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1. ΚΡΛΣΘΡΛΑ ΕΠΛΛΕΞΛΜΟΣΘΣΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 
Πίνακασ 1: ΚΡΛΣΘΡΛΑ ΕΠΛΛΕΞΛΜΟΣΘΣΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ  

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

ΜΔΣΡΟ 19.2 ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΔ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ (ΣΑΠΣοΚ)         

ΟΣΓ:  ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΔ ΟΣΑ - ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

ΚΩΓΙΚΟ ΤΠΟ-ΓΡΑΗ:  
 

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΓΡΑΗ :  
 

ΚΩΓΙΚΟ ΠΡΟΚΛΗΗ :  
 

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ 
ΠΡΑΞΗ :   

α/α 
Περιγραθή κριηηρίοσ 

ΔΚΠΛΗΡΩΗ 
ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 

Γικαιολογηηικά Σεκμηρίωζης 

  ΝΑΙ ΟΥΙ Γ/Α 

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

εθαξκνδφκελνπ άξζξνπ 
   Αίηεζε ζηήξημεο/ Πξφζθιεζε  

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

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

      
 αξ. πξση. ΟΣΓ, Αίηεζε ηήξημεο, 

Τπεχζπλε Γήισζε  
 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 

Αναλυτικόσ Ρροχπολογιςμόσ 
Εργαςιϊν  

Ρροςφορζσ / προτιμολόγια  

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. 
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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. ε 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 
deminimis, ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηξηψλ νηθνλνκηθψλ εηψλζε επίπεδν εληαίαο επηρείξεζεο.  

      

Αίηεζε ζηήξημεο, θαη Γήισζε 
deminimis (εθφζνλ απαηηείηαη) 

Τπεχζπλε δήισζε  
 

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),  

ράξηεο, απνδεηθηηθά θαηνρήο – 
ρξήζεο  

 

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. 

      Τπεχζπλε δήισζε 

10 
Η πξφηαζε δελ έρεη εληαρζεί / νξηζηηθά ππαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα γηα ην ίδην θπζηθφ 
αληηθείκελν.  

      Τπεχζπλε δήισζε 

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

      

Αίηεζε ζηήξημεο, δηάγξακκα 
δφκεζεο, αξρηηεθηνληθά ζρέδηα,  

έγγξαθα ΔΟΣ,  
πίλαθαο κνξηνδφηεζεο (φπνπ 

απαηηείηαη) 

12 
Γηα ηηο ππνδξάζεηο ηεο δξάζεο 19.2.7. "ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΞΤ ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ" 
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε εμαζθάιηζε ηνπιάρηζηνλ δχν ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ  

      
Καηαζηαηηθφ ή ζρέδην 
θαηαζηαηηθνχ, ηδησηηθφ 

ζπκθσλεηηθφ γηα ηελ ζπλεξγαζία 

13 
Η πξφηαζε (είηε εθζπγρξνληζκνχ είηε ηδξχζεσο) αθνξά νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ θπζηθφ 
αληηθείκελν. 

      

Αίηεζε ζηήξημεο, δηάγξακκα 
δφκεζεο, αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, 

έθζεζε ηεθκεξίσζεο εμαζθάιηζεο 
ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑΜΔΑ θαη 

ππεχζπλε δήισζε (φπνπ 
απαηηείηαη), έγθξηζε 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ή Τ.Γ 



ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΤΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΡ Α.Ε. 

 

  
   

 4 

14 ηελ πξφηαζε δε δειψλνληαη ςεπδή θαη αλαιεζή ζηνηρεία.       Τπεχζπλε δήισζε 

15 Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: λα εμαζθαιίδεηαη ε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ηελ αίηεζε.       

Έλαξμε εξγαζηψλ taxisnet, 
ΚΑΓ, 

Άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζήκα ΔΟΣ (γηα 
θαηαιχκαηα) 

16 
Γελ ζπληζηνχλ πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε θαηά ηελ ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη 
ν Καλ.  (ΔΔ) 1407/2013 ή ν Καλ. (ΔΔ) 1305/2013 ή ην άξζξ. 22 ηνπ Καλ. (ΔΔ) 651/2014, ην 
θξηηήξην δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

      

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

επηρείξεζεοζχκθσλα κε ην ζεκείν 
Β ηνπ παξαξηήκαηνο 11 

17 
Η κνξθή ηνπ ππνςήθηνπ είλαη ζχκθσλε κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΤΑ 13214/2017, φπσο ηζρχεη 
θάζε θνξά, θαηκε ηνπο εηδηθνχο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

      

Αίηεζε ζηήξημεο, Γήισζε ζρεηηθά 
κε ηελ ηδηφηεηα ΜΜΔ, Καηαζηαηηθφ,  

θνξνινγηθά ζηνηρεία  
 θηι, ζχκθσλα κε ηηο δηεπθξηλήζεηο, 

Απφθαζε ππνβνιήο πξφηαζεο, 
ηνηρεία λνκίκνπ εθπξνζψπνπ 

18 
ηνλ 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. 

      Τπεχζπλε δήισζε 

19 
ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο είλαη Γεκφζηνο Τπάιιεινο ή  εξγαδφκελνο ζε ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ, 
δηαζέηεη ζρεηηθή άδεηα απφ αξκφδην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην ή  δελ θσιχεηαη απφ δηαηάμεηο ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηεο ΝΙΠΓ.  Σν θξηηήξην δελ εμεηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε πλεηαηξηζκψλ.  

      

Δ1, Τπεχζπλε δήισζε, Άδεηα 
αξκφδηνπ νξγάλνπ, Καηαζηαηηθφ 
ζρεηηθνχ νξγαληζκνχ Τπεχζπλε 

δήισζε, Άδεηα αξκφδηνπ νξγάλνπ 
ζχκθσλα κε ηηο δηεπθξηλίζεηο 

20 

Ο ππνςήθηνο έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. 
ηελ 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 
πλεηαηξηζκνχο. 

      
Αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή 

δηαβαηεξίνπ 

21 Γηα θπζηθά πξφζσπα δηαζθαιίδεηαη φηη δελ ππάξρεη ζέκα πηψρεπζεο.       

Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ αίηεζε 
ζηήξημεο. Καηά ηελ έληαμε ζα 
πξνζθνκηζζεί Βεβαίσζε απφ 

αξκφδηα Γηνηθεηηθή ή Γηθαζηηθή 
αξρή. 

22 Γηα λνκηθά πξφζσπα δηαζθαιίδεηαη φηη δελ ππάξρεη ζέκα ιχζεο, εθθαζάξηζεο ή πηψρεπζεο.       

Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ αίηεζε 
ζηήξημεο. Καηά ηελ έληαμε ζα 
πξνζθνκηζζεί Βεβαίσζε απφ 

αξκφδηα Γηνηθεηηθή ή Γηθαζηηθή 
αξρή. 

23 
Γελ έρνπλ ππνβιεζεί πεξηζζφηεξεο απφ κία αηηήζεηο ζηήξημεο αλά ΑΦΜ ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο 
ππνδξάζεο αλά ΣΠ γηα φιε ηελ πεξίνδν 2014-2020. 
 

      
Τπεχζπλε δήισζε, αξρείν ΟΣΓ, κε 
κνλνγξαθή ηνπ πληνληζηή ζηελ 

πξψηε ζειίδα ηεο αίηεζεο. 
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24 

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

      

Τπεχζπλε δήισζε (φπνπ 
απαηηείηαη), κνλνγξαθή ηνπ 

πληνληζηή ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο 
αίηεζεο. 

25 Ο  ππνςήθηνο δελ απνηειεί εμσρψξηα / ππεξάθηηα εηαηξεία.       Τπεχζπλε δήισζε. 

26 
Ο ππνςήθηνο απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε ηδίαο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα. ε 
πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ Άξζξνπ 14 ηνπ Καλ 651/2014 έρεη πξνζθνκηζηεί απνδεηθηηθφ θαηνρήο 
ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ηνπιάρηζηνλ ζην 25% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξάμεο. 

      
ρεηηθή Βεβαίσζε Σξάπεδαο ή  

Τπεχζπλε δήισζε. 

27 

ην 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). 

      Τπεχζπλε δήισζε. 

28 
Γελ εθθξεκεί γηα ηνλ δηθαηνχρν εληνιή αλάθηεζεο εθδνζείζα βάζεη πξνεγνχκελεο απφθαζεο ηεο 
Δπηηξνπήο ή ηνπ Γηθαζηεξίνπ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ).  

      

Τπεχζπλε δήισζε,  
Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ή 

βεβαίσζε νθεηιψλ ηεο επηρείξεζεο 
(ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ Καλ. ΔΔ 

651/2014).  
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2. ΟΔΘΓΛΕ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΞΕΣΑΘ ΣΩΝ ΚΡΛΣΘΡΛΩΝ  ΕΠΛΛΕΞΛΜΟΣΘΣΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 

ΚΡΛΣΘΡΛΟ 1: 
Ελζγχεται εάν θ προτεινόμενθ πρόταςθ πλθροί όλεσ τισ γενικζσ και ειδικζσ προχποκζςεισ του 
ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014 και του εφαρμοηόμενου άρκρου(14 ι 22) όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτο 
άρκρο 4, ςθμείο ΙΙ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι προτάςεων.. Συμπλθρωματικά, 
υπενκυμίηεται ότι κα πρζπει να λαμβάνεται υπ’ όψθ και θ αναλυτικι Ρρόςκλθςθ για τθν 
Υποβολι Ρροτάςεων. 
 

ΚΡΛΣΘΡΛΟ 2: 
Ελζγχεται εάν θ προτεινόμενθ πρόταςθ πλθροί όλεσ τισ γενικζσ και ειδικζσ προχποκζςεισ του 
ΚΑΝ. (ΕΕ) 1407/2013 όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτο άρκρο 4, ςθμείο Ι τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι προτάςεων. Συμπλθρωματικά, υπενκυμίηεται ότι κα πρζπει να λαμβάνεται υπ’ όψθ και 
θ αναλυτικι Ρρόςκλθςθ για τθν Υποβολι Ρροτάςεων. 
 

ΚΡΛΣΘΡΛΟ 3: 
Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι, οι δυνθτικοί δικαιοφχοι οφείλουν, εντόσ πζντε (5) εργάςιμων 
θμερϊν, να αποςτείλουν ςτθν ΟΤΔ αποδεικτικό κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, όπωσ 
παράγεται από το ΡΣΚΕ μαηί με φυςικό φάκελο ο οποίοσ κα περιζχει:  
1. Τθν αίτθςθ ςτιριξθσ, ζτςι όπωσ υποβλικθκε και τυπϊκθκε από το ΡΣΚΕ.  

2. Πλα τα δικαιολογθτικά που δφναται να εκπλθρϊνουν τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και επιλογισ, 
όπωσ αυτά τίκενται ςτθν πρόςκλθςθ τθσ ΟΤΔ και ςτον παρόντα Οδθγό.  
 
Εξετάηεται εάν θ Αίτθςθ Στιριξθσ και το Ραράρτθμα 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 Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ραραρτιματοσ 6 τθσ πρόςκλθςθσ ανάλογα 
διαμορφωμζνθ.  
Κατά τθ φάςθ εξζταςθσ τυχϊν ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων – διευκρινίςεων, εξετάηεται αν αυτά 
υποβλικθκαν εντόσ τθσ κακοριςμζνθσ προκεςμίασ των δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ επιςτολισ. 
 
ΚΡΛΣΘΡΛΟ 4: 
Εξετάηεται θ ορκότθτα, πλθρότθτα και ρεαλιςτικότθτα τθσ Μελζτθσ Βιωςιμότθτασ, που 
επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθμα 7 «ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΘΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΘΤΑΣ» τθσ πρόςκλθςθσ.  
Επιςθμαίνεται ότι θ Μελζτθ υποχρεωτικά ςυμπλθρϊνεται και υποβάλλεται ςε ζντυπθ και 
θλεκτρονικι μορφι (αρχείο excel) με το φυςικό φάκελο. 
 
Επιςθμαίνεται ότι κατά τθ ςφνταξθ τθσ μελζτθσ, πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ τα όςα ορίηονται 
ςτθν ΥΑ 13214 (30.11.2017) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν υπ. Αρ. 7888/14.09.18 
απόφαςθ (άρκρο 16 ‘’Μακροχρόνιεσ υποχρεϊςεισ Δικαιοφχων’’) κακόςον κα ελζγχεται και θ 
εκπλιρωςθ των προβλεπομζνων ςτο εν λόγω άρκρο. 

 
 
ΚΡΛΣΘΡΛΟ 5: 
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Εξετάηεται εάν ζχει ςυνταχκεί ο προχπολογιςμόσ των κτιριακϊν εργαςιϊν με βάςθ τισ τιμζσ 
μονάδασ του Ρίνακα Τιμϊν Μονάδασ, 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 είδοσ, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ τουλάχιςτον 
μία (1). Οι ςυγκρίςιμεσ προςφορζσ αφοροφν ομοειδι και εφάμιλλα προϊόντα.  
Είναι δυνατό να γίνει δεκτι μια προςφορά θ οποία δεν είναι θ πιο ςυμφζρουςα οικονομικά, 
αρκεί ο δικαιοφχουσ να τεκμθριϊνει και θ ΟΤΔ να αποδζχεται, τθν μοναδικότθτα ι τθν υψθλι 
ποιότθτα ι τισ ειδικζσ προδιαγραφζσ  που προςφζρει το προμθκευόμενο προϊόν. 
 
Απαιτείται θ υποβολι του προτεινόμενου προχπολογιςμοφ ςε θλεκτρονικι μορφι (αρχείο excel) 
ςφμφωνα με το υπόδειγμα«03β_ Αναλυτικόσ Ρροχπολογιςμόσ Εργαςιϊν» με το φυςικό φάκελο.. 
 
ΚΡΛΣΘΡΛΟ 6: 
Σε 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.  

Σε 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. 

Κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ ςτο τοπικό πρόγραμμα, γίνονται δεκτά προςφμφωνα 
μίςκωςθσ ι αγοράσ γθπζδου ι του οικοπζδου ι/και του ακινιτου.  

Σε 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 Καν 651/2014 είναι επιλζξιμεσ μόνο ενεργζσ επιχειρθματικζσ εγκαταςτάςεισ). 

Τζλοσ, εξετάηεται θ υποβολι βεβαίωςθσ χριςεων γθσ για τθν προβλεπόμενθ κζςθ εγκατάςταςθσ 
τθσ επζνδυςθσ. 

Το κριτιριο δεν αφορά προτάςεισ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν μόνο άυλεσ ενζργειεσ. 

Επιςθμαίνεται ότι κατά τθ διαδικαςία υπογραφισ των ςυμβάςεων για τισ προτάςεισ που ζχουν 
επιλεγεί, κα απαιτθκεί (με ποινι απζνταξθσ) θ υποβολι: 

 Ριςτοποιθτικοφ μεταγραφισ,  
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 Ριςτοποιθτικοφ μθ διεκδικιςεων   

 Ριςτοποιθτικοφ Ιδιοκτθςίασ 
 

ΚΡΛΣΘΡΛΟ 7: 
Εξετάηεται εάν θ πρόταςθ (Αίτθςθ Στιριξθσ,  Δικαιολογθτικά) είναι ςφμφωνθ με τα 
περιγραφόμενα τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ που περιλαμβάνονται ςτον παρόντα Οδθγό 
(ανάλογα με τθν ςχετιηόμενθ εκάςτοτε Τποδράςθ), κακϊσ και ςτο άρκρο 5 τθσ πρόςκλθςθσ. 

Μεταξφ άλλων κα πρζπει ο ςυνολικόσ προτεινόμενοσ προχπολογιςμόσ τθσ πρόταςθσ να μθν 
υπερβαίνει το όριο που κακορίηεται ςτο ΡΑΑ . Ειδικότερα μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ πράξεων και 
επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ 600.000€, ςε περίπτωςθ μθ άυλων πράξεων και 100.000€ ςε 
περίπτωςθ άυλων πράξεων.  

Ειδικά ςτθν υποδράςθ 19.2.1.2, που αφορά ενζργειεσ μεταφοράσ γνϊςεων & ενθμζρωςθσ, ο 
μζγιςτοσ και επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ τθσ πράξθσ είναι 20.000 €. 

Σε περίπτωςθ χριςθσ του Καν 1407/2013 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 deminimis, ςε οποιαδιποτε περίοδο 
τριϊν οικονομικϊν ετϊνςε επίπεδο ενιαίασ επιχείρθςθσ.  

Σε περίπτωςθ χριςθσ του Καν. 1407/2013, υποχρεωτικά υποβάλλεται θ ΔΘΛΩΣΘ 
DEMINIMIS(Ραράρτθμα 8).Σε περίπτωςθ επζνδυςθσ από επιχείρθςθ που εκτελεί οδικζσ 
εμπορευματικζσ μεταφορζσ για λογαριαςμό τρίτων το ποςό των ενιςχφςεων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τισ 100.000 € ςε οποιαδιποτε περίοδο τριϊν οικονομικϊν ετϊν ςε επίπεδο ενιαίασ 
επιχείρθςθσ. 

Σθμειϊνεται ότι για όλεσ τισ Υποδράςεισ 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. 

Δεν είναι επιλζξιμεσ προσ χρθματοδότθςθ οι πράξεισ που ζχουν περατωκεί φυςικά ι εκτελεςτεί 
πλιρωσ πριν να υποβάλει ο δικαιοφχοσ τθν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ βάςει του προγράμματοσ, 
ανεξάρτθτα αν ο δικαιοφχοσ ζχει εκτελζςει όλεσ τισ ςχετικζσ πλθρωμζσ. Εξετάηεται το 
περιεχόμενο (ςχετικι αναφορά) ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τουσ δικαιοφχου «Ραράρτθμα 
06_Υπεφκυνθ Διλωςθ Δικαιοφχου» (κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ). 

ΚΡΛΣΘΡΛΟ 8: 
Εξετάηεται θ ςωςτι και πλιρθσ ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν πεδίων τθσ Αίτθςθσ ςτιριξθσ που 
αναφζρονται ςτον τόπο υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ, το τοπογραφικό διάγραμμα ι χάρτθσ (εάν 
απαιτείται από τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ) ι / και τα αποδεικτικά κατοχισ – χριςθσ (ςυμβόλαια, Ε9 
κ.λπ.), με τα οποία εξετάηεται εάν θ πρόταςθ υλοποιείται εντόσ τθσ περιοχισ εφαρμογισ ι εάν θ 
πρόταςθ αφορά ςτθν περιοχι εφαρμογισ του τοπικοφ προγράμματοσ.  
 
ΚΡΛΣΘΡΛΟ 9: 
Εξετάηεται θ ςωςτι και πλιρθσ ςυμπλιρωςθ τθσ ςχετικισ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Δικαιοφχου- 
Ραράρτθμα 6 (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) και των πεδίων τθσ 
Αίτθςθσ Στιριξθσ κακϊσ και το αρχείο τθσ ΟΤΔ για προθγοφμενεσ ενιςχφςεισ, όταν θ πρόταςθ 
αφορά εκςυγχρονιςμό (φυςικό αντικείμενο) και διαπιςτϊνεται θ εκπλιρωςθ ι μθ του κριτθρίου.  
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ΚΡΛΣΘΡΛΟ 10: 
Εξετάηεται θ ςωςτι και πλιρθσ ςυμπλιρωςθ τθσ ςχετικισ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Δικαιοφχου- 
Ραράρτθμα 6 (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) για μθ ζνταξθ / 
οριςτικι υπαγωγι ςε άλλο πρόγραμμα / κακεςτϊσ τθσ 5θσ προγραμματικισ περιόδου για το ίδιο 
φυςικό αντικείμενο τθσ πρόταςθσ, για να διαπιςτωκεί θ εκπλιρωςθ του κριτθρίου.  
 
ΚΡΛΣΘΡΛΟ11: 
Εξετάηεται θ ςυμμόρφωςθ ι μθ τθσ πρόταςθσ με τθν ΚΥΑ 2986/2-12-2016 (ΦΕΚ 3885/Β/2016), 
«Ρροςδιοριςμόσ των λειτουργικϊν μορφϊν και κατθγοριϊν των τουριςτικϊν καταλυμάτων και 
λοιπϊν τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων που εντάςςονται ςε προγράμματα αρμοδιότθτασ του 
Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων», όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 

Υποβάλλονται διάγραμμα δόμθςθσ, αρχιτεκτονικά ςχζδια.  

Θ εκπλιρωςθ του κριτθρίου αφορά τόςο το μζγεκοσ (μζγιςτθ / ελάχιςτθ δυναμικότθτα), όςο και 
τθ λειτουργικι μορφι ι / και κατθγορία τθσ προτεινόμενθσ υποδομισ διανυκτζρευςθσ και 
προκφπτει από τθν εξζταςθ του διαγράμματοσ δόμθςθσ και των αρχιτεκτονικϊν ςχεδίων ι τυχόν 
γνωςτοποιιςεων ι ςθμάτων λειτουργίασ ΕΟΤ. 

Σε περίπτωςθ «Ενοικιαηόμενων επιπλωμζνων δωματίων – διαμεριςμάτων» απαιτοφνται 
επιπλζον, αναλυτικι εμβαδομζτρθςθ ανά δωμάτιο - διαμζριςμα, και Ρίνακασ μοριοδότθςθσ 
κατάταξθσ κλειδιϊν. 

Σε περίπτωςθ κφριων ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων, απαιτείται επίςθσ αναλυτικι 
εμβαδομζτρθςθ. 

ΚΡΛΣΘΡΛΟ 12: 
Εξετάηεται εάν προςκομίηονται ςτοιχεία (Καταςτατικό ι ςχζδιο καταςτατικοφ, ιδιωτικό 
ςυμφωνθτικό για τθν ςυνεργαςία) που τεκμθριϊνουν τον ελάχιςτο αρικμό των δφο (2) 
ςυνεργαηόμενων μερϊν που υποβάλλουν Αίτθςθ ςτιριξθσ για ςυνεργαςία ςτα πλαίςια των 
υποδράςεων τθσ Δράςθσ 19.2.7.  
 
ΚΡΛΣΘΡΛΟ 13: 
Εξετάηονται θ ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ, το διάγραμμα δόμθςθσ, τα αρχιτεκτονικά 
ςχζδια, και ο ςυνολικόσ αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ, ϊςτε να προκφπτει 
ολοκλθρωμζνο και λειτουργικό φυςικό αντικείμενο. 

Ρ.χ. καταςκευι βιοτεχνικοφ κτιρίου χωρίσ τοποκζτθςθ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ παραγωγισ ι 
χωρίσ τθν εγκατάςταςθ των αναγκαίων Θ/Μ δικτφων ι ςθμαντικι απόκλιςθ μεταξφ 
προμετριςεων / ποςοτιτων και αρχιτεκτονικϊν ςχεδίων, δεν τεκμθριϊνουν τον ολοκλθρωμζνο 
και λειτουργικό χαρακτιρα τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ και επομζνωσ δεν εκπλθρϊνουν το ςχετικό 
κριτιριο. 

Επίςθσ υποβάλλεται ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων (ι απαλλακτικό αυτισ), ανάλογα με τθ φφςθ 
τθσ πρόταςθσ. Εναλλακτικά, υποβάλλεται Υπεφκυνθ Διλωςθ ςτθ οποία δθλϊνεται ότι το 
ςυγκεκριμζνο δικαιολογθτικό κα υποβλθκεί : 

 επτά (7) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν δθμοςιοποίθςθ του Ρίνακα Αποτελεςμάτων, 

ςε περίπτωςθ εγκεκριμζνθσ αίτθςθσ ι 

 επτά (7) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν δθμοςιοποίθςθ του Τελικοφ Ρίνακα 

Κατάταξθσ, ςε περίπτωςθ εγκεκριμζνθσ αίτθςθσ από τθν διαδικαςία των ενςτάςεων. 
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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 αναλαμβάνουν μζριμνα για τθ διευκόλυνςθ τθσ 
πρόςβαςθσ ςε αυτζσ ατόμων με αναπθρία, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 7 του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 17θσ 
Δεκεμβρίου 2013, περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχισ και τθν κατάργθςθ του 
κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1083/2006. 
Επίςθσ, για τθν εξζταςθ του κριτθρίου κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ο ςχετικόσ οδθγόσ του ΕΣΡΑ 
2014-2020 για τθν εξειδίκευςθ του κριτθρίου: «Εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτα άτομα με 
αναπθρία» ςφμφωνα με το Ραράρτθμα 12 «ΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΘΤΑ ΑΜΕΑ». 
 
Θ εξζταςθ του κριτθρίου γίνεται με βάςθ ςχετικά ςτοιχεία/προβλζψεισ τθσ πρόταςθσ /μελζτθσ 
(π.χ. αρχιτεκτονικά ςχζδια), ενϊ παράλλθλα υποβάλλεται από το δυνθτικό δικαιοφχο (όπου 
απαιτείται), ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ εξαςφάλιςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ των ατόμων με αναπθρία 
και υπεφκυνθ διλωςθ ότι κα μεριμνιςει για τθν ελαχιςτοποίθςθ των εμποδίων πρόςβαςθσ των 
ατόμων με Αναπθρία (ΑμεΑ) υλοποιϊντασ τισ απαραίτθτεσ υποδομζσ πρόςβαςθσ μζχρι τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ επζνδυςθσ. Ωσ υποδομζσ νοοφνται τόςο οι κτιριακζσ υποδομζσ όςο και οι 
θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ που απευκφνονται ςτο πελατειακό κοινό (π.χ. ιςτοςελίδεσ και λοιπζσ 
θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ, όπωσ θλεκτρονικά ςθμεία πλθροφόρθςθσ ι/και εξυπθρζτθςθσ κ.λ.π.). 
 
ΚΡΛΣΘΡΛΟ 14: 
Εξετάηεται θ φπαρξθ ςχετικισ αναφοράσ ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ)του υποψιφιου δικαιοφχου και εξετάηεται θ μθ φπαρξθ αντίκετων 
ευρθμάτων ςτα περιεχόμενα τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ και ςτα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά.. 

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 ΣΠ. Για τισ ανάγκεσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ θ ΟΤΔ που 
διαπιςτϊνει τθν διλωςθ ψευδϊν ςτοιχείων ςε μια αίτθςθ ςτιριξθσ, κοινοποιεί τα ςτοιχεία του 
δικαιοφχου ςτθν ΕΥΕ ΡΑΑ, θ οποία με ευκφνθ τθσ ενθμερϊνει όλεσ τισ ΟΤΔ. 

ΚΡΛΣΘΡΛΟ 15: 
Για τισ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ που κατακζτουν Αίτθςθ Στιριξθσ, εξετάηεται εάν λειτουργοφν 
νόμιμα για όλεσ τι δθλωκείςεσ δραςτθριότθτεσ τθσ πρόταςθσ, γεγονόσ που κα πρζπει να 
τεκμθριϊνεται με τθν προςκόμιςθ πχ ζναρξθ εργαςιϊν taxisnet, εκτφπωςθ taxisnet με 
υφιςτάμενουσ ΚΑΔ (δραςτθριοτιτων), Άδειασ Λειτουργίασ ι απαλλαγισ ι υπεφκυνθσ διλωςθσ 
ζναρξθσ λειτουργίασ, ι Σιματοσ λειτουργίασ ΕΟΤ (για καταλφματα), τα οποία βρίςκονται ςε ιςχφ 
κατά τθν περίοδο υποβολισ τθσ Αίτθςθσ.  
 
