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ΜΕΡΟ Αϋ
Α.1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΠΡΟΚΘΡΤΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΕΩΝ
Α.1.1 ΕΠΑΛΘ 2014-2020 – Προτεραιότθτα 4: «Αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ εδαφικισ ςυνοχισ» - ΣΑΠΣοΚ
– CLLD
Το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Αλιείασ και Θάλαςςασ 2014 – 2020 (ΕΡΑΛΘ 2014 – 2020), αξιοποιϊντασ τουσ
πόρουσ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Θάλαςςασ και Αλιείασ (ΕΤΘΑ) και ςτο πλαίςιο τθσ Ολοκλθρωμζνθσ Χωρικισ
Ανάπτυξθσ, ςτοχεφει ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ περιοχϊν αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ. Ζνα μζςο επίτευξθσ του
ςτόχου αυτοφ, είναι θ υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων πολυταμειακϊν ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ υπό τθν
ευκφνθ τοπικϊν φορζων, (Άρκρο 32 του Καν. ΕΕ 1303/2013) ςε ςυνζργεια με άλλα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), οι οποίεσ κυμαίνονται από επικεντρωμζνεσ ςτθν αλιεία ζωσ και ευρφτερεσ
ςτρατθγικζσ που απευκφνονται ςτθ διαφοροποίθςθ των αλιευτικϊν περιοχϊν. Ρροβλζπεται να υλοποιθκοφν
παρεμβάςεισ που ομαδοποιοφνται υπό τουσ ακόλουκουσ αναπτυξιακοφσ ςτόχουσ:




Τουσ ςτόχουσ του Ε.Ρ. Αλιεία 2014-2020 για προϊκθςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, τθσ κοινωνικισ
ζνταξθσ, τθσ δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ και τθσ ςτιριξθσ τθσ κινθτικότθτασ του εργατικοφ
δυναμικοφ ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ και για διαφοροποίθςθ των δραςτθριοτιτων τθσ αλιείασ. Επίςθσ
εναρμονίηεται με τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ για αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ βιωςιμότθτασ των
αλιευτικϊν επιχειριςεων, για ενίςχυςθ τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ, τθσ καινοτομίασ και τθσ
μεταφοράσ γνϊςθσ, για επαγγελματικι κατάρτιςθ και τθσ προϊκθςθ νζων επαγγελματικϊν
δεξιοτιτων, για βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ τθσ αγοράσ για προϊόντα αλιείασ, και τζλοσ, για ενκάρρυνςθ
των επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ μεταποίθςθσ και τθσ εμπορίασ.
Διαφοροποίθςθ των δραςτθριοτιτων ςτο πλαίςιο τθσ αλιείασ και ςε άλλουσ τομείσ τθσ καλάςςιασ
οικονομίασ.

Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ των ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ, με τθν εφαρμογι τθσ Τοπικισ Ανάπτυξθσ με τθν
Ρρωτοβουλία των Τοπικϊν Κοινοτιτων (ΤΑΡΤοΚ - CLLD), το ΕΤΘΑ δφναται να χρθματοδοτιςει Ιδιωτικζσ
επενδφςεισ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ των αλιευτικϊν περιοχϊν, επιλεγμζνων περιοχϊν παρζμβαςθσ.
Α.1.2. Σοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ Ν. Μεςςθνίασ
Οι ςτόχοι και θ ςτρατθγικι του τοπικοφ προγράμματοσ οφείλουν να λαμβάνουν ωσ ειςροζσ και να
εναρμονίηονται με τουσ αντίςτοιχουσ ςτόχουσ και ςτρατθγικζσ τθσ ΕΕ για τθν Ευρϊπθ 2020 και τισ αντίςτοιχεσ
εκνικζσ πολιτικζσ αλλά και να ενςωματϊνουν τισ ιδζεσ και απόψεισ τοπικϊν φορζων και τοπικοφ πλθκυςμοφ,
όπωσ αυτζσ διατυπϊκθκαν κατά τθ διαδικαςία των διαβουλεφςεων, να μεγιςτοποιοφν τα πλεονεκτιματα και
τισ ευκαιρίεσ και να ελαχιςτοποιοφν τα μειονεκτιματα και τισ αρνθτικζσ παραμζτρουσ τθσ περιοχισ
παρζμβαςθσ. Με τον τρόπο αυτό διαςφαλίηεται αντίςτοιχα:





θ ςυνάφεια και θ ςυμπλθρωματικότθτα με τισ χωρικζσ και κεματικζσ προτεραιότθτεσ ςε περιφερειακό,
εκνικό και ΕΕ επίπεδο
θ ςυνζπεια του τοπικοφ ςχεδίου με τισ απαιτιςεισ και τισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ
θ επιβεβαίωςθ τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ και των φορζων του ωσ ςτρατθγικοφ
εργαλείου ςχεδιαςμοφ και όχι μόνο εφαρμογισ
θ εγκυρότθτα και θ αποτελεςματικότθτα του ςχεδιαςμοφ του τοπικοφ προγράμματοσ

Το τοπικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τζςςερισ (4) Άξονεσ Στρατθγικισ (Α.Σ.), οι οποίοι είναι :
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Α.Σ.1. Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγρο-διατροφικοφ τομζα (Δ.Θ.Κ)
Α.Σ.2. Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ
(Κ.Θ.Κ.) ο οποίοσ αποτελεί τθν Κφρια Θεματικι Κατεφκυνςθ του τοπικοφ προγράμματοσ.
Α.Σ.3. Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ (Δ.Θ.Κ)
Α.Σ.4. Διατιρθςθ - βελτίωςθ των πολιτιςτικϊν ςτοιχείων τθσ περιοχισ (Δ.Θ.Κ)
Οι Γενικοί Στόχοι (Γ.Σ.), με βάςθ τουσ οποίουσ προςεγγίηεται θ ςτρατθγικι του τοπικοφ προγράμματοσ είναι 4,
οι οποίοι εξειδικεφονται ςε 16 ειδικοφσ (Ε.Σ.) :
Γ.Σ.1 : Αξιοποίθςθ ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων περιοχισ παρζμβαςθσ και διαςφνδεςθ τουσ ωσ μζςου
ανάδειξθσ τοπικισ ταυτότθτασ
Ρεριλαμβάνει τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ :
Ε.Σ.1.1 Διαςφνδεςθ τοπικϊν παραγωγικϊν δυνατοτιτων του πρωτογενοφσ τομζα με τουσ
παραγωγισ, ιδιαίτερα με τθ μεταποίθςθ και τον τριτογενι τομζα
Ε.Σ.1.2 Διαςφνδεςθ περιβαλλοντικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων περιοχισ με τθν τοπικι

επιχειρθματικότθτα

Ε.Σ.1.3 Ρροςταςία περιβάλλοντοσ και διαςφάλιςθ φιλικϊν περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν ςτθν
διαδικαςία
Ε.Σ.1.4

Ρροϊκθςθ τοπικισ ταυτότθτασ

Ε.Σ.1.5

Αναπλάςεισ, αναδείξεισ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ

άλλουσ τομείσ

παραγωγικι

Γ.Σ.2 : Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ υφιςτάμενων επιχειριςεων, διεφρυνςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςε
νζεσ κατευκφνςεισ
Ρεριλαμβάνει τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ :
Ε.Σ.2.1 Υποςτιριξθ ενεργειϊν ποιοτικισ αναβάκμιςθσ παραγωγισ, τεχνολογικοφ εκςυγχρονιςμοφ, ειςαγωγισ
καινοτομίασ και διαδικαςιϊν R&D
Ε.Σ.2.2

Υποβοικθςθ νζων επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν

Ε.Σ.2.3

Ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ

Ε.Σ.2.4

Ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ και τθσ δικτφωςθσ

Γ.Σ.3 : Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ, ωσ μζςου για τθ
διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ.
Ρεριλαμβάνει τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ :
Ε.Σ.3.1 Δθμιουργία , εκςυγχρονιςμόσ και βελτίωςθ δικτφων και υποδομϊν
Ε.Σ.3.2 Ανάπτυξθ και υποςτιριξθ δομϊν κοινωνικισ προςταςίασ
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Ε.Σ.3.3 Υποςτιριξθ και κοινωνικι ενςωμάτωςθ διακριτϊν ομάδων
Γ.Σ.4 : Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τομζα τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ και βελτίωςθ
ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ περιοχισ αλιείασ και διαςφνδεςι του με τον τουριςμό
Ρεριλαμβάνει τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ :
Ε.Σ.4.1 Δθμόςιεσ υποδομζσ και παρεμβάςεισ
Ε.Σ.4.2 Ιδιωτικζσ επενδφςεισ που ςυμβάλλουν ςτθν βελτίωςθ του ειςοδιματοσ των αλιζων ςτθν επιλζξιμθ
περιοχι
Ε.Σ.4.3 Ιδιωτικζσ επενδφςεισ που ςυμβάλλουν ςτθν βελτίωςθ του ειςοδιματοσ
παρζμβαςθσ ΕΤΘΑ

ςτθν επιλζξιμθ περιοχι

Ε.Σ.4.4 Διατοπικι – Διακρατικι ςυνεργαςία
Τα μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν ικανοποίθςθ του Γενικοφ Στόχου 4 (Γ.Σ.4) του τοπικοφ προγράμματοσ
αναλφονται ανά Ειδικό Στόχο (Ε.Σ.) ωσ εξισ:
Για τον Ε.Σ.4.1. Δθμόςιεσ υποδομζσ και παρεμβάςεισ





Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τομζα τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ και βελτίωςθ
ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ περιοχισ αλιείασ
Δθμιουργία και ενίςχυςθ υποδομϊν βελτίωςθσ ανταγωνιςτικότθτασ
Θαλάςςιοσ πολιτιςμόσ
Διαςφνδεςθ τομζα με τουσ άλλουσ παραγωγικοφ τομείσ και τουσ πόρουσ τθσ περιοχισ

Για τον Ε.Σ.4.2. Ιδιωτικζσ επενδφςεισ που ςυμβάλλουν ςτθν βελτίωςθ του ειςοδιματοσ των αλιζων ςτθν
επιλζξιμθ περιοχι




Ενίςχυςθ δικτφωςθσ και εξαγωγικοφ προςανατολιςμοφ υδατοκαλλιεργειϊν
Δράςεισ βελτίωςθσ ανταγωνιςτικότθτασ ςτουσ τομείσ εμπορίασ και μεταποίθςθσ, μζςω τεχνολογικοφ ι
και άλλου εκςυγχρονιςμοφ
Ανάπτυξθ ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων από αλιείσ

Για τον Ε.Σ.4.3. Ιδιωτικζσ επενδφςεισ που ςυμβάλλουν ςτθν βελτίωςθ του ειςοδιματοσ ςτθν επιλζξιμθ περιοχι
παρζμβαςθσ ΕΤΘΑ



Δθμιουργία και εκςυγχρονιςμόσ μεταποιθτικϊν επιχειριςεων
Δθμιουργία και εκςυγχρονιςμόσ επιχειριςεων του τριτογενι τομζα

Για τον Ε.Σ.4.4. Διατοπικι – Διακρατικι ςυνεργαςία


Κοινζσ διαπεριφερειακζσ και διακρατικζσ δράςεισ αλιευτικϊν επιχειριςεων

Ακολουκοφν οι Ρίνακεσ Συνοπτικισ Ρεριγραφισ Δράςεων και Αναλυτικισ Ρεριγραφισ Δράςεων
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Πίνακασ υνοπτικισ Περιγραφισ Δράςεων

α/α

1

2

3

Ζνταςθ
Ενδεικτικι Δ.Δ.
Ενίςχυςθσ
(€)
Α. Ιδιωτικζσ επενδφςεισ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ των αλιευτικϊν περιοχϊν – Μθ Κρατικζσ ενιςχφςεισ / Επιχειρθματικότθτα
ΔΡΑΕΙ /ΕΝΕΡΓΕΙΕ

Επενδφςεισ που ςυμβάλλουν ςτθ διαφοροποίθςθ του
ειςοδιματοσ των αλιζων μζςω τθσ ανάπτυξθσ
ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων, όπωσ οι επενδφςεισ
ςτο ςκάφοσ, ο αλιευτικόσ τουριςμόσ (άρκρο 30, Καν. (ΕΕ)
508/2014) τθρουμζνων των προχποκζςεων που τίκενται
ςτισ παραγράφουσ 2, 3 και 4 του εν λόγω άρκρου (μόνο για
επενδφςεισ αλιευτικοφ τουριςμοφ).
Επενδφςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ, τθσ υγιεινισ, τθσ
αςφάλειασ και των εργαςιακϊν ςυνκθκϊν για τουσ αλιείσ.
Αφορά ςε επενδφςεισ επί του ςκάφουσ ι ςε επιμζρουσ
εξοπλιςμοφσ, υπό τον όρο ότι οι επενδφςεισ αυτζσ
υπερβαίνουν τισ απαιτιςεισ του εκνικοφ ι του ενωςιακοφ
δικαίου (άρκρο 32 Καν. (ΕΕ) 508/2014, κατ’ εξουςιοδότθςθ
Καν. (ΕΕ) 531/2015)
Επενδφςεισ ςε εξοπλιςμό ι επί του ςκάφουσ που ςτοχεφουν
ςτθ μείωςθ τθσ εκπομπισ ρφπων ι αερίων του κερμοκθπίου
και ςτθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των αλιευτικϊν
ςκαφϊν (άρκρο 41.1, Καν. (ΕΕ) 508/2014)

Δικαιοφχοι

Περιοχι

Αλιείσ ι ιδιοκτιτεσ αλιευτικϊν
ςκαφϊν (ςφμφωνα με το άρκρο
3 του ΚΑΝ (ΕΕ) του 508/2014 και
τθν εκνικι νομοκεςία

Επικράτεια : 50%
(Μζγιςτθ Δ.Δ.
75.000,00 €)

Αλιείσ ι ιδιοκτιτεσ αλιευτικϊν
ςκαφϊν (ςφμφωνα με το άρκρο
3 του ΚΑΝ (ΕΕ) του 508/2014 και
τθν εκνικι νομοκεςία
Αλιείσ ι ιδιοκτιτεσ αλιευτικϊν
ςκαφϊν (ςφμφωνα με το άρκρο
3 του ΚΑΝ (ΕΕ) του 508/2014 και
τθν εκνικι νομοκεςία

Αλιείσ ι ιδιοκτιτεσ αλιευτικϊν
ςκαφϊν (ςφμφωνα με το άρκρο
3 του ΚΑΝ (ΕΕ) του 508/2014 και
τθν εκνικι νομοκεςία
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Επενδφςεισ που ενιςχφουν τθν αξία και τθν ποιότθτα των
αλιευτικϊν προϊόντων και τθ χριςθ των ανεπικφμθτων
αλιευμάτων (άρκρο 42, Καν. (ΕΕ) 508/2014).
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Ραραγωγικζσ επενδφςεισ ςτθν υδατοκαλλιζργεια (άρκρο 48,
Καν. (ΕΕ) 508/2014)

Φυςικά και νομικά πρόςωπα

6

Μεταποίθςθ προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ
(άρκρο 69, Καν. (ΕΕ) 508/2014)

Φυςικά και νομικά πρόςωπα

Ολόκλθρθ θ
περιοχι
παρζμβαςθσ

Επικράτεια : 50%
Ραράκτια αλιεία :
ζωσ 80%
Απομακρυςμζνα
νθςιά : ζωσ 85%
Ρράξεισ που
εξυπθρετοφν
ςυλλογικό
ςυμφζρον ι ζχουν
ςυλλογικό
δικαιοφχο ι ζχουν
καινοτόμα
χαρακτθριςτικά και
παρζχουν δθμόςια
πρόςβαςθ ςτα
αποτελζςματα τθσ
πράξθσ : 100%

