο ψιλόσ κφριοσ κα πρζπει να 
υποβάλλει Χπεφκυνθ Διλωςθ ότι ςυμφωνεί και αποδζχεται τθν προτεινόμενθ χριςθ του ακινιτου από 
τον επικαρπωτι. Υτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ επενδυτισ είναι ο ψιλόσ κφριοσ, ο επικαρπωτισ κα 
πρζπει να υποβάλλει Χπεφκυνθ Διλωςθ ότι ςυμφωνεί και αποδζχεται τθν προτεινόμενθ χριςθ του 
ακινιτου από τον ψιλό κφριο. Μαι ςτισ δφο ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ δεν απαιτείται για τον 
υπευκφνωσ δθλοφντα να εξεταςκεί αν πλθροφνται όλα τα λοιπά κριτιρια, που αφοροφν το φορζα. 

Υε περίπτωςθ ςυγκυριότθτασ ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ  κα πρζπει να υπάρχουν εκτόσ από τα 
δικαιολογθτικά ςυγκυριότθτασ του ακινιτου και αντίςτοιχα δικαιολογθτικά πλιρουσ χριςθσ/κατοχισ 
του ακινιτου από τον ςυγκφριο που είναι υποψιφιοσ επενδυτισ ςφμφωνα με όςα αναφζρονται 
αναλυτικά ςτθν πρϊτθ παράγραφο ανωτζρω. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ που ςυγκφριοσ είναι ανιλικοσ, κα 
πρζπει ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ  να υπάρχει δικαςτικι άδεια ςτουσ κθδεμόνεσ για οποιαδιποτε πράξθ 
μεταβίβαςθσ ι μίςκωςθσ αφορά το ιδανικό μερίδιο του ανθλίκου. 

Υτθν περίπτωςθ υπό ςφςταςθ εταιρειϊν, θ κατοχι – χριςθ του ακινιτου με βάςθ τα ανωτζρω κα 
πρζπει να αποδεικνφεται από ζναν τουλάχιςτον από τουσ εταίρουσ. 

8. Φοπογραφικό διάγραμμα, Διάγραμμα δόμθςθσ, Αρχιτεκτονικά ςχζδια (όψεισ κατόψεισ, τομζσ) με 
αναλυτικι εμβαδομζτρθςθ (όπου απαιτείται), πίνακα μοριοδότθςθσ (όπου απαιτείται), ΦΕΜ 
Σαραδοςιακοφ οικιςμοφ, ΦΕΜ χαρακτθριςμοφ κτιρίου ωσ διατθρθτζο ι παραδοςιακό,   
Ξθχανολογικό ςχζδιο (κάτοψθ με διάταξθ μθχανθμάτων και ιπποδυνάμεισ), Βεβαίωςθ  χριςεων 
γθσ, Σιςτοποιθτικό μθ βαρϊν, Χάρτθσ εντοπιςμοφ κζςθσ . 

9. Διάγραμμα δόμθςθσ (εάν απαιτείται από τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ). 

10. Αρχιτεκτονικά ςχζδια (εάν απαιτείται από τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ), με Αναλυτικι εμβαδομζτρθςθ 
(όπου απαιτείται)  
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11. Σίνακασ μοριοδότθςθσ (όπου απαιτείται) 

12. Ματαςτατικό εταιρικοφ ςχιματοσ (το πιο πρόςφατο κωδικοποιθμζνο και οι τυχόν μεταγενζςτερεσ 
τροποποιιςεισ αυτοφ, μαηί με τα αντίςτοιχα ΦΕΜ δθμοςίευςθσ όπου αυτι προβλζπεται)  ι ςχζδιο 
καταςτατικοφ (όπου απαιτείται) ι/και το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςφμπραξθσ /ςυνεργαςίασ για τισ 
Δράςεισ Υυνεργαςίασ 

13. Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ εξαςφάλιςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ των ατόμων με αναπθρία.  (όπου 
απαιτείται, βλ. ςχετικι διευκρίνιςθ Μριτθρίου Επιλεξιμότθτασ 14 (ςελ. 9  Σαραρτιματοσ Ι_16) 

14. Φωτογραφικι Φεκμθρίωςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ. 