ΚΡΛΣΘΡΛΟ 16: 
Εξετάηεται θ φπαρξθ ςχετικισ αναφοράσ ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) του υποψιφιου δικαιοφχου, ότι δεν ςυνιςτοφν προβλθματικι 
επιχείρθςθ κατά τθν χοριγθςθ τθσ ενίςχυςθσ και εξετάηεται, επιπλζον, θ μθ φπαρξθ αντίκετων 
ευρθμάτων ςτο περιεχόμενο τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ.  
 
Πταν ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ αιτείται ενίςχυςθ με βάςθ τον Καν. (ΕΕ) 1407/2013 ι ο Καν. (ΕΕ) 
1305/2013 ι το άρκρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 το κριτιριο δεν λαμβάνεται υπόψθ.  
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Μία από τισ βαςικζσ προχποκζςεισ (άρ.1 παρ. 4γ του Καν.) ςυμβατότθτασ με τον Καν. (Ε.Ε.) 

651/2014 είναι θ μθ ενίςχυςθ προβλθματικϊν επιχειριςεων. Ρροκειμζνου να διαςφαλίηεται θ 

τιρθςθ του Κανονιςμοφ ςτο ςθμείο αυτό πρζπει κατά τθν φάςθ τθσ υποβολισ να δθλϊνεται 

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 

Κανονιςμοφ. Στθν ςυνζχεια και προκειμζνου να αξιολογθκεί από τθν ΟΤΔ εάν μία επιχείρθςθ 

είναι προβλθματικι ι όχι, πρζπει να προςκομίηονται από τθν αιτοφμενθ τθν ενίςχυςθ 

επιχείρθςθ τα δικαιολογθτικάτου ςθμείου Β του Παραρτιματοσ 11:  

 

1. Τφιςτάμενθ κάτω τθσ τριετίασ (επταετίασ από τθν πρϊτθ εμπορικι πϊλθςθ για 

κεφάλαια επιχειρθματικοφ κινδφνου) ατομικισ μορφισ: 

a. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) του ωσ άνω ςθμείου Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχι, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από το οποίο 

να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε 

διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, διαδικαςία κιρυξθσ ςε 

πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, ότι δεν τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ και 

διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, ότι δεν ζχουν κάνει 

αίτθμα για υπαγωγι ςτθν διαδικαςία του άρκρου 99 ΡτΚ, εφόςον αςκοφν 

εμπορικι δραςτθριότθτα, κακϊσ και ότι δεν ζχει υποβλθκεί κατά τθσ επιχείρθςθσ 

αίτθμα για τθν υπαγωγι ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία. 

2. Λοιπζσ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ ατομικισ μορφισ ανεξαρτιτωσ χρόνου λειτουργίασ 

με βιβλία Γ κατθγορίασ: 

a. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) του ωσ άνω ςθμείου Ριςτοποιθτικοφ αρμόδιασ 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από το οποίο 

προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία 

κιρυξθσ πτϊχευςθσ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτωχευτικό 

ςυμβιβαςμό, ότι δεν τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ και διαδικαςία ζκδοςθσ 

απόφαςθσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, ότι δεν ζχουν κάνει αίτθμα για υπαγωγι 

ςτθν διαδικαςία του άρκρου 99 ΡτΚ, εφόςον αςκοφν εμπορικι δραςτθριότθτα, 

κακϊσ και ότι δεν ζχει υποβλθκεί κατά τθσ επιχείρθςθσ αίτθμα για τθν υπαγωγι 

ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία και  

b. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (α) ι (β) του ωσ άνω ςθμείου ιςολογιςμόσ 

τελευταίων τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων ι όςων εξ αυτϊν υπάρχουν. Από τα εν 

λόγω ςτοιχεία κα λαμβάνεται ςαν Εγγεγραμμζνα Κεφάλαιο το Σφνολο των Ιδίων 

Κεφαλαίων Ιςολογιςμοφ και ςαν Απϊλειεσ οι Ηθμίεσ βάςθ Κ.Α.Χ.. 

 

3. Λοιπζσ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ ατομικισ μορφισ ανεξαρτιτωσ χρόνου λειτουργίασ 

με βιβλία όχι Γ κατθγορίασ: 

a. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) του ωσ άνω ςθμείου Ριςτοποιθτικοφ αρμόδιασ 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από το οποίο 

προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία 

κιρυξθσ πτϊχευςθσ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτωχευτικό 

ςυμβιβαςμό, ότι δεν τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ και διαδικαςία ζκδοςθσ 

απόφαςθσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, ότι δεν ζχουν κάνει αίτθμα για υπαγωγι 

ςτθν διαδικαςία του άρκρου 99 ΡτΚ, εφόςον αςκοφν εμπορικι δραςτθριότθτα, 
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κακϊσ και ότι δεν ζχει υποβλθκεί κατά τθσ επιχείρθςθσ αίτθμα για τθν υπαγωγι 

ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία και  

b. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (α) ι (β) του ωσ άνω ςθμείου Βεβαίωςθ Ζναρξθσ 

Επιτθδεφματοσ από τθν αρμόδια Οικονομικι Αρχι (Δ.Ο.Υ.) και Δθλϊςεισ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ Ε3 των τριϊν τελευταίων κλειςμζνων διαχειριςτικϊν 

χριςεων ι εξ αυτϊν υπάρχουν. 

 

4. Τφιςτάμενθ ΜΜΕ κάτω τθσ τριετίασ (επταετίασ από πρϊτθ εμπορικι πϊλθςθ για 

κεφάλαια επιχειρθματικοφ κινδφνου) άλλθσ νομικισ μορφισ πλθν τθσ ατομικισ: 

a. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) του ωσ άνω ςθμείου Ριςτοποιθτικοφ αρμόδιασ 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από το οποίο 

προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν. 2190/1920 όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει και/ι  

b. Ριςτοποιθτικοφ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του 

τελευταίου εξαμινου από το οποίο προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι 

εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και/ι  

c. Ριςτοποιθτικοφ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του 

τελευταίου εξαμινου από το οποίο προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι 

εκκακάριςθ ςε λειτουργία του άρκρου 106ια του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα οφτε ςε 

κακεςτϊσ προπτωχευτικισ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ του άρκρου 99 του 

Ρτωχευτικοφ Κϊδικα κακϊσ και ότι δεν ζχει υποβλθκεί κατά  τθσ επιχείρθςθσ 

αίτθμα για υπαγωγι ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία. 

 

5. Λοιπζσ υφιςτάμενεσ επιχείρθςθσ άλλθσ νομικισ μορφισ πλθν ατομικισ ανεξαρτιτωσ 

χρόνου λειτουργίασ με βιβλία Γ κατθγορίασ: 

a. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) του ωσ άνω ςθμείου Ριςτοποιθτικοφ αρμόδιασ 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από το οποίο 

προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν. 2190/1920 όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει και/ι  

b. Ριςτοποιθτικοφ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του 

τελευταίου εξαμινου από το οποίο προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι 

εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και/ι  

c. Ριςτοποιθτικοφ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του 

τελευταίου εξαμινου από το οποίο προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι 

εκκακάριςθ ςε λειτουργία του άρκρου 106ια του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα οφτε ςε 

κακεςτϊσ προπτωχευτικισ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ του άρκρου 99 του 

Ρτωχευτικοφ Κϊδικα κακϊσ και ότι δεν ζχει υποβλθκεί κατά  τθσ επιχείρθςθσ 

αίτθμα για υπαγωγι ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία και 

d. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (α) ι (β) του ωσ άνω ςθμείου ιςολογιςμόσ 

τελευταίων τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων ι όςων εξ αυτϊν υπάρχουν. Από τα εν 

λόγω ςτοιχεία κα λαμβάνεται ςαν Εγγεγραμμζνα Κεφάλαιο το Σφνολο των Ιδίων 

Κεφαλαίων Ιςολογιςμοφ και ςαν Απϊλειεσ οι Ηθμίεσ βάςθ Κ.Α.Χ.. 

 

6. Λοιπζσ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ άλλθσ νομικισ μορφισ πλθν ατομικισ ανεξαρτιτωσ 

χρόνου λειτουργίασ με βιβλία όχι Γ κατθγορίασ: 
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a. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) του ωσ άνω ςθμείου Ριςτοποιθτικοφ αρμόδιασ 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από το οποίο 

προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν. 2190/1920 όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει και/ι  

b. Ριςτοποιθτικοφ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του 

τελευταίου εξαμινου από το οποίο προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι 

εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και/ι  

c. Ριςτοποιθτικοφ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του 

τελευταίου εξαμινου από το οποίο προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι 

εκκακάριςθ ςε λειτουργία του άρκρου 106ια του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα οφτε ςε 

κακεςτϊσ προπτωχευτικισ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ του άρκρου 99 του 

Ρτωχευτικοφ Κϊδικα κακϊσ και ότι δεν ζχει υποβλθκεί κατά  τθσ επιχείρθςθσ 

αίτθμα για υπαγωγι ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία και 

d. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (α) ι (β) του ωσ άνω ςθμείου το πιο πρόςφατο 

κωδικοποιθμζνο καταςτατικό και οι τυχόν μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ αυτοφ, 

μαηί με τα αντίςτοιχα ΦΕΚ δθμοςίευςθσ όπου αυτι προβλζπεται κα Δθλϊςεισ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ Ε3 των τριϊν τελευταίων κλειςμζνων διαχειριςτικϊν 

χριςεων ι όςων εξ αυτϊν υπάρχουν. 

 

7. Σο ςφνολο των επιχειριςεων να δθλϊνουν υπευκφνωσ ότι: «Θ επιχείρθςθ δεν ζχει 

λάβει ενίςχυςθ διάςωςθσ ι αναδιάρκρωςθσ, ι θ επιχείρθςθ ζχει λάβει ενίςχυςθ 

διάςωςθσ αλλά ζχει αποπλθρϊςει το δάνειο και ζχει λφςει τθ ςφμβαςθ εγγφθςθσ ι θ 

επιχείρθςθ ζχει λάβει ενίςχυςθ αναδιάρκρωςθσ θ οποία ζχει ολοκλθρωκεί. (Τπεφκυνθ 

Διλωςθ του Παραρτιματοσ 6 τθσ πρόςκλθςθσ) 

 

ΚΡΛΣΘΡΛΟ 17: 
Εξετάηεται θ μορφι του δικαιοφχου να είναι ςφμφωνθ με το Άρκρο 2 τθσ ΚΥΑ 2635/13-09-2017 
(ΦΕΚ 3313/20-09-2017) περί πλαιςίου λειτουργίασ, τθν με αρικ. πρωτ. 13214/30.11.17 Υπουργικι 
Απόφαςθ (ΦΕΚ 4268/Β’ 6-12-2017), όπωσ ιςχφει κάκε φορά, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ 
περιοριςμοφσ του Άρκρου 3 τθσ πρόςκλθςθσ.  

Οι δικαιοφχοι μπορεί να είναι πολφ μικρζσ, μικρζσ μεςαίεσ ι μεγάλεσεπιχειριςεισ κατά τθν 
ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ ανάλογα με τθν κάκε προκθρυςςόμενθ 
υποδράςθ. 

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 Νομικά Ρρόςωπα απαιτείται θ κατάκεςθ καταςτατικοφ ι 
ςχεδίου καταςτατικοφ ςυνθμμζνο ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ κακϊσ και απόκτθςθ ΑΦΜ(όταν 
υπάρχει). 

β. το νομικό πρόςωπο που ζχει ςυςτιςει τθν  ΟΤΔ ι μζλοσ που τθν απαρτίηει 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των μελϊν τθσ ΕΔΡ κακϊσ  επίςθσ και μζλθ του ΔΣ του νομικοφ 
προςϊπου, ςε επίπεδο φορζων. Τα φυςικά πρόςωπα που εκπροςωποφν τουσ παραπάνω 
φορείσ δεν μπορεί να είναι δικαιοφχοι. 
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γ. εργαηόμενοσ ςε ΝΡΙΔ εφόςον δεν κωλφεται από διατάξεισ του καταςτατικοφ του ΝΡΙΔ ι 
εργαηόμενοσ ςε ΝΡΔΔ και ςτο Δθμόςιο τομζα, που διακζτει ςχετικι άδεια από Υπθρεςιακό 
Συμβοφλιο ι άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 

 

Επιςθμαίνεται ότι οι υπό ίδρυςθ επιχειριςεισ:  

α) υποβάλλουν αίτθςθ ςτιριξθσ κάνοντασ χριςθ του προςωπικοφ ΑΦΜ του Νόμιμου 
εκπροςϊπου, 

β) υποχρεοφνται μετά τθν αίτθςθ ςτιριξθσ να αποκτιςουν ΑΦΜ και να προςκομίςουν τθν ζναρξθ 
δραςτθριότθτασ ςτθν ΟΤΔ: 

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

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

 

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

Δικαιοφχοι δεν μπορεί είναι:  

α. εξωχϊριεσ / υπεράκτιεσ εταιρείεσ 
β.  προβλθματικζσ επιχειριςεισ  
 Θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ δεν αφορά ςε πράξεισ που ενιςχφονται βάςει των Καν. (ΕΕ) 

1305/2013, Καν. (ΕΕ) 1407/2013και με το αρ. 22 του Καν. Ε.Ε. 651/2014.. 
γ. φυςικά πρόςωπα: 

γ.1 του Υπθρεςιακοφ Ρυρινα τθσ ΟΤΔ. 
γ.2  ςτελζχθ του φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΤΔ. 
γ.3 εκπρόςωποι φορζων ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Ρρογράμματοσ (ΕΔΡ) ςτο Διοικθτικό 

Συμβοφλιο του φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΤΔ. 
δ. δυνθτικοί δικαιοφχοι ςτουσ οποίουσ ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα τα οποία ζχουν αποκτιςει  
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, για παραβάςεισ εργατικισ νομοκεςίασ και ειδικότερα για:  
Ραράβαςθ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ (3 πρόςτιμα/ 3 ζλεγχοι) ι Αδιλωτθ 
εργαςία (2 πρόςτιμα/ 2 ζλεγχοι). 

ε. δυνθτικοί δικαιοφχοι οι οποίοι είναι υπόχρεοι ςε ανάκτθςθ παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ 
κατόπιν προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ ΕΕ ςε περίπτωςθ χριςθσ του κανονιςμοφ (ΕΕ) 651/2014 

Επιςθμαίνεται ότι υποβάλλεται υποχρεωτικά Διλωςθ ςφμφωνα με το ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΔΘΛΩΣΘΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΤΘΝ ΙΔΙΟΤΘΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ (Ραράρτθμα 9 

τθσ πρόςκλθςθσ), και φορολογικά ςτοιχεία όπωσ : Ε1, Ν, Ε3, Ε5, Ε7, ζναρξθ εργαςιϊν (από Δ.Ο.Υ ι 

εκτφπωςθ taxisnet), ιςολογιςμοί τθσ τελευταίασ κλειςμζνθσ διαχειριςτικισ χριςθσ. 

Τζλοσ, ςε περίπτωςθ εταιρειϊν, υποβάλλεται εκτφπωςθ από taxisnet από τθν οποία να 
προκφπτουν τα ςτοιχεία του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ κακϊσ και απόφαςθ του 
αρμοδίου οργάνου του φορζα για υποβολι πρόταςθσ. 
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Ο δικαιοφχοσ τθρεί τθ νομοκεςία περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του 
επαγγελματικοφ κινδφνου 
 
ΚΡΛΣΘΡΛΟ 18: 
Εξετάηεται θ φπαρξθ ςχετικισ αναφοράσ ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ)του υποψιφιου δικαιοφχου για τθν εκπλιρωςθ ι μθ του 
κριτθρίου. 

ΚΡΛΣΘΡΛΟ19: 
Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ είναι Δθμόςιοσ Υπάλλθλοσ ι εάν είναι εργαηόμενοσ 
ςε ΝΡΔΔ, κα πρζπει να διακζτει ςχετικι άδεια από αρμόδιο Υπθρεςιακό Συμβοφλιο ι άλλο 
αρμόδιο όργανο, για επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. Αντίςτοιχα, εάν είναι εργαηόμενοσ ςε ΝΡΔΔ  
ι ΝΡΙΔ κα πρζπει να μθν κωλφεται από διατάξεισ του καταςτατικοφ του ΝΡΙΔ. 

Για τθν τεκμθρίωςθ των ανωτζρω κα πρζπει να προςκομίηονται κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά 
όπωσ Αντίγραφο του Ε1 του τελευταίου διαχειριςτικοφ ζτουσ που ζχει υποβλθκεί, ςχετικι 
Υπεφκυνθ διλωςθ, Άδεια αρμόδιου οργάνου, Καταςτατικό ςχετικοφ οργανιςμοφ.. 

Το κριτιριο δεν εξετάηεται ςτθν περίπτωςθ Συνεταιριςμϊν. 
Σε περίπτωςθ εταιρειϊν εξετάηεται το κριτιριο για το ςφνολο των εταίρων / μετόχων. 

ΚΡΛΣΘΡΛΟ20: 
Θ εκπλιρωςθ του θλικιακοφ κριτθρίου των δικαιοφχων 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). 

Ο υποψιφιοσ ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ. 
Στθν περίπτωςθ προςωπικϊν εταιρειϊν, ο περιοριςμόσ ιςχφει για όλα τα μζλθ τουσβάςει του 
καταςτατικοφ του εταιρικοφ ςχιματοσ, για τθν θλικία τουσ.  

Ο περιοριςμόσ δεν ιςχφει για τισ Ανϊνυμεσ εταιρίεσ, τισ Εταιρίεσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ, ΙΚΕ και 
τουσ Συνεταιριςμοφσ. 

Κριτιρια 21 και 22: 
Εξετάηεται θ φπαρξθ ςχετικισ αναφοράσ ςε Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ)του υποψιφιου δικαιοφχου: 

- ότι δεν υπάρχει κζμα πτϊχευςθσ για τα φυςικά πρόςωπα  

- ότι δεν υπάρχει κζμα λφςθσ, εκκακάριςθσ ι πτϊχευςθσ για τα νομικά πρόςωπα  
 

Σθμειϊνεται ότι κατά τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ κα προςκομιςκοφν τακατάλλθλα 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. 

ΚΡΛΣΘΡΛΟ 23: 
Θ εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν ςυνεκτίμθςθ ςχετικισ Υπεφκυνθσ διλωςθσ (Ν. 
1599/1986, όπωσ ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) και του αρχείου τθσ ΟΤΔ, με 
μονογραφι του Συντονιςτι ςτθν πρϊτθ ςελίδα τθσ αίτθςθσ. 
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Επιτρζπεται θ κατάκεςθ μόνο μίασ αίτθςθσ ςτιριξθσ ανά ΑΦΜ ανά υποδράςθ ςτα πλαίςια τθσ 
ίδιασ πρόςκλθςθσ ανά Τοπικό Ρρόγραμμα για όλθ τθν περίοδο 2014-2020. Εξαίρεςθ αποτελεί θ 
περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, ςε προθγοφμενθ πρόςκλθςθ.  
 
Σε περίπτωςθ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων οι οποίοι ςυμμετζχουν ςε περιςςότερεσ από μια 
αιτιςεισ ςτιριξθσ ςτα πλαίςια τθσ ίδιασ Υποδράςθσ ανά ΤΡ, τα ποςοςτά ςυμμετοχισ τουσ ςτα 
Νομικά Ρρόςωπα που κατακζτουν τισ αιτιςεισ ςτιριξθσ, δεν πρζπει να υπερβαίνουν ακροιςτικά 
το 100% για όλθ τθν περίοδο 2014 - 2020. 
 
Δεν κεωρείται διαφορετικι Υποδράςθ, θ διαφοροποίθςθ μεταξφ Οριηόντιασ εφαρμογισ μιασ 
υποδράςθσ και εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ ςτο ίδιο ΤΡ 
εφόςον το περιεχόμενο τθσ υποδράςθσ είναι το ίδιο (Άρκρο 3 ΚΥΑ 2635/13-09-2017 (ΦΕΚ 
3313/Β/20-09-2017)). 
 
Σε περίπτωςθ Συνεταιριςμϊν, το κριτιριο εξετάηεται ςε επίπεδο φορζα. 
 
ΚΡΛΣΘΡΛΟ 24: 
Εξετάηεται θ φπαρξθ ςχετικισ αναφοράσ ςε Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) του υποψιφιου δικαιοφχου κατά τθν υποβολι και επιπλζον δεν 
διαπιςτϊνεται το αντίκετο, με μονογραφι του Συντονιςτι ςτθν πρϊτθ ςελίδα τθσ αίτθςθσ. 

Το κριτιριο εξετάηεται μόνο ςε περίπτωςθ προτάςεων από φυςικά πρόςωπα. 

ΚΡΛΣΘΡΛΟ 25: 
Εξετάηεται θ φπαρξθ ςχετικισ αναφοράσ ςε Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ)του υποψιφιου δικαιοφχου. 

ΚΡΛΣΘΡΛΟ26: 
Θ ιδιωτικι ςυμμετοχι του δικαιοφχου, ςε ότι αφορά τθν πράξθ, μπορεί να προζρχεται από ίδια 
κεφάλαια ι τραπεηικό δανειςμό ι/και ςυνδυαςμό τουσ. Το δάνειο που κα χρθςιμοποιθκεί είναι 
δυνατόν να υποςτθρίηεται από τα χρθματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΡΑ, όπωσ π.χ. 
 

α) παροχι εγγφθςθσ τθσ ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λιψθ επενδυτικοφ δανείου ι λιψθ εγγυθτικισ επιςτολισ, 

β) τθν παροχι επιχειρθματικϊν δανείων με χαμθλό επιτόκιο και ευνοϊκοφσ όρουσ. 

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 ΕΣΡΑ 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 ΕΣΡΑ.  

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



ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΤΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΡ Α.Ε. 

 

  
   

 17 

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 Κανονιςμοί χοριγθςθσ των ενιςχφςεων 

Θ απόδειξθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ δφναται να τεκμθριϊνεται, είτε με Υπεφκυνθ διλωςθ (Ν. 
1599/1986, όπωσ ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) του δικαιοφχου, είτε με ςχετικό 
τραπεηικό ζγγραφο, είτε με τθν κατοχι άλλου άμεςα ρευςτοποιιςιμου τίτλου όπωσ μετοχζσ και 
ομόλογα. 

Ειδικά για τισ πράξεισ που ενιςχφονται μζςω του άρκρου 14 του Καν. (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 πρζπει να είναι μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ καιπροαπαιτείται τθσ ζκδοςθσ τθσ 
απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ) και με μορφι που δεν ενζχει ςτοιχεία κρατικισ ενίςχυςθσ. Πταν 
γίνεται χριςθ Υπεφκυνθσ 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. 

Θ 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 πραγματοποιιςει πράξθ με 
προχπολογιςμό ςτα όρια που τίκενται ςφμφωνα με τθν πρόςκλθςθ και τουσ ειδικοφσ όρουσ κάκε 
υποδράςθσ. Ωςτόςο, απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζνταξθ μιασ πράξθσαποτελεί θ 
διακεςιμότθτα των πόρων τθσ Ρρόςκλθςθσ. Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ χριςθσ του ΚΑΝ. 
1407/2014, θ μζγιςτθ δθμόςια δαπάνθ δφναται να ανζλκει ςε 200.000 ευρϊ. 

Πλα τα τραπεηικά ζγγραφα και λοιπά δικαιολογθτικά πρζπει να ζχουν θμερομθνία ζκδοςθσ 
μεταγενζςτερθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ Ρρόςκλθςθσ.  

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

Σε περίπτωςθ υπο ίδρυςθ νομικϊν προςϊπων όλα τα παραπάνω εξετάηονται ςε επίπεδο 
εταίρων. 

Επιςθμαίνεται ότι επειδι θ κάλυψθ τθσ Λδιωτικισ ςυμμετοχισ αποτελεί βακμολογοφμενο 
κριτιριο, θ προςκόμιςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ βακμολογείται με μθδζν (0). 

ΚΡΛΣΘΡΛΟ 27: 
Εξετάηεται θ φπαρξθ ςχετικισ αναφοράσ ςε Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ)του υποψιφιου δικαιοφχου. 

ΚΡΛΣΘΡΛΟ 28: 
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Πςον αφορά τον ζλεγχο τθσ πλιρωςθσ τθσ προχπόκεςθσ του ςθμείου του αρ. 1 παρ. 4α του Καν. 

651/2014,ςφμφωνα με το οποίο δεν δφναται να ενιςχυκεί επιχείρθςθ κατά τθσ οποίασ εκκρεμεί 

διαταγι ανάκτθςθσ κατόπιν προθγοφμενθσ αποφάςεωσ τθσ Επιτροπισ, θ ΟΤΔ κα το αξιολογεί: 

 Με τθν προςκόμιςθ φορολογικισ ενθμερότθτασ και τθν αξιολόγθςθ των διακζςιμων 

πλθροφοριϊν του ςυςτιματοσ ΤΑΧΙS, δεδομζνου ότι τα ποςά προσ ανάκτθςθ που δεν 

ζχουν καταβλθκεί, εμφανίηονται ςτισ βεβαιωμζνεσ οφειλζσ των επιχειριςεων και δεν 

δφναται να υπαχκοφν ςε ρφκμιςθ καταβολισι βεβαίωςθσ οφειλϊν τθσ επιχείρθςθσ από 

τθν οποία να προκφπτει ότι δεν είναι υπόχρεθ ςε ανάκτθςθ παράνομθσ κρατικισ 

ενίςχυςθσ κατόπιν προθγοφμενθσ αποφάςεωσ τθσ Επιτροπισ.. 

 Με τθν προςκόμιςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ των δικαιοφχων των ενιςχφςεων, όπου κα 
εξετάηεται θ φπαρξθ ςχετικισ αναφοράσ ςε Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ 
ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ)του υποψιφιου δικαιοφχου. 

ΚΡΛΣΘΡΛΟ 29: 

Πςον αφορά τον ζλεγχο τθσ πλιρωςθσ τθσ προχπόκεςθσ του άρκρου 40 του ςθμείου 3 του Ν. 

4488/17, ςφμφωνα με το οποίο πρζπει να τθροφνται οι διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και 

αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου, θ ΟΤΔ κα το αξιολογεί 

με τθν φπαρξθ ςχετικισ αναφοράσ ςε Υπεφκυνθ Διλωςθ του υποψιφιου δικαιοφχου (Ν. 