300.000,00 €

Επικράτεια : 50%
Απομακρυςμζνα
νθςιά : ζωσ 85%
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Ζνταςθ
Ενδεικτικι Δ.Δ.
Ενίςχυςθσ
(€)
Β. Ιδιωτικζσ επενδφςεισ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ των αλιευτικϊν περιοχϊν – Κρατικζσ ενιςχφςεισ / Επιχειρθματικότθτα δυνάμει του Καν. (ΕΕ)
1407/2013 (de minimis)

α/α

7

8

9

ΔΡΑΕΙ /ΕΝΕΡΓΕΙΕ

Επενδφςεισ που ςυμβάλλουν ςτθ διαφοροποίθςθ του
ειςοδιματοσ των αλιζων μζςω τθσ ανάπτυξθσ
ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων, όπωσ περιβαλλοντικζσ
υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με τθν αλιεία και εκπαιδευτικζσ
δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθν αλιεία (άρκρο 30, Καν. (ΕΕ)
508/2014) τθρουμζνων των προχποκζςεων που τίκενται
ςτισ παραγράφουσ 2, 3 και 4 του εν λόγω άρκρου (για
δράςεισ εκτόσ αλιευτικοφ τουριςμοφ).
Επενδφςεισ διαφοροποίθςθσ εκτόσ των εμπορικϊν
αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων, από αλιείσ, που αφοροφν ςε
μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ (ίδρυςθ,
εκςυγχρονιςμόσ) (άρκρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014)
Επενδφςεισ που αφοροφν ςε μικρζσ και πολφ μικρζσ
επιχειριςεισ από μθ αλιείσ (ίδρυςθ, εκςυγχρονιςμόσ)
(άρκρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014)

Δικαιοφχοι

Περιοχι

Αλιείσ ι ιδιοκτιτεσ αλιευτικϊν
ςκαφϊν (ςφμφωνα με το άρκρο
3 του ΚΑΝ (ΕΕ) του 508/2014 και
τθν εκνικι νομοκεςία

Επικράτεια : 50%
(Μζγιςτθ Δ.Δ.
75.000,00 €)
Ολόκλθρθ θ
περιοχι
παρζμβαςθσ

Αλιείσ και μθ αλιείσ, φυςικά και
νομικά πρόςωπα

724.096,00 €
Επικράτεια : 50%
(Μζγιςτθ Δ.Δ. ανά
τριετία 200.00,00 €)
Απομακρυςμζνα
νθςιά : ζωσ 85%
(Μζγιςτθ Δ.Δ. ανά
τριετία 200.00,00 €)
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Πίνακασ Αναλυτικισ Περιγραφισ Δράςεων
Σίτλοσ Δράςθσ
Κωδικόσ Δράςθσ

Ιδιωτικζσ επενδφςεισ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ των αλιευτικϊν περιοχϊν – Μθ
Κρατικζσ Ενιςχφςεισ / Επιχειρθματικότθτα
4.2.3

ΕΔΕΣ

ΕΣΘΑ

Άρκρα 30, 32, 41, 42, 48, 69, 95 και Ραράρτθμα Ι του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και Καν.
(ΕΕ) 1303/2013
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ
Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ προβλζπονται οι παρακάτω ομάδεσ ενεργειϊν :
1. Επενδφςεισ που ςυμβάλλουν ςτθ διαφοροποίθςθ του ειςοδιματοσ των αλιζων μζςω τθσ
ανάπτυξθσ ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων, όπωσ οι επενδφςεισ ςτο ςκάφοσ, ο αλιευτικόσ
τουριςμόσ (άρκρο 30, Καν. (ΕΕ) 508/2014) τθρουμζνων των προχποκζςεων που τίκενται ςτισ
παραγράφουσ 2, 3 και 4 του εν λόγω άρκρου (μόνο για επενδφςεισ αλιευτικοφ τουριςμοφ).
Η ςτιριξθ παρζχεται ςτουσ επαγγελματίεσ αλιείσ για να προςφζρουν παράλλθλα με τισ αλιευτικζσ
τουσ δραςτθριότθτεσ, υπθρεςίεσ αλιευτικοφ τουριςμοφ, κακϊσ και για τθν υλοποίθςθ των
απαραίτθτων μετατροπϊν επί του ςκάφουσ, που βάςει του ΦΕΚ 97/Βϋ/2015 πρζπει να πλθροφν
οριςμζνεσ προχποκζςεισ των επαγγελματικϊν τουριςτικϊν πλοίων.
Το ςκάφοσ διαμορφϊνεται ζτςι ϊςτε να μπορεί να φιλοξενιςει τουσ επιςκζπτεσ, οι οποίοι και
ςυμμετζχουν ςτθν διαδικαςία τθσ αλιείασ, αλλθλεπιδροφν με τουσ αλιείσ ανακαλφπτοντασ τθν
τοπικι αλιευτικι παράδοςθ, το πλοφςιο καλάςςιο περιβάλλον, τθν τοπικι γαςτρονομία και τα
ζκιμα τθσ αλιευτικισ περιοχισ.
Η ζνταςθ ενίςχυςθσ, με βάςθ το εκνικό κεςμικό πλαίςιο (ΚΥΑ και ΥΑ Αλιευτικοφ τουριςμοφ με
βάςθ το άρκρο 30 του ΚΑΝ 508/2014) ανζρχεται ςε 50% και θ μζγιςτθ Δ.Δ. ςτισ 75.000 €.
2. Επενδφςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ, τθσ υγιεινισ, τθσ αςφάλειασ και των εργαςιακϊν
ςυνκθκϊν για τουσ αλιείσ. Αφορά ςε επενδφςεισ επί του ςκάφουσ ι ςε επιμζρουσ εξοπλιςμοφσ,
υπό τον όρο ότι οι επενδφςεισ αυτζσ υπερβαίνουν τισ απαιτιςεισ του εκνικοφ ι του ενωςιακοφ
δικαίου (άρκρο 32 Καν. (ΕΕ) 508/2014, κατ’ εξουςιοδότθςθ Καν. (ΕΕ) 531/2015)
3. Επενδφςεισ ςε εξοπλιςμό ι επί του ςκάφουσ που ςτοχεφουν ςτθ μείωςθ τθσ εκπομπισ ρφπων ι
αερίων του κερμοκθπίου και ςτθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των αλιευτικϊν ςκαφϊν
(άρκρο 41.1, Καν. (ΕΕ) 508/2014)
4. Επενδφςεισ που ενιςχφουν τθν αξία και τθν ποιότθτα των αλιευτικϊν προϊόντων και τθ χριςθ
των ανεπικφμθτων αλιευμάτων (άρκρο 42, Καν. (ΕΕ) 508/2014).
Mε τισ κατάλλθλεσ επενδφςεισ και εξοπλιςμό, οι αλιείσ δφναται να αυξιςουν τθν ποιότθτα και τθν
προςτικζμενθ αξία των αλιευμάτων τουσ, να βελτιϊςουν τθν ενεργειακι απόδοςθ των ςκαφϊν
τουσ κακϊσ και τθν αςφάλεια και υγιεινι, ςυμβάλλοντασ παράλλθλα ςτθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ και τθν μετρίαςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ αποτελεί θ μθ αφξθςθ τθσ αλιευτικισ ικανότθτασ του ςκάφουσ.
5. Παραγωγικζσ επενδφςεισ ςτθν υδατοκαλλιζργεια (άρκρο 48, Καν. (ΕΕ) 508/2014)
- Παραγωγικζσ επενδφςεισ ςτθν υδατοκαλλιζργεια (άρκρο 48.1.α, Καν. (ΕΕ) 508/2014)
- Διαφοροποίθςθ των προϊόντων υδατοκαλλιζργειασ και των εκτρεφόμενων ειδϊν (άρκρο 48.1.β,
Καν. (ΕΕ) 508/2014).
- Εκςυγχρονιςμόσ των μονάδων υδατοκαλλιζργειασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ βελτίωςθσ των
ςυνκθκϊν εργαςίασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων (άρκρο 48.1.γ, Καν. (ΕΕ) 508/2014).
- Βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ για τθν υγεία και καλι διαβίωςθ των ηϊων,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αγοράσ εξοπλιςμοφ για τθν προςταςία των εκτροφείων από τουσ
κθρευτζσ (άρκρο 48.1.δ, Καν. (ΕΕ) 508/2014).
Νομικι βάςθ
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- Επενδφςεισ ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και ςτθν πρόςκεςθ αξίασ των προϊόντων
υδατοκαλλιζργειασ (άρκρο 48.1.ςτ, Καν. (ΕΕ) 508/2014).
- Αποκατάςταςθ υφιςτάμενων τεχνθτϊν λιμνϊν ι λιμνοκαλαςςϊν υδατοκαλλιζργειασ μζςω τθσ
αφαίρεςθσ λάςπθσ ι επενδφςεων που ςτοχεφουν ςτθν πρόλθψθ τθσ εναπόκεςθσ λάςπθσ
(άρκρο 48.1.η, Καν. (ΕΕ) 508/2014).
- Διαφοροποίθςθ του ειςοδιματοσ των επιχειριςεων υδατοκαλλιζργειασ μζςω τθσ ανάπτυξθσ
ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων (αλιευτικόσ τουριςμόσ ςτθν υδατοκαλλιζργεια,
περιβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ ςτον τομζα τθσ υδατοκαλλιζργειασ, εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ
που αφοροφν ςτθν υδατοκαλλιζργεια, λιανικό εμπόριο πϊλθςθσ παραγόμενων προϊόντων
εντόσ των εγκαταςτάςεων τθσ μονάδασ υδατοκαλλιζργειασ) (άρκρο 48.1.θ, Καν. (ΕΕ) 508/2014).
- Επενδφςεισ για τθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθν προϊκθςθ τθσ μετατροπισ των
επιχειριςεων υδατοκαλλιζργειασ ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ (άρκρο 48.1.ια, Καν. (ΕΕ)
508/2014).
6. Μεταποίθςθ προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ, (άρκρο 69, Καν. (ΕΕ) 508/2014)
Περιλαμβάνονται :
- Η εξοικονόμθςθ ενζργειασ ι θ μείωςθ των επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον.
- Η βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ, τθσ υγιεινισ, τθσ υγείασ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ.
- Η μεταποίθςθ των αλιευμάτων που δεν προορίηονται για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ.
- Η μεταποίθςθ των υποπροϊόντων που προκφπτουν από τισ βαςικζσ δραςτθριότθτεσ
μεταποίθςθσ.
- Η μεταποίθςθ των προϊόντων βιολογικισ υδατοκαλλιζργειασ.
- Η δθμιουργία νζων ι βελτιωμζνων προϊόντων, διαδικαςιϊν ι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι, το τελικό προϊόν πρζπει να υπάγεται ςτο Παράρτθμα I τθσ Σ.Λ.Ε.Ε.
Ειδικότερα, οι διαδικαςίεσ μεταποίθςθσ των παραπάνω ενεργειϊν αφοροφν ςτθν προετοιμαςία
και παρουςίαςθ των παρουςιαηόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνει:
τον τεμαχιςμό ςε φιλζτα, τθ ςυςκευαςία, τθν κονςερβοποίθςθ, τθν κατάψυξθ, το κάπνιςμα, το
αλάτιςμα, το μαγείρεμα, τθ διατιρθςθ ςε ξίδι, τθν αποξιρανςθ ι τθν προετοιμαςία των ιχκφων
για τθν αγορά κακ’ οιοδιποτε άλλο τρόπο.
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Εξυπθρετοφνται :
Η Δ.Θ.Κ. (Α.Σ.1) «Βελτίωςθ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του Αγροδιατροφικοφ τομζα», ο
Γ.Σ.4 : «Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τομζα τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ και βελτίωςθ
ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ περιοχισ αλιείασ και διαςφνδεςι του με τον τουριςμό» και ο Ε.Σ.4.2
«Ιδιωτικζσ επενδφςεισ που ςυμβάλλουν ςτθν βελτίωςθ του ειςοδιματοσ των αλιζων ςτθν

επιλζξιμθ περιοχι»
Περιοχι Εφαρμογισ
Ολόκλθρθ θ περιοχι παρζμβαςθσ.
Κατθγορία Δικαιοφχου - Περιγραφι ςτο ΠΚΕ
Φυςικά και Νομικά πρόςωπα
Κακεςτϊσ Ενίςχυςθσ - Περιγραφι ςτο ΠΚΕ
- Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρκρο 30 (αλιευτικόσ τουριςμόσ) , 63 & 95//Ροςοςτό Ενίςχυςθσ 50% (μζγιςτθ δθμ.
δαπάνθ 75.000 €)
- Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρκρ. 32, 41, 42, 48, 69, 63 & 95//Ροςoςτό Ενίςχυςθσ ζωσ 50%//Επικράτεια
- Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρκρ. 32, 41, 42, 63 & 95, παράρτ. Ι//Ροςοςτό Ενίςχυςθσ ζωσ 80%//Ρράξεισ
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ςχετικζσ με παράκτια αλιεία
- Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρκρ. 32, 41, 42, 63 & 95, παράρτ. Ι//Ροςοςτό Ενίςχυςθσ ζωσ 85%//Ρράξεισ ςε
απομακρυςμζνα ελλθνικά νθςιά
- Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρκρ. 63 & 95//Ροςοςτό Ενίςχυςθσ ζωσ 100%//Ρράξεισ που εξυπθρετοφν
ςυλλογικό ςυμφζρον ι ζχουν ςυλλογικό δικαιοφχο ι ζχουν καινοτόμα χαρακτθριςτικά & παρζχουν
δθμόςια πρόςβαςθ ςτα αποτελζςματα τθσ πράξθσ (τομζασ Αλιείασ)
Σίτλοσ Δράςθσ

