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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

2: «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους
πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση
υδατοκαλλιέργειας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας &
Θάλασσας 2014-2020»

ΜΕΤΡΟ
3.2.2: «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια»
4.2.4: «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση
ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»

ΑΡΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ελληνική Επικράτεια (ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ)

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Στο πεδίο εφαρμογής υπάγονται Πράξεις που εντάσσονται στα ακόλουθα μέτρα, για παραγωγικές επενδύσεις στην

υδατοκαλλιέργεια, υπό τον όρο ότι η προτεινόμενη αναπτυξιακή πρόταση είναι συνεπής προς το πολυετές εθνικό

στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και αφορούν στα παρακάτω είδη Πράξεων:

Α. Μέτρο 3.2.2 – Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

· Παραγωγικότητα. Αφορά παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια.

· Διαφοροποίηση. Αφορά στη διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών.

· Εκσυγχρονισμός, Αφορά στον εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της

βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.

· Υγεία των ζώων. Αφορά στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό σχετικά με την υγεία και την καλή διαβίωση των

ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές.

· Ποιότητα των προϊόντων. Αφορά σε επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ή την πρόσθεση αξίας στα

προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.

· Αποκατάσταση. Αφορά στην αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας

μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης.

· Συμπληρωματικές δραστηριότητες. Αφορά σε διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων

υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης των ενισχυόμενων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων

Β. Μέτρο 4.2.4 – Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και

μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

· Ενεργειακή απόδοση. Αφορά σε επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

· Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφορά σε επενδύσεις για την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων

υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
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3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι:

· Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις,

καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα και άλλοι δημόσιοι φορείς που έχουν την ευθύνη

πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.

Ειδικότερα, οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) απολαμβάνουν προτεραιότητας, καθώς και αυξημένα ποσοστά

χρηματοδότησης, έναντι των υπολοίπων.

Πράξεις που υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά», λαμβάνουν αύξηση της έντασης της δημόσιας

ενίσχυσης κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες.

× Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών.

Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους:

· των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα,

· που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή,

· που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα, για το σύνολο

ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης,

· οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α έως γ του

άρθρου 10 του Καν.508/2014, ήτοι:

o δεν έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του

Συμβουλίου ή του άρθρου 90 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009,

o δεν έχουν συμμετάσχει στην εκμετάλλευση, τη διαχείριση ή την ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών που

περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παράγραφος

3  του κανονισμού (ΕΚ)  αριθ.  1005/2008  ή σκαφών που φέρουν τη σημαία χωρών οι οποίες έχουν

χαρακτηρισθεί ως μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες κατά το άρθρο 33 του ίδιου κανονισμού,

o δεν έχουν διαπράξει σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της ΚΑλΠ οι οποίες έχουν λάβει το χαρακτηρισμό

αυτό σε άλλες νομοθετικές πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

o δεν έχουν διαπράξει απάτη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας ή του Ευρωπαϊκού Ταμείου

Θάλασσας.

και συνοδεύονται από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα επιχειρηματία, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του

ίδιου άρθρου.

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν με ενέργειες, όπως:

· Αύξηση της παραγωγής με την κατασκευή νέων, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή/ και τη μετεγκατάσταση

υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από

αυτές, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εξυγίανσης/ αποστολής/ αποκελύφωσης οστρακοειδών.

· Εκσυγχρονισμός ή/και μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, χωρίς αύξηση της παραγωγής, καθώς
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και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των

κέντρων εξυγίανσης/ αποστολής/ αποκελύφωσης οστρακοειδών.

· Κατασκευή νέων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΙΧΣ και παραγωγής

γόνου.

· Κατασκευή νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων προπάχυνσης.

· Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και παραγωγικής βελτίωσης ή/ και αναβάθμισης σε τεχνητές λίμνες ή

λιμνοθάλασσες υδατοκαλλιέργειας, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από

αυτές.

· Κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:

· Δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την Πράξη εδαφικών εκτάσεων (υπό προϋποθέσεις των

συνολικών επιλέξιμων δαπανών της Πράξης, πλην των τεχνικών εξόδων και των απρόβλεπτων).

· Δαπάνες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (έως και 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της

Πράξης, πλην των τεχνικών εξόδων και των απρόβλεπτων)

· Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης εκτός του περιβάλλοντα χώρου (μέχρι του

ποσού των 100.000 € και ποσοστού 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης, πλην των τεχνικών

εξόδων και των απρόβλεπτων).

· Λιμενικά έργα για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση του προσωπικού στα πλωτά μέσα μεταφοράς καθώς και

την μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων.

· Δαπάνες για την κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων της

μονάδας, περιλαμβανομένης της δαπάνης κατασκευής κτιρίου για την παραμονή προσωπικού και τη φύλαξη των

εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεων για διαχείριση ή αξιοποίηση ζωικών υποπροϊόντων, βιολογικού

καθαρισμού αποβλήτων, αποτέφρωσης ψαριών (κλίβανοι), κλπ.

· Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και τοποθέτησης πλωτών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων

των αγκυροβολίων).

· Εγκαταστάσεις και παραγωγικός εξοπλισμός χερσαίων μονάδων, και Ιχθυογεννητικών Σταθμών και παραγωγής

γόνου.

· Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και τοποθέτησης καινούργιων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

· Δαπάνες για τη βελτίωση – προστασία και διαχείριση φυσικών ιχθυοτροφείων (λιμνοθαλασσών και άλλων

υδάτινων σχηματισμών) και τεχνητών λιμνών, κατασκευή τάφρων διαχείμασης, αναχωμάτων, έργων

διαμόρφωσης πυθμένα, ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων κ.λπ. σε φυσικά ιχθυοτροφεία.

· Δαπάνες για την αφαίρεση λάσπης ή εργασίες που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης, σε

τεχνητές λίμνες και λιμνοθάλασσες υδατοκαλλιέργειας.

· Δαπάνες για εργασίες και προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό την προστασία των εγκαταστάσεων Υδατοκαλλιέργειας

από άγριους θηρευτές.
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· Δαπάνη για την προμήθεια γόνου και γεννητόρων, μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους

της πράξης (πλην τεχνικών εξόδων και απροβλέπτων), εφόσον αυτή αφορά ίδρυση νέων μονάδων και επέκταση

υφιστάμενων.

· Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού παραγωγής ενσιρωμάτων που απαιτούνται για την

παραγωγή ιχθυοτροφών με σκοπό την αποκλειστική και μόνο χρήση για τις παραγωγικές ανάγκες της μονάδας

τους.

· Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης εργαστηριακού εξοπλισμού.

· Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού γραφείων, χώρων παραμονής και εστίασης

προσωπικού και συνεδριάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

· Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων διαχείρισης –

λογισμικού, καθώς και λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων.

· Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και διαχείρισης της

μονάδας, εφόσον τηρείται η νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

· Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

(φωτοβολταϊκά πάνελς, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας, κ.λπ.).

Ειδικά για Πράξεις του Μέτρου 3.2.2 ισχύει η προϋπόθεση ότι η ισχύς των ανωτέρω δεν θα υπερβαίνει τις

ενεργειακές ανάγκες της μονάδας.

· Δαπάνες αγοράς μεταφορικών μέσων, πλωτών και χερσαίων για την υγιεινή και ασφαλή μεταφορά ζώων και

νωπών προϊόντων με σκοπό την εκτροφή, ή/και την εμπορία, την μεταφορά αναγκαίων εφοδίων και πρώτων

υλών τόσο στις χερσαίες όσο και στις πλωτές εγκαταστάσεις παραγωγής και την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του

προσωπικού που απαιτείται λόγω θέσης της μονάδας.