1599/1986, όπωσ ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ). 
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3. ΤΠΟΔΡΑΕΛ ΣΟΠΛΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΤΠΟ-ΜΕΣΡΟ 19.2. ΣΘΡΛΞΘ ΤΛΟΠΟΛΘΘ ΔΡΑΕΩΝ ΣΩΝ ΣΡΑΣΘΓΛΚΩΝ ΣΟΠΛΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΜΕ 

ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΛΑ ΣΟΠΛΚΩΝ ΚΟΛΝΟΣΘΣΩΝ (CLLD/LEADER) 

α.  ΔΡΑΕΛ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΓΝΩΕΩΝ ΚΑΛ ΕΝΘΜΕΡΩΘ 

19.2.1.  ΔΡΑΘ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΓΝΩΕΩΝ ΚΑΛ ΕΝΘΜΕΡΩΘ 

Σερληθά Δειηία Δξάζεωλ ΕΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΓΝΩΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.1 

Σίηινο ππνδξάζεο Μεηαθνξά γλώζεωλ & ελεκέξωζεο ζην γεωξγηθό θαη ην δαζηθό ηνκέα 

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.1.1 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε* Καλνληζκφο (ΔΔ) 1305/2013, άξζξν 14&Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 (γεληθφο deminimis) 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Δξάζεο 

ηελ παξνχζα Τπνδξάζε εληζρχεηαη ε δηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο ζηνλ 

ηνκέα ησλ αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ, ε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηε γεσξγία θαη ηε 

δαζνπνλία, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ ηα κέιε ηεο νκάδαο ζηφρνπ, ζε ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζή ηνπο 

ζέκαηα. Ζ νκάδα ζηφρνπ πεξηιακβάλεη ηα κέιε ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, παξαγσγνχο δαζηθψλ πξντφλησλ θαη 

δαζεξγάηεο θαζψο θαη ηνπο παξαγσγνχο αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. Σα πξνγξάκκαηα ζα 

πεξηιακβάλνπλ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο, φπσο παξνπζηάζεηο λέσλ ηερλνινγηψλ, 

αληαιιαγέο θιπ.. 

 
Δλδεηθηηθά πξνηείλνληαη: 

• Οξγάλσζε επηκνξθψζεσλ θαη ζεκηλαξίσλ ζε κέιε Γαζηθψλ πλεηαηξηζκψλ θαη ζε κέιε εκπνξηθψλ 
επηκειεηεξίσλ ζρεηηθά κε ηνλ Καλ. Δ.Δ. 995/2010. 

• Οξγάλσζε επηκνξθψζεσλ ζε δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο γηα ηελ πξνψζεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 
βειηησκέλσλ ηερληθψλ πινηνκίαο κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, 
ελεκέξσζε πνπ ζα ζρεηίδεηαη κε ηελ αζθαιέζηεξε εξγαζία, ηε κεγαιχηεξε εξγνλνκία θαη κε ηε βειηίσζε 
ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζήο ηνπο ζην δάζνο. 

• Οξγάλσζε επηκνξθψζεσλ ζε αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο/ νκάδεο παξαγσγψλ θιπ γηα ηελ πξνψζεζε 
θαη ηππνπνίεζε ησλ αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. 

• Οξγάλσζε επηκνξθψζεσλ ζε γεσξγνθηελνηξφθνπο γηα ηελ πηζηνπνίεζε πξντφλησλ θαη ηελ πξνψζεζε 
θαη ηππνπνίεζε  αξσκαηηθψλ θπηψλ.  

• Ζ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ ιεπηνκεξεηψλ πνπ ζα εθδνζεί θαη ζα αθνξά ηελ 
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κε ηελ νπνία ζα εμεηδηθεπηεί ζην εθαξκνζηηθφ πιαίζην ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο. 

 
Οη πξάμεηο πνπ είλαη επηιέμηκεο ζα πξέπεη λα έρνπλ θπζηθφ αληηθείκελν ην νπνίν δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ 
εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ 1 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020  
 
Ζ έληαζε ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζην 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, κε αλψηαην χςνο επέλδπζεο ηηο 
20.000€.Καλνληζκφο (ΔΔ) 1407/2013 (δαζηθφο ηνκέαο) ή Καλνληζκφο (ΔΔ) 1305/2013, άξζξν 14 (γεσξγηθφο 
ηνκέαο). 
Οη Δπηιέμηκνη Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) πνπ εληζρχνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ππν-δξάζεο 

επηζπλάπηνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε Ηδησηηθψλ έξγσλ.  

 

Θεκαηηθή Καηεύζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

- Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα.   
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Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππν-

κέηξνπ 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Σνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 
Πξνυπνινγηζκφο 

66.500,00 1,26% 1,01% 

Γεκφζηα Γαπάλε 
66.500,00 1,78% 1,32% 

Ηδησηηθή πκκεηνρή 0,00 0,00% 0,00% 

Πεξηνρή Εθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 

Ελ δπλάκεη δηθαηνύρνη 

Γηθαηνχρνη πάξνρνη κπνξεί λα είλαη Γεκφζηνη ή ηδησηηθνί θνξείο, κε λνκηθή νληφηεηα, νη νπνίνη επηιέγνληαη λα 
παξέρνπλ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε -επηκφξθσζε θαη λα πινπνηνχλ δξάζεηο απφθηεζεο δεμηνηήησλ, πξνο φθεινο 
ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη ζην γεσξγηθφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεσξγηθψλ εξγαηψλ)θαη ζην δαζηθφ 
ηνκέα. 

Κξηηήξηα επηινγήο 

  ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΛΥΣΘ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΒΑΥΤΘ
ΤΑ 

1 

Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ 
(Ειδικοί ι ςτρατθγικοί 

ςτόχοι του τοπικοφ 
προγράμματοσ που 

εξυπθρετοφνται με τθν 
υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ) 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

100 

12% 

Συςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  
30% των ςτόχων που αφοροφν ςτθν 

υπο-δράςθ 
0 

2 
Σαφινεια και πλθρότθτα 

τθσ πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 

δικαιολογθτικά 
 

100 

12% 

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 

3 
εαλιςτικότθτα 

χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

50 

10% Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του 

ζργου 
50 

4 
εαλιςτικότθτα και 

αξιοπιςτία του κόςτουσ 
100*(αιτοφμενο-

εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 
100 10% 
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5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 

0 

5 
Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με 

Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
6% 

Πχι 0 

6 
Σχετικι εμπειρία παρόχου 

ςτθν επαγγελματικι 
κατάρτιςθ 

Ναι 100 
14% 

Πχι 0 

7 
Διακεςιμότθτα 

υλικοτεχνικισ υποδομισ 

Διακζτει πιςτοποιθμζνεσ δομζσ 
μεταφοράσ γνϊςθσ από ΕΟΡΡΕΡ 

100 

12% Διακζτει πρόςβαςθ ςε 
πιςτοποιθμζνεσ δομζσ 

50 

Κανζνα από τα παραπάνω 0 

8 
Διακεςιμότθτα 

εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ 

Ναι 100 
12% 

Πχι 0 

9 

Ωφελοφμενοι 
προγράμματοσ κατάρτιςθσ 
(απαιτείται ο κακοριςμόσ 

τθσ ομάδασ ςτόχου 
/προτεραιότθτασ ςτθν 
περιγραφι τθσ υπο-

δράςθσ) 

Ναι 100 

12% 
Πχι 0 

 
ΣΛΜΘ ΒΑΘ 40 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 

πλνπηηθά ε δξάζε έξρεηαη ζε ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηηο ππνδξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο: 
   19.1.2.2, 19.2.2.2, 19.2.4.3, 19.2.7.2. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 

Ζ δξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε:  
- Σελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 9.vi - ηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ 
θνηλνηήησλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2α ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 2014-2020 
- Σελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 10 - Δπελδχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ηελ θαηάξηηζε, θαη ηελ επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηε δηά βίνπ κάζεζε κε ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ θαηάξηηζεο θαη 
εθπαίδεπζεο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2β ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 2014-2020 

 
 
 

Σερληθά Δειηία Δξάζεωλ ΕΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΓΝΩΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.1 

Σίηινο ππνδξάζεο Μεηαθνξά γλώζεωλ & ελεκέξωζεο ζε ΜΜΕ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ 

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.1.2 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε* 
Καλνληζκφο (ΔΔ) 1305/2013, άξζξν 14&Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 (γεληθφο 
deminimis) 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Δξάζεο 
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Ζ αλάγθε κεηαθνξάο γλψζεσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο είλαη 
απαξαίηεηε γηα ηελ επίηεπμε ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο 
αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ. Σν ζχλνιν ησλ σθεινπκέλσλ ηεο ππνδξάζεο πεξηιακβάλεη κέιε αγξνηηθψλ 
ζπλεηαηξηζκψλ, νκάδσλ παξαγσγψλ, θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (κάγεηξεο θαη ζεξβηηφξνη). 
Οκάδα ζηφρνπ  ηεο δξάζεο είλαη νη παξαγσγνί αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηνπηθή 
γαζηξνλνκία ηεο πεξηνρήο θαη νη θαη νη εξγαδφκελνη  ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (κάγεηξεο θαη ζεξβηηφξνη).. Ζ ελ 
ιφγσ δξάζε αθνξά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ησλ σθεινπκέλσλ ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ ζεσξεηηθή 
θαηάξηηζε σο βαζηθφ ηκήκα γηα ηε κεηαθνξά γλψζεο θαη ελεκέξσζεο, αιιά θαη αληαιιαγέο εκπεηξίαο, θαη επίδεημε 
βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζε ζρεηηθά αληηθείκελα.  
 
Σα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο αθνξνχλ: 

• ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο κε επίδεημε θαη ζπκκεηνρή ζε λέεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη 
κεηαπνίεζεο πξντφλησλ γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαζψο θαη ηεο 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε επίζθεςε ζε κνλάδεο κεηαπνίεζεο πνπ έρνπλ 
εθαξκφζεη θαιέο πξαθηηθέο. 

• ηελ Δλεκέξσζε ζε λέεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο κε πηνζέηεζε λέσλ ηερληθψλ θαη ρξήζεο 
λέσλ ηερλνινγηψλ. 

• ηελ Δηζαγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη έξεπλαο ζηε δηαδηθαζία κεηαπνίεζεο θαη παξαγσγήο 
αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ  
 

• Οξγάλσζε επηκνξθψζεσλ ζε καγείξνπο θαη ζεξβηηφξνπο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 
ελζσκάησζε ηεο ηνπηθήο γαζηξνλνκίαο.  
 

Οη πξάμεηο πνπ είλαη επηιέμηκεο ζα πξέπεη λα έρνπλ θπζηθφ αληηθείκελν ην νπνίν δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ 
εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ 1 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 . 
 
Ζ έληαζε ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζην 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, κε αλψηαην χςνο επέλδπζεο ηηο 
20.000€(Καλνληζκφο (ΔΔ) 1407/2013). 
 
Οη Δπηιέμηκνη Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) πνπ εληζρχνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ππν-δξάζεο 

επηζπλάπηνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε Ηδησηηθψλ έξγσλ.  

 

Θεκαηηθή Καηεύζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

 
- Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα.   
 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  
Πνζφ 

(€) 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππν-

κέηξνπ 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο 
35.000,0

0 
0,66% 0,53% 

Γεκφζηα Γαπάλε 
35.000,0

0 
0,94% 0,69% 

Ηδησηηθή πκκεηνρή 0,00 0,00% 0,00% 

Πεξηνρή Εθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 

Ελ δπλάκεη δηθαηνύρνη 

Γεκφζηνη ή ηδησηηθνί θνξείο, κε λνκηθή νληφηεηα, παξνρήο ππεξεζηψλ κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο πνπ 
δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο φζν αθνξά ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ ηαθηηθή επηκφξθσζε,. 

Κξηηήξηα επηινγήο 
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  ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΥΤΘΤΑ 

1 

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

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

100 

14% 

Συςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  
30% των ςτόχων που αφοροφν ςτθν 

υπο-δράςθ 
0 

2 
Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 

δικαιολογθτικά 
 

100 

12% 
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 

3 
εαλιςτικότθτα 

χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

50 

14% Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του 

ζργου 
50 

4 
εαλιςτικότθτα και 

αξιοπιςτία του κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

100 

14% 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 

0 

5 
Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με 

Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
4% 

Πχι 0 

6 
Σχετικι εμπειρία παρόχου 

ςτθν επαγγελματικι 
κατάρτιςθ 

Ναι 100 
12% 

Πχι 0 

7 
Διακεςιμότθτα υλικοτεχνικισ 

υποδομισ 

Διακζτει πιςτοποιθμζνεσ δομζσ 
μεταφοράσ γνϊςθσ από ΕΟΡΡΕΡ 

100 

10% Διακζτει πρόςβαςθ ςε 
πιςτοποιθμζνεσ δομζσ 

50 

Κανζνα από τα παραπάνω 0 

8 
Διακεςιμότθτα 

εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ 

Ναι 100 
10% 

Πχι 0 

9 Ωφελοφμενοι προγράμματοσ Ναι 100 10% 
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κατάρτιςθσ (απαιτείται ο 
κακοριςμόσ τθσ ομάδασ 

ςτόχου /προτεραιότθτασ ςτθν 
περιγραφι τθσ υπο-δράςθσ) 

Πχι 0 

 
ΣΛΜΘ ΒΑΘ 40 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 

 πλνπηηθά ε δξάζε έξρεηαη ζε ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηηο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο: 
   19.2.1.1, 19.2.2.2, 19.2.4.3, 19.2.7.2 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 

Ζ δξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε:  
- Σελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 9.vi - ηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ 
θνηλνηήησλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2α ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 2014-2020 
- Σελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 10 - Δπελδχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ηελ θαηάξηηζε, θαη ηελ επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηε δηά βίνπ κάζεζε κε ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ θαηάξηηζεο θαη 
εθπαίδεπζεο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2β ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 2014-2020 

 
 
19.2.2 ΑΝΑΠΣΤΞΘ / ΒΕΛΣΛΩΘ ΣΘ ΕΠΛΧΕΛΡΘΜΑΣΛΚΟΣΘΣΑ ΚΑΛ ΑΝΣΑΓΩΝΛΣΛΚΟΣΘΣΑ ΣΘ 

ΠΕΡΛΟΧΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ Ε ΕΞΕΛΔΛΚΕΤΜΕΝΟΤ ΣΟΜΕΛ, ΠΕΡΛΟΧΕ Ι ΔΛΚΑΛΟΤΧΟΤ 

Σερληθά Δειηία Δξάζεωλ ΕΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  
Αλάπηπμε / βειηίωζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη  αληαγωληζηηθόηεηαο ηεο 

πεξηνρή εθαξκνγήο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, πεξηνρέο ή δηθαηνύρνπο 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.2 

Σίηινο ππνδξάζεο 

Ελίζρπζε επελδύζεωλ ζηελ κεηαπνίεζε, εκπνξία θαη/ή αλάπηπμε γεωξγηθώλ 
πξνϊόληωλ κε απνηέιεζκα κε γεωξγηθό πξνϊόλ γηα ηελ εμππεξέηεζε εηδηθώλ 

ζηόρωλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.2.2 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε* Καλνληζκφο (ΔΔ) 1305/2013, άξζξν 17&Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 (γεληθφο deminimis) 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Δξάζεο 

Ο αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ζηελ ΠΔ Σξηθάισλ. Απφ ηελ αλάιπζε 
ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηελ SWOT ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο πξνέθπςε απμεκέλν ελδηαθέξνλ ζηνλ 
ηνκέα ησλ απνζηαγκάησλ, ζηα αηζέξηα έιαηα, ηα γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ, ηα παξαδνζηαθά δπκαξηθά θαη ηα 
γιπθίζκαηα.  
 
ηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ παξαθάησ ηνκέσλ -πξντφλησλ, θαζηζηψληαο ηα 
πην ειθπζηηθά ζηνλ θαηαλαισηή. Ζ ζηήξημε παξέρεηαη θπξίσο ζηηο πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο ζηα πιαίζηα 
ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1407/2013 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο 
πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (γεληθφ deminimis). 
Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε αθνξά ζηελ ίδξπζε  επέθηαζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ κνλάδσλ  κεηαπνίεζεο θαη 
εκπνξίαο πνπ νδεγνχλ ζε κε γεσξγηθφ πξντφλ ησλ παξαθάησ ηνκέσλ  
• Δπεμεξγαζία θαπλνχ γηα παξαγσγή πνχξσλ ή ζηγαξίινο 
• Επζνπνηία  
• Δπεμεξγαζία πξντφλησλ θπςέιεο (γχξε, πξφπνιε, βαζηιηθφο πνιηφο)  
• Μνλάδεο παξαγσγήο αηζέξησλ ειαίσλ  
• Μνλάδεο ππξελειαηνπξγείσλ 
• Μνλάδεο παξαγσγήο απνζηαγκάησλ απφ νπσξνθεπεπηηθά ή ακπεινντληθήο πξνέιεπζεο  
• Μνλάδεο κεηαπνίεζεογεσξγηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θνζκεηνινγίαο θαη δηαηξνθήο,  
• Μνλάδεο παξαγσγήο εκπνξίαο θαη ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ ζξέςεο θπηψλ  
• Μνλάδεο παξαγσγήο ππηηάο θαη ζπκππθλσκάησλ απηήο.  
• Μνλάδεο Αμηνπνίεζεο παξαπξντφλησλ θαη ππνιεηκκάησλ ησλ βηνκεραληψλ εηδψλ δηαηξνθήο 
• Μνλάδεο επεμεξγαζίαο βάκβαθνο θαη ινηπψλ θισζηηθψλ ηλψλ (φπσο θισζηηθή θάλλαβεο, ιηλάξη). 
 
Ωζηφζν, νη ελ δπλάκεη δηθαηνχρνη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο ζηήξημεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ 
θσδηθφ ΚΑΓ, ννπνίνο ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε θάπνηα απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο NACE:  
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10.41 (εθηφο ηνπ θσδηθνχ 10.41.12), 10.51, 10.52, 10.61, 10.89, 11.01, 11.05, 11.07 (εμαηξείηαη ε παξαγσγή 
κεηαιιηθνχ λεξνχ θαη άιισλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ), 13.10, 20.42, 20.53 Σν πξσηνγελέο πξντφλ πξέπεη λα είλαη 
γεσξγηθφ), θαη δελ ζα πξέπεη λα εκπίπηεη ζηνπο κε επηιέμηκνπο ΚΑΓ, φπσο απηνί απνηππψλνληαη ζην αξρείν «ΜΖ 
ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΗ ΚΑΓ.xls ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο Ηδησηηθψλ έξγσλ»  
 
ηελ πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη απφ ην δπλεηηθφ δηθαηνχρν κεηαπνίεζε ή/θαη ζπζθεπαζία/ηππνπνίεζε γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ, ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ, ηφηε ην επελδπηηθφ ζρέδην ζεσξείηαη φηη αθνξά ζηηο  ππνδξάζεηο 19.2.3.1 ή  19.2.2.2 
αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Αληίζηνηρα ν επελδπηηθφο θάθεινο ππνβάιιεηαη ζηελ Τπνδξάζε 
19.2.3.5 φηαλ αθνξά απνθιεηζηηθά ΚΑΓ εκπνξίαο. ρεηηθφ έγγξαθν   5125/16-7-2019  ηνπ  ΤΠΑΑΣ. 
 
ε φηη αθνξά ην πνζνζηφ ζηήξημεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν Καλ. 1407/2013 γηα ηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο κε 
έληαζε ελίζρπζεο 50%  ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα δηθαηνχρνπο πνπ ζπληζηνχλ πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο 
επηρεηξήζεηο  ζε φιε ηε πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο . 

Θεκαηηθή Καηεύζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

- Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα.   

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) 
Πνζνζηφ (%) ζε 

επίπεδν ππν-
κέηξνπ 

Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Σνπηθνχ 
Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 
Πξνυπνινγηζκφο 

760.000,00 7,22% 5,78% 

Γεκφζηα Γαπάλε 380.000,00 10,17% 7,52% 

Ηδησηηθή πκκεηνρή 380.000,00 24,85% 24,85% 

Πεξηνρή Εθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 
 

Ελ δπλάκεη δηθαηνύρνη 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο θαη ζπληζηνχλ πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο 
επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο. 

Κξηηήξηα επηινγήο 

  ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΥΤΘΤΑ 

1 

Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ 
(Ειδικοί ι ςτρατθγικοί 

ςτόχοι του τοπικοφ 
προγράμματοσ που 

εξυπθρετοφνται με τθν 
υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ) 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

100 

10% 

Συςχζτιςθ με το 70% των των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 
70 

Συςχζτιςθ με το 30% των των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 
30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο 
του  30% των ςτόχων που αφοροφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
0 

2 
Ο δικαιοφχοσ είναι κατά 

κφριο επάγγελμα αγρότθσ ι 
εταιρικό ςχιμα αγροτϊν 

Ναι 100 
8% 

Πχι 0 

3 
Τίτλοι Σπουδϊν ςχετικοί με 

τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ.  

Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

4% 
Ρτυχίο ΙΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ 

φφςθ τθσ πρόταςθσ ι 
επαγγελματικι κατάρτιςθ 

τουλάχιςτον 200 ωρϊν ςχετικι με το 

50 



ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΤΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΡ Α.Ε. 

 

  
   

 26 

αντικείμενο τθσ πρόταςθσ 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευςθ 

0 

4 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(Ρροθγοφμενθ 

αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ 
ςε αντικείμενο ςχετικό με τθ 

φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ 
εμπειρίασ βακμολογείται με 20 

μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 ζτθ) 
  4% 

5 

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων 
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ 

υλοποίθςθσ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

  8% 

6 
Είδοσ επιχείρθςθσ 

(ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ 
τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ) 

Ρολφ μικρζσ επιχειριςεισ 100 

4% Μικρζσ επιχειριςεισ 50 

Μεςαίεσ/μεγάλεσ επιχειριςεισ 0 

7 
Ραραγωγι προϊόντων 

ποιότθτασ βάςει προτφπου 
(Βιολογικάκλπ) 

Ραραγωγι ςε ποςοςτό >30% 100 

2% 10%<Ραραγωγι ςε ποςοςτό <30% 60 

Ραραγωγι ςε ποςοςτό <10% 30 

  

  

   

  

8 
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν 

με τθν εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ. 

 Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 20% 100 

2% 10% ≤ Ροςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ροςοςτό < 10% 30 

9 

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν 
με τθ χριςθ – εγκατάςταςθ 

– εφαρμογι ςυςτιματοσ 
εξοικονόμθςθσ φδατοσ 

 Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 20% 100 

2% 10% ≤ Ροςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ροςοςτό < 10% 30 

10 

Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ 
πρόταςθσ/ Χριςθ 

καινοτομίασ και νζων 
τεχνολογιϊν (μονάδεσ 

μεταποίθςθσ και βιοτεχνικζσ 
μονάδεσ) 

Το προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ 
καινοτόμο 

100 

4% 

Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο 
ςφνολό τθσ χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι 

προθγμζνθ, ι  αφορά ςε χριςθ 
ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ-

ελζγχου-καταγραφισ δεδομζνων 
ςτθν παραγωγικι διαδικαςία 

75 

Θ 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 
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11 
Αφξθςθ κζςεων 
απαςχόλθςθσ 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία 
άνω των δφο (2) νζων κζςεων 
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ).  

100 

8% 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία  
μίασ ζωσ 2 νζων κζςεων 
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ). 

60 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία 
ζωσ μίασ (1) νζασ κζςθσ 
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ). 

30 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου δεν προβλζπεται 
δθμιουργία κζςεων εργαςίασ 

0 

12 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ 

υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 
αδειϊν 

100 

10% 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 

απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 

αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ για απαραίτθτεσ 

γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ. 
30 

13 
Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 

δικαιολογθτικά 
 

100 

10% 

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 

14 
εαλιςτικότθτα 

χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

50 

10% Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του 

ζργου 
50 

15 
εαλιςτικότθτα και 

αξιοπιςτία του κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

100 

8% 
5 < 100*(αιτοφμενο-

εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 
60 
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10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 

0 

16 
Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ 
(ςφμφωνα με τθν Οδθγία 

75/268/ΕΟΚ) 

Ορεινι 100 

4% Μειονεκτικι 50 

Λοιπζσ περιοχζσ 0 

17 
Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με 

Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
2% 

Πχι 0 

 
ΣΛΜΘ ΒΑΘ 40 

 
 
 
 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε ζρεηίδεηαη θαη δξα ζπκπιεξσκαηηθά θαη κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα κε 
ηηο δξάζεηο 19.2.1.1, 19.2.7.2, θαη 19.3.1   

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 

πκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλέξγεηα κε ζηφρνπο ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε φπσο δεκηνπξγία 
ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ζηήξημε αγξνηηθνχ πξντφληνο ,νηθνηερλίαο θαη ηα κέηξα 3.1 ,4.1, 4.2 , 4.3, 6.1,& 6.2 ηνπ 
ΠΑΑ 2014-2020 φζνλ αθνξά ζηελ βειηίσζε ηεο αιπζίδαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα.  

 

Σερληθά Δειηία Δξάζεωλ ΕΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  
Αλάπηπμε / βειηίωζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη  αληαγωληζηηθόηεηαο ηεο 

πεξηνρή εθαξκνγήο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, πεξηνρέο ή δηθαηνύρνπο 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.2 

Σίηινο ππνδξάζεο 
Ελίζρπζε επελδύζεωλ νηθνηερλίαο θαη πνιπιεηηνπξγηθώλ αγξνθηεκάηωλ κε ζθνπό 

ηελ εμππεξέηεζε εηδηθώλ ζηόρωλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.2.6 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε* 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1305/2013, άξζξν 17 
Καλνληζκφο (ΔΔ) 1305/2013, άξζξν 19 
543/34450/24.3.2017 ΚΤΑ  (ΦΔΚ 1145/Β/2017)Πνιπιεηηνπξγηθά Αγξνθηήκαηα 
Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 (γεληθφο deminimis) 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Δξάζεο 

‒ Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε αθνξά ζηελ ίδξπζε επηρεηξήζεσλ νηθνηερληθήο παξαγσγήο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο 
ησλ παξαθάησ ηνκέσλ: 
θπηηθά πξντφληα (πρ γιπθά θνπηαιηνχ, δπκαξηθά, αξσκαηηθά ιάδηα),  
‒ πξντφληα κε βάζε ην κέιη  
‒ θαη γαιαθηνθνκηθά 
Γηθαίσκα δεκηνπξγίαο έρνπλ α) νη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (ΜΑΑΔ), 
βάζεη ηνπ λ. 3874/2010, πνπ ηεξείηαη απφ ην ΤΠΑΑΣ, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, β) ζπκπξάμεηο θπζηθψλ ή/θαη 
λνκηθψλ πξνζψπσλ εγγεγξακκέλσλ ζην ΜΑΔΔ θαη γ) ζπκπξάμεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ 
εγγεγξακκέλσλ ζην ΜΑΔΔ κε άιια θπζηθά ή/θαη λνκηθά πξφζσπα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν/νη εγγεγξακκέλνο/ νη 
ζην ΜΑΑΔ κεηέρεη/-νπλ κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% ζηε ζχκπξαμε. 
Ωο ειάρηζηε εληαία έθηαζε ιεηηνπξγίαο ελφο πνιπιεηηνπξγηθνχ αγξνθηήκαηνο νξίδνληαη ηα πέληε ζηξέκκαηα. ε 
θάζε πεξίπησζε γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο (γεσξγία/θηελνηξνθία) ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη φξνη ηεο 
πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, φπσο απηνί θάζε θνξά ηζρχνπλ, θαζψο θαη ηπρφλ πεξηνξηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
ηελ ηζρχνπζα δαζηθή θαη πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. 
ε θάζε πνιπιεηηνπξγηθφ αγξφθηεκα επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε αγξνηνπξηζηηθήο κνλάδαο έσο 10 
δσκαηίσλ κέγηζηεο δπλακηθφηεηαο 40 θιηλψλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα θάζε θνξά λνκηθά θαη ζεζκηθά πιαίζηα. 