Ιδιωτικζσ επενδφςεισ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ των αλιευτικϊν περιοχϊν –
Κρατικζσ ενιςχφςεισ / Επιχειρθματικότθτα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de
minimis).
Κωδικόσ Δράςθσ
4.2.2
ΕΔΕΣ
ΕΣΘΑ
Νομικι βάςθ
Άρκρο 35 Καν. (ΕΕ) 1303/2013, άρκρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014, Καν. (ΕΕ) 1407/2013
Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ
Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ κα ςτθριχκοφν από αλιείσ και μθ αλιείσ οι παρακάτω ομάδεσ ενεργειϊν:
7. Επενδφςεισ που ςυμβάλλουν ςτθ διαφοροποίθςθ του ειςοδιματοσ των αλιζων μζςω τθσ
ανάπτυξθσ ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων, όπωσ περιβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ που
ςχετίηονται με τθν αλιεία και εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθν αλιεία (άρκρο 30,
Καν. (ΕΕ) 508/2014) τθρουμζνων των προχποκζςεων που τίκενται ςτισ παραγράφουσ 2, 3 και 4
του εν λόγω άρκρου (για δράςεισ εκτόσ αλιευτικοφ τουριςμοφ).
Οι αλιείσ μποροφν να αξιοποιιςουν τα ςκάφθ τουσ και τισ γνϊςεισ τουσ για τθ ςυλλογι δεδομζνων
ςτο πλαίςιο ερευνθτικϊν προγραμμάτων και με τθ χριςθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ ι ειδικϊν
αλιευτικϊν εργαλείων. Επιπλζον, οι αλιείσ δφναται να παρζχουν υπθρεςίεσ ενθμζρωςθσ και
ευαιςκθτοποίθςθσ για περιβαλλοντικά κζματα, για τα αλιεφματα και τα αλιευτικά εργαλεία τθσ
περιοχισ.
8. Επενδφςεισ διαφοροποίθςθσ εκτόσ των εμπορικϊν αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων, που αφοροφν
ςε μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ από αλιείσ (ίδρυςθ, εκςυγχρονιςμόσ) (άρκρο 63, Καν.
(ΕΕ) 508/2014)
Προβλζπεται θ ςτιριξθ των αλιζων (με επαγγελματικό επαναπροςανατολιςμό) για ίδρυςθ και
εκςυγχρονιςμό πολφ μικρϊν και μικρϊν επιχειριςεων (κατά τθν ζννοια τθσ 2003/361/ΕΚ τθσ
Επιτροπισ), (ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 508/2014 και όπωσ ορίηεται από τθν
εκνικι νομοκεςία.
Ειδικότερα :
 Επιχειριςεισ που ςυνδζονται με καλάςςιεσ τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ (καταδυτικόσ τουριςμόσ,
καλάςςια ςπορ, θμεριςιεσ κρουαηιζρεσ).
 Υποδομζσ διανυκτζρευςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, οι επενδφςεισ που αφοροφν υποδομζσ
διανυκτζρευςθσ πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τθν υπ’ αρικμ. ΚΥΑ 2986/25-11-2016
«Προςδιοριςμόσ των λειτουργικϊν μορφϊν και κατθγοριϊν των τουριςτικϊν καταλυμάτων και
λοιπϊν τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων, που εντάςςονται ςε προγράμματα αρμοδιότθτασ του
Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων», όπωσ κάκε φορά ιςχφει.
 Χϊροι εςτίαςθσ και αναψυχισ, όπωσ παραδοςιακζσ ταβζρνεσ και μεηεδοπωλεία, που θ λειτουργία
τουσ βαςίηεται ςτθν «αλιευτικι γαςτρονομία».
 Επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν εξυπθρζτθςθσ αλιευτικϊν ςκαφϊν και ςκαφϊν αναψυχισ (π.χ.
υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ, υπθρεςίεσ yachting) και παροχισ υπθρεςιϊν για τθ
ςυντιρθςθ και επιςκευι εξοπλιςμοφ αλιείασ και καταδφςεων.
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Μικρζσ βιοτεχνίεσ που ςυνδζονται με αλιευτικζσ ι καλάςςιεσ δραςτθριότθτεσ (π.χ. καταςκευι
κουτιϊν ςυντιρθςθσ αλιευμάτων, παραγωγι πάγου, καταςκευι αναμνθςτικϊν ειδϊν (souvenir) με
κζματα εμπνευςμζνα από τθ κάλαςςα κλπ).
 Ανάπτυξθ εμπορικϊν δραςτθριοτιτων (χονδρικό ι λιανικό εμπόριο) ςχετικϊν με τθ αλιεία και τθ
κάλαςςα (π.χ. εμπόριο αλιευτικοφ εξοπλιςμοφ, ειδϊν κατάδυςθσ και άλλων καλάςςιων ςπορ κλπ).
9. Επενδφςεισ που αφοροφν ςε μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ από μθ αλιείσ (ίδρυςθ,
εκςυγχρονιςμόσ) (άρκρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014)
Προβλζπεται θ ίδρυςθ και εκςυγχρονιςμόσ πολφ μικρϊν και μικρϊν επιχειριςεων (κατά τθν
ζννοια τθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ), (ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 508/2014
και όπωσ ορίηεται από τθν εκνικι νομοκεςία.
Ειδικότερα :
 Θαλάςςιεσ τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ο καταδυτικόσ τουριςμόσ, ο ιςτιοπλοϊκόσ τουριςμόσ,
τα καλάςςια ςπορ, οι θμεριςιεσ κρουαηιζρεσ με ςυςτιματα θλεκτρονικισ ξενάγθςθσ.
 Υποδομζσ διανυκτζρευςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, οι επενδφςεισ που αφοροφν υποδομζσ
διανυκτζρευςθσ πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τθν υπ’ αρικμ. ΚΥΑ 2986/25-11-2016
«Προςδιοριςμόσ των λειτουργικϊν μορφϊν και κατθγοριϊν των τουριςτικϊν καταλυμάτων και
λοιπϊν τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων, που εντάςςονται ςε προγράμματα αρμοδιότθτασ του
Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων», όπωσ κάκε φορά ιςχφει.
 Υπθρεςίεσ εςτίαςθσ, για τθν κακιζρωςθ του γαςτρονομικοφ τουριςμοφ προϊόντων αλιείασ και
υδατοκαλλιζργειασ, ωσ ςτοιχείο αναγνωριςιμότθτασ τθσ Τοπικισ Ταυτότθτασ τθσ περιοχισ.
 Υπθρεςίεσ εξυπθρζτθςθσ ςκαφϊν (yachting, επιςκευζσ και ςυντιρθςθ ςκαφϊν), υπθρεςίεσ
επιςκευζσ/καταςκευζσ αλιευτικϊν εργαλείων και εξοπλιςμοφ, καλφπτοντασ ζτςι τόςο ανάγκεσ του
τοπικοφ πλθκυςμοφ, αλλά και των επιςκεπτϊν που μεγάλο μζροσ αυτϊν επιςκζπτονται τθν
περιοχι με ιδιωτικά ςκάφθ.
 Ανάπτυξθ περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν που ςχετίηονται με τθν κάλαςςα και τισ παράκτιεσ περιοχζσ
(π.χ. ςυλλογι απορριμμάτων, ανακφκλωςθ).
 Υπθρεςίεσ εκμάκθςθσ (καλάςςια ςπορ, οδιγθςθ και χειριςμόσ ςκαφϊν κλπ).
 Βιοτεχνίεσ που ςυνδζονται με αλιευτικζσ ι καλάςςιεσ τουριςτικζσ και ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ.
 Ναυπιγθςθ αλιευτικϊν ςκαφϊν και ςκαφϊν αναψυχισ και ακλθτιςμοφ.
 Ανάπτυξθ εμπορικϊν δραςτθριοτιτων (χονδρικό ι λιανικό εμπόριο) ςχετικϊν με τθ αλιεία και τθ
κάλαςςα (π.χ. εμπόριο αλιευτικοφ εξοπλιςμοφ, ειδϊν κατάδυςθσ και άλλων καλάςςιων ςπορ κλπ).
Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
Εξυπθρετοφνται :
Η Κ.Θ.Κ. (Α.Σ.2) «Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και ενίςχυςθ του τουριςτικοφ
προϊόντοσ», θ Δ.Θ.Κ. (Α.Σ.1) «Βελτίωςθ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του Αγροδιατροφικοφ
τομζα», θ Δ.Θ.Κ (Α.Σ.3) «Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ
πλθκυςμοφ», ο Γ.Σ.4 : «Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τομζα τθσ αλιείασ και τθσ
υδατοκαλλιζργειασ και βελτίωςθ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ περιοχισ αλιείασ και διαςφνδεςι του
με τον τουριςμό» και οι Ε.Σ.4.2 «Ιδιωτικζσ επενδφςεισ που ςυμβάλλουν ςτθν βελτίωςθ του ειςοδιματοσ
των αλιζων ςτθν επιλζξιμθ περιοχι» και Ε.Σ.4.3 «Ιδιωτικζσ επενδφςεισ που ςυμβάλλουν ςτθν βελτίωςθ
του ειςοδιματοσ ςτθν επιλζξιμθ περιοχι παρζμβαςθσ ΕΤΘΑ».
Περιοχι Εφαρμογισ
Ολόκλθρθ θ περιοχι παρζμβαςθσ.
Κατθγορία Δικαιοφχου - Περιγραφι ςτο ΠΚΕ
Φυςικά και Νομικά πρόςωπα
Κακεςτϊσ Ενίςχυςθσ - Περιγραφι ςτο ΠΚΕ
- Καν.(ΕΕ) 1407/2013//Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρκρο 30, 63 & 95//Ροςοςτό Ενίςχυςθσ 50% (μζγιςτθ δθμ.
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δαπάνθ 75.000 €)
- Καν.(ΕΕ) 1407/2013//Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρκρ. 63 & 95//Ροςοςτό Ενίςχυςθσ ζωσ 50%//Επικράτεια
(μζγιςτθ δθμ. δαπάνθ 200.000 €)
- Καν.(ΕΕ) 1407/2013//Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρκρ. 63 & 95//Ροςοςτό Ενίςχυςθσ ζωσ 85%//Ρράξεισ ςε
απομακρυςμζνα ελλθνικά νθςιά (μζγιςτθ δθμ. δαπάνθ 200.000 €)
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ΜΕΡΟ Βϋ
Β.1 ΔΙΕΤΚΡΙΝΘΕΙ Ω ΠΡΟ ΣΘΝ ΕΞΕΣΑΘ ΣΩΝ ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΘ ΠΡΑΞΕΩΝ
Η αξιολόγθςθ των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ διενεργείται μζςω του ΡΣΚΕ, από τθν Μονάδα Αξιολόγθςθσ
και Επιλογισ του ΕΦ και ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ τθσ ΥΑ οριςμοφ του ΕΦ, διαςφαλίηοντασ ότι οι
εμπλεκόμενοι ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ διακζτουν τα κατάλλθλα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα.
Επιπλζον, διαςφαλίηει ότι τα όργανα αξιολόγθςθσ δεν ζχουν, άμεςα ι ζμμεςα, "ιδιωτικό ςυμφζρον", ιτοι
οικονομικό ι άλλο προςωπικό ςυμφζρον ςτο αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ, το οποίο μπορεί
να κεωρθκεί ότι πλιττει τθν αμερόλθπτθ και αντικειμενικι εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, μζςω
υποβολισ ςχετικισ διλωςθσ μθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων.
Η αξιολόγθςθ γίνεται με βάςθ τθν εγκεκριμζνθ μεκοδολογία και τα εγκεκριμζνα κριτιρια από τθν
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ του ΕΡΑΛΘ, τα οποία επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ και:




δεν ειςάγουν διακρίςεισ και είναι διαφανι
διαςφαλίηουν τθ ςυμβολι των πράξεων ςτθν επίτευξθ των ειδικϊν ςτόχων και αποτελεςμάτων
τθσ Ρροτεραιότθτασ 4 του ΕΡΑΛΘ
λαμβάνουν υπόψθ τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και τθροφν τισ αρχζσ
τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 7 και 8 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1303/2013.

Η αξιολόγθςθ των αιτιςεων είναι ςυγκριτικι και πραγματοποιείται ςε δφο ςτάδια από τα αρμόδια
ςτελζχθ του ΕΦ.


τάδιο Α: Ζλεγχοσ πλθρότθτασ δικαιολογθτικϊν και επιλεξιμότθτασ Πράξεων.

Κατά το ςτάδιο αυτό, και εφόςον κρικεί αναγκαίο, ο ΕΦ δφναται να ηθτιςει, μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου, από τον αιτοφντα δικαιοφχο τθν υποβολι διευκρινιςεων ι/και ςυμπλθρωματικϊν
ςτοιχείων. Οι διευκρινιςεισ ι/και τα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία οφείλεται να υποβλθκοφν εντόσ επτά (7)
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία παράδοςθσ του ςχετικοφ εγγράφου του ΕΦ (αποδεικτικό
παράδοςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου). Με τθν υποβολι τουσ, θ αίτθςθ ελζγχεται εκ νζου ωσ προσ τθν
πλθρότθτά τθσ. Εάν παρζλκει θ προκεςμία που ζχει χορθγθκεί και δεν υποβλθκεί το ςφνολο των
πρόςκετων ηθτθκζντων ςτοιχείων, θ αίτθςθ κεωρείται μθ πλιρθσ.
Συμπλθρωματικά ςτοιχεία είναι αυτά τα οποία διορκϊνουν προφανι ςφάλματα τθσ αίτθςθσ ι των
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονταν ςτθν πρόςκλθςθ και εκδόκθκαν πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ
χρθματοδότθςθσ, ενϊ οι διευκρινίςεισ είναι ςτοιχεία που ηθτοφνται με ςκοπό τθν αποςαφινιςθ των
υποβλθκζντων ςτοιχείων και τθν καλφτερθ κατανόθςθ του περιεχομζνου τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ.
Σε κάκε περίπτωςθ τα παραπάνω υποβάλλονται ςτον ΕΦ και ςυμπλθρϊνουν τον φάκελο τθσ αίτθςθσ
χρθματοδότθςθσ.


τάδιο Β: Αξιολόγθςθ των Προτάςεων ανά Ομάδα Κριτθρίων

Κατά το ςτάδιο αυτό ο ΕΦ προβαίνει ςε αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των κριτθρίων και εφόςον κρικεί
αναγκαίο, ο ΕΦ δφναται να προβεί ςτθ διαςταφρωςθ / επιβεβαίωςθ των υποβλθκζντων ςτοιχείων ι/και
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να ηθτιςει, μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, από το δικαιοφχο τθν υποβολι ςυμπλθρωματικϊν /
διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων. Τα απαιτοφμενα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία κα πρζπει να υποβλθκοφν εντόσ
δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία παράδοςθσ του ςχετικοφ εγγράφου του ΕΦ
(αποδεικτικό παράδοςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου). Με τθν υποβολι των ςυμπλθρωματικϊν
ςτοιχείων, θ αίτθςθ αξιολογείται και βακμολογείται ωσ προσ τα κριτιρια επιλογισ Ρράξεων. Εάν παρζλκει
θ προκεςμία που ζχει χορθγθκεί και δεν υποβλθκοφν τα πρόςκετα ηθτθκζντα ςτοιχεία, θ αξιολόγθςθ και
βακμολόγθςθ τθσ αίτθςθσ ολοκλθρϊνεται ςφμφωνα με τα διακζςιμα ςτοιχεία του φακζλου.
Με τθν ολοκλιρωςθ των ανωτζρω ςταδίων εκ μζρουσ του αρμόδιου αξιολογθτι/τϊν, και εφόςον ζχει
ελεγχκεί το κακεςτϊσ de minimis (όπου αυτό απαιτείται) μζςω Υπεφκυνθσ Διλωςθσ κακϊσ και μζςω του
Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Σϊρευςθσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων (www.sorefsis.gr/soreusis/), ακολουκεί θ
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ οριςτικοποίθςθ των ςχετικϊν αποτελεςμάτων ςτο ΡΣΚΕ από τον
Διευκυντι του ΕΦ.
Σε κάκε περίπτωςθ θ αξιολόγθςθ των ςταδίων Α και Β και θ βακμολόγθςθ όλων των κριτθρίων επιλογισ
διενεργείται πλιρωσ για κάκε αίτθςθ χρθματοδότθςθσ, ανεξάρτθτα από το αποτζλεςμα οποιουδιποτε
ςταδίου.
Σε περίπτωςθ που κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ προκφψει ότι ο δικαιοφχοσ δθλϊνει ψευδι ςτοιχεία
προκειμζνου να λάβει ενίςχυςθ, θ αίτθςθ ενίςχυςθσ απορρίπτεται ςτθν τρζχουςα πρόκλθςθ και δεν ζχει
δικαίωμα κατάκεςθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ ςε προςκλιςεισ του τρζχοντοσ Ε.Ρ. Αλιείασ και Θάλαςςασ,
ενϊ ενθμερϊνονται οι αρμόδιοι μθχανιςμοί διαχείριςθσ κινδφνων.
ΣΑΔΙΟ Α : ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΘΡΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΘΣΑ ΠΡΟΣΑΘ
Το Στάδιο Α’ ζχει ςτόχο να διαςφαλίςει τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτο κανονιςτικό
πλαίςιο και ςτθν πρόςκλθςθ. Κατά τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ πρόταςθσ, γίνεται από το ςφςτθμα ζνασ
αρχικόσ ζλεγχοσ ςυμβατότθτασ τθσ πρόταςθσ, με τον οποίο ελζγχεται εάν:



Η θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ είναι εντόσ τθσ προκεςμίασ που τίκεται
ςτθν πρόςκλθςθ
Η αίτθςθ να είναι ςυμπλθρωμζνθ ωσ προσ τα υποχρεωτικά πεδία.