15.  Βεβαίωςθ ςυμμετοχισ ςε  Δίκτυο και καταςτατικό Δικτφου 

16. Χπεφκυνεσ Δθλϊςεισ, Άλλεσ Φυποποιθμζνεσ Δθλϊςεισ. 
a. Χπεφκυνθ Διλωςθσ ωσ Χπόδειγμα Σαραρτιματοσ  Ι_9   

b. ΞΞΕ ωσ Χπόδειγμα Σαραρτιματοσ  Ι_6 

c. Χπεφκυνθ Διλωςθ ωσ Χπόδειγμα Σαραρτιματοσ  Ι_7 de minimis (όπου απαιτείται) 

d. Χπεφκυνθ Διλωςθ για τθν κάλυψθ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ ςε περίπτωςθ που δεν 
προςκομίηεται άλλο δικαιολογθτικό. 

e. Χπεφκυνθ Διλωςθ υποβολισ  ζγκριςθσ  περιβαλλοντικϊν όρων (ι απαλλακτικό αυτισ) ςε 
περίπτωςθ που δεν υποβάλλεται ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων. 

f. Χπεφκυνθ Διλωςθ ςυνδικαιοφχων ςε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ (όπου απαιτείται) 

g. Νοιπζσ Χ.Δ που κεωροφνται απαραίτθτεσ από τον  δικαιοφχο. 

17. Για φυςικά ι νομικά πρόςωπα, κατά περίπτωςθ τα κάτωκι : 
Φορολογικά ςτοιχεία (Ζντυπα Ε1, Ο, Ε3, Ε5, Ε7, Ε9, Ιςολογιςμοί τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν 
χριςεων (651), Εκκακαριςτικά Δ.Ρ.Χ., Ζναρξθ ΔΡΧ / ΜΑΔ, Βιβλία Β κα Γ κατθγορίασ,  βεβαίωςθ 
εγγραφισ ςτο Ξθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων (για αγρότεσ), 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των μελϊν των αγροτικϊν νοικοκυριϊν εγγεγραμμζνων ςτο Μεντρικό 
Ηλεκτρονικό Ξθτρϊο Ρικοτεχνιτϊν Μ.Η.Ξ.Ρ. (όπου απαιτείται),  Αίτθςθ ενιαίασ ενίςχυςθσ (ΡΥΔΕ) 
 

Η εγγραφι ςτο ΞΑΑΕ μπορεί να πραγματοποιθκεί και μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ και 
τθσ δθμοςιοποίθςθσ του πίνακα κατάταξθσ, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ 
ζγκριςθσ πράξθσ. 

18. Φα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο ςθμείο Β. του Σαραρτιματοσ ΙΙ_3 ΡΤΙΥΞΡΥ 
ΣΤΡΒΝΗΞΑΦΙΜΩΟ ανάλογα με τον τφπο τθσ επιχείρθςθσ. (Υε περίπτωςθ χριςθσ του αρ. 14 Μαν. ΕΕ 
651/2014) 

19. Φορολογικι ενθμερότθτα ι βεβαίωςθ οφειλϊν τθσ επιχείρθςθσ από τθν οποία να προκφπτει ότι δεν 
είναι υπόχρεθ ςε ανάκτθςθ παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ (για ζλεγχο περί μθ φπαρξθσ εκκρεμοφσ 
διαταγισ ανάκτθςθσ) κατόπιν προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ.  Αφορά μόνο ςε περίπτωςθ 
χριςθσ του  Μαν. ΕΕ 651/2014. 

20. Άδεια Χπθρεςιακοφ Υυμβουλίου ι άλλου Αρμόδιου Ρργάνου (ςε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ είναι 
Δθμόςιοσ Χπάλλθλοσ, κτλ) (όπου απαιτείται) 

21. Αντίγραφο ταυτότθτασ ι διαβατθρίου 

22. Φίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ-ΦΕΙ / Στυχίο ΙΕΜ ι ΕΣΑΥ / Βεβαίωςθ Υπουδϊν / Βεβαίωςθ Επαγγελματικισ 
Ματάρτιςθσ, Βιογραφικά Υθμειϊματα 

23. Βεβαίωςθ εργοδότθ/φορζα, ςυνοδευόμενθ από οποιοδιποτε ζγγραφο δθμοςίου φορζα που 
αποδεικνφει τισ θμζρεσ αςφάλιςθσ κακϊσ και το αντικείμενό τθσ (π.χ. Νογαριαςμό Αςφαλιςμζνου 
από ΙΜΑ, Βεβαίωςθ ΕΦΜΑ κτλ), Υυμβάςεισ απαςχόλθςθσ,  

24. Δικαιολογθτικά Μάλυψθσ Ιδιωτικισ Υυμμετοχισ 

i. Βεβαίωςθ Φράπεηασ  χρθματικϊν διακεςίμων – υπόλοιπου ςτο όνομα του δικαιοφχου ι  
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ii. Βεβαίωςθ Φράπεηασ  κατοχισ κινθτϊν αξιϊν (Ξετοχζσ , Ρμόλογα κλπ) ςτισ οποίεσ αποτιμάται θ 
τρζχουςα αξία τουσ ι 

iii. Βεβαίωςθ ζγκριςθσ δανείου  ι 

iv. Χπεφκυνθ Διλωςθ 
Γενικότερα βλ. ανάλυςθ Μριτθρίου Επιλογισ 22 (ςελ.84 παρόντοσ τεφχουσ) 