 
Ζ επελδπηηθή πξάμε ζα πξέπεη λα αθνξά κφλν ζε έλα απφ ηα δχν άξζξα (17 ή 19) ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1305/2013 θαη 
φρη θαη ζηα δχν άξζξα.  
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ε πεξίπησζε πνπ ε πξνηεηλφκελε πξάμε είλαη επηιέμηκε βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1305/2013, άξζξν 19 ε 
έληαζε ελίζρπζεο νξίδεηαη ζην 65% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζεην 

πνζφ ησλ 200.000,00€γηα δηθαηνχρνπο Πνιχ Μηθξέο έσο Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο  ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο. 
ε πεξίπησζε πνπ ε πξνηεηλφκελε πξάμε είλαη επηιέμηκε βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1305/2013, άξζξν 17, ην 
πνζνζηό ελίζρπζεο νξίδεηαη ζην 50%γηα δηθαηνχρνπο ΜΜΔ ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 1 «Πεδίν Δθαξκνγήο» ηνπ 
Καλ. ΔΔ 1407/2013. 
Οη Δπηιέμηκνη Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) πνπ εληζρχνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ππν-δξάζεο 

επηζπλάπηνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε Ηδησηηθψλ έξγσλ.  

 

Θεκαηηθή Καηεύζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

- Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα.   

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππν-κέηξνπ 
Πνζνζηφ (%) ζε 
επίπεδν Σνπηθνχ 
Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 
Πξνυπνινγηζκφο 

92.307,69 1,75% 1,40% 

Γεκφζηα Γαπάλε 60.000,00 2,47% 1,83% 

Ηδησηηθή 
πκκεηνρή 

32.307,69 2,11% 2,11% 

Πεξηνρή Εθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 

Ελ δπλάκεη δηθαηνύρνη 

Πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα εγγεγξακκέλα ζην Μεηξψν Αγξνηψλ 
θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ Μ.Α.Α.Δ. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειψλ ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ 
εγγεγξακκέλσλ ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Οηθνηερληηψλ Κ.Ζ.Μ.Ο). 
Ζ εγγξαθή ζην ΜΑΑΔ 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. 

Κξηηήξηα επηινγήο 

  ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΥΤΘΤΑ 

1 

Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ 
(Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι 

του τοπικοφ προγράμματοσ που 
εξυπθρετοφνται με τθν 

υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ) 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των 
ςτόχων που αφορoφν ςτθν υπο-

δράςθ 
100 

14 

Συςχζτιςθ με το 70% των των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 
70 

Συςχζτιςθ με το 30% των των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 
30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο 
του  30% των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

0 

2 
Τίτλοι Σπουδϊν ςχετικοί με τθ 

φφςθ τθσ πρόταςθσ.  

Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

10 

Ρτυχίο ΙΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ 
φφςθ τθσ πρόταςθσ ι 

επαγγελματικι κατάρτιςθ 
τουλάχιςτον 200 ωρϊν ςχετικι 
με το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευςθ 

0 
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3 

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων 
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ 

υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί 
τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

  10 

4 
Ραραγωγι προϊόντων 

ποιότθτασ βάςει προτφπου 
(Βιολογικά, κλπ) 

Ραραγωγι ςε ποςοςτό >30% 100 

8 
10%<Ραραγωγι ςε ποςοςτό 

<30% 
60 

Ραραγωγι ςε ποςοςτό <10% 30 

5 Ρροςταςία περιβάλλοντοσ  

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με 
τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο ι ίςο 
του 5% 

100 

4 
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με 

τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ μικρότερο του 5% 

0 

6 

Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ 
πρόταςθσ/ Χριςθ καινοτομίασ 
και νζων τεχνολογιϊν (μονάδεσ 

μεταποίθςθσ και βιοτεχνικζσ 
μονάδεσ) 

Το προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ 
καινοτόμο 

100 

8 

Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο 
ςφνολό τθσ χαρακτθρίηεται ωσ 
νζα ι προθγμζνθ, ι  αφορά ςε 

χριςθ ςυςτθμάτων 
αυτοματιςμοφ-ελζγχου-

καταγραφισ δεδομζνων ςτθν 
παραγωγικι διαδικαςία 

75 

Θ 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 

7 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ 

υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 
αδειϊν 

100 

10 

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 
αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ για απαραίτθτεσ 

γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 
άδειεσ. 

30 

8 
Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ 

τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

 

100 10 
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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 

9 
εαλιςτικότθτα 

χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

50 

10 Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ 

του ζργου 
50 

10 
εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία 

του κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

100 

10 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 

0 

11 
Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ 
(ςφμφωνα με τθν Οδθγία 

75/268/ΕΟΚ) 

Ορεινι 100 

4 Mειονεκτικι 50 

Λοιπζσ περιοχζσ 0 

12 
Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με 

Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
2 

Πχι 0 

 
ΣΛΜΘ ΒΑΘ 40 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε ζρεηίδεηαη θαη δξα ζπκπιεξσκαηηθά θαη κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα κε ηηο 
δξάζεηο 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.3.1, 19.2.3.2. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 

πκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλέξγεηα κε ζηφρνπο ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε φπσο δεκηνπξγία 
ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ζηήξημε αγξνηηθνχ πξντφληνο ,νηθνηερλίαο θαη ηα κέηξα 3.1 ,4.1, 4.2 , 4.3, 6.1,& 6.2 ηνπ 
ΠΑΑ 2014-2020 φζνλ αθνξά ζηελ βειηίσζε ηεο αιπζίδαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. 

 

ΔΡΑΘ 19.2.3 ΟΡΛΗΟΝΣΛΑ ΕΝΛΧΤΘ ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘ / ΒΕΛΣΛΩΘ ΣΘ ΕΠΛΧΕΛΡΘΜΑΣΛΚΟΣΘΣΑ ΚΑΛ 

ΑΝΣΑΓΩΝΛΣΛΚΟΣΘΣΑ ΣΘ ΠΕΡΛΟΧΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ  

Σερληθά Δειηία Δξάζεωλ ΕΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  
Οξηδόληηα ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε /  βειηίωζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη 

αληαγωληζηηθόηεηαο ηεο πεξηνρή εθαξκνγήο 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.3 

Σίηινο ππνδξάζεο 

Οξηδόληηα εθαξκνγή κεηαπνίεζεο, εκπνξίαο θαη/ή αλάπηπμεο γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ 
κε απνηέιεζκα γεωξγηθό πξνϊόλ κε ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε ηωλ ζηόρωλ ηεο 

ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.3.1 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε* Καλνληζκφο (ΔΔ) 1305/2013, παξάξηεκα ΗΗ 
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Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Δξάζεο 

Ο αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ζηε ρψξα καο. ηελ πεξηνρή 
παξέκβαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνπζηάδεη ζρεηηθά ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζην 
πςειφ θφζηνο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ, ζηε ρακειή, ελ γέλεη, πξνζηηζέκελε αμία ζην πξντφλ ζε 
πνηφηεηα, ζπζθεπαζία, ηππνπνίεζε θαη ζηελ αδπλακία δηείζδπζήο ηνπ ζηηο μέλεο αγνξέο. 
 
Ο κεηαπνηεηηθφο ηνκέαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ εκθαλίδεη κηα έληνλε δηαθνξνπνίεζε ζε φηη αθνξά ηνλ αξηζκφ 
θαη ην κέγεζνο παξαγσγήο κεηαμχ ησλ  επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη κεηαμχ ησλ ηνκέσλ εληφο απηνχ. 
ηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ πξντφλησλ, θαζηζηψληαο ηα πην ειθπζηηθά ζηνλ 
θαηαλαισηή. Ζ ζηήξημε παξέρεηαη θπξίσο ζηηο πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ). 
Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε αθνξά ζηελ ίδξπζε/επέθηαζε/εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλκεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ 
παξαθάησ ηνκέσλ: 
• Κξέαο – πνπιεξηθά – θνπλέιηα (παξαγσγή θξεαηνζθεπαζκάησλ θαη πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο, αιιαληηθψλ, 
κνλάδεο δεκηνπξγίαο δσηθψλ ππνπξντφλησλ) 
• Γάια (φπσο επεμεξγαζία γάιαθηνο, παξαγσγή πξντφλησλ γάιαθηνο, ηπξί, γηανχξηη) 
• Απγά (φπσο ηππνπνίεζε ζπζθεπαζία απγψλ, παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ) 
• Γηάθνξα Εψα (φπσο Μέιη – εξνηξνθία - ζαιηγθάξηα) 
• Εσνηξνθέο (φπσο παξαγσγή κηγκάησλ δσνηξνθψλ γηα νηθφζηηα θαη γνπλνθφξα δψα) 
• Γεκεηξηαθά (φπσο παξαγσγή αιεχξσλ, μήξαλζε δεκεηξηαθψλ) 
• Διαηνχρα Πξντφληα (εμαηξνχληαη νη ηδξχζεηο ειαηνηξηβείσλ) 
• Οίλνο 
• Οπσξνθεπεπηηθά 
• Άλζε (φπσο ηππνπνίεζε θαη εκπνξία αλζέσλ) 
• Φαξκαθεπηηθά θαη Αξσκαηηθά Φπηά 
• πφξνη & Πνιιαπιαζηαζηηθφ Τιηθφ 
• Ξχδη (π.ρ. παξαγσγή μπδηνχ απφ νίλν, απφ θξνχηα θαη άιιεο γεσξγηθέο πξψηεο χιεο) 
• Γηάθνξα Εψα (φπσο Μέιη) 
• Φαξκαθεπηηθά θαη Αξσκαηηθά Φπηά 
• Όζπξηα Αθξφδξπα  (μεξνί θαξπνί, θαξχδηα, ακχγδαια, θπζηίθηα θιπ) 
 
Οη Δπηιέμηκνη Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) πνπ εληζρχνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ππν-δξάζεο 

επηζπλάπηνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε Ηδησηηθψλ έξγσλ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη απφ ην δπλεηηθφ δηθαηνχρν κεηαπνίεζε ή/θαη ζπζθεπαζία/ηππνπνίεζε γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ, ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ, ηφηε ην επελδπηηθφ ζρέδην ζεσξείηαη φηη αθνξά ζηηο  ππνδξάζεηο 19.2.3.1 ή  19.2.2.2 
αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Αληίζηνηρα ν επελδπηηθφο θάθεινο ππνβάιιεηαη ζηελ Τπνδξάζε 
19.2.3.5 φηαλ αθνξά απνθιεηζηηθά ΚΑΓ εκπνξίαο. ρεηηθφ έγγξαθν   5125/16-7-2019  ηνπ  ΤΠΑΑΣ. 
 
Ζ παξερφκελε ζηήξημε αθνινπζεί ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1305/2013, παξάξηεκα ΗΗ ,κε έληαζε ελίζρπζεο πνπ 
νξίδεηαη ζην 50% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε, πνπ νξίδεηαη ην 
πνζφ ησλ 600.000,00€. 

Θεκαηηθή Καηεύζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

- Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα.   

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππν-κέηξνπ 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 
Πξνυπνινγηζκφο 

1.000.000,00 18,99% 15,20% 

Γεκφζηα Γαπάλε 500.000,00 13,38% 9,90% 

Ηδησηηθή 
πκκεηνρή 

500.000,00 32,69% 32,69% 

Πεξηνρή Εθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 

Ελ δπλάκεη δηθαηνύρνη 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο θαη ζπληζηνχλ πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη 
κεζαίεο επηρεηξήζεηο  ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο. 

Κξηηήξηα επηινγήο 
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  ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΥΤΘΤΑ 

1 

Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ 
(Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι του 

τοπικοφ προγράμματοσ που 
εξυπθρετοφνται με τθν 

υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ) 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν 

υπο-δράςθ 
100 

12 

Συςχζτιςθ με το 70% των των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν 

υπο-δράςθ 
70 

Συςχζτιςθ με το 30% των των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν 

υπο-δράςθ 
30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό 
μικρότερο του  30% των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

0 

2 
Ο δικαιοφχοσ είναι κατά κφριο 
επάγγελμα αγρότθσ ι εταιρικό 

ςχιμα αγροτϊν 

Ναι 100 
6 

Πχι 0 

3 
Τίτλοι Σπουδϊν ςχετικοί με τθ 

φφςθ τθσ πρόταςθσ.  

Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

2 

Ρτυχίο ΙΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ 
φφςθ τθσ πρόταςθσ ι 

επαγγελματικι κατάρτιςθ 
τουλάχιςτον 200 ωρϊν ςχετικι 
με το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευςθ 

0 

4 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(Ρροθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ 

απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο 
ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ 
εμπειρίασ βακμολογείται με 20 

μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 ζτθ) 
  2 

5 

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων 
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ 

υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί 
τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ 

*100% 
  8 

6 
Ραραγωγι προϊόντων ποιότθτασ 
βάςει προτφπου (Βιολογικά, κλπ) 

Ραραγωγι ςε ποςοςτό >30% 100 

6 
10%<Ραραγωγι ςε ποςοςτό 

<30% 
60 

Ραραγωγι ςε ποςοςτό <10% 30 

7 
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με 
τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ.. 

 Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 
20% 

100 

4 10% ≤ Ροςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ροςοςτό < 10% 30 

8 

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

 Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 
20% 

100 

4 10% ≤ Ροςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ροςοςτό < 10% 30 

9 

Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ 
πρόταςθσ/ Χριςθ καινοτομίασ και 

νζων τεχνολογιϊν (μονάδεσ 
μεταποίθςθσ και βιοτεχνικζσ 

μονάδεσ) 

Το προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ 
καινοτόμο 

100 

4 
Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο 
ςφνολό τθσ χαρακτθρίηεται ωσ 
νζα ι προθγμζνθ, ι  αφορά ςε 

χριςθ ςυςτθμάτων 
αυτοματιςμοφ-ελζγχου-

75 
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καταγραφισ δεδομζνων ςτθν 
παραγωγικι διαδικαςία 

Θ 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 

10 Αφξθςθ κζςεων απαςχόλθςθσ 

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 
προβλζπεται θ δθμιουργία άνω 
των δφο (2) νζων κζςεων 
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ).  

100 

8 

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 
προβλζπεται θ δθμιουργία  
μίασ ζωσ 2 νζων κζςεων 
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ). 

60 

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 
προβλζπεται θ δθμιουργία ζωσ 
μίασ (1) νζασ κζςθσ 
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ). 

30 

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου δεν 
προβλζπεται δθμιουργία 
κζςεων εργαςίασ 

0 

11 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ 

τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 
αδειϊν 

100 

8 

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 
αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ 
αρμόδιεσ αρχζσ για 

απαραίτθτεσ 
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 

άδειεσ. 

30 
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12 
Εφαρμογι ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ και ποιοτικϊν 
ςθμάτων 

Εφαρμογι ςυςτθμάτων 
διαχείριςθσ και ποιοτικϊν 

ςθμάτων / προτφπων  
100 4 

13 
Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου 
τθσ πρόταςθσ και πλθρότθτα 

ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

 

100 

10 

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 

14 
εαλιςτικότθτα 

χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ 
επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με 
το είδοσ και το μζγεκοσ του 

ζργου 
50 

10 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ 

των επιμζρουσ φάςεων 
υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

15 
εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του 

κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

100 

6 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 

0 

16 
Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ 
(ςφμφωνα με τθν Οδθγία 

75/268/ΕΟΚ) 

Ορεινι 100 

4 Mειονεκτικι 50 

Λοιπζσ περιοχζσ 0 

17 
Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με 

Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
2 

Πχι 0 

 
ΣΛΜΘ ΒΑΘ 40 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε ζρεηίδεηαη θαη δξα ζπκπιεξσκαηηθά θαη κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα κε 
ηηο δξάζεηο 19.2.1.1, 19.2.7.2, 19.3.1   

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 

πκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλέξγεηα κε ζηφρνπο ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο θαη ηεο RIS 3, φπσο επίζεο θαη ην Δ.Π 
Καιάζη Πξντφλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε φπσο δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο, 
ζηήξημε αγξνηηθνχ πξντφληνο, νηθνηερλίαο θαη ηα κέηξα 3.1 ,4.1, 4.2 , 4.3, 6.1,& 6.2 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 φζνλ 
αθνξά ζηελ βειηίσζε ηεο αιπζίδαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. 

 
Σερληθά Δειηία Δξάζεωλ ΕΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  
Οξηδόληηα ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε /  βειηίωζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη 

αληαγωληζηηθόηεηαο ηεο πεξηνρή εθαξκνγήο 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.3 

Σίηινο ππνδξάζεο Οξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ 
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εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.3.3 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε* 
Καλνληζκφο (ΔΔ) 1305/2013, άξζξν 19 
Καλνληζκφο (ΔΔ) 651/2014, άξζξν 14 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Δξάζεο 

Ζ ΠΔ Σξηθάισλ δηαζέηεη πνηθηιία ηνπξηζηηθψλ πφξσλ θαη έρεη αλαπηχμεη κηα «παξάδνζε» ζηνλ ηνπξηζκφ, σο 
απνηέιεζκα πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ηνπ «ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ» ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Με θχξην ηνπξηζηηθφ 
θέληξν ηα Μεηέσξα, θχξηνη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί είλαη επίζεο νη νξεηλέο πεξηνρέο Πχιε, Διάηε- Πεξηνχιη θαη ηα 
ρσξηά Αζπξνπνηάκνπ. Ζ εκθάληζε λέσλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ κε εμεηδηθεπκέλν πεξηερφκελν θαη ζηνρεπκέλν 
θνηλφ απνηειεί έλα θαηλφκελν πνπ βξίζθεηαη ζε αλάπηπμε ηελ ηειεπηαία 15εηία. 
 
Ζ ππνδξάζε αθνξά παξεκβάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ, κηθξήο 
δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο, ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαζψο θαη ρψξσλ εζηίαζεο θαη 
αλαςπρήο. 
 
Δηδηθά ε ππνδξάζε αθνξά ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο: 
 

• Δλίζρπζε ηεο ίδξπζεο, επέθηαζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ θαηαιπκάησλ φπσο αλαθέξνληαη ζηελ ΚΤΑ 
2986/25-11-2016 (ΦΕΚ 3885/02-12-2016) «Πξνζδηνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ κνξθψλ θαη θαηεγνξηψλ 

ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη ινηπψλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα 
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ» ησλ Τπνπξγψλ Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, φπσο  απηή ηζρχεη θάζε θνξά. 

• ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο (π.ρ εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, 
παξαδνζηαθά θαθελεία)  

• ίδξπζε, επέθηαζε, ή εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, δειαδή 
επηρεηξήζεηο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (π.ρ. πνδειαζία, ηππαζία, νξεηβαζία, αλαξξίρεζε, θαλφ – θαγηάθ, 
θ.α.), εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (θπζηνιαηξηθφο, ζεξαπεπηηθφο, γαζηξνλνκηθφο, νηλνηνπξηζκφο θ.α.), 
λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (πνιηηηζηηθφο, ζξεζθεπηηθφο, δηάζρηζε βνπλψλ, θ.α.) 

 
Οη Δπηιέμηκνη Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) πνπ εληζρχνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ππν-δξάζεο 

επηζπλάπηνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε Ηδησηηθψλ έξγσλ.  

 
Ζ παξερφκελε ζηήξημε αθνινπζεί ηνλ Καλνληζκφο (ΔΔ) 651/2014, άξζξν 14(Πεξηθεξεηαθφο ράξηεο εληζρχζεσλ) κε 
έληαζε ελίζρπζεο 55% γηα  κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ 
θαλνληζκφ θαη κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε, πνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 600.000,00€. 
Γεδνκέλνπ πσο γίλεηαη ρξήζε ηνπ αξ. 14 ηνπ Καλ. Δ.Δ.  651/2014: 
- ε εληζρπφκελε πξάμε ζα πξέπεη λα αθνξά «αξρηθή επέλδπζε» ζχκθσλα κε ηνλ ζρεηηθφ νξηζκφ ζηνλ Πίλαθαο 
επεμήγεζεο φξσλ θαη ζπληκήζεσλ ηεο πξφζθιεζεο 
- δελ είλαη επηιέμηκεο νη εληζρχζεηο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο θαη επνκέλσο ν εμνπιηζκφο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ 
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 
Ζ εθαξκνγή ηεο ππν-δξάζεο αθνξά ζηηο ινηπέο θαηεγνξίεο νη νπνίεο εμαηξνχληαη ηεο ππν-δξάζεο 19.2.2 ρσξίο λα 
απνξξίπηεη πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη ζηε δξάζε 19.2.2. 

Θεκαηηθή Καηεύζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

 
- Βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππν-κέηξνπ 
Πνζνζηφ (%) ζε 
επίπεδν Σνπηθνχ 
Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 
Πξνυπνινγηζκφο 

404.545,45 7,68% 6,15% 

Γεκφζηα Γαπάλε 222.500,00 5,95% 4,41% 

Ηδησηηθή 
πκκεηνρή 

182.045,45 11,90% 11,90% 

Πεξηνρή Εθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 



ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΤΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΡ Α.Ε. 

 

  
   

 37 

Ελ δπλάκεη δηθαηνύρνη 

Γηθαηνχρνη είλαη θπζηθά  ή λνκηθά πξφζσπαπνπ ζπληζηνχλ πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηε 
ζχζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο κε πξνηεξαηφηεηα απηά  ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ εθαξκνγήο  

Κξηηήξηα επηινγήο 

  ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΥΤΘΤΑ 

1 

Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ 
(Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι του 

τοπικοφ προγράμματοσ που 
εξυπθρετοφνται με τθν 

υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ) 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 
100 

10 

Συςχζτιςθ με το 70% των των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 
70 

Συςχζτιςθ με το 30% των των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 
30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο 
του  30% των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

0 

2 
Τίτλοι Σπουδϊν ςχετικοί με τθ 

φφςθ τθσ πρόταςθσ.  

Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

6 

Ρτυχίο ΙΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ 
φφςθ τθσ πρόταςθσ ι 

επαγγελματικι κατάρτιςθ 
τουλάχιςτον 200 ωρϊν ςχετικι 
με το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευςθ 

0 

3 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(Ρροθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ 

απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο 
ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ 
εμπειρίασ βακμολογείται με 20 

μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 ζτθ) 
  4 

4 
Συμμετοχι ςε υφιςτάμενα και 

τοπικά δίκτυα ομοειδϊν ι 
ςυμπλθρωματικϊν επιχειριςεων 

Ναι 100 
4 

Πχι 0 

5 

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων 
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ 

υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί 
τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

  4 

6 
Είδοσ επιχείρθςθσ (ςφμφωνα με 

τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 
2003/361/ΕΚ) 

Ρολφ μικρζσ επιχειριςεισ 100 
6 

Μικρζσ επιχειριςεισ 50 

7 Ρροςταςία περιβάλλοντοσ  

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με 
τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο ι ίςο 
του 5% 

100 

6 
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με 

τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ μικρότερο του 5% 

0 

8 

Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ 
πρόταςθσ/ Χριςθ καινοτομίασ και 

νζων τεχνολογιϊν (τουριςμόσ / 
υπθρεςίεσ) 

Οργανωτικι καινοτομία / 
καινοτομία ςτο προϊόν ι ςτθν 
διαχείριςθ και λειτουργία 

100 2 
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9 Αφξθςθ κζςεων απαςχόλθςθσ 

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 
προβλζπεται θ δθμιουργία άνω 
των δφο (2) νζων κζςεων 
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ).  

100 

6 

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 
προβλζπεται θ δθμιουργία  μίασ 
ζωσ 2 νζων κζςεων απαςχόλθςθσ 
ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ Μονάδεσ 
Εργαςίασ). 

60 

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 
προβλζπεται θ δθμιουργία ζωσ 
μίασ (1) νζασ κζςθσ 
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ). 

30 

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου δεν 
προβλζπεται δθμιουργία κζςεων 
εργαςίασ 

0 

10 
Συμβατότθτα με τθν τοπικι 

αρχιτεκτονικι 

Διατθρθτζο ι παραδοςιακό 
κτίριο 

100 
2 

Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ  50 

11 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ 

τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 
αδειϊν 

100 

10 

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 
αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ για απαραίτθτεσ 

γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 
άδειεσ. 

30 

12 Σφςταςθ Φορζα 

Εχει ςυςτακεί ο φορζασ 
υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ 

(εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) 
ι δεν απαιτείται ςφςταςθ φορζα 

100 

6 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που 
απαιτείται 

0 

13 
Εφαρμογι ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ και ποιοτικϊν 
ςθμάτων 

Εφαρμογι ςυςτθμάτων 
διαχείριςθσ και ποιοτικϊν 

ςθμάτων / προτφπων  
100 6 

14 
Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ 

τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

 

100 8 
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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 

15 
εαλιςτικότθτα 

χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ 
επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

50 

8 Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ 

του ζργου 
50 

16 
εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία 

του κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

100 

6 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 

0 

17 
Ραροχι ςυμπλθρωματικϊν 

υπθρεςιϊν / προϊόντων 

Δυνατότθτα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν 

και δραςτθριοτιτων ςε ςχζςθ με 
τθν κφρια δραςτθριότθτα (π.χ. 

κατάλυμα και παροχι 
δραςτθριοτιτων εναλλακτικοφ 

τουριςμοφ) 

100 2 

18 
Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ 
(ςφμφωνα με τθν Οδθγία 

75/268/ΕΟΚ) 

Ορεινι 100 

2 Mειονεκτικι 50 

Λοιπζσ περιοχζσ 0 

19 
Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με 

Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
2 

Πχι 0 

 
ΣΛΜΘ ΒΑΘ 40 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε ζρεηίδεηαη θαη δξα ζπκπιεξσκαηηθά θαη κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα 
παξνπζηάδεη ζπλέξγεηα κε ηηο ππνδξάζεηο 19.2.2.3, 19.2.7.3ηνπ ηνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 

Ζ δξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηηο Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο 
Θεζζαιίαο 2014-20209.δ πνπ αθνξνχλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζην πιαίζην ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο 
αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2β θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηδίσο κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο λέσλ ηδεψλ θαη ηε ζηήξημε ηεο 
δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ, κεηαμχ άιισλ κέζσ θπησξίσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 . 

 
 

Σερληθά Δειηία Δξάζεωλ ΕΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  
Οξηδόληηα ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε /  βειηίωζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη 

αληαγωληζηηθόηεηαο ηεο πεξηνρή εθαξκνγήο 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.3 

Σίηινο ππνδξάζεο 
Οξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο βηνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, 

παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε 
ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 
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Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.3.4 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε* 
Καλνληζκφο (ΔΔ) 1305/2013, άξζξν 19 
Καλνληζκφο (ΔΔ) 651/2014, άξζξν 14 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Δξάζεο 

 
Ζ Τπνδξάζε απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο κε ηελ ελίζρπζεηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε 
δηάθνξνπο ηνκείο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ζηελδεκηνπξγία δπλαηνηήησλ απαζρφιεζεο πξνθεηκέλνπλα 
δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχζηελ χπαηζξν, κεπαξάιιειε 
ελδπλάκσζε ησλ πνιιαπιαζηαζηηθψλ επηδξάζεσλζηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Αθνξά  ηε ζηήξημε ηεο «κηθξήο» 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο  ζε ηνκείο ηνπ 2γελή θαη 3γελή ηνκέα, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα  ζε φιε ηελ πεξηνρή 
παξέκβαζεο κε πξνηεξαηφηεηα ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο.  
 
ηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο (θαηαπηναπαζρφιεζεο) θαη ησλ νηθνγελεηαθψλ εηζνδεκάησλ ζε 
απηέο ηηο πεξηνρέο.   
 
Δηδηθά, αθνξά ηα εμήο: 
 
1)Σελ ίδξπζε επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκό  Μηθξό-Μεζαίωλ Επηρεηξήζεωλ (βηνηερληθέο κνλάδεο-εξγαζηήξηα) 

ζε δηάθνξνχο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ. Δλδεηθηηθνί είλαη νη ηνκείο εκπνξίαο θαη κεηαπνίεζεο κε γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ φπσο επεμεξγαζίαο μχινπ, θαηαζθεπήο επίπισλ, ζηδήξνπ-αινπκηλίνπ, ρξσκάησλ-βεξληθηψλ, 
αξηνπαξαζθεπαζκάησλ, θεξακηθψλ πξντφλησλ, ρεηξνπνίεησλ θνζκεκάησλ, επεμεξγαζία δέξκαηνο θιπ             
2) Σελ ίδξπζε επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκό Επηρεηξήζεωλ Παξνρήο Τπεξεζηώλ ζε δηάθνξνχο ηνκείο 

δξαζηεξηνηήησλ. Δλδεηθηηθνί είλαη νη ηνκείο ιηαληθνχ εκπνξίνπ, θαηαζηεκάησλ αλακλεζηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ ιατθήο 
ηέρλεο, παξαδνζηαθψλ παληνπσιείσλ, επηρεηξήζεηο ππνζηήξημεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θιπ                                                                                           

 
Οη Δπηιέμηκνη Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) πνπ εληζρχνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ππν-δξάζεο 

επηζπλάπηνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε Ηδησηηθψλ έξγσλ.  

Ζ παξερφκελε ζηήξημε αθνινπζεί ηνλ Καλνληζκφο (ΔΔ) 651/2014, άξζξν 14(Πεξηθεξεηαθφο ράξηεο εληζρχζεσλ) κε 
έληαζε ελίζρπζεο 55% γηα  κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ 
θαλνληζκφ θαη κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε, πνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 600.000,00€. 
Γεδνκέλνπ πσο γίλεηαη ρξήζε ηνπ αξ. 14 ηνπ Καλ. Δ.Δ.  651/2014: 
- ε εληζρπφκελε πξάμε ζα πξέπεη λα αθνξά «αξρηθή επέλδπζε» ζχκθσλα κε ηνλ ζρεηηθφ νξηζκφ ζηνλ Πίλαθαο 
επεμήγεζεο φξσλ θαη ζπληκήζεσλ ηεο πξφζθιεζεο 
- δελ είλαη επηιέμηκεο νη εληζρχζεηο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο θαη επνκέλσο ν εμνπιηζκφο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ 
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 
Ζ εθαξκνγή ηεο ππν-δξάζεο αθνξά ζηηο ινηπέο θαηεγνξίεο νη νπνίεο εμαηξνχληαη ηεο ππν-δξάζεο 19.2.2 ρσξίο λα 
απνξξίπηεη πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη ζηε δξάζε 19.2.2. 

Θεκαηηθή Καηεύζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

- Γηαθνξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππν-κέηξνπ 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 
Πξνυπνινγηζκφο 

272.727,27 5,18% 4,15% 

Γεκφζηα Γαπάλε 150.000,00 4,01% 2,97% 

Ηδησηηθή πκκεηνρή 122.727,27 8,02% 8,02% 

Πεξηνρή Εθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 

Ελ δπλάκεη δηθαηνύρνη 

Γηθαηνχρνη είλαη θπζηθά  ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπληζηνχλ πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηε 
ζχζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήοκε πξνηεξαηφηεηα απηά  ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ εθαξκνγήο  

Κξηηήξηα επηινγήο 
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  ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΥΤΘΤΑ 

1 

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

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

100 

6 

Συςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

Συςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  
30% των ςτόχων που αφοροφν ςτθν 

υπο-δράςθ 
0 

2 

Ρροϊκθςθ 
επιχειρθματικότθτασ  
ςυλλογικϊν φορζων 

(Συνεταιριςμοί, ΚοινΣΕΡ, 
κ.ά.). 

Ναι 100 

2 
Πχι 0 

3 
Τίτλοι Σπουδϊν ςχετικοί με 

τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ.  

Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

4 

Ρτυχίο ΙΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ φφςθ 
τθσ πρόταςθσ ι επαγγελματικι 

κατάρτιςθ τουλάχιςτον 200 ωρϊν 
ςχετικι με το αντικείμενο τθσ 

πρόταςθσ 

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευςθ 0 

4 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(Ρροθγοφμενθ 

αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ 
ςε αντικείμενο ςχετικό με τθ 

φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ 
βακμολογείται με 20 μονάδεσ - 

μζγιςτο τα 5 ζτθ) 
  4 

5 

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων 
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ 

υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

  8 

6 
Είδοσ επιχείρθςθσ (ςφμφωνα 
με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 

2003/361/ΕΚ) 

Ρολφ μικρζσ επιχειριςεισ 100 
6 

Μικρζσ επιχειριςεισ 50 

7 
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν 

με τθν εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ. 

 Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 20% 100 

4 10% ≤ Ροςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ροςοςτό < 10% 30 

8 

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν 
με τθ χριςθ – εγκατάςταςθ – 

εφαρμογι ςυςτιματοσ 
εξοικονόμθςθσ φδατοσ 

 Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 20% 100 

2 10% ≤ Ροςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ροςοςτό < 10% 30 

9 

Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ 
πρόταςθσ/ Χριςθ 

καινοτομίασ και νζων 
τεχνολογιϊν (μονάδεσ 

μεταποίθςθσ και βιοτεχνικζσ 
μονάδεσ) 

Το προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ 
καινοτόμο 

100 

4 
Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο ςφνολό 

τθσ χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι 
προθγμζνθ, ι  αφορά ςε χριςθ 

ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ-ελζγχου-
καταγραφισ δεδομζνων ςτθν 

75 
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παραγωγικι διαδικαςία 

Θ 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 

10 
Αφξθςθ κζςεων 
απαςχόλθςθσ 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία 
άνω των δφο (2) νζων κζςεων 
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ).  

100 

6 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία  
μίασ ζωσ 2 νζων κζςεων απαςχόλθςθσ 
ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ). 

60 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία 
ζωσ μίασ (1) νζασ κζςθσ απαςχόλθςθσ 
ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ). 

30 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου δεν προβλζπεται δθμιουργία 
κζςεων εργαςίασ 

0 

11 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ 

υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 
100 

8 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 

απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ για απαραίτθτεσ 

γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ. 
30 

12 Σφςταςθ Φορζα 

Ζχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ 
τθσ επζνδυςθσ (εταιρεία, νομικό 
πρόςωπο κλπ) ι δεν απαιτείται 

ςφςταςθ φορζα 

100 

6 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που 
απαιτείται 

0 

13 
Εφαρμογι ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ και ποιοτικϊν 
ςθμάτων 

Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ 
και ποιοτικϊν ςθμάτων / προτφπων  

100 4 

14 
Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 

δικαιολογθτικά 

100 

10 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ 

αλλά πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 

δικαιολογθτικά 

50 
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Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και 
ελλείψεισ ωσ προσ τα απαιτοφμενα για 

τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 
0 

15 
εαλιςτικότθτα 

χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

50 

10 Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του 

ζργου 
50 

16 
εαλιςτικότθτα και 

αξιοπιςτία του κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

100 

10 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 

0 

17 
Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ 
(ςφμφωνα με τθν Οδθγία 

75/268/ΕΟΚ) 

Ορεινι 100 

4 Mειονεκτικι 50 

Λοιπζσ περιοχζσ 0 

18 
Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με 

Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
2 

Πχι 0 

 
ΣΛΜΘ ΒΑΘ 40 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε ζρεηίδεηαη θαη δξα ζπκπιεξσκαηηθά θαη κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα κε ηελ 
δξάζε 19.2.3.2 πνπ αθνξά ζηελ ελίζρπζε ίδξπζεο/δεκηνπξγίαο αληίζηνηρσλ επηρεηξήζεσλ  θαζψο θαη κε ηηο 
ππφινηπεο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή 
παξέκβαζεο.  

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 

πκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλέξγεηα κε ζηφρνπο ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε φπσο δεκηνπξγία 
ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ζηήξημε αγξνηνπξηζκνχ – νηθνηερλίαο θαη ηα κέηξα 7.2, 7.4  & 7.5 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 φζνλ 
αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

 
 

Σερληθά Δειηία Δξάζεωλ ΕΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  
Οξηδόληηα ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε /  βειηίωζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη 

αληαγωληζηηθόηεηαο ηεο πεξηνρή εθαξκνγήο 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.3 

Σίηινο ππνδξάζεο 

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

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.3.5 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε* 
Καλνληζκφο (ΔΔ) 1305/2013, άξζξν 19 
Καλνληζκφο (ΔΔ) 651/2014, άξζξν 14 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Δξάζεο 
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Καηά ηε δηάξθεηα θαηαγξαθήο ησλ αλαγθψλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ησλ δηαβνπιεχζεσλ κε δηαθνξεηηθέο 
νκάδεο ελδηαθέξνληνο, παξνπζηάζηεθε ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
θαηνίθσλ ζε νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ηεο ΠΔ Σξηθάισλ. πλεπψο θξίλεηαη αλαγθαία ε ελίζρπζε δξάζεσλ 
γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο πεξηνρέο απηέο.  
 
θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο είλαη ε παξνρή βαζηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ 
θαηνίθνπο νξεηλψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ λα αλαπηχμνπλ πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο, θνηλσληθέο θαη 
πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα πξνζειθχζνπλ θαη λένπο θαηνίθνπο θαη λα ηνλψζνπλ ηελ ηνπηθή 
νηθνλνκία. 
 
 Ζ ππνδξάζε αθνξά ηελ ίδξπζε επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ: 

• ρψξσλ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο 
• ρψξσλαζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
• ρψξσλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη εκςχρσζεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο 
• δξαζηεξηνηήησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

 
Οη Δπηιέμηκνη Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) πνπ εληζρχνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ππν-δξάζεο 

επηζπλάπηνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε Ηδησηηθψλ έξγσλ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη απφ ην δπλεηηθφ δηθαηνχρν κεηαπνίεζε ή/θαη ζπζθεπαζία/ηππνπνίεζε γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ, ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ, ηφηε ην επελδπηηθφ ζρέδην ζεσξείηαη φηη αθνξά ζηηο  ππνδξάζεηο 19.2.3.1 ή  19.2.2.2 
αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Αληίζηνηρα ν επελδπηηθφο θάθεινο ππνβάιιεηαη ζηελ Τπνδξάζε 
19.2.3.5 φηαλ αθνξά απνθιεηζηηθά ΚΑΓ εκπνξίαο. ρεηηθφ έγγξαθν   5125/16-7-2019  ηνπ  ΤΠΑΑΣ. 
 
Ζ παξερφκελε ζηήξημε αθνινπζεί ηνλ Καλνληζκφο (ΔΔ) 651/2014, άξζξν 14(Πεξηθεξεηαθφο ράξηεο εληζρχζεσλ) κε 
έληαζε ελίζρπζεο 55% γηα  κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηοησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ 
θαλνληζκφ θαη κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε, πνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 600.000,00€. 
 
Γεδνκέλνπ πσο γίλεηαη ρξήζε ηνπ αξ. 14 ηνπ Καλ. Δ.Δ.  651/2014: 
- ε εληζρπφκελε πξάμε ζα πξέπεη λα αθνξά «αξρηθή επέλδπζε» ζχκθσλα κε ηνλ ζρεηηθφ νξηζκφ ζηνλ Πίλαθαο 
επεμήγεζεο φξσλ θαη ζπληκήζεσλ ηεο πξφζθιεζεο 
- δελ είλαη επηιέμηκεο νη εληζρχζεηο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο θαη επνκέλσο ν εμνπιηζκφο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ 
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 
Ζ εθαξκνγή ηεο ππν-δξάζεο αθνξά ζηηο ινηπέο θαηεγνξίεο νη νπνίεο εμαηξνχληαη ηεο ππν-δξάζεο 19.2.2 ρσξίο λα 
απνξξίπηεη πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη ζηε δξάζε 19.2.2. 

Θεκαηηθή Καηεύζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

- Γηαθνξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.   

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππν-κέηξνπ 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 
Πξνυπνινγηζκφο 

104.545,45 1,99% 1,59% 

Γεκφζηα Γαπάλε 57.500,00 1,54% 1,14% 

Ηδησηηθή πκκεηνρή 47.045,45 3,08% 3,08% 

Πεξηνρή Εθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 

Ελ δπλάκεη δηθαηνύρνη 

Πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο . 

Κξηηήξηα επηινγήο 

 

  ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΥΤΘΤΑ 

1 
Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ 

(Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι 
Συςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων 

που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 
100 8 
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του τοπικοφ προγράμματοσ 
που εξυπθρετοφνται με τθν 
υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ) 

Συςχζτιςθ με το 70% των των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 
70 

Συςχζτιςθ με το 30% των των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 
30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο 
του  30% των ςτόχων που αφοροφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
0 

2 
Τίτλοι Σπουδϊν ςχετικοί με τθ 

φφςθ τθσ πρόταςθσ.  

Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

6 

Ρτυχίο ΙΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ 
φφςθ τθσ πρόταςθσ ι επαγγελματικι 

κατάρτιςθ τουλάχιςτον 200 ωρϊν 
ςχετικι με το αντικείμενο τθσ 

πρόταςθσ 

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευςθ 0 

3 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(Ρροθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ 

απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο 
ςχετικό με τθ φφςθ τθσ 

πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ 
εμπειρίασ βακμολογείται με 20 

μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 ζτθ) 
  6 

4 

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων 
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ 

υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

  6 

5 
Είδοσ επιχείρθςθσ (ςφμφωνα 
με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 

2003/361/ΕΚ) 

Ρολφ μικρζσ επιχειριςεισ 100 
4 

Μικρζσ επιχειριςεισ 50 

6 Ρροςταςία περιβάλλοντοσ  

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ 

μεγαλφτερο ι ίςο του 5% 
100 

6 
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ 
μικρότερο του 5% 

0 

7 

Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ 
πρόταςθσ/ Χριςθ καινοτομίασ 

και νζων τεχνολογιϊν 
(τουριςμόσ / υπθρεςίεσ) 

Οργανωτικι καινοτομία / καινοτομία 
ςτο προϊόν ι ςτθν διαχείριςθ και 
λειτουργία 

100 4 

8 Αφξθςθ κζςεων απαςχόλθςθσ 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία 
άνω των δφο (2) νζων κζςεων 
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ).  

100 

8 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία  
μίασ ζωσ 2 νζων κζςεων 
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ). 

60 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία 
ζωσ μίασ (1) νζασ κζςθσ 
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ). 

30 
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Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου δεν προβλζπεται 
δθμιουργία κζςεων εργαςίασ 

0 

9 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ 

υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 
αδειϊν 

100 

8 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 

απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 

αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ για απαραίτθτεσ 

γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ. 
30 

10 Σφςταςθ Φορζα 

Ζχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ 
τθσ επζνδυςθσ (εταιρεία, νομικό 
πρόςωπο κλπ) ι δεν απαιτείται 

ςφςταςθ φορζα 

100 

8 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που 
απαιτείται 

0 

11 
Εφαρμογι ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ και ποιοτικϊν 
ςθμάτων 

Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ 
και ποιοτικϊν ςθμάτων / προτφπων  

100 4 

12 
Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 

δικαιολογθτικά 

100 

10 

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 

13 
εαλιςτικότθτα 

χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

50 

10 Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του 

ζργου 
50 

14 
εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία 

του κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

100 

6 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 

0 

15 
Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ 
(ςφμφωνα με τθν Οδθγία 

75/268/ΕΟΚ) 

Ορεινι 100 

2 Mειονεκτικι 50 

Λοιπζσ περιοχζσ 0 
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16 Αναγκαιότθτα τθσ πράξθσ  

Δεν υπάρχει παρόμοια υπθρεςία / 
υποδομι ςτθν Τοπικι / Δθμοτικι 

Ενότθτα 
100 

2 
Υπάρχει παρόμοια υπθρεςία / 

υποδομι ςτθν Τοπικι / Δθμοτικι 
Ενότθτα 

0 

17 
Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με 

Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
2 

Πχι 0 

 
ΣΛΜΘ ΒΑΘ 40 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε ζρεηίδεηαη θαη δξα ζπκπιεξσκαηηθά θαη κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα κε ηελ 
δξάζε 19.2.3.3, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 

πκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλέξγεηα κε ζηφρνπο ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε φπσο δεκηνπξγία 
ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ζηήξημε αγξνηνπξηζκνχ – νηθνηερλίαο θαη ηα κέηξα 7.2, 7.4  & 7.5 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 φζνλ 
αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

 
ΔΡΑΘ 19.2.7.ΤΝΕΡΓΑΛΑ ΜΕΣΑΞΤ ΔΛΑΦΟΡΕΣΛΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ  

Σερληθά Δειηία Δξάζεωλ ΕΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο πλεξγαζία κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ παξαγόληωλ 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.7 

Σίηινο ππνδξάζεο 
Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, πξαθηηθψλ, δηεξγαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο δαζνπνλίαο 

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.7.2 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε* 
Καλνληζκφο (ΔΔ) 1305/2013, άξζξν 35 
Καλνληζκφο (ΔΔ) 1407/2013 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Δξάζεο 
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Όπσο θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηε SWOT αλάιπζε ε αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο φπσο θαη ηεο 
Διιάδαο βαίλεη επηδεηλνχκελε ιφγσ ηνπ ρακεινχ βαζκνχ ελζσκάησζεο ηεο θαηλνηνκίαο ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ 
επίπεδν, θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο δαπάλεο ζε απηή. Σν αγξνδηαηξνθηθφ ζχζηεκα ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη απφ 
επηρεηξήζεηο κηθξνχ κεγέζνπο ηφζν θπζηθνχ φζν θαη νηθνλνκηθνχ, πνπ ζπρλά εκθαλίδνπλ αδπλακία λα 
επελδχζνπλ ζηελ θαηλνηνκία, ζηελ έξεπλα θαη ζηελ ηερλνινγία γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 
πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, γεγνλφο πνπ αλαθέξεηαη θαη ζηελ εκπεηξνγλσκνζχλε πνπ εθπνλήζεθε απφ ην 
Δξγαζηήξην Αγξνηηθνχ Υψξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο / Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο.  
 
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο ππνδξάζεο ελζαξξχλεηαη θαη πξνσζείηαη ε έλαξμε θαη ιεηηνπξγία λέαο ζπλεξγαζίαο 
κεηαμχ, ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέσλ πξνεξρφκελσλ ηφζν απφ ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (γεσξγία, 
θηελνηξνθία θαη δαζνθνκία) φζν θαη απφ ηελ επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ή άιινπο θνξείο πνπ 
αζρνινχληαη κε ηνλ αγξνηηθφ, δαζηθφ ηνκέα θαη ηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ κε ζηφρν ηελ άκβιπλζε ή θαη επίιπζε 
πθηζηάκελσλ πξνβιεκάησλ, πνπ εληνπίδνληαη θπξίσο ζην αγξν-δηαηξνθηθφ ζχζηεκα θαη ζην πεξηβάιινλ κέζα 
ζην νπνίν απηφ ιεηηνπξγεί, ρξεζηκνπνηψληαο θαη αλαπηχζζνληαο παξάιιεια θαηλνηφκνπο κεζφδνπο. 
 
Ζ δξάζε βξίζθεη εθαξκνγή: 

- ηελ πξνψζεζε κεζφδσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ γεσξγηθνχ & δαζηθνχ 
ηνκέα, ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ θαη ινηπψλ δξψλησλ, πνπ ζηφρν έρνπλ ηε αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ κε 
αλαβαζκηζκέλε δηαηξνθηθή αμία ζηελ πεξίπησζε ησλ ηξνθίκσλ θαη αλαβαζκηζκέλα πνηνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ. 

Ζ θαηλνηνκία κπνξεί λα είλαη ηερλνινγηθή, κε ηερλνινγηθή ή θνηλσληθή, θαη κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε λέεο ή 
παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο. 

Οη Δπηιέμηκνη Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) πνπ εληζρχνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ππν-δξάζεο 
επηζπλάπηνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε Ηδησηηθψλ έξγσλ. Γελ είλαη επηιέμηκε ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ΔΚ. 
 
Ζ παξερφκελε ζηήξημε αθνινπζεί ηνλ Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 (DeMinimis) κε έληαζε ελίζρπζεο πνπ νξίδεηαη ζην 
65% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε, πνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 
200.000,00€. 

Θεκαηηθή Καηεύζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

Ζ αλσηέξσ δξάζε ζπλάδεη κε ηελ αθφινπζε ζεκαηηθή θαηεχζπλζε ηνπ  Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο: 
- Δλίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 

ππν-κέηξνπ 

Πνζνζηφ (%) ζε 
επίπεδν Σνπηθνχ 
Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο 384.615,38 7,30% 5,85% 

Γεκφζηα Γαπάλε 250.000,00 6,69% 4,95% 

Ηδησηηθή πκκεηνρή 134.615,38 8,80% 8,80% 

Πεξηνρή Εθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 

Ελ δπλάκεη δηθαηνύρνη 

 ρήκαηα ζπλεξγαζίαο θνξέσλ κε λνκηθή νληφηεηα ζηελ νπνία ζα πξνζδηνξίδεηαη ν επηθεθαιήο εηαίξνο θαη ζα 
δηαζέηνπλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο (ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο). Σα κέιε ησλ ζπλεξγαζηψλ δχλαηαη λα είλαη 
παξαγσγνί, ελψζεηο παξαγσγψλ, επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, κεηαπνηεηέο, έκπνξνη ιηαληθήο, Γήκνη, 
θαηαλαισηέο θαη νξγαλψζεηο ηνπο. 
Οη πλεξγαζίεο πνπ ζα ζπζηαζνχλ ζα έρνπλ λνκηθή νληφηεηα  ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Δζληθή Ννκνζεζία θαη 
ζα ζεζπίζνπλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο (χκθσλν πλεξγαζίαο) κε δηαθξηηέο δηαδηθαζίεο, ππνρξεψζεηο 
θαη δηθαηψκαηα θαζψο θαη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ  θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Κξηηήξηα επηινγήο 
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  ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΛΥΣΘ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α 
ΒΑΥΤΘΤ

Α 

1 

Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί 
ι ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που 
εξυπθρετοφνται με τθν υλοποίθςθ 

τθσ πρόταςθσ ) 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 
100 

14 

Συςχζτιςθ με το 70% των των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 
70 

Συςχζτιςθ με το 30% των των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 
30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο 
του  30% των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

0 

2 
Συμμετοχι ςυλλογικϊν ι 
ερευνθτικϊν φορζων ςτθ 

ςυνεργαςία  

Συμμετοχι ερευνθτικοφ φορζα 100 

14 
Συμμετοχι ςυλλογικοφ ι 

ςυνεργατικοφ φορζα 
50 

Κανζνα από τα παραπάνω 0 

3 
Αξιολόγθςθ ςυνεργατικοφ 

ςχθματιςμοφ  

(για κάκε μζλοσ δίδονται 10 
βακμοί -  μζγιςτοσ αρικμόσ 

βακμολογοφμενων μελϊν 10) 
  10 

4 

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων 
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ 

υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί 
τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

  10 

5 Σφςταςθ Φορζα 

Εχει ςυςτακεί ο φορζασ 
υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ 

(εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) 
ι δεν απαιτείται ςφςταςθ φορζα 

100 

12 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που 
απαιτείται 

0 

6 
Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ 

τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

 

100 

12 

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 

7 
εαλιςτικότθτα 

χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ 
επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

50 

10 Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ 

του ζργου 
50 

8 
εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του 

κόςτουσ 
100*(αιτοφμενο-

εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 
100 10 
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5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 

0 

9 
Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ 

Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
2 

Πχι 0 

10 
Ρρόβλεψθ ενεργειϊν δράςεων 

προβολισ  

Ναι 100 
6 

Πχι 0 

 
ΣΛΜΘ ΒΑΘ 40 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 

πλνπηηθά ε δξάζε έξρεηαη ζε ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηηο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο: 
   19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.4.3, 19.2.7.2. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 

Ζ δξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ην ΠΔΠ Θεζζαιίαο 2014-2020 θαη ηελ RIS3 ηεο 
Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο.  

 

Σερληθά Δειηία Δξάζεωλ ΕΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  πλεξγαζία κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ παξαγόληωλ 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.7 

Σίηινο ππνδξάζεο 

πλεξγαζία κεηαμχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ γηα δηνξγάλσζε θνηλψλ κεζφδσλ 
εξγαζίαο θαη ηε θνηλή ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ θαη πφξσλ θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη/ή ηελ εκπνξία ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ 

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.7.3 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε* 
Καλνληζκφο (ΔΔ) 1305/2013, άξζξν 35 
Καλνληζκφο (ΔΔ) 1407/2013 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Δξάζεο 

Όπσο θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηε SWOT αλάιπζε ε αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο φπσο θαη ηεο 
Διιάδαο βαίλεη επηδεηλνχκελε ιφγσ ηνπ ρακεινχ βαζκνχ ελζσκάησζεο ηεο θαηλνηνκίαο ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ 
επίπεδν, θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο δαπάλεο ζε απηή. Σν αγξνδηαηξνθηθφ ζχζηεκα ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη απφ 
επηρεηξήζεηο κηθξνχ κεγέζνπο ηφζν θπζηθνχ φζν θαη νηθνλνκηθνχ, πνπ ζπρλά εκθαλίδνπλ αδπλακία λα επελδχζνπλ 
ζηελ θαηλνηνκία, ζηελ έξεπλα θαη ζηελ ηερλνινγία γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο 
πξνζηηζέκελεο αμίαο. 
ηελ παξνχζα Τπνδξάζε εληζρχεηαη ε δεκηνπξγία ζπκπιεγκαηηθψλ ζρεκάησλ (clusters) θαη δηθηχσλ επηρεηξήζεσλ 
ζπκπιεξσκαηηθψλ ή νκνεηδψλ πξντφλησλ θαη αθνξά θπξίσο ελέξγεηεο, φπσο: 
α) Σνπηθφ χζηεκα Πνηφηεηαο Σνπξηζκνχ & Γαζηξνλνκίαο γηα ηε δεκηνπξγία πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο ζηνλ ηνπξηζκφ 
θαη ζηελ γαζηξνλνκία.  
β)  Γίθηπν Γξφκσλ ηνπ θξαζηνχ κε επηζθέςηκα  νηλνπνηία  γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 
πξντφληνοκέζσελεξγεηψλ πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο.  
γ) Γεκηνπξγία Διιεληθήο ζπζηάδαο (cluster) επηρεηξήζεσλ Ξχινπ θαη Δπίπινπ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σν cluster επηρεηξήζεσλ ζα ππνζηεξίδεηαη απφ δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ε νπνία ζα 
παξέρεη ην απαξαίηεην πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζα δηεπθνιχλεη ηηο ζπλαιιαγέο 
κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ.  
 