Στθ ςυνζχεια ελζγχεται θ πλθρότθτα και θ επιλεξιμότθτα τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ και των
ςυνυποβαλλόμενων δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με τα παρακάτω 12 μθ βακμολογοφμενα κριτιρια.
Ρροχπόκεςθ επιλεξιμότθτασ τθσ πρόταςθσ, αποτελεί θ κετικι αξιολόγθςι τθσ (όλα τα κριτιρια ζχουν
κετικι τιμι ΝΑΙ ι δεν εφαρμόηεται).

 Κριτιριο 1 : Δικαιοφχοσ που εμπίπτει ςτθν πρόςκλθςθ
Ελζγχεται εάν ο φορζασ που υποβάλλει τθν πρόταςθ εμπίπτει ςτισ κατθγορίεσ Δυνθτικϊν δικαιοφχων
(άρκρο 5 τθσ πρόςκλθςθσ) , με βάςθ τα υποβλθκζντα αποδεικτικά δικαιολογθτικά τθσ ιδιότθτάσ τουσ,
όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτθν πρόςκλθςθ (άρκρο 12). Επίςθσ εξετάηονται και τα δθλωκζντα ςτισ
Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι & ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ του παραρτιματοσ) και επιπλζον ςε περίπτωςθ
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χριςθσ του Καν ΕΕ 1407/2013 (De minimis), ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΗ ΙΙ του
παραρτιματοσ).
Ειδικότερα εξετάηονται τα εξισ:
• αν ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του κατά τθν υποβολι τθσ
πρόταςθσ. Στθν περίπτωςθ προςωπικϊν εταιρειϊν, ο περιοριςμόσ ιςχφει για όλα τα μζλθ τουσ. Ο
περιοριςμόσ δεν ιςχφει για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (ΑΕ), τισ εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (ΕΡΕ), τισ ΙΚΕ
και τουσ Συνεταιριςμοφσ
• αν ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ δραςτθριοποιείται ι κα δραςτθριοποιθκεί ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ και θ
επζνδυςθ πραγματοποιείται εντόσ περιοχισ παρζμβαςθσ
• αν θ επιχείρθςθ είναι μικρι ι πολφ μικρι επιχείρθςθ ςφμφωνα με τθ 2003/361/ΕΚ Σφςταςθ τθσ
Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ςχετικά με «τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των
μεςαίων επιχειριςεων»
• αν καταδεικνφεται θ φερεγγυότθτα και θ οικονομικι βιωςιμότθτα του υποψιφιου δικαιοφχου
• αν ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ αποδεικνφει τθν ιδία ςυμμετοχι
• αν για το ίδιο αντικείμενο τθσ επζνδυςθσ ζχει υποβλθκεί αίτθςθ ζνταξθσ για χρθματοδότθςθ από Εκνικό
ι Κοινοτικό Ρρόγραμμα, για το ςφνολο ι μζροσ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ
• αν ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ ζχει χρονικι δζςμευςθ από προθγοφμενθ χρθματοδότθςθ των ίδιων
εργαςιϊν κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ
• αν ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ είναι μζλοσ του υπθρεςιακοφ πυρινα τθσ ΟΤΔ, ςτζλεχοσ τθσ Αναπτυξιακισ
Ηρακλείου ι εκπρόςωποσ φορζα μζλουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΑΝ. ΜΕΣ. Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α ι τθσ
Επιτροπισ Διαχείριςθσ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ (ΕΔΡ) τθσ ΑΝ. ΜΕΣ. Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.
• αν ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ είναι εξωχϊρια / υπεράκτια εταιρεία
• αν ςτο δικαιοφχο ζχουν υποβλθκεί πρόςτιμα τα οποία ζχουν τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, για
παραβάςεισ εργατικισ νομοκεςίασ και ειδικότερα για παράβαςθ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ»
ςοβαρότθτασ (3 πρόςτιμα / 3 ζλεγχοι) ι αδιλωτθ εργαςία (2 πρόςτιμα / 2 ζλεγχοι)
• ςε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ είναι δθμόςιοσ υπάλλθλοσ ι εργαηόμενοσ ςε ΝΡΔΔ ι ΝΡΙΔ αν υπάρχουν
οι ςχετικζσ άδειεσ που αναφζρονται ςτα δικαιολογθτικά
• αν θ προτεινόμενθ πράξθ αφορά ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ προϊόντων αλιείασ και
υδατοκαλλιζργειασ:
α) θ ενίςχυςθ παρζχεται ςε δικαιοφχουσ των οποίων οι επιχειριςεισ διακζτουν (ιδιόκτθτεσ ι μιςκωμζνεσ)
εγκαταςτάςεισ μεταποίθςθσ. Ενιςχφςεισ δεν παρζχονται ςε επιχειριςεισ που εξυπθρετοφνται από
εγκαταςτάςεισ που οι άδειζσ τουσ ζχουν εκδοκεί ςτο όνομα άλλθσ επιχείρθςθσ, θ οποία είναι και
υπεφκυνθ για τθν τιρθςθ των όρων τουσ
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β) θ επζνδυςθ δεν αφορά τθν μεταποίθςθ γενετικά τροποποιθμζνων προϊόντων υδατοκαλλιζργειασ
γ) δεν πραγματοποιείται παράλλθλα με ζτερεσ Ρράξεισ που υλοποιεί για τθν ίδια μονάδα ο Δικαιοφχοσ
ςτο πλαίςιο του ΕΡΑΛΘ 2014-2020 και εντάςςονται ςτθν ίδια κατθγορία ενεργειϊν του Άρκρου 3, παρ.
Α.3 (ίδρυςθ, επζκταςθ, εκςυγχρονιςμόσ ι μετεγκατάςταςθ μονάδασ μεταποίθςθσ).
Επιπλζον για τισ δράςεισ που αφοροφν επενδφςεισ και εξοπλιςμό επί του ςκάφουσ από αλιείσ ι ιδιοκτιτεσ
αλιευτικϊν ςκαφϊν εξετάηονται τα εξισ:
• αν ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ διακζτει επαγγελματικι αλιευτικι άδεια ςε ιςχφ
• αν το επαγγελματικό ςκάφοσ είναι εγγεγραμμζνο ςτα Ελλθνικά Νθολόγια / Λεμβολόγια ι ςτα
Λεμβολόγια των κατά τόπων αρμόδιων Υπθρεςιϊν Αλιείασ (περίπτωςθ ςκαφϊν εςωτερικϊν υδάτων)
• αν ο αλιζασ κατοικεί ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ (ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων: αν θ ζδρα τθσ
επιχείρθςθσ βρίςκεται ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ)
• αν πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ Κοινοτικισ και Εκνικισ Νομοκεςίασ που διζπει τα επαγγελματικά
ςκάφθ
• αν το αλιευτικό ςκάφοσ είναι ολικοφ μικουσ ζωσ 12 μζτρα και δεν χρθςιμοποιεί ςυρόμενα εργαλεία ςε
περίπτωςθ που θ προτεινόμενθ πράξθ ςχετίηεται με τθν παράκτια αλιεία μικρισ κλίμακασ
• αν ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ με τθν προτεινόμενθ επζνδυςθ αυξάνει τθν αλιευτικι ικανότθτα του
ςκάφουσ
• αν ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ με τον προτεινόμενο εξοπλιςμό αυξάνει τθν ικανότθτα του ςκάφουσ να
εντοπίηει αλιεφματα
• όταν θ πράξθ ςυνίςταται ςε επζνδυςθ επί του ςκάφουσ, θ ςτιριξθ δεν χορθγείται πάνω από μία φορά
κατά τθ διάρκεια τθσ προγραμματικισ περιόδου για τον ίδιο τφπο επζνδυςθσ και για το ίδιο αλιευτικό
ςκάφοσ
• όταν θ πράξθ ςυνίςταται ςε επζνδυςθ ςε ατομικό εξοπλιςμό, θ ςτιριξθ δεν χορθγείται πάνω από μία
φορά κατά τθ διάρκεια τθσ προγραμματικισ περιόδου για τον ίδιο τφπο εξοπλιςμοφ και για τον ίδιο
Δικαιοφχο
• όταν πραγματοποιοφνται παράλλθλα με ζτερθ πράξθ που υλοποιεί για το ίδιο ςκάφοσ ο Δικαιοφχοσ ςτο
πλαίςιο του ΕΡΑΛΘ 2014-2020.
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά:
 Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ.
 Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ.
 Φωτοαντίγραφο ταυτότθτασ ι διαβατθρίου.
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 Διλωςθ με τα ςτοιχεία ςχετικά με τθν ιδιότθτα τθσ επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με τθν υπ’
αρικ.2003/361/ΕΚ Σφςταςθ τθσ Επιτροπισ και τον Καν (ΕΕ) 1388/2014 (Ραράρτθμα ΙΙ Διλωςθ ΜΜΕ), θ
οποία κα φζρει υπογραφι του δυνθτικοφ δικαιοφχου (ςτθν περίπτωςθ υφιςτάμενων επιχειριςεων).
 Δικαιολογθτικά νόμιμθσ υπόςταςθσ:
➢ Για Α.Ε.:
- Ιςχφον Κωδικοποιθμζνο Καταςτατικό (Νομαρχία ι ΓΕΜΗ ανάλογα με τθ χρονικι περίοδο)
- Συγκρότθςθ ΔΣ & Οριςμόσ Νόμιμου Εκπροςϊπου (ΦΕΚ ι ΓΕΜΗ ανάλογα με τθ χρονικι περίοδο και
εκτφπωςθ από Taxisnet)
- Μετοχολόγιο από το οποίο προκφπτει θ ιςχφουςα μετοχικι ςφνκεςθ
- Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ
➢ Για Ε.Ρ.Ε.:
- Ιςχφον Κωδικοποιθμζνο Καταςτατικό (Ρρωτοδικείο ι ΓΕΜΗ ανάλογα με τθ χρονικι περίοδο)
- Ρράξθ εκπροςϊπθςθσ & Βεβαίωςθ Εταίρων (ΓΕΜΗ) ςε περίπτωςθ που θ εκπροςϊπθςθ δεν προκφπτει
από το ανωτζρω Καταςτατικό
- Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ
➢ Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ:
- Ρρόςφατο καταςτατικό επικυρωμζνο από τθν αρμόδια Υπθρεςία (Ρρωτοδικείο ι ΓΕΜΗ), ςτο οποίο κα
αποτυπϊνεται θ Διαχείριςθ-Εκπροςϊπθςθ
- Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ
➢ Για Κοινωνικζσ Συνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ του Ν. 4430/2016 όπωσ ιςχφει:
- Ριςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Γενικό Μθτρϊο Φορζων Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ,
- Αρχικά υποβλθκζν καταςτατικό και θ τελευταία τροποποίθςθ αυτοφ (αν υπάρχει)
- Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ
➢ Για Συνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ:
- Τα απαιτοφμενα νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ που προβλζπονται με βάςθ το
εκάςτοτε ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο.
- Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ
➢ Για εταιρείεσ υπό ςφςταςθ:
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- Σχζδιο καταςτατικοφ, με κεφάλαιο τουλάχιςτον ίςο με το ποςό τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ. Στθν περίπτωςθ
αυτι, κα πρζπει να υποβλθκεί το οριςτικό πριν τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ.
➢ Για ατομικι επιχείρθςθ, προςκομίηεται βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ.
 Διλωςθ εκπροςϊπθςθσ και τραπεηικοφ λογαριαςμοφ (Λογαριαςμόσ Ρράξθσ):
i. Στθν περίπτωςθ υφιςτάμενων νομικϊν προςϊπων/εταιρειϊν, υποβάλλονται νομιμοποιθτικά ζγγραφα
εκπροςϊπθςθσ τθσ επιχείρθςθσ (εφόςον δεν προκφπτει από το Καταςτατικό τθσ) και Απόφαςθ του
αρμοδίου οργάνου για τον οριςμό του υπευκφνου υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου, όπου κα
δθλϊνεται και ο αρικμόσ IBAN του Τραπεηικοφ Λογαριαςμοφ ςτον οποίο κα καταβάλλονται οι οικονομικζσ
ενιςχφςεισ. Το ανωτζρω πρόςωπο είναι το μόνο αρμόδιο για τθν υποβολι του ςυνόλου των
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν εκ μζρουσ του φορζα κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου.
ii. Στθν περίπτωςθ ατομικϊν επιχειριςεων υποβάλλεται ςε Υπεφκυνθ Διλωςθ ο αρικμόσ IBAN του
Τραπεηικοφ Λογαριαςμοφ ςτον οποίο κα καταβάλλονται οι οικονομικζσ ενιςχφςεισ.
Ο ανωτζρω Τραπεηικόσ Λογαριαςμόσ κα χρθςιμοποιθκεί από το Δικαιοφχο και για τθν τεκμθρίωςθ
κάλυψθσ τθσ Κδιασ Συμμετοχισ.
 Οικονομικά ςτοιχεία τθσ εταιρείασ:
➢ Για Υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ με τιρθςθ απλογραφικϊν βιβλίων:
- Ζντυπα Ε3 και για τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ που προθγοφνται του ζτουσ υποβολισ
τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ
- Υπόδειγμα (ΕΛΡ) Β.5 Ιςολογιςμόσ για πολφ μικρζσ οντότθτεσ, με υπογραφι και ςφραγίδα του λογιςτι ι
του νόμιμου εκπρόςωπου για τθ διαχειριςτικι χριςθ που προθγείται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ
χρθματοδότθςθσ (αν απαιτείται)
➢ Για Υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ με τιρθςθ διπλογραφικϊν βιβλίων:
- Για τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ που προθγοφνται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ
ςτιριξθσ:
α) Ιςολογιςμοί – αποτελζςματα χριςθσ
β) Ζντυπα Ε3
γ) Ζντυπο Ν (όπου απαιτείται)
➢ Για Φυςικά πρόςωπα (υπό ίδρυςθ επιχείρθςθ):
- Ζντυπα Ε1 και Ε3
- Ρράξθ Διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου (εκκακαριςτικό ςθμείωμα)
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Τα ανωτζρω απαιτοφνται για τθν τελευταία διαχειριςτικι χριςθ, όλων των εταίρων/μετόχων κατά
περίπτωςθ.
➢ Στθν περίπτωςθ νεοςφςτατθσ εταιρίασ ι ατομικισ επιχείρθςθσ θ οποία δεν ζχει κλείςει τθν πρϊτθ τθσ
πλιρθ διαχειριςτικι χριςθ, δεν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ των ανωτζρω.
 Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ (αρικ. 13535/29.03.21 εγκφκλιοσ Υπ. Δικαιοςφνθσ).
 Αποδεικτικά ςτοιχεία που να πιςτοποιοφν τθ δυνατότθτα του δικαιοφχου να καταβάλει τθ ςυμμετοχι
του ςτθν επζνδυςθ με ίδια κεφάλαια. Ενδεικτικά,
- αντίγραφο του Λογαριαςμοφ Ρράξθσ, ςτο οποίο να φαίνεται το όνομα του δικαιοφχου, το IBAN και θ
φπαρξθ του απαιτοφμενου ποςοφ κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ. Σε περίπτωςθ που ςτον τραπεηικό
λογαριαςμό εμφανίηονται και άλλα ονόματα, πζραν του δικαιοφχου, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ από
κάκε ςυνδικαιοφχο του λογαριαςμοφ, ςτθν οποία αναφζρεται ότι επιτρζπει ςτον δικαιοφχο να
χρθςιμοποιιςει τα χριματα του λογαριαςμοφ για τθν κάλυψθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ τθσ Ρράξθσ (το
αντίγραφο του κα πρζπει να ζχει εκδοκεί 30 θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ
αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ) ι/και
- βεβαιϊςεισ κατοχισ κινθτϊν αξιϊν (πχ ομολόγων, μετοχϊν ειςθγμζνων εταιρειϊν, μερίδια αμοιβαίων
κεφαλαίων με αποτίμθςθ τθσ τρζχουςασ αξίασ).
Στθν περίπτωςθ υφιςτάμενων νομικϊν προςϊπων, Απόφαςθ γενικισ ςυνζλευςθσ των μετόχων/εταίρων
του φορζα, για το φψοσ και τον τρόπο κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ. Η δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ ιδίασ
ςυμμετοχισ, πζρα από το Λογαριαςμό Ρράξθσ, μπορεί να τεκμθριωκεί αποδεικνφοντασ τθν αφξθςθ του
εταιρικοφ κεφαλαίου:
- με νζεσ ςε μετρθτά ειςφορζσ των εταίρων (Απόςπαςμα Γενικισ Συνζλευςθσ Μετόχων – Εταίρων και
αντίγραφα των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν των μετόχων - εταίρων με τα ποςά που κα διατεκοφν για τθν
αφξθςθ μετοχικοφ / εταιρικοφ κεφαλαίου για τθν κάλυψθ τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ (τα αντίγραφα των
λογαριαςμϊν κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί 30 θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ
αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ) ι/και βεβαιϊςεισ κατοχισ κινθτϊν αξιϊν (πχ ομολόγων, μετοχϊν ειςθγμζνων
εταιρειϊν, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων με αποτίμθςθ τθσ τρζχουςασ αξίασ)
- ι με τα φορολογθκζντα κατά τισ γενικζσ διατάξεισ αποκεματικά, εκτόσ του τακτικοφ (Απόφαςθ αρμόδιου
οργάνου τθσ εταιρείασ για τθ δζςμευςθ των αποκεματικϊν για τθν επζνδυςθ και αντίγραφο του
λογαριαςμοφ «Φορολογθκζντα αποκεματικά» ι οι ιςολογιςμοί των ςχετικϊν χριςεων, κακϊσ και
αντίγραφο του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του νομικοφ προςϊπου που να αποδεικνφει τθ διάκεςθ των
ποςϊν).
Στθν περίπτωςθ υπό ίδρυςθ επιχειριςεων αντίγραφα των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν των εταίρων /
μετόχων με το απαιτοφμενο ποςό κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ (τα αντίγραφα των λογαριαςμϊν κα
πρζπει να ζχουν εκδοκεί 30 θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ
χρθματοδότθςθσ) ι βεβαιϊςεισ κατοχισ κινθτϊν αξιϊν (πχ ομολόγων, μετοχϊν ειςθγμζνων εταιρειϊν,
μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων με αποτίμθςθ τθσ τρζχουςασ αξίασ).
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Στθν περίπτωςθ που αναδρομικζσ δαπάνεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν απόδειξθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ,
Ρίνακα εξοφλθμζνων δαπανϊν που πραγματοποιικθκαν από τθν θμερομθνία επιλζξιμθσ
αναδρομικότθτασ, ανά κατθγορία δράςθσ, και μζχρι τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ (ςφμφωνα
με το ςχετικό υπόδειγμα ςτα φφλλα αναλυτικοφ προχπολογιςμοφ).
Στθν περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ είναι Δθμόςιοσ Υπάλλθλοσ, ι εργαηόμενοσ ςε ΝΡΔΔ ι ΝΡΙΔ, άδεια για
άςκθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ από υπθρεςιακό ςυμβοφλιο ι άλλο αρμόδιο όργανο ι βεβαίωςθ
του ΝΡΙΔ ότι δεν κωλφεται από διατάξεισ του καταςτατικοφ του. Το κριτιριο δεν εξετάηεται ςτθν
περίπτωςθ Συνεταιριςμϊν. Σε περίπτωςθ εταιρειϊν εξετάηεται το κριτιριο για το ςφνολο των εταίρων /
μετόχων.
 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86, κάνοντασ χριςθ του Υποδείγματοσ Ι.
 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86, κάνοντασ χριςθ του Υποδείγματοσ ΙΙΙ.
 Άδεια λειτουργίασ μεταποιθτικισ μονάδασ (αν θ προτεινόμενθ πράξθ αφορά ςε υφιςτάμενεσ
επιχειριςεισ ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ προϊόντων αλιείασ).
Επιπλζον για τισ δράςεισ που αφοροφν επενδφςεισ και εξοπλιςμό επί του ςκάφουσ από αλιείσ ι ιδιοκτιτεσ
αλιευτικϊν ςκαφϊν απαιτοφνται τα παρακάτω δικαιολογθτικά:






Θεωρθμζνο αντίγραφο τθσ Ατομικισ Άδειασ Αλιείασ ςε ιςχφ.
Βεβαίωςθ τθσ αςφάλιςισ του ωσ αλιζασ από τον αςφαλιςτικό φορζα ΕΦΚΑ.
Βεβαίωςθ του Αλιευτικοφ Συλλόγου.
Ρλιρεσ κεωρθμζνο αντίγραφο (και τισ κενζσ ςελίδεσ) τθσ αλιευτικισ άδειασ του ςκάφουσ ςε ιςχφ.
Αποδεικτικά ζγγραφα όπου αναφζρεται ο τόποσ κατοικίασ του αλιζα (πχ λογαριαςμόσ φδρευςθσ,
ρεφματοσ).
 Ζγκριςθ για τθ μεταςκευι του ςκάφουσ ςτο πλαίςιο του ΡΔ 261/1991 (όπου απαιτείται).
 Ναυπθγικά ςχζδια, με ζνδειξθ των διαςτάςεων και τθσ κλίμακασ του ςχεδίου, ςυνοδευόμενα από
τεχνικι και λειτουργικι περιγραφι του ναυπθγοφ, κακϊσ και τεκμθριωμζνθ ζκκεςι του για τθν
ευςτάκεια του ςκάφουσ, ςε περίπτωςθ εργαςιϊν του ςκελετοφ, υπερκαταςκευϊν, ι εςωτερικισ
διευκζτθςθσ (όπου απαιτείται). Επίςθσ, πρζπει να τεκμαίρεται ότι με τισ προβλεπόμενεσ εργαςίεσ δεν
αυξάνεται θ αλιευτικι ικανότθτα (GT, kW) και θ δυνατότθτα του ςκάφουσ για αλίευςθ.
 Τεχνικι ζκκεςθ με αναλυτικι περιγραφι του αναγκαίου εξοπλιςμοφ ι / και των απαιτοφμενων
εργαςιϊν κλπ, (θ τεχνικι ζκκεςθ κα αναπτυχκεί ςτο Ζντυπο ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων, Ενότθτα Α2).

 Κριτιριο 2 : Συπικι πλθρότθτα τθσ υποβαλλόμενθσ πρόταςθσ
Ελζγχεται εάν για τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ, ακολουκικθκε θ προβλεπόμενθ διαδικαςία, αν τα
τυποποιθμζνα ζντυπα είναι ςυμπλθρωμζνα και ζχουν επιςυναφκεί όλα τα ςυνοδευτικά ζγγραφα
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ.
Συγκεκριμζνα εξετάηονται :


Εάν θ αίτθςθ χρθματοδότθςθσ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ περιλαμβάνει τα δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ και λοιπά ςτοιχεία που προςδιορίηονται (άρκρο 12) ςτθν πρόςκλθςθ (όπωσ
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διοικθτικζσ πράξεισ, άδειεσ, οικονομικά ςτοιχεία, αποδεικτικά κατοχισ ι χριςθσ του ακινιτου,
κλπ.), κακϊσ και θ εμπρόκεςμθ υποβολι αυτϊν (άρκρο 11 τθσ πρόςκλθςθσ). Εξετάηεται θ
εμπρόκεςμθ υποβολι του φυςικοφ και ψθφιακοφ φακζλου ςε ςυνζχεια τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ
υποβολισ αίτθςθσ ςτο ΡΣΚΕ εντόσ 10 θμερϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 11 τθσ παροφςασ
πρόκλθςθσ. Επιπρόςκετα ελζγχεται αν θ δραςτθριότθτα τθσ επζνδυςθσ εμπίπτει ςτουσ
επιλζξιμουσ ΚΑΔ ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΗΜΑ Ι τθσ πρόςκλθςθσ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ).
Εάν θ προτεινόμενθ επζνδυςθ υλοποιείται εντόσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ (άρκρο 10 τθσ
πρόςκλθςθσ).
Εάν ο αιτοφμενοσ προχπολογιςμόσ τθσ πρόταςθσ είναι εντόσ ορίων, όπωσ αυτά τίκενται ςτο
άρκρο 9 τθσ πρόςκλθςθσ.

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά:
 Λίςτα επιςυναπτόμενων δικαιολογθτικϊν (ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα Δ τθσ
πρόςκλθςθσ).
 Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ.
 Τίτλοσ ιδιοκτθςίασ και άλλα ςτοιχεία που προςδιορίηουν τθ κζςθ του ακινιτου ςτα οποία
αναγράφεται θ ακριβισ κζςθ ςτθν οποία γίνεται θ παρζμβαςθ (τοπογραφικό διάγραμμα - εάν
απαιτείται από τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ).
Για τα αποδεικτικά ιδιοκτθςίασ ιςχφει ότι ορίηεται ςτθν πρόςκλθςθ και πιο ςυγκεκριμζνα :
 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) ετϊν. Σε περίπτωςθ βελτίωςθσ
κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ι ςε περίπτωςθ μικρϊν προςκθκϊν που ςυμπλθρϊνουν τθν
λειτουργικότθτα του κτιρίου οι οποίεσ ςε κάκε περίπτωςθ αποτελοφν λιγότερο από το 10% του
αιτοφμενου κόςτουσ, το απαιτοφμενο χρονικό διάςτθμα ανζρχεται ςε εννζα (9) ζτθ. Οι ανωτζρω
χρονικοί περίοδοι, υπολογίηονται από τθν θμερομθνία δθμοςιοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ,
ανεξάρτθτα από τθν θμερομθνία υπογραφισ των ςχετικϊν εγγράφων. Σε κάκε περίπτωςθ θ
θμερομθνία υπογραφισ τουσ κα πρζπει να είναι πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ.
 Κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ πράξθσ, γίνονται δεκτά προςφμφωνα
μακροχρόνιασ μίςκωςθσ ι αγοράσ γθπζδου ι του οικοπζδου ι/και του ακινιτου ςτο οποίο κα
υλοποιθκεί θ επζνδυςθ.
 Σε κάκε περίπτωςθ το γιπεδο ι το οικόπεδο ι το ακίνθτο κα πρζπει να είναι ελεφκερο βαρϊν,
εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που το βάροσ ζχει προκφψει από επιχειρθματικό δάνειο για τθν ίδια φφςθ
επζνδυςθσ ι κα προκφψει από επιχειρθματικό δάνειο για τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ι από
δάνειο για τθν αντιμετϊπιςθ φυςικισ καταςτροφισ, από τθν οποία επλιγθ θ επιχείρθςθ.
 Σε περιπτϊςεισ άυλων ενεργειϊν ι προμικειασ εξοπλιςμοφ που δεν απαιτεί τθ μόνιμθ
εγκατάςταςι του ι ςε περιπτϊςεισ ιπιων ενεργειϊν που δεν ςυνδζονται μόνιμα και ςτακερά με
το ακίνθτο, δεν απαιτείται ο ζλεγχοσ φπαρξθσ βαρϊν και διεκδικιςεων.
 Ριςτοποιθτικό βαρϊν και μθ διεκδικιςεων (ςφμφωνα με ό,τι ορίηεται παραπάνω).
 Πταν θ ενίςχυςθ αφορά επενδφςεισ επί του αλιευτικοφ ςκάφουσ, ωσ τόποσ υλοποίθςθσ τθσ
πράξθσ λαμβάνεται υπόψθ ο τόποσ κατοικίασ για τα φυςικά πρόςωπα και θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ
για τα νομικά πρόςωπα.

 Κριτιριο 3 : Περίοδοσ υλοποίθςθσ εντόσ περιόδου επιλεξιμότθτασ προγραμματικισ
περιόδου και πρόςκλθςθσ
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Ελζγχεται εάν θ περίοδοσ υλοποίθςθσ τθσ προτεινόμενθσ προσ ςυγχρθματοδότθςθ πράξθσ εμπίπτει εντόσ
τθσ περιόδου επιλεξιμότθτασ του προγράμματοσ ζωσ 30-06-2023 (άρκρο 9 τθσ πρόςκλθςθσ),ςφμφωνα με
το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ, όπωσ αυτό αναγράφεται ςτα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ
χρθματοδότθςθσ (ΕΝΤΥΡΟ 1_2)
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά:
 Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ
Κριτιριο 4 : Μθ περαίωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου
Εξετάηεται (άρκρα 7 & 12 τθσ πρόςκλθςθσ) μζςω τθσ Τπεφκυνθσ διλωςθσ του υποψιφιου δικαιοφχου (
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ I του παραρτιματοσ), εάν θ προτεινόμενθ πράξθ δεν ζχει περαιωκεί φυςικά ι υλοποιθκεί
πλιρωσ πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ (ςφμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρκρο 65,
παράγ. 6 : «Οι πράξεισ δεν επιλζγονται για χρθματοδότθςθ από τα ΕΔΕΤ ςε περίπτωςθ που ζχουν
περατωκεί φυςικά ι εκτελεςτεί πλιρωσ πριν να υποβάλει ο δικαιοφχοσ ςτθ διαχειριςτικι αρχι τθν αίτθςθ
χρθματοδότθςθσ βάςει του προγράμματοσ, ανεξάρτθτα αν ο δικαιοφχοσ ζχει εκτελζςει όλεσ τισ ςχετικζσ
πλθρωμζσ»)
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά:
 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα ΙΙΙ)

 Κριτιριο 5 : Θ προτεινόμενθ πράξθ δεν περιλαμβάνει τμιμα επζνδυςθσ ςε υποδομι ι
παραγωγικι επζνδυςθ θ οποία ζπαυςε ι μετεγκαταςτάκθκε εκτόσ τθσ περιοχισ του
προγράμματοσ
Εξετάηεται μζςω τθσ Τπεφκυνθσ διλωςθσ του υποψιφιου δικαιοφχου (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ I του
παραρτιματοσ), εάν θ προτεινόμενθ πράξθ (ΜΜΕ) δεν περιλαμβάνει τμιμα επζνδυςθσ ςε υποδομι ι
παραγωγικι επζνδυςθ θ οποία ζπαυςε ι μετεγκαταςτάκθκε εκτόσ τθσ περιοχισ του προγράμματοσ εντόσ
τριϊν ετϊν από τθν τελικι πλθρωμι ςτο δικαιοφχο ι εντόσ τθσ προκεςμίασ που οριηόταν ςτουσ κανόνεσ
περί κρατικϊν ενιςχφςεων (ςφμφωνα με το άρκρο 71 του Καν. 1303/2013)
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά:
 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα ΙΙΙ)

 Κριτιριο 6 : Πράξθ θ οποία εμπίπτει ςτο Θεματικό τόχο, Ειδικό ςτόχο και Μζτρο τθσ
πρόςκλθςθσ
Εξετάηεται (άρκρο 1 τθσ πρόςκλθςθσ ) εάν θ πράξθ εμπίπτει:
- ςτον κεματικό ςτόχο τθσ πρόςκλθςθσ: «Ρροϊκθςθ τθσ διατθριςιμθσ και ποιοτικισ απαςχόλθςθσ και
ςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ του εργατικοφ δυναμικοφ».
- ςτον ειδικό ςτόχο τθσ πρόςκλθςθσ: «Ρροϊκθςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και
τθσ δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ και παροχι ςτιριξθσ τθσ απαςχολθςιμότθτασ και τθσ κινθτικότθτασ του
εργατικοφ δυναμικοφ ςτισ παράκτιεσ και τισ εςωτερικζσ κοινότθτεσ που εξαρτϊνται από τθσ αλιεία και τθν
υδατοκαλλιζργεια, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαφοροποίθςθσ των δραςτθριοτιτων ςτο πλαίςιο τθσ
αλιείασ και ςε άλλουσ τομείσ τθσ καλάςςιασ οικονομίασ»
- ςτο Μζτρο 8.3.3 τθσ πρόςκλθςθσ: «‘Εφαρμογι ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία των
τοπικϊν κοινοτιτων για παρεμβάςεισ ιδιωτικοφ χαρακτιρα» (Άρκ. 63 του Καν. 508/2014).
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Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά:
 Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ.
 Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ.