· Δαπάνες για τον εκσυγχρονισμό, και την αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό ή αντικατάσταση χερσαίων ή

πλωτών μέσων μεταφοράς. Ο εκσυγχρονισμός ή η αντικατάσταση των μέσων μεταφοράς αφορά σε μέσα των

οποίων η ηλικία είναι μεγαλύτερη από πέντε (5) έτη.

· Δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων, άμεσα συσχετιζόμενες με την υλοποίηση της πράξης.

· Δαπάνη συντήρησης/ επισκευής εξοπλισμού που ανήκει στο δικαιούχο και χρησιμοποιείται στην πράξη, είναι

επιλέξιμη εφόσον αυξάνει την αξία του παγίου στοιχείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική νομοθεσία

και η δαπάνη απόσβεσης του παγίου δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο της Πράξης.

· Δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών που δεν υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% της δαπάνης απόκτησης του υπό

προμήθεια εξοπλισμού (υπό όρους).

· Ιδιοπαραγωγές παγίων που πραγματοποιεί ο δικαιούχος εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα

φορολογική νομοθεσία. (υπό όρους)

· Δαπάνες ενοικίων για τη χρήση πάγιων στοιχείων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της Πράξης (υπό όρους).

· Δαπάνες για μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, περιβαλλοντικής

διαχείρισης, σήμανσης – πιστοποίησης των προϊόντων, σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα

ποιότητας.

· Δαπάνες για δραστηριότητες που αποσκοπούν στην απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος, μέσω της
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ανάπτυξης συμπληρωματικών της Υδατοκαλλιέργειας δραστηριοτήτων. (υπό όρους)

· Δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον αιτιολογούνται για την

υλοποίηση της Πράξης (υπό όρους).

· Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτες δαπάνες σε ποσοστό έως 10%  επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους των

υπόλοιπων διακριτών της πράξης.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε:

· Ανέγερση ή επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα της

επένδυσης, εκτός εάν τούτο έχει παραχωρηθεί από το δημόσιο ή  φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει

μισθωθεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

· Ποσά για αγορά οικοπέδου, εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, έργα οδοποιίας, αγορά γόνου

&γεννητόρων, τεχνικά έξοδα & απρόβλεπτα, που υπερβαίνουν τα ποσοστά που έχουν προσδιοριστεί παραπάνω.

· Αγορά, κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού που δεν είναι απαραίτητος για τους λειτουργικούς σκοπούς της

επένδυσης.

· Δαπάνες που δεν περιγράφονται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα της τεχνοοικονομικής προμελέτης,

· Εργασίες επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων εξοπλισμών και εγκαταστάσεων, εκτός αυτών που

περιγράφηκαν ανωτέρω.

· Εργασίες πρασίνου (δενδροφύτευση, χλοοτάπητες, κ.λπ.) και έργα διακόσμησης.

· Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμών.

· Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για οποιαδήποτε κατηγορία δαπάνης.

· Άλλοι φόροι, τέλη ή επιβαρύνσεις. Εξαιρούνται και είναι επιλέξιμα, για τα μεταφορικά μέσα, τέλη ταξινόμησης και

δασμοί, ενσωματωμένα ή μη στα τιμολόγια αγοράς τους.

· Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έξοδα

συναλλάγματος, συναλλαγματικές διαφορές).

· Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών διαδικασιών.

· Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι επτά (7) θέσεων.

· Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής.

· Αγορά αναλώσιμων υλικών.

· Λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης.

· Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων κοινωνικής ασφάλισης, εκτός αν αυτό

προσληφθεί ειδικά για εργασία αποκλειστικά για την υλοποίηση της πράξης και θα απολυθεί με την ολοκλήρωση

των εργασιών.

· Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο το δικαιούχο.

· Έξοδα σύστασης της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, έξοδα συμβολαιογράφου, έξοδα ταξιδιών.

· Έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας μίας επιχείρησης.
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· Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν επιτρέπουν επαλήθευση των δαπανών.

· Έξοδα ενοικίασης υλικού-εξοπλισμού, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην ενότητα των επιλέξιμων

δαπανών.

· Έξοδα κατασκευής προσωρινών έργων.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών εκάστου εκ των Μέτρων 3.2.2  και 4.2.4

ορίζεται η 23.10.2015.

Σε κάθε περίπτωση για να θεωρηθούν επιλέξιμες για χρηματοδότηση οι εν λόγω δαπάνες θα πρέπει να

αποτυπώνονται (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία) στις απαραίτητες Άδειες του έργου κατά

το χρόνο κτήσης των αγαθών και μέχρι λήξης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

6. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης που διαφοροποιείται σε

περίπτωση που Πράξεις υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά». Για τους σκοπούς της παρούσας, ως

«Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» νοούνται τα κάτωθι:

Απομακρυσμένα
Ελληνικά Νησιά

τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η
Σαμοθράκη (Π.Ε. Έβρου), η Θάσος (Π.Ε. Καβάλας), οι Βόρειες Σποράδες (Π.Ε.
Μαγνησίας), η Σκύρος και η Σκυροπούλα (Π.Ε. Εύβοιας), τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα
(Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων), η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το
Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η Δία, η Ελάσα (Περιφέρεια
Κρήτης), οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαρθάκιον, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι (Π.Ε. Κέρκυρας),
οι Στροφάδες (Π.Ε. Ζακύνθου), η Σαπιέντζα, η Σχίζα (Π.Ε. Μεσσηνίας), οι Εχινάδες (Π.Ε.
Κεφαλληνίας & Ιθάκης)

7. ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ένταση ενίσχυσης, η οποία αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί, διαφοροποιείται αναλόγως:

· της χωροθέτησης των Πράξεων, δηλαδή αν υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» και

· της κατηγορίας του δικαιούχου

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Επικράτεια
της Χώρας

Απομακρυσμένα
Ελληνικά Νησιά

1 Πολύ μικρές, μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις 50% 85%
2 Λοιπές επιχειρήσεις (μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ) 30% 30%
3 Ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου 100% 100%
4 Οργανώσεις αλιειών και άλλοι συλλογικοί δικαιούχοι 60% 85%

5 Οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων
παραγωγών και διακλαδικών οργανώσεων 75% 85%

6
Πράξεις που εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον και έχουν
συλλογικό δικαιούχο και έχουν καινοτόμα χαρακτηριστικά,
κατά περίπτωση, σε τοπικό επίπεδο

100% 100%
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Το υπολειπόμενο κόστος, πέραν της Δημόσιας Ενίσχυσης, καλύπτεται με Ιδιωτική Συμμετοχή, η οποία δύναται να

αποτελείται από Ίδια Συμμετοχή (ίδια κεφάλαια) ή/ και τραπεζικό δανεισμό.

Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 23.10.2015 και μέχρι την υποβολή της αίτησης

χρηματοδότησης, μπορούν να προσμετρηθούν στην απαιτούμενη Ιδιωτική Συμμετοχή, εφόσον

διαπιστώνεται η εξόφλησή τους.

8. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η ενδεικτική κατανομή συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που διατίθεται για την ένταξη επενδυτικών

σχεδίων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται για το Μέτρο 3.2.2 σε 53.742.114 € και για το Μέτρο 4.2.4  σε

3.083.333 €.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 € και

να μην υπερβαίνει τα 5.000.000 €.

Στις υποβαλλόμενες επενδυτικές προτάσεις μπορούν να περιλαμβάνονται δαπάνες που ανήκουν και

στα δύο Μέτρα της Απόφασης σε ένα ενιαίο προϋπολογισμό, εντός των ανωτέρω ορίων.

9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης από τις 10.10.2017 - ώρα 12.00  μέχρι τις

10.01.2018 - ώρα 14.00.