Ζ παξερφκελε ζηήξημε αθνινπζεί ηνλ Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 (DeMinimis) κε έληαζε ελίζρπζεο πνπ νξίδεηαη ζην 65% 
ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε, πνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 200.000,00€. 
 
Οη Δπηιέμηκνη Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) πνπ εληζρχνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ππν-δξάζεο επηζπλάπηνληαη 

ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε Ηδησηηθψλ έξγσλ.  
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Γελ είλαη επηιέμηκε ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ΔΚ. 
 
Ζ δξάζε αθνξά ζρήκαηα ζπλεξγαζίαο θνξέσλ κε λνκηθή νληφηεηα ζηελ νπνία ζα πξνζδηνξίδεηαη ν επηθεθαιήο 
εηαίξνο θαη ζα δηαζέηνπλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο (ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο). Σα κέιε ησλ ζπλεξγαζηψλ ζα 
είλαη κφλν επηρεηξήζεηο. 

Θεκαηηθή Καηεύζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

- Γηαζχλδεζε ηνκέσλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππν-κέηξνπ 
Πνζνζηφ (%) ζε 

επίπεδν Σνπηθνχ 
Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 
Πξνυπνινγηζκφο 

138.461,54 2,63% 2,10% 

Γεκφζηα Γαπάλε 90.000,00 2,41% 1,78% 

Ηδησηηθή πκκεηνρή 48.461,54 3,17% 3,17% 

Πεξηνρή Εθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 

Ελ δπλάκεη δηθαηνύρνη 

 
πλεξγαηηθά ζρήκαηα επηρεηξήζεσλ, ηα νπνία ζα απαξηίδνληαη απφ ηνπιάρηζηνλ δχν ελδηαθεξφκελνπο θνξείο 
(επηρεηξήζεηο ζπκπιεξσκαηηθψλ ή/θαη νκνεηδψλ πξντφλησλ) θαη ζα δηαζέηνπλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο 
(ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο). ηα ζρήκαηα απηά ζα πξνζδηνξίδεηαη ν επηθεθαιήο εηαίξνο (πληνληζηήο Φνξέαο) ηνπ 
ζπλεξγαηηθνχ ζρήκαηνο. 
Σν ζπλεξγαηηθφ ζρήκα ζα κπνξεί, είηε λα έρεη λνκηθή ππφζηαζε - Ννκηθφ Πξφζσπν είηε λα θαζνξίδεηαη ε κνξθή θαη 
ιεηηνπξγία ηνπ ζε έλα ζπκθσλεηηθφ ζχκπξαμεο/ζπλεξγαζίαο, κεηαμχ Φπζηθψλ ή Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, πνπ ζα 
αλαθέξεη ξεηψο θαη ζαθψο ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ επζπλψλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπλεξγαηηθνχ 
ζρήκαηνο. Αθνξά απνθιεηζηηθά κε γεσξγνχο 

Κξηηήξηα επηινγήο 

  ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΥΤΘΤΑ 

1 

Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι 
ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με 
τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ) 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 
100 

12 

Συςχζτιςθ με το 70% των των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 
70 

Συςχζτιςθ με το 30% των των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 
30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο 
του  30% των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

0 

2 
Αξιολόγθςθ ςυνεργατικοφ 

ςχθματιςμοφ  

(για κάκε μζλοσ δίδονται 10 
βακμοί -  μζγιςτοσ αρικμόσ 

βακμολογοφμενων μελϊν 10) 
  12 

3 

Εμπειρία του υπευκφνου ςτθν 
εκτζλεςθ και ςυντονιςμό ζργου 
ςυνεργαςίασ (ο υπεφκυνοσ ζχει 

ςυμμετάςχει τουλάχιςτον ςε ζνα ζργο 
ςυνεργαςίασ) 

Ναι 100 

8 
Πχι 0 
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4 
Ικανότθτα, εμπειρία και αξιοπιςτία 

των μελϊν  του δικτφου   

Ροςοςτό >50% των μελϊν τθσ 
ςυνεργαςίασ ζχει ςυμμετάςχει ςε 

άλλο ςχιμα ςυνεργαςίασ 
100 

12 
Ροςοςτό <50% των μελϊν τθσ 

ςυνεργαςίασ ζχει ςυμμετάςχει ςε 
άλλο ςχιμα ςυνεργαςίασ 

0 

5 
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων 

κεφαλαίων για τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ 
του επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

  8 

6 Σφςταςθ Φορζα 

Ζχει ςυςτακεί ο φορζασ 
υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ 

(εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) ι 
δεν απαιτείται ςφςταςθ φορζα 

100 

8 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που 
απαιτείται 

0 

7 
Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ 

τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

 

100 

12 
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 
εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

50 

12 Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ 

του ζργου 
50 

9 
εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του 

κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

100 

12 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 

0 

10 
Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ 

Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
2 

Πχι 0 

11 
Ρρόβλεψθ ενεργειϊν δράςεων 

προβολισ  

Ναι 100 
2 

Πχι 0 

 
ΣΛΜΘ ΒΑΘ 40 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 

πλνπηηθά ε δξάζε έξρεηαη ζε ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηηο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο: 
19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.4.3, 19.2.7.2. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 

Ζ δξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε:  
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- Σελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 3.γ - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο επέθηαζεο πξνεγκέλσλ ηθαλνηήησλ γηα 
ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 2014-2020. 
- Σελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 3.δ - ηήξημε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ΜΜΔ λα αλαπηχζζνληαη ζε πεξηθεξεηαθέο, 
εζληθέο θαη δηεζλείο αγνξέο, θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο θαηλνηνκίαο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 ηνπ Δ.Π. 
Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 2014-2020. 

 

Σερληθά Δειηία Δξάζεωλ ΕΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  πλεξγαζία κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ παξαγόληωλ 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.7 

Σίηινο ππνδξάζεο 
Οξηδφληηα θαη θάζεηε ζπλεξγαζία κεηαμχ θνξέσλ ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία, 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε βξαρέσλ αιπζίδσλ θαη ηνπηθψλ αγνξψλ 

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.7.7 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε* 
Καλνληζκφο (ΔΔ) 1305/2013, άξζξν 35 
Καλνληζκφο (ΔΔ) 1407/2013 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Δξάζεο 

ην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ ππνδξάζεοζα εληζρπζεί ε ζηήξημε ηεο νξηδφληηαο θαη θάζεηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θνξέσλ ζηελ αιπζίδα 
εθνδηαζκνχ (φπσο παξαγσγνί, ελψζεηο παξαγσγψλ, επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, κεηαπνηεηέο, έκπνξνη ιηαληθήο) κε ζθνπφ : 
- ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε βξαρείσλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ αιιά θαη  
- ηε δεκηνπξγία  ηνπηθψλ αγνξψλ (Αγνξψλ Παξαγσγψλ – Farmers’ Markets ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Δζληθή Ννκνζεζία)  
- ηελ πξνψζεζε πξνβνιή θαη εμσζηξέθεηα ησλ βξαρέσλ αιπζίδσλ θαη ηνπηθψλ αγνξψλ 
Όιεο νη ζπλεξγαζίεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ δπλάκεη ηεο ελ ιφγσ δξάζεο ζα έρνπλ ζθνπφ ηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο απεπζείαο ζην 
θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ρσξίο λα παξεκβάιινληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο κεζνιαβεηή, κεηαμχ παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή. Όιεο νη 
ζπλεξγαζίεο ζα είλαη λέεο θαη ζα έρνπλ ζθνπφ ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο κέζσ ιηαλνπσιεηψλ ζηνπο θαηαλαισηέο ή κέζσ 
ησλ Αγνξψλ Παξαγσγψλ.  
 
Ζ παξερφκελε ζηήξημε αθνινπζεί ηνλ Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 (DeMinimis) κε έληαζε ελίζρπζεο πνπ νξίδεηαη ζην 65% ησλ επηιέμηκσλ 
δαπαλψλ θαη κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε, πνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 200.000,00€. 
 
Οη Δπηιέμηκνη Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) πνπ εληζρχνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ππν-δξάζεο επηζπλάπηνληαη ζηε ζρεηηθή 

πξφζθιεζε Ηδησηηθψλ έξγσλ.  

 
Γελ είλαη επηιέμηκε ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ΔΚ. 
 
ρήκαηα ζπλεξγαζίαο θνξέσλ κε λνκηθή νληφηεηα ζηελ νπνία ζα πξνζδηνξίδεηαη ν επηθεθαιήο εηαίξνο θαη ζα δηαζέηνπλ εζσηεξηθφ 
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο (ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο). Σα κέιε ησλ ζπλεξγαζηψλ ζα είλαη κφλν επηρεηξήζεηο 

Θεκαηηθή Καηεύζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

- Πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ, 
εηαίξσλ θαη θξαηψλ.  

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππν-

κέηξνπ 

Πνζνζηφ (%) 
ζε επίπεδν 

Σνπηθνχ 
Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο 184.615,38 3,51% 2,81% 

Γεκφζηα Γαπάλε 120.000,00 3,21% 2,38% 

Ηδησηηθή πκκεηνρή 64.615,38 4,23% 4,23% 

Πεξηνρή Εθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 

Ελ δπλάκεη δηθαηνύρνη 

 
πλεξγαηηθά ζρήκαηα επηρεηξήζεσλ, ηα νπνία ζα απαξηίδνληαη απφ ηνπιάρηζηνλ δχν ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη ζα δηαζέηνπλ 
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εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο (ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο). ηα ζρήκαηα απηά ζα πξνζδηνξίδεηαη ν επηθεθαιήο εηαίξνο 
(πληνληζηήο Φνξέαο) ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζρήκαηνο. 
Σν ζπλεξγαηηθφ ζρήκα ζα κπνξεί, είηε λα έρεη λνκηθή ππφζηαζε - Ννκηθφ Πξφζσπν είηε λα θαζνξίδεηαη ε κνξθή θαη ιεηηνπξγία 
ηνπ ζε έλα ζπκθσλεηηθφ ζχκπξαμεο/ζπλεξγαζίαο, κεηαμχ Φπζηθψλ ή Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, πνπ ζα αλαθέξεη ξεηψο θαη ζαθψο 
ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ επζπλψλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζρήκαηνο.Aθνξά απνθιεηζηηθά 
γεσξγνχο θαη κεηαπνηεηέο. 

Κξηηήξηα επηινγήο 

  ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΥΤΘΤΑ 

1 

Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι 
ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με 
τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ) 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 
100 

14 

Συςχζτιςθ με το 70% των των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 
70 

Συςχζτιςθ με το 30% των των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 
30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο 
του  30% των ςτόχων που αφοροφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
0 

2 Αξιολόγθςθ ςυνεργατικοφ ςχθματιςμοφ  
(για κάκε μζλοσ δίδονται 10 
βακμοί -  μζγιςτοσ αρικμόσ 

βακμολογοφμενων μελϊν 10) 
  12 

3 

Εμπειρία του υπευκφνου ςτθν εκτζλεςθ 
και ςυντονιςμό ζργου ςυνεργαςίασ (ο 

υπεφκυνοσ ζχει ςυμμετάςχει τουλάχιςτον 
ςε ζνα ζργο ςυνεργαςίασ) 

Ναι 100 

12 
Πχι 0 

4 
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων 

για τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

  10 

5 Σφςταςθ Φορζα 

Ζχει ςυςτακεί ο φορζασ 
υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ 

(εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) ι 
δεν απαιτείται ςφςταςθ φορζα 

100 

10 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που 
απαιτείται 

0 

6 Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ 

τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

 

100 

14 

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 

7 
εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 
Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

50 12 
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Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ 

του ζργου 
50 

8 
εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του 

κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

100 

12 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 

0 

9 
Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ 

Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
4 

Πχι 0 

 
ΣΛΜΘ ΒΑΘ 40 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 

πλνπηηθά ε δξάζε έξρεηαη ζε ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηηο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο: 
19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.4.3, 19.2.7.2. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 

Ζ δξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε:  
- Σελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 3.γ - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο επέθηαζεο πξνεγκέλσλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ 
αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 2014-2020. 
- Σελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 3.δ - ηήξημε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ΜΜΔ λα αλαπηχζζνληαη ζε πεξηθεξεηαθέο, εζληθέο θαη 
δηεζλείο αγνξέο, θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο θαηλνηνκίαο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 
2014-2020. 

 

 

4. ΚΡΛΣΘΡΛΑ ΕΠΛΛΟΓΘ ΤΠΟΔΡΑΕΩΝ ΣΟΠΛΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

  ΚΙΤΘΙΟ 
ΔΑΣΕΙΣ ΡΟΥ 

ΑΦΟΑ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ 

1 

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

 19.2.1.1, 
19.2.1.2, 19.2.2.2,  

19.2.2.6, 
19.2.3.1,19.2.3.3, 
19.2.3.4, 19.2.3.5, 
19.2.7.2, 19.2.7.3, 

19.2.7.7,  

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των 
ςτόχων που αφορφν ςτθν 

υπο-δράςθ 
100 

 Αίτθςθ 
ενίςχυςθσ - 
Ρρόςκλθςθ 

Συςχζτιςθ με το 70% των 
των ςτόχων που αφοροφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
70 

Συςχζτιςθ με το 30% των 
των ςτόχων που αφοροφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό 
μικρότερο του  30% των 

ςτόχων που αφοροφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

0 

Μθ ςυςχζτιςθ τθσ 
επζνδυςθσ με το 

αντικείμενο που ζχει 
οριςτεί ωσ προτεραιότθτα 

τθσ υποδράςθσ  

 0 

2 Ο δικαιοφχοσ είναι κατά 19.2.2.2, 19.2.3.1,  Ναι 100  Βεβαίωςθ 
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κφριο επάγγελμα αγρότθσ ι 
εταιρικό ςχιμα αγροτϊν 

Πχι 0 

εγγραφισ ςτο 
Μθτρϊο 

Αγροτϊν και 
Αγροτικϊν 

Εκμεταλλεφςεω
ν (ΜΑΑΕ), Ε1 και 

Ε3.  

3 

Ρροϊκθςθ 
επιχειρθματικότθτασ  
ςυλλογικϊν φορζων 

(Συνεταιριςμοί, ΚοινΣΕΡ, 
κ.ά.). 

19.2.3.4,  

Ναι 100 

Καταςτατικό 
φορζα  Πχι 0 

4 
Τίτλοι Σπουδϊν ςχετικοί με τθ 

φφςθ τθσ πρόταςθσ.  

 19.2.2.2,  
19.2.2.6, 

19.2.3.1,19.2.3.3, 
19.2.3.4, 19.2.3.5,   

Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

 Ρτυχίο ι 
Βεβαίωςθ 
Σπουδϊν ι 
Βεβαίωςθ 

Επαγγελματικισ 
Κατάρτιςθσ 

Ρτυχίο ΙΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό 
με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ ι 
επαγγελματικι κατάρτιςθ 

τουλάχιςτον 200 ωρϊν 
ςχετικι με το αντικείμενο 

τθσ πρόταςθσ 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευςθ 

0 

5 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(Ρροθγοφμενθ 

αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ 
ςε αντικείμενο ςχετικό με τθ 

φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

19.2.2.2, 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  

 

 Ζναρξθ και ΚΑΔ 
από ΔΟΥ ι 
Βεβαίωςθ 

Επαγγελματικισ 
Κατάρτιςθσ 

6 

Συμμετοχι ςυλλογικϊν ι 
ερευνθτικϊν φορζων ςτθ 

ςυνεργαςία (δεν αφορά ςτθν 
υποδράςθ 19.2.7.3) 

 19.2.7.2, 

Συμμετοχι ερευνθτικοφ 
φορζα 

100 
 Αίτθςθ 

Στιριξθσ, 
Καταςτατικό 

φορζα ι 
ιδιωτικό 

ςυμφωνθτικό 
ςφμπραξθσ / 
ςυνεργαςίασ 

Συμμετοχι ςυλλογικοφ ι 
ςυνεργατικοφ φορζα 

50 

Κανζνα από τα παραπάνω 0 

7 

Συμμετοχι ςε υφιςτάμενα και 
τοπικά δίκτυα ομοειδϊν ι 

ςυμπλθρωματικϊν 
επιχειριςεων 

19.2.3.3,  

Ναι 100 Βεβαίωςθ  
ςυμμετοχισ  

από το ςχετικό 
Τοπικό Δίκτυο  

Πχι 0 

8 
Αξιολόγθςθ ςυνεργατικοφ 

ςχθματιςμοφ  
19.2.7.2, 19.2.7.3, 

19.2.7.7, 

(για κάκε μζλοσ δίδονται 10 
βακμοί -  μζγιςτοσ αρικμόσ 
βακμολογοφμενων μελϊν 

10) 

 0-100  
 

 Αίτθςθ 

Στιριξθσ, 
Καταςτατικό 
φορζα ι 
ιδιωτικό 
ςυμφωνθτικό 
ςφμπραξθσ 
/ςυνζργειασ 

9 

Εμπειρία του υπευκφνου 
ςτθν εκτζλεςθ και 
ςυντονιςμό ζργου 

ςυνεργαςίασ (ο υπεφκυνοσ 
ζχει ςυμμετάςχει 

τουλάχιςτον ςε ζνα ζργο 
ςυνεργαςίασ) 

 19.2.7.3, 
19.2.7.7, 

Ναι 100 Βιογραφικά 
ςθμειϊματα. 
Αποδεικτικά 

τεκμθρίωςθσ τθσ 
ςχετικισ 

εμπειρίασ του 
υπευκφνου  

Πχι 0 
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10 
Ικανότθτα, εμπειρία και 

αξιοπιςτία των μελϊν  του 
δικτφου   

 19.2.7.3, 

Ροςοςτό >50% των μελϊν 
τθσ ςυνεργαςίασ ζχει 

ςυμμετάςχει ςε άλλο ςχιμα 
ςυνεργαςίασ 

100 

 Αίτθςθ 

Στιριξθσ, 
Καταςτατικό 

φορζα ι 
ιδιωτικό 

ςυμφωνθτικό 
ςφμπραξθσ 

/ςυνζργειασ. 
Βιογραφικά 

ςθμειϊματα. 
Αποδεικτικά 

ςυμμετοχισ ςε 
παλαιότερα 

ςχιματα 
ςυνεργαςίασ.  

Ροςοςτό <50% των μελϊν 
τθσ ςυνεργαςίασ ζχει 

ςυμμετάςχει ςε άλλο ςχιμα 
ςυνεργαςίασ 

0 

11 

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων 
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ 

υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

19.2.2.2, 19.2.2.6, 
19.2.3.1,19.2.3.3, 
19.2.3.4, 19.2.3.5,  
19.2.7.2, 19.2.7.3, 

19.2.7.7, 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων 
επί τθσ ιδιωτικισ 

ςυμμετοχισ *100% 

 0-100  
 

 Βεβαίωςθ 

Τραπεηικοφ 
Ιδρφματοσ, 
Χαρτοφυλάκιο, 
Ζγκριςθ 
Δανείου, 
Υπεφκυνθ 
διλωςθ. 

12 
Είδοσ επιχείρθςθσ (ςφμφωνα 
με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 

2003/361/ΕΚ) 

19.2.2.2, 19.2.3.3, 
19.2.3.4, 19.2.3.5,   

Ρολφ μικρζσ επιχειριςεισ 100  Διλωςθ ςχετικά 
με τθν ιδιότθτα 

πολφ μικρισ, 
μικρισ ι 
μεςαίασ 

επιχείρθςθσ 
ςφμφωνα με το 

παράρτθμα 

Μικρζσ επιχειριςεισ 50 

Μεςαίεσ/μεγάλεσ 
επιχειριςεισ 

0 

13 
Ραραγωγι προϊόντων 

ποιότθτασ βάςει προτφπου 
(Βιολογικά, κλπ) 

19.2.2.2, 19.2.2.6, 
19.2.3.1, 

Ραραγωγι ςε ποςοςτό 
>30% 

100 
 Βεβαίωςθ 
Αρμόδιου 

Διοικθτικοφ 
Φορζα, Φορζα 
Ριςτοποίθςθσ 

και με 
ςυμβάςεισ 

μεταξφ 
παραγωγϊν και 

εν δυνάμει 
δικαιοφχων 

10%<Ραραγωγι ςε ποςοςτό 
<30% 

60 

Ραραγωγι ςε ποςοςτό 
<10% 

30 

14 
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν 

με τθν εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ. 

19.2.2.2, 19.2.3.1, 
19.2.3.4, 

 Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 
με 20% 

100  Αίτθςθ 

ςτιριξθσ, 
Ρροτιμολόγια / 

Ρροςφορζσ 

10% ≤ Ροςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ροςοςτό < 10% 30 

15 

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν 
με τθ χριςθ – εγκατάςταςθ – 

εφαρμογι ςυςτιματοσ 
εξοικονόμθςθσ φδατοσ 

19.2.2.2, 19.2.3.1, 
19.2.3.4, 

 Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 
με 20% 

100   Αίτθςθ 

ςτιριξθσ, 
Ρροτιμολόγια / 

Ρροςφορζσ 

10% ≤ Ροςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ροςοςτό < 10% 30 

16 Ρροςταςία περιβάλλοντοσ  
19.2.2.6, 19.2.3.3, 

19.2.3.5,   
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν 

με τθν προςταςία του 
100  Αίτθςθ 

ςτιριξθσ, 
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περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο 
ι ίςο του 5% 

Ρροτιμολόγια / 

Ρροςφορζσ  
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν 

με τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ μικρότερο 

του 5% 

0 

17 

Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ 
πρόταςθσ/ Χριςθ 

καινοτομίασ και νζων 
τεχνολογιϊν (μονάδεσ 

μεταποίθςθσ και βιοτεχνικζσ 
μονάδεσ) 

19.2.2.2, 19.2.2.6, 
19.2.3.1,19.2.3.3, 
19.2.3.4, 19.2.3.5,   

Το προϊόν χαρακτθρίηεται 
ωσ καινοτόμο 

100 

 Αίτθςθ Στιριξθσ 

Θ παραγωγικι διαδικαςία 
ςτο ςφνολό τθσ 

χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι 
προθγμζνθ, ι  αφορά ςε 

χριςθ ςυςτθμάτων 
αυτοματιςμοφ-ελζγχου-
καταγραφισ δεδομζνων 

ςτθν παραγωγικι 
διαδικαςία 

75 

Θ 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 

18 Αφξθςθ κζςεων απαςχόλθςθσ 
19.2.2.2, 19.2.3.1, 
19.2.3.3, 19.2.3.4, 

19.2.3.5,   

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 
προβλζπεται θ δθμιουργία 
άνω των δφο (2) νζων 
κζςεων απαςχόλθςθσ ςε 
Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ Μονάδεσ 
Εργαςίασ).  

100 

Αίτθςθ Στιριξθσ  

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 
προβλζπεται θ δθμιουργία  
μίασ ζωσ 2 νζων κζςεων 
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε 
(Ετιςιεσ Μονάδεσ 
Εργαςίασ). 

60 

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 
προβλζπεται θ δθμιουργία 
ζωσ μίασ (1) νζασ κζςθσ 
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε 
(Ετιςιεσ Μονάδεσ 
Εργαςίασ). 

30 

Με τθν υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου δεν 
προβλζπεται δθμιουργία 

0 
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κζςεων εργαςίασ 

19 
Συμβατότθτα με τθν τοπικι 

αρχιτεκτονικι 
19.2.3.3,  

Διατθρθτζο ι παραδοςιακό 
κτίριο 

100 
 ΦΕΚ 

Χαρακτθριςμοφ 
οικιςμοφ/ 

Ζγκριςθ ΕΡΑΕ / 
Βεβαίωςθ 
Αρμόδιου 

Φορζα για το 
διατθρθτζο 

κτιριο / 
ιςτορικζσ 

αναφορζσ κλπ. 

Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ  50 

20 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ 

υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ 

19.2.2.2,  
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 Στιριξθσ, 

Άδεια 
Λειτουργίασ, 

Άδεια 
Εγκατάςταςθσ, 
Άδεια Δόμθςθσ, 

Επιμζρουσ 
Άδειεσ / 

εγκρίςεισ, 
Αιτιςεισ για τθν 

ζκδοςθ των 
προθγουμζνων  

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 
/ αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ 
αρμόδιεσ αρχζσ για 

απαραίτθτεσ 
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 

άδειεσ. 

30 

21 Σφςταςθ Φορζα 

19.2.3.3, 19.2.3.4, 
19.2.3.5,  

19.2.7.2, 19.2.7.3, 
19.2.7.7, 

Ζχει ςυςτακεί ο φορζασ 
υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ 
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο 

κλπ) ι δεν απαιτείται 
ςφςταςθ φορζα 

100 

 Ζναρξθ ςτθ ΔΟΥ 
ι εκτφπωςθ 

TAXISNET 
Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ 

που απαιτείται 
0 

22 
Εφαρμογι ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ και ποιοτικϊν 
ςθμάτων 

19.2.3.1,19.2.3.3, 
19.2.3.4, 19.2.3.5,   

Εφαρμογι ςυςτθμάτων 
διαχείριςθσ και ποιοτικϊν 

ςθμάτων / προτφπων  
100 

 Αίτθςθ 
Στιριξθσ. 
Σχετικά 
προτιμολόγια / 
προςφορζσ ι 
πιςτοποιθτικό. 