 Κριτιριο 7 : Μθ επικάλυψθ των χορθγοφμενων χρθματοδοτιςεων
Εξετάηεται (άρκρο 12 τθσ πρόςκλθςθσ) μζςω τθσ Τπεφκυνθσ διλωςθσ του υποψιφιου δικαιοφχου
(ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι του παραρτιματοσ) αν «το ίδιο αντικείμενο τθσ επζνδυςθσ δεν ζχει προτακεί ι οριςτικά
υπαχκεί για ενίςχυςθ -επιχοριγθςθ ςε αναπτυξιακό νόμο ι ςε άλλο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα», ιτοι εάν
διαςφαλίηεται θ μθ διπλι χρθματοδότθςθ τθσ ίδιασ δαπάνθσ από άλλα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα,
χρθματοδοτικά εργαλεία ι /και εκνικοφσ πόρουσ.
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά:
 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα Ι).
 Σχετικά ςτοιχεία που δείχνουν τισ χρθματοδοτοφμενεσ δαπάνεσ του ζργου και τθν θμερομθνία
αποπλθρωμισ του, ςε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ ζχει χρθματοδοτθκεί τθν τελευταία πενταετία για
τθ δράςθ αυτι (Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ).

 Κριτιριο 8 : Παραδεκτό τθσ αίτθςθσ
Εξετάηεται (άρκρο 5 τθσ πρόςκλθςθσ), μζςω τθσ Τπεφκυνθσ διλωςθσ του υποψιφιου δικαιοφχου
(ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι του παραρτιματοσ), εάν διαςφαλίηεται ότι ο δικαιοφχοσ δεν ζχει διαπράξει απάτθ ςτο
πλαίςιο του ΕΤΑ ι του ΕΤΘΑ (ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 10 του Κανονιςμοφ 508/2014 και
τον κατϋ εξουςιοδότθςθ Καν.(ΕΕ)288/2015.
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά:
 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα Ι)

 Κριτιριο 9 : ε περίπτωςθ που θ χρθματοδότθςθ γίνεται με τον Καν ΕΕ 1407/2013,
πλθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ του
Σε περίπτωςθ χρθματοδότθςθσ τθσ πράξθσ με τον Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis) ελζγχεται μζςω τθσ
ςχετικισ διλωςθσ του υποψιφιου δικαιοφχου ςε επίπεδο ενιαίασ επιχείρθςθσ, των προθγοφμενων
επιχορθγιςεων (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΘΛΩΘ ΙΙ του παραρτιματοσ) και τθσ ςϊρευςθσ κρατικϊν ενιςχφςεων
(www.sorefsis.gr/soreusis), εάν ο δικαιοφχοσ πλθροί τισ προχποκζςεισ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτον Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis) όπωσ αναγράφονται ςτθν πρόςκλθςθ (άρκρο 7)
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά:
 Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ.
 Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ.
 Υπεφκυνθ Διλωςθ de minimis, (Υπόδειγμα ΙΙ).

 Κριτιριο 10 : Δεν εκκρεμεί για τον δικαιοφχο εντολι ανάκτθςθσ παράνομθσ κρατικισ
ενίςχυςθσ εκδοκείςα βάςει προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ ι του Δικαςτθρίου
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΔΕΚ)
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Σε περίπτωςθ χρθματοδότθςθσ με τον Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis), εξετάηεται (άρκρο 5 τθσ
πρόςκλθςθσ) μζςω τθσ Τπεφκυνθσ διλωςθσ του υποψιφιου δικαιοφχου (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ IΙΙ του
παραρτιματοσ), ότι δεν εκκρεμεί για τον δικαιοφχο εντολι ανάκτθςθσ παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ
εκδοκείςα βάςει προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ ι του Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων
(ΔΕΚ)
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά:
 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα ΙΙΙ)

 Κριτιριο 11 : τον δικαιοφχο δεν ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα τα οποία ζχουν αποκτιςει
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, για παραβάςεισ εργατικισ νομοκεςίασ και ειδικότερα για:
Παράβαςθ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ (3 πρόςτιμα/ 3 ζλεγχοι) ι Αδιλωτθ
εργαςία (2 πρόςτιμα/ 2 ζλεγχοι) (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρκ. 40 του Ν. 4488/2017)
Εξετάηεται (άρκρο 5 τθσ πρόςκλθςθσ) μζςω τθσ Τπεφκυνθσ διλωςθσ του υποψιφιου δικαιοφχου
(ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ IΙΙ του παραρτιματοσ), εάν διαςφαλίηεται ότι κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ
χρθματοδότθςθσ δεν ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του δικαιοφχου οι κυρϊςεισ τθσ Ραραγράφου 1 του
άρκρου 40 του Ν. 4488/2017.
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά:
 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα ΙΙΙ)


Κριτιριο 12 : Σθρείται θ νομοκεςία περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και
πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρκ. 40 του Ν.
4488/2017)

Εξετάηεται μζςω τθσ Τπεφκυνθσ διλωςθσ του υποψιφιου δικαιοφχου (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ IΙΙ του
παραρτιματοσ), εάν ο δικαιοφχοσ τθρεί τθ νομοκεςία περί υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και
πρόλθψθσ επαγγελματικοφ κινδφνου ςφμφωνα μα τα οριηόμενα τθσ Ραραγράφου 3 του άρκρου 40 του Ν.
4488/2017.
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά:
 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα ΙΙΙ)
Πλα τα παραπάνω κριτιρια του Σταδίου Αϋ, ζχουν υποχρεωτικι εφαρμογι και θ κετικι τουσ αξιολόγθςθ
(ΝΑΙ) (ι Δεν εφαρμόηεται) αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν κετικι αξιολόγθςθ του Σταδίου Α’.

ΣΑΔΙΟ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ
Κατά το ςτάδιο Β διενεργείται θ αξιολόγθςθ των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ, ςφμφωνα με τα κατωτζρω
κριτιρια, τα οποία διακρίνονται ςτισ εξισ 4 κατθγορίεσ:
 ΣΑΔΙΟ Β1 : «ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ» (τάκμιςθ 25%)
 ΣΑΔΙΟ Β2 : « ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΟΡΙΖΟΝΣΙΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΗΗ ΘΕΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ» (τάκμιςθ
5%)
 ΣΑΔΙΟ Β3 : «ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ» (τάκμιςθ 35%)
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 ΣΑΔΙΟ Β4 : «ΩΡΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΑΞΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΠΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ» (τάκμιςθ 35%)
Ειδικότερα:
 ΣΑΔΙΟ Β1 : ΠΛΘΡΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΑΦΘΝΕΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΣΘ ΠΡΟΣΑΘ
Αξιολογοφνται τα παρακάτω 3 βακμολογοφμενα κριτιρια.

 Κριτιριο 13 : αφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ
Εξετάηεται θ πλθρότθτα και θ ςαφινεια τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ, με βάςθ τα αναγραφόμενα ςτα
ςχετικά πεδία τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ και του υποβλθκζντοσ προχπολογιςμοφ τθσ πράξθσ. (ΕΝΤΥΡΟ
1_2, ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΞΗΣ)
Ειδικότερα αξιολογείται:
 θ παρουςίαςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του επενδυτικοφ ςχεδίου (βαςικά τεχνικά, λειτουργικά και
λοιπά χαρακτθριςτικά τθσ πράξθσ, ολοκλθρωμζνοσ χαρακτιρασ τθσ επζνδυςθσ, παραγόμενα προϊόντα
/υπθρεςίεσ, αγορά - ςτόχοσ, κ. α)
 θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ (απαιτοφμενεσ ενζργειεσ , χρονικι αλλθλουχία των ενεργειϊν)
 θ πλθρότθτα του προτεινόμενου προχπολογιςμοφ (αν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόςτθ για τθν
υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου/παραδοτζων)
Η βακμολογία του κριτθρίου ςυναρτάται από τθν αρικμθτικι τιμι που λαμβάνει (βακμόσ) και τθν
βαρφτθτα του κριτθρίου ωσ ποςοςτό % (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ). Λαμβάνει τθν μεγαλφτερθ βακμολογία
εάν θ πρόταςθ είναι πλιρθσ και με ςαφι περιγραφι του αντικειμζνου και τθ μικρότερθ, εάν παρουςιάηει
ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςτθν πλθρότθτα και ςτθν περιγραφι του αντικειμζνου.
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά :
 Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ.
 Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ και όλα τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά.
Σο κριτιριο βακμολογείται από 1 ζωσ 10 με υντελεςτι τάκμιςθσ 10%.

 Κριτιριο 14 : Ρεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ
Εξετάηεται θ ρεαλιςτικότθτα του προχπολογιςμοφ, θ ορκι κατανομι του ςτισ επιμζρουσ εργαςίεσ, κακϊσ
και θ αξιοπιςτία του κόςτουσ.
Ειδικότερα κατά τθν εξζταςθ του προχπολογιςμοφ τθσ πράξθσ ελζγχεται :
 αν περιλαμβάνονται δαπάνεσ οι οποίεσ αποδεδειγμζνα ςχετίηονται με τθν υλοποιοφμενθ Ρράξθ
(άρκρο 8 τθσ πρόςκλθςθσ),
 αν ο πίνακασ (ςε excel) ζχει ςυμπλθρωκεί ορκά και ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ πρόςκλθςθσ,
 αν τα ςφνολα των επιλζξιμων δαπανϊν ανά κατθγορία δαπάνθσ, είναι ςφμφωνα με τα εμφανιηόμενα
ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα ΡΣΚΕ και ςτθν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ (ΕΝΤΥΡΟ 1_2),
 αν το ςυνολικό κόςτοσ κατανζμεται ςωςτά ςτισ επιμζρουσ εργαςίεσ.
Επιπρόςκετα για τθν αξιοπιςτία του κόςτουσ των κτιριακϊν εξετάηεται :
 αν προχπολογιςμόσ τουσ ζχει ςυνταχκεί με βάςθ τισ τιμζσ μονάδασ του ΡΙΝΑΚΑ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ τθσ περιοχισ εφαρμογισ τθσ πράξθσ ενϊ ςε περίπτωςθ που κάποια
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εργαςία δεν περιλαμβάνεται ςτον εν λόγω πίνακα, το εφλογο του κόςτουσ τθσ εκτιμάται με βάςθ δφο
(2) υποβλθκείςεσ ςυγκρίςιμεσ προςφορζσ.
Για τισ λοιπζσ (πλθν των κτιριακϊν) δαπάνεσ του προχπολογιςμοφ, θ ρεαλιςτικότθτα του κόςτουσ τουσ
εκτιμάται βάςθ :
 τθν υποβολι δφο (2) τουλάχιςτον μθ δεςμευτικϊν προςφορϊν από δφο ανεξάρτθτουσ μεταξφ τουσ
προμθκευτζσ για κάκε δαπάνθ φψουσ άνω των 1.000,00 € ι μίασ (1) προςφοράσ για κάκε δαπάνθ
φψουσ κάτω των 1.000,00 €.
 το πραγματικό κόςτοσ από παρεμφερείσ πράξεισ που ζχουν υλοποιθκεί, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
επικρατοφςεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ τθσ πρόταςθσ.
 άλλα ςτοιχεία που προκφπτουν από ζρευνα αγοράσ, μελζτεσ κλπ.
Σθμείωςθ : Είναι δυνατό να γίνει δεκτι μία προςφορά, χωρίσ αυτι να είναι θ πλζον ςυμφζρουςα
οικονομικά, αρκεί ο δικαιοφχοσ να τεκμθριϊνει και θ ΟΤΔ να αποδζχεται, τθν μοναδικότθτα ι τθν υψθλι
ποιότθτα ι τισ ειδικζσ προδιαγραφζσ που προςφζρει το προμθκευόμενο προϊόν.
Η βακμολογία του κριτθρίου ςυναρτάται από τθν αρικμθτικι τιμι που λαμβάνει (βακμόσ) και τθν
βαρφτθτα του κριτθρίου ωσ ποςοςτό % (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ). Η αρικμθτικι τιμι (βακμόσ) τίκεται με
βάςθ το ποςοςτό που προκφπτει από τθ ςχζςθ μεταξφ του Εγκεκριμζνου Ρροχπολογιςμοφ (ΕΡΥ) και του
Αιτοφμενου Ρροχπολογιςμοφ (ΑΡΥ) βάςει του τφπου:100*( εγκεκριμζνο/ αιτοφμενο). Τον μεγαλφτερο
βακμό λαμβάνει το κριτιριο όταν ο Εγκεκριμζνοσ Ρροχπολογιςμόσ (ΕΡΥ) είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του
90% του Αιτοφμενου Ρροχπολογιςμοφ (ΑΡΥ), ενϊ ςτθν περίπτωςθ που το ποςοςτό του εγκεκριμζνου
προχπολογιςμοφ είναι μικρότερο του 50% του αιτοφμενου προχπολογιςμοφ τότε θ προτεινόμενθ πράξθ
απορρίπτεται.
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά :
 Αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ ζργου (ςφμφωνα με τα ςυνθμμζνα Υποδείγματα και ανάλογα με το είδοσ
τθσ δράςθσ) και ςε θλεκτρονικι μορφι (αρχείο xls).
 Αναλυτικζσ προμετριςεισ κτιριακϊν εργαςιϊν με ςκαριφιματα και υπομνιματα.
 Αρχιτεκτονικά ςχζδια.
 Ναυπθγικά ςχζδια (για επενδφςεισ επί αλιευτικοφ ςκάφουσ).
 Οικονομικζσ προςφορζσ ςφμφωνα με τθν πρόςκλθςθ.
 Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ.
 Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ .
Σο κριτιριο βακμολογείται από 2 ζωσ 10 με υντελεςτι τάκμιςθσ 10% και μπορεί να λάβει και τθν τιμι
ΟΧΙ.

 Κριτιριο 15 : Ρεαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ
Εξετάηεται αν το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ (ΕΝΤΥΡΟ 1_2) είναι ρεαλιςτικό ςε ςχζςθ
με:
 το φυςικό αντικείμενο (είδοσ και μζγεκοσ του ζργου)
 τουσ ενδεχόμενουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ (όπωσ πικανζσ
κακυςτεριςεισ ςχετικά με τθν ζκδοςθ κανονιςτικϊν αποφάςεων που απαιτοφνται κ.α.)
 το επίπεδο ετοιμότθτασ του δικαιοφχου για άμεςθ ζναρξθ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ
26

Σθμείωςθ: Δφναται ωσ βάςθ ςφγκριςθσ να χρθςιμοποιθκοφν χρονοδιαγράμματα ςυναφϊν πράξεων που
ζχουν υλοποιθκεί ςε προθγοφμενεσ προγραμματικζσ περιόδουσ με βάςθ τθν πρότερθ εμπειρία τθσ ΟΤΔ.
Η βακμολογία του κριτθρίου ςυναρτάται από τθν αρικμθτικι τιμι που λαμβάνει (βακμόσ) και τθν
βαρφτθτα του κριτθρίου ωσ ποςοςτό % (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ).
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά:
 Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ.
 Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ.
 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ζργου (ςφμφωνα με το πρότυπο που υπάρχει ςτα Υποδείγματα του
αναλυτικοφ προχπολογιςμοφ).
Σο κριτιριο βακμολογείται από 1 ζωσ 10 με υντελεςτι τάκμιςθσ 5%.
 ΣΑΔΙΟ Β2 : ΕΝΩΜΑΣΩΘ ΟΡΙΗΟΝΣΙΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΘΡΘΘ ΘΕΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ
Αξιολογοφνται τα παρακάτω 4 κριτιρια.