25. Βεβαίωςθ Αρμόδιου Διοικθτικοφ Φορζα, Φορζα Σιςτοποίθςθσ για παραγωγι προϊόντων ποιότθτασ 
βάςει προτφπου , αλλά και τθσ Επεξεργαςίασ  πρϊτων υλϊν παραγόμενων με μεκόδουσ βάςει 
προτφπων. 

26. Υτοιχεία Αδειϊν – Εγκρίςεων- Ξελετϊν   
Σροςκόμιςθ υπαρχουςϊν αδειϊν –μελετϊν εγκρίςεων που απαιτοφνται όπωσ π.χ Απόφαςθ 
ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων ,  Άδεια Εγκατάςταςθσ, Άδεια Δόμθςθσ, Επιμζρουσ Άδειεσ, Αιτιςεισ 
για τθν ζκδοςθ των προθγοφμενων, Εγκεκριμζνεσ Ξελζτεσ , Εγκρίςεισ κλπ 

Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ:  

 Ζναρξθ εργαςιϊν taxisnet (από Δ.Ρ.Χ ι εκτφπωςθ taxisnet), εκτφπωςθ taxisnet με 
υφιςτάμενουσ ΜΑΔ, εκτφπωςθ από taxisnet του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ, 
απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου του φορζα  για υποβολι πρόταςθσ. 

 Άδεια Νειτουργίασ, Υιμα ΕΡΦ (για καταλφματα) κλπ 

Η ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων (ι απαλλακτικό αυτισ), ανάλογα με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ, 
υποβάλλεται υποχρεωτικά με τθν αίτθςθ ςτιριξθσ.  Εναλλακτικά, υποβάλλεται Χπεφκυνθ Διλωςθ 
με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθ οποία δθλϊνεται ότι το ςυγκεκριμζνο δικαιολογθτικό κα 
υποβλθκεί :  

• επτά (7) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν δθμοςιοποίθςθ του Σίνακα Αποτελεςμάτων, ςε 
περίπτωςθ εγκεκριμζνθσ αίτθςθσ ι 

• επτά (7) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν δθμοςιοποίθςθ του Φελικοφ Σίνακα Ματάταξθσ, ςε 
περίπτωςθ εγκεκριμζνθσ αίτθςθσ από τθν διαδικαςία των ενςτάςεων. 

27. Βεβαίωςθ χαρακτθριςμοφ από τθν αρμόδια Χπθρεςία για Διατθρθτζα κτιρια, ι ΦΕΜ χαρακτθριςμοφ 
του παραδοςιακοφ οικιςμοφ / ιςτορικοφ τόπου , ι άλλα ςτοιχεία για τεκμθρίωςθ του 
παραδοςιακοφ χαρακτιρα του κτθρίου (όπωσ ιςτορικζσ αναφορζσ, παλιζσ φωτογραφίεσ ι 
οποιαδιποτε άλλθ πθγι) 

28. Για υφιςτάμενα πρόςωπα: Σιςτοποιθτικό Εφαρμογισ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν 
ςθμάτων  

29. Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Ξθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων (ΞΑΑΕ) (εφόςον αφορά 
τον υποψιφιο) ςυμπεριλαμβανομζνων και των μελϊν των αγροτικϊν νοικοκυριϊν εγγεγραμμζνων 
ςτο Μεντρικό Ηλεκτρονικό Ξθτρϊο Ρικοτεχνιτϊν Μ.Η.Ξ.Ρ. (όπου απαιτείται). 
Η εγγραφι ςτο ΞΑΑΕ μπορεί να πραγματοποιθκεί και μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ και 
τθσ δθμοςιοποίθςθσ του πίνακα κατάταξθσ, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ 
ζγκριςθσ πράξθσ. 
 

30. Ιδιωτικά Υυμφωνθτικά με παραγωγοφσ 

31. Αναλυτικό προχπολογιςμό πρόταςθσ  ςε θλεκτρονικι επεξεργάςιμθ μορφι  (αποςτολι με το 
φυςικό φάκελο θλεκτρονικοφ αρχείου) 

32. Αναλυτικι επιμζτρθςθ κτιριακϊν εργαςιϊν  

33. Σροτιμολόγια / προςφορζσ 

34. Βεβαίωςθ Χριςεων Γθσ (εάν απαιτείται από τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ) 
 