23 
Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ   

 19.2.1.1, 
19.2.1.2, 19.2.2.2,  

19.2.2.6, 
19.2.3.1,19.2.3.3, 
19.2.3.4, 19.2.3.5,  
19.2.7.2, 19.2.7.3, 

19.2.7.7, 

Σαφινεια του περιεχομζνου 
τθσ πρόταςθσ και 

πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ 

βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

 

100 

 Αίτθςθ Στιριξθσ 
/ Δικαιολογθτικά 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα 

για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

 

50 
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Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ  και ελλείψεισ ωσ 
προσ τα απαιτοφμενα για τθ 

βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

24 
εαλιςτικότθτα 

χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

19.2.1.1,  
19.2.1.2, 19.2.2.2,  

19.2.2.6, 
19.2.3.1,19.2.3.3, 
19.2.3.4, 19.2.3.5,  
19.2.7.2, 19.2.7.3, 

19.2.7.7, 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο 
με το είδοσ και το μζγεκοσ 

του ζργου 
50 

 Αίτθςθ Στιριξθσ 

Ορκολογικόσ 
προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων 

υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

25 
εαλιςτικότθτα και 

αξιοπιςτία του κόςτουσ 

19.2.1.1, 
19.2.1.2, 19.2.2.2,  

19.2.2.6, 
19.2.3.1,19.2.3.3, 
19.2.3.4, 19.2.3.5,  
19.2.7.2, 19.2.7.3, 

19.2.7.7, 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 

5 
100 

 Αίτθςθ 
Στιριξθσ, 

προμετριςεισ, 
Ρροτιμολόγια / 

Ρροςφορζσ,  
Αναλυτικόσ 

προχπολογιςμό
σ  
 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 

10 
60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 

30 
30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 

30 
0 

26 
Ραροχι ςυμπλθρωματικϊν 

υπθρεςιϊν / προϊόντων 
19.2.3.3,  

Δυνατότθτα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν 

υπθρεςιϊν και 
δραςτθριοτιτων ςε ςχζςθ 

με τθν κφρια δραςτθριότθτα 
(π.χ. κατάλυμα και παροχι 

δραςτθριοτιτων 
εναλλακτικοφ τουριςμοφ) 

100 
 Αίτθςθ 

Στιριξθσ, 
Ρροτιμολόγια / 
Ρροςφορζσ 

27 
Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ 
(ςφμφωνα με τθν Οδθγία 

75/268/ΕΟΚ) 

19.2.2.2, 19.2.2.6, 
19.2.3.1,19.2.3.3, 
19.2.3.4, 19.2.3.5,   

Ορεινι 100 
Αίτθςθ Στιριξθσ, 

Οδθγία 
(ΕΟΚ) 75/268 

Mειονεκτικι 50 

Λοιπζσ περιοχζσ 0 

28 Αναγκαιότθτα τθσ πράξθσ  19.2.3.5,    

Δεν υπάρχει παρόμοια 
υπθρεςία / υποδομι ςτθν 
Τοπικι / Δθμοτικι Ενότθτα 

100 

Αίτθςθ Στιριξθσ, 
Ρρόςκλθςθ 

Υπάρχει παρόμοια 
υπθρεςία / υποδομι ςτθν 
Τοπικι / Δθμοτικι Ενότθτα 

0 

29 
Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με 

Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (RIS)  

19.2.1.1, 19.2.1.2, 
19.2.2.2, 19.2.2.6, 
19.2.3.1,19.2.3.3, 
19.2.3.4, 19.2.3.5, 

19.2.7.2,  
19.2.7.3, 19.2.7.7, 

Ναι 100 Αίτθςθ Στιριξθσ, 
Σχετικά Κριτιρια 

ΡΑΑ και RIS3 
Ρεριφζρειασ Θε

ςςαλίασ, 
Ραράρτθμα 
Ρρόςκλθςθσ 

"Επιλζξιμοι ΚΑΔ" 

Πχι 0 

30 
Σχετικι εμπειρία παρόχου 

ςτθν επαγγελματικι 
κατάρτιςθ 

19.2.1.1, 19.2.1.2, 

Ναι 100 Ζναρξθ ΔΟΥ, 
Βεβαίωςθ 
αρμοδίου 
φορζα για 

Πχι 0 
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υλοποίθςθ 
αντίςτοιχων 

προγραμμάτων  

31 
Διακεςιμότθτα υλικοτεχνικισ 

υποδομισ 
19.2.1.1,  19.2.1.2 

Διακζτει πιςτοποιθμζνεσ 
δομζσ μεταφοράσ γνϊςθσ 

από ΕΟΡΡΕΡ 100 

Σχετικό 
πιςτοποιθτικό 

ΕΟΡΡΕΡ, 
ςυμφωνθτικό 
μίςκωςθσ ι 

κατοχισ δομϊν  

Διακζτει πρόςβαςθ ςε 
πιςτοποιθμζνεσ δομζσ 50 

Κανζνα από τα παραπάνω 0 

32 
Διακεςιμότθτα 

εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ 
19.2.1.1,  19.2.1.2

, 

Ναι 100 Αίτθςθ Στιριξθσ 
και Ιδιωτικά 

Συμφωνθτικά 
Συνεργαςίασ 

ι/και 
Συμβάςεισ  

Πχι 0 

33 

Ωφελοφμενοι προγράμματοσ 
κατάρτιςθσ (απαιτείται ο 
κακοριςμόσ τθσ ομάδασ 

ςτόχου /προτεραιότθτασ ςτθν 
περιγραφι τθσ υπο-δράςθσ) 

19.2.1.1,  19.2.1.2
, 

Ναι 100 

Αίτθςθ Στιριξθσ  

Πχι 0 

34 
Ρρόβλεψθ ενεργειϊν 
δράςεων προβολισ  

 19.2.7.2, 
19.2.7.3, 

Ναι 100 Αίτθςθ Στιριξθσ. 
Ρροτιμολόγια / 

Ρροςφορζσ.  Πχι 0 
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5. ΔΛΕΤΚΡΛΝΘΕΛ ΕΠΛ ΣΩΝ ΚΡΛΣΘΡΛΩΝ ΕΠΛΛΟΓΘ 

 

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

 
Στθ ςκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ ελζγχεται θ ςυςχζτιςθ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ με το ςφνολο των 
ειδικϊν ι ςτρατθγικϊν ςτόχων που αφοροφν ςτο εγκεκριμζνο Τοπικό Ρρόγραμμα. Θ βακμολογία 
κα υπολογίηεται με ποςοςτιαία αναλογία επί τθσ 100,των ςτόχων που εξυπθρετοφνται. 

Για διευκόλυνςθ παρατίκενται οι ςτόχοι που αποτελοφν απόςπαςμα του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 
που βρίςκεται αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΟΤΔ ΚΕΝΑΚΑΡ Α.Ε. (www.kenakap.gr): 

Θβαςικι κεματικι κατεφκυνςθ τθσ τρατθγικισ Σοπικισ Ανάπτυξθσ CLLD/LEADER 2014-2020 για 
τθν ΡΕ Τρικάλων είναι θ: «Βελτίωςη τησ ανταγωνιςτικότητασ τησ αλυςίδασ αξίασ του 
αγροδιατροφικοφ τομζα και η ανάδειξη τησ τοπικήσ ταυτότητασ». 
 

Κεντρικόσ Θεματικόσ Άξονασ τθσ  
Στρατθγικισ Τοπικισ Ανάπτυξθσ CLLD/LEADER 2014-2020 

 
«Βελτίωςη τησ ανταγωνιςτικότητασ τησ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα και η 

ανάδειξη τησ τοπικήσ ταυτότητασ». 
 

 

Φυςικά θ εςτίαςθ ωσ βαςικισ κεματικισ κατεφκυνςθσ τθσ τρατθγικισ Σοπικισ Ανάπτυξθσ 
CLLD/LEADER 2014-2020 για τθν ΡΕ Τρικάλων ςτον «αγροδιατροφικό τομζα» δεν ςθμαίνει ότι κα 
πρζπει να παραγνωριςκοφν άλλοι επίςθσ ςθμαντικοί «αναπτυξιακοί ςτόχοι» που απορρζουν από 
τθν SWOT ανάλυςθ και τθν διαδικαςία Διαβοφλευςθσ για τθν περιοχι παρζμβαςθσ, όπωσ: 

 τθν υποςτιριξθ του τουριςμοφ και τθν αναβάκμιςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ  με νζεσ 
κεματικζσ ενότθτεσ (του γαςτρονομικοφ, του ςυμμετοχικοφ και του δθμιουργικοφ τουριςμοφ), 

 τθν υποςτιριξθ τθσ τοπικισ «μικρισ» επιχειρθματικότθτασ (μθ γεωργικζσ επιχειριςεισ) που 
ςυναντάται ςτθν Καλαμπάκα, τθν Ρφλθ και τθν Φαρκαδόνα αλλά και ςτα ςυνδεδεμζνα χωριά τθσ 
αγροτικισ περιφζρειασ, 

 τθν επιμόρφωςθ για τθν απόκτθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ και τθσ πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία, 
από αγρότεσ, επιχειριςεισ και επαγγελματίεσ, 

 τθν προϊκθςθ τθσ ψθφιοποίθςθσ και τθσ χριςθσ νζων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ ςτο 
«επιχειρείν» και ςτθν πρόλθψθ κινδφνου φυςικϊν καταςτροφϊν, 

 τθν ειςαγωγι τθσ καινοτομίασ και ανάλογων «ζξυπνων» και επιτυχθμζνων πρακτικϊν και 
απόκτθςθ ικανοτιτων και βελτίωςθ των μζςων για τον εντοπιςμό και ανάδειξθ «τοπικϊν πόρων», 

 τθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και τθν ανάδειξθ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ 
ωσ «πόρο» για τθν τοπικι οικονομία και τθν ενδυνάμωςθ τθσ «ταυτότθτασ» τθσ περιοχισ, 

 τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ 
ςυμβάλλοντασ παράλλθλα ςτθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και τθν επίτευξθ κοινωνικισ ςυνοχισ. 

Ζτςι κρίκθκε ςκόπιμο θ βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ να ςυνδεκεί ςυμπλθρωματικά με τισ 
ακόλουκεσ δευτερεφουςεσ κεματικζσ κατευκφνςεισ (Κεματικοφσ ςτόχουσ):  
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Κεματικόσ ςτόχοσ 1 
(Κ1): 

Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του 
αγροδιατροφικοφ τομζα. 

Κεματικόσ ςτόχοσ 2 
(Κ2): 

Διαςφνδεςθ τομζων και οικονομικϊν παραγόντων 

Κεματικόσ ςτόχοσ 3 
(Κ3): 

Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ 

Κεματικόσ ςτόχοσ 4 
(Κ4): 

Ρροϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ, τθσ Συνεργαςίασ, τθσ Δικτφωςθσ και τθσ 
ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ μεταξφ διαφορετικϊν περιοχϊν, εταίρων και 
κρατϊν. 

Κεματικόσ ςτόχοσ 5 
(Κ5): 

Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και ενίςχυςθ του 
τουριςτικοφ προϊόντοσ 

Κεματικόσ ςτόχοσ 6 
(Κ6): 

Διατιρθςθ - βελτίωςθ των πολιτιςτικϊν ςτοιχείων τθσ περιοχισ 

Κεματικόσ ςτόχοσ 7 
(Κ7): 

Θ ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και των καινοτόμων πρακτικϊν 

Κεματικόσ ςτόχοσ 8 

(Κ8): 

Θ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ 
πλθκυςμοφ  

Κεματικόσ ςτόχοσ 9 

(Κ9): 

Ενίςχυςθ δράςεων και παρεμβάςεων για το περιβάλλον και τθν κλιματικι 
αλλαγι 

 

Με βάςθ τισ ανωτζρω κεματικζσ κατευκφνςεισ διαμορφϊνεται μια ςυνεκτικι ςτρατθγικι θ οποία 
κζτει ωσ γενικό αναπτυξιακό ςτόχο τθν: «Αναδιάταξη του τοπικοφ αγροδιατροφικοφ μοντζλου και 
αξιοποίηςη των ςυνεργειών και των αλληλοςυνδζςεων που επιφζρει μεταξφ των τριών τομζων 
οικονομικήσ δραςτηριότητασ για την προώθηςη τησ βιώςιμησ ανάπτυξησ και διαμόρφωςησ τησ 
ιδιαίτερησ ταυτότητασ τησ περιοχήσ παρζμβαςησ». 

Γενικόσ Αναπτυξιακόσ Στόχοσ: 

 

«Αναδιάταξη του τοπικοφ αγροδιατροφικοφ μοντζλου και αξιοποίηςη των ςυνεργειών και των 
αλληλοςυνδζςεων που επιφζρει μεταξφ των τριών τομζων οικονομικήσ δραςτηριότητασ για την 

προώθηςη τησ βιώςιμησ ανάπτυξησ και διαμόρφωςησ και ανάδειξησ τησ ιδιαίτερησ ταυτότητασ τησ 
περιοχήσ παρζμβαςησ». 

Αυτόσ ο γενικόσ ςτόχοσ μπορεί να εξειδικευτεί ςε ζξι (6) τρατθγικοφσ τόχουσ οι οποίοι καλφπτουν 
τουσ επιμζρουσ τομείσ του προγράμματοσ:  

τρατθγικόσ ςτόχοσ 1 
(1): 

Αξιοποίθςθ τθσ αγροτικισ παραγωγισ και βελτίωςθ τθσ αλυςίδασ αξίασ 
του αγροδιατροφικοφ τομζα. 

τρατθγικόσ τόχοσ 2 
(2): 

Ροιοτικι βελτίωςθ αναβάκμιςθ και κεματικι διεφρυνςθ του παρεχόμενου 
τουριςτικοφ προϊόντοσ. 

τρατθγικόσ τόχοσ 3 
(3): 

Ανάδειξθ τθσ φυςικισ & πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ και χριςθ του 
πολιτιςτικοφ αποκζματοσ ωσ «πόρο» για τθν τοπικι οικονομία και τθν 
ενδυνάμωςθ τθσ «ταυτότθτασ» τθσ περιοχισ, 
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τρατθγικόσ τόχοσ 4 
(4): 

Βελτίωςθ των ικανοτιτων και των μζςων για τον εντοπιςμό και ανάδειξθ 
«τοπικϊν πόρων» από τουσ οποίουσ κα προζλκουν ιδιότυπα προϊόντα 
(αγακά και υπθρεςίεσ) με προϊκθςθ τθσ μεταφοράσ γνϊςεων και τθσ 
ειςαγωγισ τθσ τεχνολογικισ & οργανωτικισ καινοτομίασ. 

τρατθγικόσ τόχοσ 5 
(5): 

Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ με τθν βελτίωςθ των 
ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ 
ςυμβάλλοντασ παράλλθλα ςτθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και τθν 
επίτευξθ κοινωνικισ ςυνοχισ με παράλλθλθ καταπολζμθςθ των 
κοινωνικϊν ανιςοτιτων. 

τρατθγικόσ τόχοσ 6 
(6): 

Υποςτιριξθ τθσ «τοπικισ επιχειρθματικότθτασ» και ενδυνάμωςθσ τθσ 
δραςτθριοποίθςθσ «ςυλλογικϊν ςχθμάτων» κακϊσ και τθσ ζννοιασ του 
«ςυνεργατικισ επιχειρθματικότθτασ». 

Σε επιχειρθςιακό επίπεδο θ επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων κα επιτευχκεί μζςω τθσ προϊκθςθσ 
εννιά (9) ειδικϊν ςτόχων : 
 

Ειδικόσ τόχοσ 1 
(Ε1): 

Αφξθςθ του βακμοφ τυποποίθςθσ & μεταποίθςθσ αγροτικϊν προϊόντων και 
βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ των υφιςτάμενων παραγωγικϊν μονάδων. 

Ειδικόσ τόχοσ 2 
(Ε2): 

Βελτίωςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και προϊκθςθ τθσ παραγωγισ. 

Ειδικόσ τόχοσ 3 
(Ε3): 

Ενίςχυςθ τθσ παραγωγισ επϊνυμων, βιολογικϊν και πιςτοποιθμζνων 
προϊόντων. 

Ειδικόσ τόχοσ 4 
(Ε4): 

Μεταφορά γνϊςθσ και καινοτομίασ και αναβάκμιςθ δεξιοτιτων και 
ανκρϊπινου κεφαλαίου ςτον τομζα τθσ γεωργίασ και τθσ κτθνοτροφίασ 

Ειδικόσ τόχοσ 5 
(Ε5): 

Θ προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ, τθσ Συνεργαςίασ, τθσ Δικτφωςθσ και τθσ 
ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ μεταξφ διαφορετικϊν περιοχϊν, εταίρων και 
κρατϊν 

Ειδικόσ τόχοσ 6 
(Ε6): 

Βελτίωςθ και ποιοτικι αναβάκμιςθ των υπαρχουςϊν τουριςτικϊν υποδομϊν 
και υπθρεςιϊν και εμπλουτιςμόσ του παρεχόμενου τουριςτικοφ προϊόντοσ, 

Ειδικόσ τόχοσ 7 
(Ε7): 

Αντιμετϊπιςθ των φυςικογενϊν πιζςεων ςτο φυςικό περιβάλλον παράλλθλα 
με τθν ανάδειξθ και ιπια αξιοποίθςθ των φυςικϊν οικοςυςτθμάτων και 
πολιτιςμικϊν ςτοιχείων τθσ περιοχισ. 

Ειδικόσ τόχοσ 8 
(Ε8): 

Θ υποςτιριξθ τθσ «τοπικισ επιχειρθματικότθτασ» με προϊκθςθ τθσ 
τεχνολογικισ και οργανωτικισ καινοτομίασ. 

Ειδικόσ τόχοσ 9 
(Ε9): 

Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ 
πλθκυςμοφ ςυμβάλλοντασ παράλλθλα ςτθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και 
τθν επίτευξθ κοινωνικισ ςυνοχισ 

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

Ο 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 
Μθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων, εφόςον πλθροί ςωρευτικά τισ ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ:  

α) Είναι κάτοχοσ αγροτικισ εκμετάλλευςθσ και υποβάλει διλωςθ ΟΣΔΕ, δθλαδι ζχει δραςτθριότθτα 
που αποτυπϊνεται. 
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β) Αςχολείται επαγγελματικά με αγροτικι δραςτθριότθτα ςτθν εκμετάλλευςι του τουλάχιςτον κατά 
30% του ςυνολικοφ ετιςιου χρόνου εργαςίασ του.  

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

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

ε) Τθρεί λογιςτικά βιβλία, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.»  

Τα ανωτζρω τεκμθριϊνονται από τθν προςκόμιςθ κατά περίπτωςθ: 

 Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων (ΜΑΑΕ).  

 Ε1 και Ε3. 

 

3. Προϊκθςθ  επιχειρθματικότθτασ ςυλλογικϊν φορζων (υνεταιριςμοί, ΚΟΛΝΕΠ, κ.α.)  

Θ εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν προςκόμιςθ του αντίςτοιχου καταςτατικοφ (ι ςχζδιο 

αυτοφ για τουσ υπό ςφςταςθ φορείσ) του δικαιοφχου φορζα που υποδθλϊνει τθ ςυλλογικι, 

ςυνεργατικι ι ςυνεταιριςτικι μορφι του δικαιοφχου, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

Κακϊσ και από τθν εγγραφι ςτο αντίςτοιχο μθτρϊο όπου απαιτείται. 

4. Σίτλοι πουδϊν ςχετικοί με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ.  

Θ εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν προςκόμιςθ: 

 Τίτλου ςπουδϊν ΑΕΙ / ΤΕΙ ςχετικϊν με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ 

 Ρτυχίο ΙΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ ι Βεβαίωςθ επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσδιάρκειασ τουλάχιςτον 200 ωρϊν ςχετικι με το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ 

Στθν περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων θ καλφτερθ επίδοςθ μεταξφ του Ρροζδρου, Δ/ντα Συμβοφλου, 

Διαχειριςτι ι Νόμιμου εκπροςϊπου. 

5. Επαγγελματικι εμπειρία (Προθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο 

ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

Θ εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν προςκόμιςθ: 

 Βεβαίωςθσ Ζναρξθσεργαςιϊν και ΚΑΔ από Δ.Ο.Υ. ι ΑΑΔΕ (εκτφπωςθ taxisnet)ι/και 

 Βεβαίωςθ εργοδότθ/φορζα (π.χ. ΟΑΕΕ, ΕΦΚΑ) για το χρόνο προχπθρεςίασ, αςφάλιςθσ ι τον 
αρικμό ενςιμων ςτθ ςχετικι απαςχόλθςθ, ςυνοδευόμενθ από οποιοδιποτε ζγγραφο 
δθμοςίου φορζα που αποδεικνφει τισ θμζρεσ αςφάλιςθσ κακϊσ και το αντικείμενό τθσ (π.χ. 
Λογαριαςμό Αςφαλιςμζνου από ΙΚΑ, Βεβαίωςθ ΕΦΚΑ κτλ)  

Στθν περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων θ καλφτερθ επίδοςθ μεταξφ του Ρροζδρου, Δ/ντα Συμβοφλου, 

Διαχειριςτι ι Νόμιμου εκπροςϊπου. (μζγιςτθ δυνατι βακμολογία: 100) 
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6.  υμμετοχι ςυλλογικϊν ι ερευνθτικϊν φορζων ςτθ ςυνεργαςία (δεν αφορά 

τθνσυποδράςθ 19.2.7.3) 

 

Θ εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται, πζραν από τθν περιγραφι ςτο αντίςτοιχο πεδίο τθσ αίτθςθσ 

ςτιριξθσ, από τθν προςκόμιςθ του καταςτατικοφ του φορζα, είτε του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ τθσ 

ςφμπραξθσ / ςυνεργαςίασ το οποίο αποδεικνφει τθν ςυμμετοχι είτε ερευνθτικοφ φορζα ςτθ 

ςυνεργαςία με βακμολογία 100 βακμϊν, είτε ςυλλογικοφ ι ςυνεργατικοφ φορζα, με βακμολογία 50 

βακμϊν. Σε περίπτωςθ απουςίασ ςυλλογικϊν ι ερευνθτικϊν φορζων, το κριτιριο βακμολογείται με 

0 βακμοφσ.  

 

7. υμμετοχι ςε υφιςτάμενα και δίκτυα ομοειδϊν ι ςυμπλθρωματικϊν επιχειριςεων 

 

Θ εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν προςκόμιςθ ςχετικισ βεβαίωςθσ ενεργοφ μζλουσ ςτο 

Δίκτυο ομοειδϊν ι ςυμπλθρωματικϊν επιχειριςεων με αναφορά και ςτο ςυνολικό αρικμό των 

ενεργϊν μελϊν του. 

 

8. Αξιολόγθςθ ςυνεργατικοφ ςχθματιςμοφ  

Εξετάηεται θ περιγραφι του αντίςτοιχου πεδίου τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ. Ελζγχεται ο αρικμόσ των 

μελϊν του Συνεργατικοφ ςχθματιςμοφ και για κάκε μζλοσ δίδονται 10 βακμοί. Ο  μζγιςτοσ αρικμόσ 

των βακμολογοφμενων μελϊν είναι 10. Για τθν εκπλιρωςθ του κριτθρίου κα πρζπει να 

προςκομίηεται Καταςτατικό του φορζα ι το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςφμπραξθσ /ςυνεργαςίασ, όπου 

προκφπτει ο αρικμόστων μελϊν του Συνεργατικοφ ςχθματιςμοφ. 

9. Εμπειρία του υπευκφνου ςτθν εκτζλεςθ και ςυντονιςμό ζργου ςυνεργαςίασ (ο υπεφκυνοσ 

ζχει ςυμμετάςχει τουλάχιςτον ςε ζνα ζργο ςυνεργαςίασ) 

Εξετάηεται θ περιγραφι του αντίςτοιχου πεδίου τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ. Για τθν εκπλιρωςθ του 

κριτθρίου κα πρζπει να προςκομίηεται ςχετικό Βιογραφικό ςθμείωμα, κακϊσ και αποδεικτικά 

τεκμθρίωςθσ τθσ ςχετικισ εμπειρίασ του υπευκφνου, (π.χ. βεβαίωςθ εργοδότθ / φορζα) για 

ςυμμετοχι ς’ ζνα τουλάχιςτον ζργο ςυνεργαςίασ όπωσ ορίηονται προθγοφμενα ςτο Κριτιριο 

«Επαγγελματικι Εμπειρία». 

10. Λκανότθτα, εμπειρία και αξιοπιςτία των μελϊν  του δικτφου   

Εξετάηεταιεάν  το ποςοςτότων μελϊν του προτεινόμενου Συνεργατικοφ ςχθματιςμοφ που ζχει 

ςυμμετάςχει ςε άλλο ςχιμα ςυνεργαςίασείναι τουλάχιςτον το 50% (μζγιςτθ βακμολογία), μζςω τθσ 

αξιολόγθςθσ των ακολουκϊν ςτοιχείων: 

 θ ςχετικι ςυμπλιρωςθ τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ,  

 το Καταςτατικό του φορζα ι ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςφμπραξθσ /ςυνεργαςίασ, 

 τα Βιογραφικά ςθμειϊματα, και 

 ςχετικά αποδεικτικά ςυμμετοχισ ςε παλιότερα ςχιματα ςυνεργαςίασ. 
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11. Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων για τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ 

ςχεδίου 

Βακμολογείται το ποςοςτό ιδίων κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ του δικαιοφχου αφοφ 
εξεταςτεί θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ . Τα ανωτζρω τεκμθριϊνονται 
από Υπεφκυνθ Διλωςθ ι Ζγκριςθ δανείουιΒεβαίωςθ κατακζςεων Τραπεηικοφ Ιδρφματοσ, 
Χαρτοφυλάκιο κτλ. ι/και ςυνδυαςμό τουσ. 

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

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

Τα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ, απαιτείται να ζχουν θμερομθνία ζκδοςθσμεταγενζςτερθτθσ 
θμερομθνίασ δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ. 

Άμεςα διακζςιμα κεφάλαια εκτόσ από τισ βεβαιϊςεισ κατακζςεων, φπαρξθ μετοχϊν, τίτλων κ.α., 

αποτελεί και θζγκριςθ δανείου. 

Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου τα ανωτζρω,  μπορεί να εξετάηονται και ςε επίπεδο εταίρων.  Σε 

αυτι τθν περίπτωςθ απαιτείται και Υπεφκυνθ Διλωςθ του Νομίμου εκπροςϊπου ςτθν οποία να 

δθλϊνεται ότι ςε περίπτωςθ ζνταξθσ κα ακολουκιςει αντίςτοιχθ αφξθςθ κεφαλαίου. 

Σε περίπτωςθ ςυνδικαιοφχων ςε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ, απαιτείται θ Υπεφκυνθ 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 Καν (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 απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ)  και με μορφι που δεν 
ενζχει ςτοιχεία κρατικισ ενίςχυςθσ. Πταν γίνεται χριςθ Υπεφκυνθσ 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. Θ ζγκριςθ δανείου πρζπει να είναι μετά τθν θμερομθνία 
υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ και πριν τθν ζνταξθ, ϊςτε να μθν αναιρείται ο χαρακτιρασ 
κινιτρου. 

Κάκε δυνθτικόσ δικαιοφχοσ μπορεί να πραγματοποιιςει πράξθ με προχπολογιςμό ςτα μζγιςτα 
επιτρεπόμενα όρια, ωςτόςοαπαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζνταξθ μιασ πράξθσ αποτελεί θ 
διακεςιμότθτα των πόρων τθσ Ρρόςκλθςθσ.  

Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ χριςθσ του ΚΑΝ. 1407/2014, δεν μπορεί να υποβλθκεί πρόταςθ με 
δθμόςια δαπάνθ άνω των 200.000 ευρϊ. 
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12. Είδοσ επιχείρθςθσ (ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ) 

Ελζγχεται εάν θ επιχείρθςθ χαρακτθρίηεται ωσΜΜΕ, ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ2003/361/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003,ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 
μεςαίων  επιχειριςεων. 
Για το ςκοπό αυτό πρζπει να υποβλθκεί από το δικαιοφχο υπεφκυνθ διλωςθ ςχετικά με τα 
ςτοιχεία που αφοροφν τθν ιδιότθτα τθσ πολφ μικρισ, μικρισ ι μεςαίασ επιχείρθςθσ που παρατίκεται 
ςτο Ραράρτθμα 10 τθσ πρόςκλθςθσ . 
 
Τα ανωτζρω κα ελεγχκοφν βάςει των φορολογικϊν και οικονομικϊν ςτοιχείων που υποβάλλονται 
(Ε1, Ν, Ε3, κτλ). 
 