 Κριτιριο 16 : Προαγωγι τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθσ μθ διάκριςθσ
Εξετάηεται (άρκρο 13 τθσ πρόςκλθςθσ) μζςω τθσ Τπεφκυνθσ διλωςθσ του υποψιφιου δικαιοφχου
(ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ IΙΙ του παραρτιματοσ), εάν θ προτεινόμενθ πράξθ δεν αντίκειται ςτισ αρχζσ τθσ ιςότθτασ
μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και αποτρζπει κάκε διάκριςθ λόγω φφλου, φυλισ, εκνοτικισ καταγωγισ,
κρθςκείασ, πεποικιςεων, αναπθρίασ, θλικίασ, γενετιςιου προςανατολιςμοφ.
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά:
 Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ.
 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα ΙΙΙ).
το κριτιριο τίκεται τιμι ΝΑΙ /ΟΧΙ και θ προχπόκεςθ για τθ κετικι αξιολόγθςι του είναι θ κετικι τιμι
ΝΑΙ.

 Κριτιριο 17 : Εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των ατόμων με αναπθρία
Εξετάηεται, εφόςον απαιτείται, μζςω των αναγραφόμενων ςτο ςχετικό πεδίο των ςυμπλθρωματικϊν
ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ (ΕΝΤΥΡΟ 1_2), αν θ πράξθ διαςφαλίηει και με ποιο τρόπο τθν
προςβαςιμότθτα των ατόμων με αναπθρία ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. Ο δικαιοφχοσ
ςυνυποβάλει μελζτθ προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ ι ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ ςτθν οποία περιγράφονται τα μζτρα
που λαμβάνονται για τθν εκπλιρωςθ του κριτθρίου. Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ χρειάηεται και ςτθν περίπτωςθ
που δεν κωλφεται θ προςβαςιμότθτα ςτα ΑΜΕΑ.
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά:
 Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ.
 ENTYΡO I-2 ΣΥΜΡΛΗΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΙΞΗΣ. Στθν ενότθτα A.10 «Εξαςφάλιςθ
προςβαςιμότθτα ΑΜΕΑ» πρζπει να περιγραφοφν τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν πλιρωςθ του
κριτθρίου.
27

 Μελζτθ προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ βάςει τθσ οποίασ κα τθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ τθσ
ιςχφουςασ ενωςιακισ νομοκεςίασ ι Ζκκεςθ Τεκμθρίωςθσ.
 Αρχιτεκτονικά ςχζδια ςτα οποία ua προβλζπεται θ προςβαςιμότθτα ΑΜΕΑ (ράμπεσ, WC ΑΜΕΑ,
ανελκυςτιρεσ κλπ).
 Αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ (πρόβλεψθ ειδικοφ εξοπλιςμοφ για ΑΜΕΑ).
το κριτιριο τίκεται τιμι ΝΑΙ /ΟΧΙ ι Δεν εφαρμόηεται και θ προχπόκεςθ για τθ κετικι αξιολόγθςι του
είναι να λαμβάνει κετικι τιμι ΝΑΙ ι δεν εφαρμόηεται.

 Κριτιριο 18 : υμβατότθτα τθσ πράξθσ με το ειδικό κεςμικό πλαίςιο
Εξετάηεται, εάν τθρείται το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο (εφόςον υφίςταται) για κάκε κατθγορία πράξθσ, όπωσ
αυτζσ εξειδικεφονται ςτθν πρόςκλθςθ (π.χ. ΚΥΑ για πράξεισ αλιευτικοφ τουριςμοφ, καταδφςεισ, ςκάφθ
αναψυχισ, καταλφματα κλπ).
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά:
 Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ.
 Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ και ςχετικά δικαιολογθτικά.
(Ιδιαίτερα για τον ζλεγχο τθσ ςυμφωνίασ τθσ πρόταςθσ με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ ΚΥΑ
2986/2-12-2016, όπωσ ιςχφει κάκε φορά κα ελεγχκοφν :
- Αρχιτεκτονικά ςχζδια (Τοπογραφικό, Διάγραμμα Δόμθςθσ, Κατόψεισ, Πψεισ, Τομζσ κ.λ.π.).
- Σχετικζσ εγκρίςεισ – αδειοδοτιςεισ, εφόςον υπάρχουν.
- Σιμα ΕΟΤ για υφιςτάμενα καταλφματα
- Αναλυτικι εμβαδομζτρθςθ, ανά δωμάτιο - διαμζριςμα, και Ρίνακασ μοριοδότθςθσ κατάταξθσ
κλειδιϊν ςτθν περίπτωςθ «Ενοικιαηόμενων επιπλωμζνων δωματίων – διαμεριςμάτων». Αναλυτικι
εμβαδομζτρθςθ απαιτείται επίςθσ και ςτθν περίπτωςθ κφριων ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων.
- Βεβαίωςθ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι ΦΕΚ χαρακτθριςμοφ κτθρίου ωσ διατθρθτζου ι παραδοςιακοφ,
εφόςον απαιτείται).
το κριτιριο τίκεται τιμι ΝΑΙ /ΟΧΙ ι Δεν εφαρμόηεται και θ προχπόκεςθ για τθ κετικι αξιολόγθςι του
είναι να λαμβάνει κετικι τιμι ΝΑΙ ι δεν εφαρμόηεται.

 Κριτιριο 19 : Αειφόροσ Ανάπτυξθ
Εξετάηεται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το ςτάδιο εξζλιξθσ τθσ πράξθσ και τθ φφςθ του ζργου, αν από τα
αναγραφόμενα ςτο ςχετικό πεδίο των ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ
(ΕΝΤΥΡΟ 1_2), κακϊσ και κατά περίπτωςθ υποβλθκζντα δικαιολογθτικά (άρκρο 12 τθσ πρόςκλθςθσ) όπωσ
ςτθ χριςθ ΑΡΕ, από τθν ςχετικι μελζτθ /προμελζτθ ι ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ, τεκμθριϊνονται επαρκϊσ οι
παρακάτω όροι:
 αν θ επζνδυςθ ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ άνκρακα
 αν ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ εκπομπϊν ρφπων με χριςθ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ, αντιρρυπαντικϊν
πρϊτων υλϊν και καυςίμων
 αν ςυμβάλλει ςτθ γαλάηια ανάπτυξθ (γαλάηια καινοτομία, μπλε βιοτεχνολογία κα), ςφμφωνα με τισ
κατευκφνςεισ τθσ ΕΕ ι τισ περιφερειακζσ και εκνικζσ πολιτικζσ
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 αν ςυμβάλλει ςτουσ ςτόχουσ τθσ Στρατθγικισ τθσ ΕΕ για τθν Μακρο-περιφζρεια Αδριατικισ-Ιονίου
(EUSAIR)
 θ πρακτικι διαχείριςθσ αποβλιτων που ακολουκείται
 θ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και θ χριςθ πρακτικϊν εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, φδατοσ κλπ.
 εφαρμογι ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (πχ ISO 14.000, EMAS)
Ενδεικτικά εξετάηεται αν θ επζνδυςθ ςυμβάλλει ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ, π.χ μζςω τθσ αποδοτικότερθσ
χριςθσ ενζργειασ ι τθσ παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ, (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννιτριεσ
κλπ), τθσ εγκατάςταςθσ ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (π.χ. ISO 14.000 EMAS), ςυςτθμάτων
εξοικονόμθςθσ φδατοσ, διαχείριςθσ αποβλιτων και λοιπϊν ενεργειϊν προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
Η βακμολογία του κριτθρίου ςυναρτάται από τθν αρικμθτικι τιμι που λαμβάνει (βακμόσ) και τθν
βαρφτθτα του κριτθρίου ωσ ποςοςτό % (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ). Η μεγαλφτερθ αρικμθτικι τιμι (βακμόσ)
τίκεται αν ικανοποιοφνται 5 ι παραπάνω, από τουσ ανωτζρω όρουσ και θ μικρότερθ αν δεν ικανοποιείται
κανζνασ από τουσ όρουσ.
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά:
 Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ.
 Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ (Ενότθτα Α.5).
 Οι ςχετικζσ δαπάνεσ όπωσ παρουςιάηονται ςτα Φφλλα αναλυτικοφ προχπολογιςμοφ ωσ εξισ:
- για τισ Επενδφςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ, τθσ υγιεινισ, τθσ αςφάλειασ και των εργαςιακϊν
ςυνκθκϊν για τουσ αλιείσ, οι δαπάνεσ που αναφζρονται ςτο ειδικό πεδίο που ζχει δθμιουργθκεί
ςτο Φφλλο: 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΥΓΕΙΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ
- για τισ Επενδφςεισ ςε εξοπλιςμό ι επί του ςκάφουσ που ςτοχεφουν ςτθ μείωςθ τθσ εκπομπισ
ρφπων ι αερίων του κερμοκθπίου και ςτθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των αλιευτικϊν
ςκαφϊν, οι δαπάνεσ που αναφζρονται ςτο Φφλλο: 2. ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΡΟΜΡΗΣΗ ΥΡΩΝ
- για τισ Επενδφςεισ ςτθ μεταποίθςθ προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ, οι δαπάνεσ που
αναφζρονται ςτο Φφλλο: ΔΑΡΑΝΕΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
- για τισ Επενδφςεισ που κα ενιςχυκοφν δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis), οι δαπάνεσ
που αναφζρονται ςτο Φφλλο: ΔΑΡΑΝΕΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
 Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προτεινόμενων δαπανϊν (ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα προτιμολόγια/
προςφορζσ).
Σο κριτιριο βακμολογείται από 2 ζωσ 10 με υντελεςτι τάκμιςθσ 5%.

 ΣΑΔΙΟ Β3 : ΚΟΠΙΜΟΣΘΣΑ ΣΘ ΠΡΑΞΘ
Αξιολογοφνται τα παρακάτω 5 κριτιρια:

 Κριτιριο 20 : Αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ
Στο κριτιριο εξετάηεται, με βάςθ τα αναγραφόμενα ςτο ςχετικό πεδίο των ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων
τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ (ΕΝΤΥΡΟ 1_2) και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά (άρκρο 12 τθσ
πρόςκλθςθσ) , αν τεκμθριϊνεται θ αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ ςε ςχζςθ με τα χαρακτθριςτικά
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και τισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ χωροκζτθςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ /εξυπθρζτθςθ ςχετικϊν αναγκϊν, κακϊσ
και θ ςυμβολι τθσ πράξθσ ςτο υφιςτάμενο και ςτο νζο περιβάλλον δραςτθριοτιτων που διαμορφϊνεται,
ςε ςχζςθ με τισ επιχειριςεισ του ιδίου κλάδου.
Ειδικότερα εξετάηεται :
Ι) θ ςυμβολι τθσ πράξθσ ςτθν υλοποίθςθ τθσ Τοπικισ Στρατθγικισ (κατευκφνςεισ, ειδικοφσ ςτόχουσ και
προτεραιότθτεσ του τοπικοφ προγράμματοσ) και
ΙΙ) θ ςυμβολι τθσ πράξθσ ςτθν υλοποίθςθ των παρακάτω όρων:
α) θ ςυμβολι ςτθν υλοποίθςθ του Ειδικοφ ςτόχου τθσ Ενωςιακισ Ρροτεραιότθτασ «Ρροϊκθςθ τθσ
οικονομικισ ανάπτυξθσ, τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και τθσ δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ και παροχι
ςτιριξθσ τθσ απαςχολθςιμότθτασ και τθσ κινθτικότθτασ του εργατικοφ δυναμικοφ ςτισ παράκτιεσ και τισ
εςωτερικζσ κοινότθτεσ που εξαρτϊνται από τθσ αλιεία και τθν υδατοκαλλιζργεια, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τθσ διαφοροποίθςθσ των δραςτθριοτιτων ςτο πλαίςιο τθσ αλιείασ και ςε άλλουσ τομείσ τθσ καλάςςιασ
οικονομίασ»
β) θ ςυνάφεια τθσ πράξθσ με ειδικζσ ςτρατθγικζσ (π.χ. Εκνικζσ Στρατθγικζσ, Στρατθγικι Ζξυπνθσ
Εξειδίκευςθσ, Στρατθγικι για τθν Αδριατικι & Ιόνιο, Ρεριφερειακζσ Στρατθγικζσ κλπ.)
γ) θ μθ φπαρξθ παρόμοιασ υπθρεςίασ/επζνδυςθσ ςτθν περιοχι (Δθμοτικι Ενότθτα)
δ) θ ςυμβολι επί υφιςτάμενων ι προβλεπόμενων δραςτθριοτιτων
ε) θ αντιμετϊπιςθ ειδικϊν αναγκϊν
Εξετάηεται θ ςυμβολι τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν αναγκϊν που ςχετίηονται
με τισ παροχζσ και/ι τα προϊόντα τθσ επιχείρθςθσ (πχ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ προςβαςιμότθτασ,
παραγωγισ ειδικϊν προϊόντων).
Η βακμολογία του κριτθρίου ςυναρτάται από τθν αρικμθτικι τιμι που λαμβάνει (βακμόσ) και τθν
βαρφτθτα του κριτθρίου ωσ ποςοςτό % (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ). Η μεγαλφτερθ βακμολογία τίκεται όταν
θ προτεινόμενθ πράξθ ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν υλοποίθςθ τθσ Τοπικισ Στρατθγικισ (μικρό νθςί,
ςυλλογικοί φορείσ αλιζων, καινοτομία, δευτερογενισ τομζασ), κακϊσ και ςτθν υλοποίθςθ τουλάχιςτον
δφο (2) από τουσ ανωτζρω όρουσ. Η αξιολόγθςθ είναι αρνθτικι (ΟΧΙ) εάν δεν τεκμθριϊνεται θ
αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ ςτθν Τοπικι Στρατθγικι.
Επιςθμαίνεται ότι θ περίπτωςθ γ) «μθ φπαρξθ παρόμοιασ υπθρεςίασ/επζνδυςθσ ςτθν περιοχι (Δθμοτικι
Ενότθτα», τεκμθριϊνεται με ςχετικι βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ/φορζα (π.χ. Επιμελθτιριο, Εμπορικόσ
ςφλλογοσ, Δθμόςια/Δθμοτικι αρχι, κ.α.).
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά :
 Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ.
 Ζντυπο Ι_2 : Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ (Ενότθτα Α.6).
Σο κριτιριο βακμολογείται από 1 ζωσ 10 με υντελεςτι τάκμιςθσ 15%.
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 Κριτιριο 21 : Αποτελεςματικότθτα – Αποδοτικότθτα
Εξετάηεται θ ςυμβολι τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ ςτθ ςτιριξθ τθσ απαςχόλθςθσ (άρκρα 1 & 25 τθσ
πρόςκλθςθσ), με βάςθ τισ αναγραφόμενεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ ςτο ςχετικό πεδίο τθσ αίτθςθσ
χρθματοδότθςθσ (ΕΝΤΥΡΟ 1_2), εκφραςμζνεσ ςε ΙΠΑ (Ιςοδφναμο Πλιρουσ Απαςχόλθςθσ).
Σθμειϊνεται ότι 1 ΙΠΑ αφορά ςε 1 εργαηόμενο πλιρουσ απαςχόλθςθσ για ολόκλθρο το ζτοσ, ιτοι ςε
απαςχόλθςθ 1720 ϊρεσ το χρόνο. Στουσ εργαηόμενουσ μερικισ ι εποχικισ απαςχόλθςθσ, αντιςτοιχοφν
κλάςματα των ΙΡΑ (ο αρικμόσ των ωρϊν ι των θμερϊν πραγματικισ απαςχόλθςθσ του εργαηόμενου
ετθςίωσ /1.720 ϊρεσ τον χρόνο).
Στον αρικμό απαςχολοφμενων περιλαμβάνονται :
α) οι μιςκωτοί,
β) τα άτομα που εργάηονται για τθν επιχείρθςθ, ζχουν ςχζςθ εξάρτθςθσ προσ αυτιν και εξομοιϊνονται με
μιςκωτοφσ με βάςθ το Εκνικό δίκαιο,
γ) οι ιδιοκτιτεσ επιχειρθματίεσ (Αυτοαπαςχόλθςθ),
δ) οι εταίροι που αςκοφν τακτικι δραςτθριότθτα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ και προςπορίηονται οικονομικά
πλεονεκτιματα από τθν επιχείρθςθ.
Οι μακθτευόμενοι ι οι ςπουδαςτζσ που βρίςκονται ςε επαγγελματικι εκπαίδευςθ ςτο πλαίςιο ςφμβαςθσ
μακθτείασ ι επαγγελματικισ κατάρτιςθσ δεν ςυνυπολογίηονται ςτον αρικμό απαςχολοφμενων. Η διάρκεια
των αδειϊν μθτρότθτασ ι των γονικϊν αδειϊν δεν ςυνυπολογίηεται.
Οι κζςεισ εργαςίασ (διατιρθςθ υφιςτάμενων και νζεσ) αποτελοφν ςθμείο ελζγχου των μακροχρόνιων
υποχρεϊςεων του δικαιοφχου ενϊ αποτελοφν και δείκτθ αποτελζςματοσ του ΕΡΑΛΘ ( άρκρα 1 & 25 τθσ
πρόςκλθςθσ).
Η βακμολογία του κριτθρίου ςυναρτάται από τθν αρικμθτικι τιμι που λαμβάνει (βακμόσ) και τθν
βαρφτθτα του κριτθρίου ωσ ποςοςτό % (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ). Τθ μεγαλφτερθ βακμολογία λαμβάνει θ
δθμιουργία >3 κζςεων πλιρουσ απαςχόλθςθσ (ΙΡΑ) (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυταπαςχόλθςθσ) και τθ
μικρότερθ θ διατιρθςθ των υφιςτάμενων κζςεων απαςχόλθςθσ.
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά:





Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ.
Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ (Ενότθτα Α.11).
Καταςτάςεισ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (πίνακασ προςωπικοφ) Ε4.
Αποδεικτικό Υποβολισ διλωςθσ Αποδοχϊν & Συντάξεων.