Πςον αφορά τισ υποδράςεισ 19.2.2.2, 19.2.3.3, 19.2.3.4 και 19.2.3.5 ενιςχφονται μόνο μικρζσ και 
πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, ςυνεπϊσ θ μθδενικι τιμι του κριτθρίου αποτελεί κριτιριο αποκλειςμοφ 
του δικαιοφχου από το πρόγραμμα 
 

13. Παραγωγι προϊόντων ποιότθτασ βάςει προτφπου (Βιολογικά,  πιςτοποιθμζνα κλπ) 

Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ, όπου περιγράφεται θ 

παραγωγι βιολογικϊν προϊόντων και άλλων πιςτοποιθμζνων φυτικϊν προϊόντων, οίνων ι ηωικϊν 

προϊόντων προερχόμενων από ειδικζσ εκτροφζσ ι προϊόντων που παράγονται με ςφςτθμα 

ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ, κακϊσ και το ποςοςτό τουσ επί των ςυνολικϊν παραγόμενων 

προϊόντων.  

Τα ανωτζρω τεκμθριϊνονται από Βεβαίωςθ Αρμόδιου Διοικθτικοφ Φορζα, Φορζα Ριςτοποίθςθσ και 

με ςυμβάςεισ μεταξφ παραγωγϊν και εν δυνάμει δικαιοφχων. 

Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ που πλθροφν ιδθ το κριτιριο:  

 Αίτθςθ ςτιριξθσ.  

 Παράρτθμα 3, (Ζντυπο 03α)_Αίτθςθ τιριξθσ - υμπλθρωματικά ςτοιχεία  

 Βεβαίωςθ Αρμόδιου Διοικθτικοφ Φορζα ςχετικά με τθν πιςτοποίθςθ τθσ ιδιοπαραγόμενθσ 
πρϊτθσ φλθσ.  

 Συμβάςεισ ι προςφμφωνα μεταξφ παραγωγϊν και εν δυνάμει δικαιοφχων ςτθν περίπτωςθ 
μθ φπαρξθσ ίδιασ παραγωγισ που κα ςυνοδεφονται από αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά τθσ 
πρϊτθσ φλθσ  

 Βεβαίωςθ Φορζα Ριςτοποίθςθσ για τα παραγόμενα προϊόντα  

 Ε3 ι οποιαδιποτε άλλο ςχετικό ζγγραφο αποδεικνφει επαρκϊσ το ποςοςτό των 
παραγόμενων προϊόντων ποιότθτασ ςε ςχζςθ με τθ ςυνολικι παραγόμενθ ποςότθτα.  

 
Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ το κριτιριο κα τθρείται ζπειτα από τθν υλοποίθςθ τθσ 
πρόταςθσ κακϊσ και για τισ υπό ίδρυςθ επιχειριςεισ:  

 Αίτθςθ ςτιριξθσ.  

 Παράρτθμα 3, (Ζντυπο 03α)_Αίτθςθ τιριξθσ - υμπλθρωματικά ςτοιχεία  

 Παράρτθμα 6_Τπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου (ςε περίπτωςθ Νομικοφ προςϊπου θ 
Υπεφκυνθ Διλωςθ υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόςωπο), ςτο πλαίςιο υποχρζωςθσ 
επίτευξθσ των μακροχρόνιων υποχρεϊςεων.  

 Οποιοδιποτε ςχετικό ζγγραφο με το οποίο μπορεί να υπολογιςτεί το ποςοςτό των 
παραγόμενων προϊόντων ποιότθτασ ςε ςχζςθ με τθ ςυνολικι παραγόμενθ ποςότθτα.  
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14. Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ κακϊσ και οι τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ των προτεινόμενων δαπανϊν. Για τθν τεκμθρίωςθ των δαπανϊν κα πρζπει να 

προςκομίηονται τα αντίςτοιχα προτιμολόγια/ προςφορζσ. 

Σθμειϊνεται ότι θ Ραραγωγι Θλεκτρικισ Ενζργειασ από ΑΡΕ(ςφμφωνα με τον Ν 2773/1999) είναι θ 
Θλεκτρικι Ενζργεια προερχόμενθ από: 

1. Τθν εκμετάλλευςθ Αιολικισ ι Θλιακισ Ενζργειασ ι βιομάηασ ι Βιοαερίου  
2. Τθν εκμετάλλευςθ Γεωκερμικισ Ενζργειασ, εφόςον το δικαίωμα εκμετάλλευςθσ του 

ςχετικοφ Γεωκερμικοφ Δυναμικοφ ζχει παραχωρθκεί ςτον ενδιαφερόμενο, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ. 

3. Τθν εκμετάλλευςθ τθσ Ενζργειασ από τθν Θάλαςςα. 
4. Τθν εκμετάλλευςθ Υδάτινου Δυναμικοφ με Μικροφσ Υδροθλεκτρικοφσ Στακμοφσ μζχρι 10 

MW. 
5. Συνδυαςμό των ανωτζρω. 
6. Τθ Συμπαραγωγι, με χριςθ των Ρθγϊν Ενζργειασ, των (1) και (2) και ςυνδυαςμό τουσ. 

ε περίπτωςθ χριςθσ του Άρκρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 δεν είναι επιλζξιμεσ οι ενιςχφςεισ για 

παραγωγι ενζργειασ και επομζνωσ ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ 

ενζργειασ. 

 

15. Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθ χριςθ – εγκατάςταςθ – εφαρμογι ςυςτιματοσ 

εξοικονόμθςθσ φδατοσ 

Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ. Για τθν τεκμθρίωςθ των 

δαπανϊν κα πρζπει να προςκομίηονται τα αντίςτοιχα προτιμολόγια/ προςφορζσ. 

Βακμολογείται το ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθ χριςθ – εγκατάςταςθ – εφαρμογι 

ςυςτιματοσεξοικονόμθςθσ φδατοσ, ςτο ςφνολο του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ. 

 

16. Προςταςία περιβάλλοντοσ (ςτισ περιπτϊςεισ όπου δεν γίνει θ χριςθ των ανωτζρω) 

 

Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ και κα ελζγχεται θ βελτίωςθ 
του περιβαλλοντικοφ προφίλ των επιχειριςεων, θ άμβλυνςθ των επιπτϊςεων ςτθν κλιματικι 
αλλαγι, όπωσ και ο περιοριςμόσ των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου και του ενεργειακοφ 
αποτυπϊματοσ. Για τθν τεκμθρίωςθ των δαπανϊν κα πρζπει να προςκομίηονται τα αντίςτοιχα 
προτιμολόγια/ προςφορζσ και να ςυμπεριλαμβάνονται ςτον αναλυτικό επιλζξιμο προχπολογιςμό 
τθσ πρόταςθσ.  
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Βακμολογείται το ποςοςτό των δαπανϊν ςχετικϊν με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ςε ςχζςθ 

με το ςυνολικό εγκεκριμζνο προχπολογιςμό και κα υπολογίηονται ςε κλίμακα επί τθσ % ςε ςχζςθ με 

το όριο του 5%.  

Οι επενδφςεισ που ςυμβάλλουν ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, ενδεικτικά, είναι :  

 θ εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (π.χ. ISO 14000, EMAS)  

 θ εγκατάςταςθ, χριςθ, εφαρμογι ςυςτθμάτων εξοικονόμθςθσ φδατοσ  

 θ εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ανάκτθςθσ ενζργειασ  

 θ ενεργειακι αναβάκμιςθ κτιρίων / εγκαταςτάςεων και τα ςυςτιματα εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ (κερμομόνωςθ, φωτιςμόσ LED, ενεργειακά κουφϊματα, βιοκλιματικόσ 
(πακθτικόσ) ςχεδιαςμόσ, ςυςτιματα ενεργειακισ διαχείριςθσ κτιρίων / εγκαταςτάςεων, 
αντικατάςταςθ ενεργοβόρου εξοπλιςμοφ / ςυςκευϊν με νζο ανϊτερθσ ενεργειακισ κλάςθσ / 
υψθλότερθσ απόδοςθσ κ.α.)  

 θ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΡΕ).  
 
ε περίπτωςθ χριςθσ του Άρκρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 δεν είναι επιλζξιμεσ οι ενιςχφςεισ για 

παραγωγι ενζργειασ και επομζνωσ ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ 

ενζργειασ. 

17. Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ καινοτομίασ και νζων τεχνολογιϊν 

(μονάδεσ μεταποίθςθσ και βιοτεχνικζσ μονάδεσ) 

Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ, Ειδικότερα, εξετάηεται εάν 
τα προτεινόμενα ζργα πλθροφν τουσ όρουσ που περιγράφονται ςτον ακόλουκο Οριςμό τθσ 
Καινοτομίασ: 
 
«Θ Καινοτομία 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.  
Μια Καινοτόμα 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). 
 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  
 
Ωσ τεχνολογικι καινοτομία ορίηεται:  
 
α. Θ 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. Θ ειςαγωγι ςτθν επιχείρθςθ μίασ νζασ ι ςθμαντικά βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ παραγωγισ, 
μεκόδου παροχισ και διανομισ ι διαδικαςίασ υποςτιριξθσ για τα αγακά ι τισ υπθρεςίεσ. Το 
αποτζλεςμα (τθσ διαδικαςίασ) κα πρζπει να είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο τθσ παραγωγισ, 
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τθν ποιότθτα των προϊόντων ι το κόςτοσ παραγωγισ και διανομισ. Κακαρά 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. Οι μεταβολζσ κακαρά αιςκθτικισ φφςεωσ δεν 
περιλαμβάνονται.  
 
ΜΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  
 
Οργανωτικι 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.  
 
Μθ 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  
 
Ο κατάλογοσ είναι ενδεικτικόσ και δεν εξαντλεί όλεσ τισ περιπτϊςεισ.  
 
1. Βιομθχανία / Ραραγωγι  
 
Καινοτομία προϊόντοσ / διαδικαςίασ  

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

 Χριςθ νζων φιλικϊν προσ το περιβάλλον υλικϊν 
Ρροϊόντα βιοτεχνολογίασ  

 Νζεσ ενεργειακζσ τεχνολογίεσ ςτον πρωτογενι τομζα  

 Φάρμακα βιολογικισ βάςθσ  

 Νζεσ διαγνωςτικζσ μζκοδοι ςτθν ιατρικι ι ςτθν παραγωγι  

 Τεχνολογίεσ αιςκθτιρων  

 Ρροϊόντα για τθν παροχι προςταςίασ του χριςτθ ι περιβάλλοντοσ  

 Συςτιματα ολικισ διαχείριςθσ απορριμμάτων ι αποβλιτων  

 Αξιοποίθςθ απορριμμάτων / αποβλιτων.  

 Μείωςθ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ανά μονάδα προϊόντοσ / υπθρεςίασ  

 Ενςωμάτωςθ «πράςινων» τεχνολογιϊν ςτθν παραγωγικι / παροχι υπθρεςιϊν  

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

 Συςτιματα 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  

 
2. Εμπόριο - Χονδρικό Εμπόριο  
 
Καινοτομία «προϊόντοσ» ι διαδικαςίασ  
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 Ειςαγωγι οικολογικϊν προϊόντων ςτθ ςειρά των αγακϊν  

 Νζα είδθ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ  

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

 Ρϊλθςθ απευκείασ ςτον πελάτθ - Θλεκτρονικι ανταλλαγι προϊόντων  

 Μείωςθ ενεργειακοφ «αποτυπϊματοσ» παραγωγικϊν διαδικαςιϊν  

 Μζκοδοι εντοπιςμοφ και ελζγχου των φορτίων  

 Ψθφιακόσ χειριςμόσ προϊόντων  

 Ειςαγωγι καναλιϊν άμεςθσ επανατροφοδότθςθσ μεταξφ πελάτθ-παραγωγοφ  

 Θλεκτρονικοί κατάλογοι (π.χ. ςε οπτικοφσ δίςκουσ)  

 Κζντρα 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  

 Υπθρεςίεσ βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ πρωτότυπου προϊόντοσ / διεργαςίασ / παροχισ 
υπθρεςίασ.  

 Ανάπτυξθ και παροχι υπθρεςιϊν εξομοίωςθσ και μοντελοποίθςθσ.  

 Εξϋ αποςτάςεωσ ςυντιρθςθ λογιςμικοφ και παροχι ςυμβουλϊν  

 Ραροχι 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 τθλε-ιατρικισ  
 
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:  
 

 Τα 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.  

 Θ 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  

 Οι 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 
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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. 
 

18. Αφξθςθ κζςεων απαςχόλθςθσ 

Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ.  

Επιςθμαίνεται ότι κατά το ςχεδιαςμό τθσ αφξθςθσ των κζςεων απαςχόλθςθσ, πρζπει να 
λαμβάνονται υπόψθ τα όςα ορίηονται ςτθν ΥΑ 13214 (30.11.2017) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 
με τθν υπ.Αρ. 7888/14.09.18 απόφαςθ (άρκρο 16). 
 

19. υμβατότθτα με τθν τοπικι αρχιτεκτονικι 

Εξετάηονται δφο επιμζρουσ κριτιρια:  
α) αν το κτίριο ςτο οποίο κα υλοποιθκεί το ζργο χαρακτθρίηεται Διατθρθτζο ι παραδοςιακό. Για τθν 
τεκμθρίωςθ του Διατθρθτζου κτθρίου απαιτείται θ Βεβαίωςθ χαρακτθριςμοφ από τθν αρμόδια 
Υπθρεςία. Για τθν τεκμθρίωςθ του παραδοςιακοφ απαιτείται ζγκριςθ των αρχιτεκτονικϊν ςχεδίων 
από ΕΡΑΕ για περιοχζσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ. Για περιοχζσ που δεν εμπίπτουν 
ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ, απαιτοφνται, ιςτορικζσ αναφορζσ, ι οποιαδιποτε άλλθ πθγι από τθν 
οποία προκφπτει ο ςυγκεκριμζνοσ χαρακτθριςμόσ.  
 
β) αν θ περιοχι χαρακτθρίηεται ωσ παραδοςιακόσ οικιςμόσ/ιςτορικόσ τόποσ. Για τθν τεκμθρίωςθ 

απαιτείται το ΦΕΚ χαρακτθριςμοφ του οικιςμοφ. 

 

20. Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ 

Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ.Θ 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 Στιριξθσ.  
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Σε 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. Σθμειϊνεται ότι ςτθν πρόταςθ κα πρζπει να υπάρχουν ςε αντίγραφο οι 
αρικμοί πρωτοκόλλου των αιτιςεων. 
 
Για τθν τεκμθρίωςθ των ανωτζρω υποβάλλονται κατά περίπτωςθ: 

 Άδεια Λειτουργίασ ι απαλλαγισ ι υπεφκυνθσ διλωςθσ ζναρξθσ λειτουργίασ,  

 Άδεια Εγκατάςταςθσ (εφόςον απαιτείται),  

 Άδεια Δόμθςθσ,  

 Επιμζρουσ Άδειεσ, εγκρίςεισ  

 Αιτιςεισ για τθν ζκδοςθ των προθγοφμενων  
 

21. φςταςθ Φορζα 

Εξετάηεται εάν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ (εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ)  που κα είναι αρμόδιοσ για 
τθν εκτζλεςθ/υλοποίθςθ τθσ πράξθσ.  
Για το ςκοπό αυτό προςκομίηεται θ Βεβαίωςθ Ζναρξθσ Εργαςιϊν από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. ι ςχετικι 

εκτφπωςθ από TAXISNET. 

Τα ανωτζρω ιςχφουν και ςε περίπτωςθ ατομικισ επιχείρθςθσ. 

22. Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν ςθμάτων 

Εξετάηεται θ περιγραφι του αντίςτοιχου πεδίου τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ, για τθν τεκμθρίωςθ των 

οποίων κα πρζπει να προςκομιςτοφν τα αντίςτοιχα προτιμολόγια/ προςφορζσ και να 

ςυμπεριλαμβάνονται οι ςχετικζσ δαπάνεσ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ι των ποιοτικϊν ςθμάτων 

ςτον αναλυτικό προχπολογιςμό τθσ πρόταςθσ.  

Σε περίπτωςθ υφιςτάμενθσ επιχείρθςθσ με εφαρμογι ςυςτιματοσ, προςκομίηεται το αντίςτοιχο 

πιςτοποιθτικό για τθν εκπλιρωςθ του κριτθρίου. 

23. αφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

Ελζγχεται αφενόσ, θ ςαφινεια ι μθ του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ (Αίτθςθ Στιριξθσ και 
Ραράρτθμα αυτισ) και αφετζρου, θ πλθρότθται μθ (ελλείψεισ) ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν τα αναγραφόμενα ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ και το 
Ραράρτθμά τθσ. 
 
Διευκρινίηεται ότι, προτάςεισ θ οποίεσ ζχουν ςαφινεια περιεχομζνου, αλλά εμφανίηουν ελλείψεισ 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά, βακμολογοφνται με μθδζν (0). 
 

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 
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επιλεξιμότθτασ του ΡΑΑ 2014-2020βάςει τθσ ωριμότθτασ και τθσ ετοιμότθτασ υλοποίθςθσ. Επίςθσ 
κα ελζγχεται ο ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου κακϊσ 
και το χρονοδιάγραμμα βάςθ του μεγζκουσ του ζργου. 
 
Ρροςοχι: Βακμολογοφνται ακροιςτικά τα δφο υποκριτιρια. 
 

25. Ρεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ 

Εξετάηεταιθ πλθρότθτα του προχπολογιςμοφ (αν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία υποζργα / κόςτθ 

για τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου) και αν θ κοςτολόγθςθ τθσ πράξθσ είναι εφλογθ με τθν 

επιςφναψθ δικαιολογθτικϊν που να αποδεικνφουν το «εφλογο κόςτοσ» των αιτοφμενων προσ 

ενίςχυςθ δαπανϊν.  

Οι δαπάνεσ, ωσ προσ το εφλογο του κόςτουσ τουσ, αξιολογοφνται με χριςθ κατάλλθλου ςυςτιματοσ 

αξιολόγθςθσ, όπωσ δαπάνεσ αναφοράσ (πίνακασ τιμϊν Μονάδασ), ζρευνα ςτο διαδίκτυο, ςφγκριςθ 

των διαφόρων προςφορϊν ι διαςταυρωτικόσ ζλεγχοσ προςφορϊν ομοειδϊν προϊόντων άλλων 

πράξεων από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ. 

Επίςθσ, θ ΟΤΔ 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). Οι ςυγκρίςιμεσ προςφορζσ αφοροφν ομοειδι και εφάμιλλα προϊόντα. Θ ΟΤΔ 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 ΟΤΔ να αποδζχεται, τθν μοναδικότθτα ι τθν υψθλι ποιότθτα ι τισ ειδικζσ 

προδιαγραφζσ  που προςφζρει το προμθκευόμενο προϊόν.  

Πςον αφορά ςτισ δαπάνεσ που αφοροφν κτιριακζσ υποδομζσ και περιβάλλοντα χϊρου ο ζλεγχοσ του 

«εφλογου κόςτουσ» κα πραγματοποιείται μζςω ςχετικϊν εγκεκριμζνων Ρινάκων Τιμϊν Μονάδασ 

«24_Ρίνακασ τιμϊν μονάδασ για καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ».  

Για όλεσ τισ κτιριακζσ δαπάνεσ, απαιτείται θ υποβολι αναλυτικϊν προμετριςεων, κακϊσ και 

αρχιτεκτονικϊν ςχεδίων. 

 

26. Παροχι ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν / προϊόντων 

Εξετάηεται θ περιγραφι του αντίςτοιχου πεδίου τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσςτισ προτάςεισ των 

υποδράςεων, όπου περιγράφεται ο τρόποσ με τον οποίο δίνεται θ δυνατότθτα παροχισ 

ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν και δραςτθριοτιτων ςε ςχζςθ με τθν κφρια δραςτθριότθτα (π.χ. 
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κατάλυμα και παροχι δραςτθριοτιτων εναλλακτικοφ τουριςμοφ). Τα ανωτζρω τεκμθριϊνονται από 

ςχετικζσ δαπάνεσ ι προτιμολόγια. 

27. Χωροκζτθςθ τθσ Πράξθσ (φμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ) 
 
Ρροκφπτει από τθν εξζταςθ των ςχετικϊν πεδίων τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ και αφορά τθν χωροκζτθςθ 
τθσ πράξθσ εντόσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ (Ρίνακασ Τοπικϊν Κοινοτιτων και ςχετικόσ Χάρτθσ 
περιοχισ παρζμβαςθσ) ωσ εξισ :  

 Ορεινζσ περιοχζσ, βακμολογοφνται με 100  

 Μειονεκτικζσ περιοχζσ, βακμολογοφνται με 50  

 Λοιπζσ περιοχζσ, βακμολογοφνται με 0.  
 

28. Αναγκαιότθτα τθσ Πράξθσ 

Εξετάηεται από τθν περιγραφι ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ αν υπάρχει ι όχι παρόμοια υπθρεςία / 

υποδομι ςτθν περιοχι τθσ Τοπικισ ι Δθμοτικισ Κοινότθτασ. Τεκμθριϊνεται με ςχετικι βεβαίωςθ 

αρμόδιασ αρχισ/φορζα (π.χ. Επιμελθτιριο, Εμπορικόσ ςφλλογοσ, Δθμόςια / Δθμοτικι αρχι, κ.α.). 

 

29. υςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ 

Εξετάηεται θ ςυςχζτιςθ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ με τθν εκνικι ςτρατθγικι για τθν Ζξυπνθ 
Εξειδίκευςθ 2014-2020 RIS 3  τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ και ειδικά με τουσ εξισ τομείσ 
προτεραιότθτασ ςε περιφερειακό επίπεδο (περεταίρω πλθροφορίεσ ςτο 
http://www.thessaly.gov.gr): 

 Αγροδιατροφικό ςφμπλεγμα 

 Δθμιουργικόσ τουριςμόσ  

 Ρεριβάλλον Ενζργεια  

 Αποκατάςταςθ & προθγμζνεσ υπθρεςίεσ υγείασ  

 Μζταλλο & δομικά υλικά  
 

Θ εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν αιτιολόγθςθ ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ τθσ ςυνάφειασ του 
ςχεδίου με τθν ςτρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (RIS) τθσ Ρεριφζρεια Θεςςαλίασ.  
 
Για τθ ςυςχζτιςθ και ςυνάφεια τθσ πρόταςθσ με τθ RIS3, ζχουν οριςκεί ςτο Ραράρτθμα 20 

"Επιλζξιμοι ΚΑΔ" ςυνθμμζνο τθσ πρόςκλθςθσ ποιοι ΚΑΔ αντιςτοιχοφν με τουσ τομείσ προτεραιότθτασ 

ςτθ Ρεριφερειακι Στρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ 2014-2020 RIS3. 

 

30. χετικι εμπειρία παρόχου ςτθν επαγγελματικι κατάρτιςθ 

Ρροκφπτει από τθν εξζταςθ των ςχετικϊν πεδίων τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ, όπου εξετάηεται εάν ο 

φορζασ παροχισ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ζχει υλοποιιςει τουλάχιςτον τρία (3) ζργα 

επαγγελματικισ κατάρτιςθστθν τελευταία πενταετία. Για τθν τεκμθρίωςθ των ανωτζρω κα πρζπει να 

προςκομίηονται κατά περίπτωςθ: 

 Ζναρξθ ςτθν Δ.Ο.Υ./ΚΑΔ ι/και  

 Ριςτοποίθςθ παρόχου από δθμόςιο φορζα  

 Βεβαίωςθ αρμόδιου φορζα για υλοποίθςθ αντίςτοιχων προγραμμάτων. 
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31. Διακεςιμότθτα υλικοτεχνικισ υποδομισ 

Ρροκφπτει από τθν εξζταςθ των ςχετικϊν πεδίων τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ, όπου εξετάηεται εάν ο 

φορζασ παροχισ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσδιακζτει πιςτοποιθμζνεσ δομζσ μεταφοράσ γνϊςθσ 

από ΕΟΡΡΕΡ(πιςτοποιθτικό ςε ιςχφ) ι πρόςβαςθ ςε αυτζσ. Τα ανωτζρω τεκμθριϊνονται από τθν 

προςκόμιςθ κατά περίπτωςθ: 

 Ιδιωτικϊν Συμφωνθτικϊν Μίςκωςθσ ι Κατοχισ και 

 Φωτογραφικι Τεκμθρίωςθ 

 Βεβαίωςθ πιςτοποιθμζνθσ δομισ από δθμόςιο φορζα (ςε ιςχφ)  
 

 

32. Διακεςιμότθτα εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ  

Ρροκφπτει από τθν εξζταςθ των ςχετικϊν πεδίων τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ, όπουεξετάηεται εάν ο 

φορζασ παροχισ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσδιακζτει επαρκζσ εκπαιδευτικό προςωπικό για τθν 

υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ.Τα ανωτζρω τεκμθριϊνονται από τθν προςκόμιςθ κατά περίπτωςθ: 

 Ιδιωτικϊν Συμφωνθτικϊνςυνεργαςίασ ι/και  

 Συμβάςεισ. 

 

33. Ωφελοφμενοι προγράμματοσ κατάρτιςθσ (απαιτείται ο κακοριςμόσ τθσ ομάδασ ςτόχου / 

προτεραιότθτασ ςτθν περιγραφι τθσ υποδράςθσ) 

 

Ρροκφπτει από τθν εξζταςθ των ςχετικϊν πεδίων τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ, όπου εξετάηεται εάν ο 

φορζασ παροχισ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ζχει κακορίςει ςαφϊσ τθν ομάδα ςτόχου / 

προτεραιότθτασ κατάρτιςθσ. 

 

34. Πρόβλεψθ ενεργειϊν δράςεων προβολισ  

Ρροκφπτει από τθν εξζταςθ του ςχετικοφ πεδίου τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ και τεκμθριϊνεται από τθν 

φπαρξθ αντίςτοιχων δαπανϊν / προτιμολογίων. 

Στισ περιπτϊςεισ πράξεων που ενιςχφονται βάςει των κανονιςμϊν (ΕΕ) 651/2014 (άρκρο 14) οι  

ανωτζρω δαπάνεσ δεν είναι επιλζξιμεσ 

6. ΔΛΕΤΚΡΛΝΛΕΛ ΕΠΛ ΣΩΝ ΑΠΑΛΣΟΤΜΕΝΩΝ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΩΝ 

Γενικά: 

1. Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά μποροφν να είναι πρωτότυπα, ακριβι αντίγραφα ι νομίμωσ 

επικυρωμζνα. Σε περίπτωςθ υποβολισ φωτοαντιγράφων κα πρζπει επιπλζον να υποβάλλεται 

υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία να αναφζρεται ότι "τα φωτοαντίγραφα που προςκομίηονται ςτο 

φάκελο υποψθφιότθτασ είναι πιςτά αντίγραφα των πρωτοτφπων". 
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2. Οι απαιτοφμενεσ Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ είναι τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), 

όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι νομικό πρόςωπο, τισ ςχετικζσ 

Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που αφοροφν το ίδιο το νομικό πρόςωπο υπογράφει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ 

αυτοφ. 

3. Δικαιολογθτικά αλλοδαπϊν υποψθφίων, εφόςον εκδίδονται από αλλοδαπι αρχι πρζπει να είναι 

επίςθμα μεταφραςμζνα ςτα ελλθνικά. Σε 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 

Υπεφκυνθ 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. 

 