Σο κριτιριο βακμολογείται από 3 ζωσ 10 με υντελεςτι τάκμιςθσ 10%.

 Κριτιριο 22 : Βιωςιμότθτα, Λειτουργικότθτα τθσ επζνδυςθσ
Ι) Εξετάηεται ςε κάκε περίπτωςθ επιχείρθςθσ (νζα ι υφιςτάμενθ) θ τεκμθρίωςθ που παρζχεται ςχετικά με
τθν βιωςιμότθτα, λειτουργικότθτα τθσ επζνδυςθσ (άρκρα 5 & 25 τθσ πρόςκλθςθσ), μζςω τθσ
υποβλθκείςασ Μελζτθσ βιωςιμότθτασ, θ οποία κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τισ προβλζψεισ εςόδων,
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δαπανϊν, κερδϊν / ηθμιϊν και πθγϊν χρθματοδότθςθσ, κακϊσ και θ ορκότθτα, ρεαλιςτικότθτα και
πλθρότθτα του ςχεδίου.
Από τθν ανωτζρω υποχρζωςθ εξαιροφνται οι πράξεισ αλιευτικοφ τουριςμοφ.
ΙΙ) Επιπλζον, ςτθν περίπτωςθ νζων επιχειριςεων ι υφιςτάμενων επιχειριςεων που αναπτφςςουν νζο
προϊόν / υπθρεςία, εξετάηεται το υποβλθκζν ςυνοπτικό επιχειρθματικό ςχζδιο ςχετικά με τουσ ςτόχουσ
και τθ φιλοςοφία τθσ επιχείρθςθσ, τθν παραγωγικι διαδικαςία, τα ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα του
παραγόμενου προϊόντοσ/υπθρεςίασ, τουσ τρόπουσ διανομισ, προϊκθςθσ και πωλιςεων - marketing, τον
ανταγωνιςμό, τουσ προμθκευτζσ και τουσ δυνθτικοφσ πελάτεσ.
Από τισ ανωτζρω υποχρεϊςεισ εξαιροφνται οι πράξεισ που αφοροφν ςε βελτιϊςεισ και εξοπλιςμό επί
του ςκάφουσ για επαγγελματίεσ αλιείσ.
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά :
 Μελζτθ βιωςιμότθτασ
 Συνοπτικό επιχειρθματικό ςχζδιο κατά περίπτωςθ (ςφμφωνα με ςυνθμμζνο υπόδειγμα τθσ
πρόςκλθςθσ).
Σο κριτιριο λαμβάνει τιμζσ ΝΑΙ / ΟΧΙ ι Δεν εφαρμόηεται. Προχπόκεςθ για τθ κετικι αξιολόγθςθ του
κριτθρίου, είναι να λαμβάνει κετικι τιμι ΝΑΙ ι δεν εφαρμόηεται.

 Κριτιριο 23 : υνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα τθσ Πράξθσ
Εξετάηεται με βάςθ τα αναγραφόμενα ςτο ςχετικό πεδίο των ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ
χρθματοδότθςθσ (ΕΝΤΥΡΟ 1_2), ο βακμόσ ςυνζργειασ και ςυμπλθρωματικότθτασ τθσ πράξθσ με άλλα
ζργα που είτε είναι ολοκλθρωμζνα, είτε ςε εξζλιξθ ςτο πλαίςιο του ΕΡΑΛΘ, τθσ Τοπικισ Στρατθγικισ ι
άλλων προγραμμάτων, ϊςτε να εξαςφαλίηεται το μζγιςτο δυνατό πολλαπλαςιαςτικό αποτζλεςμα από τθν
υλοποίθςι τθσ, κακϊσ και θ προςτικζμενθ αξία που προκφπτει ςε περίπτωςθ που θ πράξθ είναι
ςυμπλθρωματικι ζργου που ζχει χρθματοδοτθκεί ςε προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο.
Η βακμολογία του κριτθρίου ςυναρτάται από τθν αρικμθτικι τιμι που λαμβάνει (βακμόσ) και τθν
βαρφτθτα του κριτθρίου ωσ ποςοςτό % (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ). Η μικρότερθ βακμολογία τίκεται ςε νζα
πράξθ που δεν είναι ςε ςυμπλιρωςθ άλλθσ πράξθσ είτε ολοκλθρωμζνθσ είτε ςε εξζλιξθ.
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά:
 Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ.
 Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ
Σο κριτιριο βακμολογείται από 3 ζωσ 10 με υντελεςτι τάκμιςθσ 5%.

 Κριτιριο 24 : Εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ι πρωτότυπων διαδικαςιϊν ςτθν πράξθ
Εξετάηεται θ εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ι πρωτότυπων διαδικαςιϊν (φφςθ τθσ επζνδυςθσ, διαχείριςθ
πρϊτθσ φλθσ, τεχνολογία κλπ.), από τα αναγραφόμενα ςτο ςχετικό πεδίο των ςυμπλθρωματικϊν
32

ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ (ΕΝΤΥΡΟ 1_2) και τα υποβλθκζντα ςχετικά δικαιολογθτικά
τεκμθρίωςθσ τθσ εφαρμογισ νζων τεχνολογιϊν ι πρωτότυπων διαδικαςιϊν ςτθν πράξθ, όπωσ π.χ (άρκρο
12 τθσ πρόςκλθςθσ) μελζτεσ, εγχειρίδια, ςχζδια, πιςτοποιθτικά των προμθκευτϊν, ζντυπα τεχνικϊν
προδιαγραφϊν του προβλεπόμενου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, βεβαιϊςεισ επίςθμων ι ςυλλογικϊν
φορζων (Ρανεπιςτιμια, Επιμελθτιρια κλπ) ι άλλων φορζων τθσ αγοράσ που αναπτφςςουν δραςτθριότθτα
ςχετικι με το εν λόγω προϊόν ι οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο αποδεικνφει επαρκϊσ το κριτιριο.
Η βακμολογία του κριτθρίου ςυναρτάται από τθν αρικμθτικι τιμι που λαμβάνει (βακμόσ) και τθν
βαρφτθτα του κριτθρίου ωσ ποςοςτό % (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ).
Η μεγαλφτερθ βακμολογία τίκεται ςτθν επαρκι τεκμθρίωςθ τθσ εφαρμογισ νζων τεχνολογιϊν και θ
μικρότερθ όταν δεν τεκμθριϊνεται θ εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ι τεκμθριϊνεται πολφ λίγο.
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά:
 Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ.
 Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ
 Οτιδιποτε άλλο τεκμθριϊνει το κριτιριο πχ ζντυπα τεχνικϊν προδιαγραφϊν εξοπλιςμοφ, μελζτεσ
ςχεδιαςμοφ προϊόντων.
Σο κριτιριο βακμολογείται από 1 ζωσ 10 με υντελεςτι τάκμιςθσ 5%.


ΣΑΔΙΟ Β4 : ΩΡΙΜΟΣΘΣΑ ΠΡΑΞΘ, ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΘ ΚΑΙ ΧΡΘΜΑΣΟΠΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ
ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ

Αξιολογοφνται τα παρακάτω 3 βακμολογοφμενα κριτιρια :

 Κριτιριο 25 : Βακμόσ ωριμότθτασ ενεργειϊν υλοποίθςθσ
Εξετάηεται ο βακμόσ προόδου (ςτάδιο εξζλιξθσ) ςυγκεκριμζνων διοικθτικϊν ι άλλων ενεργειϊν, οι οποίεσ
είναι απαραίτθτεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ (πχ. επαρκισ αδειοδότθςθ, εγκρίςεισ και
ςυμφωνθτικά ςε ιςχφ, υλοποίθςθ απαιτοφμενων ενεργειϊν για εξαςφάλιςθ περιβαλλοντικισ
αδειοδότθςθσ όπου απαιτείται, κλπ)
Ειδικότερα αξιολογείται με βάςθ τα προςκομιςκζντα δικαιολογθτικά (άρκρο 12 τθσ πρόςκλθςθσ) και τα
αναγραφόμενα ςτο ςχετικό πεδίο των ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ (ΕΝΤΥΡΟ 1_2), αν ζχει
εξαςφαλιςκεί :
α) το ςφνολο των απαιτοφμενων εγκρίςεων για τθν ζναρξθ του ζργου ι
β) μζροσ των εγκρίςεων/ αδειϊν/απαλλακτικϊν εγγράφων και γνωμοδοτιςεων ι
γ) θ υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για τθν ζκδοςθ εγκρίςεων, αδειϊν, γνωμοδοτιςεων κλπ.
Η βακμολογία του κριτθρίου ςυναρτάται από τθν αρικμθτικι τιμι που λαμβάνει (βακμόσ) και τθν
βαρφτθτα του κριτθρίου ωσ ποςοςτό % (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ).
Η μεγαλφτερθ βακμολογία τίκεται ςτθν περίπτωςθ που ζχουν ολοκλθρωκεί όλεσ οι ενζργειεσ για τθν
εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων εγκρίςεων/ αδειϊν / γνωμοδοτιςεων και θ μικρότερθ όταν
δεν ζχουν ολοκλθρωκεί οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν εξαςφάλιςθ των απαιτοφμενων εγκρίςεων/
αδειϊν / γνωμοδοτιςεων κλπ. και αναμζνεται να επθρεαςτεί θ υλοποίθςθ τθσ πράξθσ.
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά:
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Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ.
Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ
Αναγκαίεσ τεχνικζσ ι/και υποςτθρικτικζσ μελζτεσ.
Εγκρίςεισ μελετϊν.
Απαραίτθτεσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου αδειοδοτιςεισ .
Βεβαίωςθ υποβολισ αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ.

Σο κριτιριο βακμολογείται από 1 ζωσ 10 με υντελεςτι τάκμιςθσ 15%.

 Κριτιριο 26 : Επιχειρθςιακι ικανότθτα του δικαιοφχου
Για τθν αξιολόγθςθ του κριτθρίου λαμβάνονται υπόψθ τα αναγραφόμενα ςτα ςχετικά πεδία των
ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ (ΕΝΤΥΡΟ 1_2), και τα υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 12 τθσ πρόςκλθςθσ Ειδικότερα εξετάηεται ςε επίπεδο
δικαιοφχου:
Ι) θ προθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία ςε παρόμοιασ φφςθσ ζργα/πράξεισ (όπωσ Βεβαίωςθ Ζναρξθσ
και ΚΑΔ από Α.Α.Δ.Ε, βεβαιϊςεισ εργοδότθ και αςφαλιςτικοφ φορζα για τισ θμζρεσ και για αντικείμενο
απαςχόλθςθσ ςυναφζσ με τθ φφςθ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ).
ΙΙ) ο ςχετικόσ με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ τίτλοσ ςπουδϊν και κατάρτιςθσ (όπωσ τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ/ΤΕΙ,
Ρτυχίο ΙΕΚ ι ΕΡΑΣ, βεβαίωςθ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςχετικι με το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ)
Η βακμολογία του κριτθρίου ςυναρτάται από τθν αρικμθτικι τιμι που λαμβάνει (βακμόσ) και τθν
βαρφτθτα του κριτθρίου ωσ ποςοςτό % (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ).
Η μεγαλφτερθ βακμολογία τίκεται για τθν επαγγελματικι εμπειρία του δικαιοφχου όταν αυτι είναι ≥6 ζτθ,
ενϊ θ μικρότερθ όταν είναι <2 ζτθ
Η μεγαλφτερθ βακμολογία για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ του δικαιοφχου τίκεται για τίτλουσ
ςπουδϊν ΑΕΙ, ΤΕΙ ενϊ θ μικρότερθ για καμία κατάρτιςθ.
Σθμειϊνεται ότι θ αρικμθτικι τιμι (βακμόσ) που λαμβάνουν οι τίτλοι ςπουδϊν και κατάρτιςθσ ζχει ωσ
εξισ : πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ : 5 βακμοί , πτυχίο ΙΕΚ, ΕΡΑΣ : 4 βακμοί , ςεμινάριο διάρκειασ μεγαλφτερθσ ι ίςθσ
των 200 ωρϊν : 3 βακμοί, ςεμινάριο διάρκειασ μικρότερθσ των 200 ωρϊν : 2 βακμοί και για καμία
κατάρτιςθ : 1 βακμόσ.
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά:
 Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ (Ενότθτα Β.2).
 Τεκμθρίωςθ εμπειρίασ για τουσ ελευκζρουσ επαγγελματίεσ:
• Βεβαίωςθ Ζναρξθσ Επαγγζλματοσ τθσ ΑΑΔΕ, ςτθν οποία κα αναγράφονται και οι ςχετικοί ΚΑΔ.
 Τεκμθρίωςθ εμπειρίασ για τουσ μιςκωτοφσ:
• Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, από τθν οποία να προκφπτει θ χρονικι διάρκεια τθσ
αςφάλιςθσ.
 Τεκμθρίωςθ εμπειρίασ για τουσ Αλιείσ:
• Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, από τθν οποία να προκφπτει θ χρονικι διάρκεια τθσ
αςφάλιςθσ
• Βεβαίωςθ Αλιευτικοφ Συλλόγου.
 Τεκμθρίωςθ εκπαιδευτικισ εμπειρίασ:
• Αντίγραφο τίτλου ςπουδϊν ΑΕΙ / ΤΕΙ ςχετικϊν με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ ι
• Αντίγραφο πτυχίου ΙΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικοφ με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ ι
• Βεβαίωςθ, ςχετικι με το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ, επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ι επιμορφωτικοφ
ςεμιναρίου από Ριςτοποιθμζνο φορζα, ςχετικι με το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ.
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Σο κριτιριο βακμολογείται ακροιςτικά με τιμζσ από 1 ζωσ 10 και υντελεςτι τάκμιςθσ 5%.

 Κριτιριο 27 : Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων
Εξετάηεται θ δυνατότθτα του δικαιοφχου να ςυμβάλλει με ίδια κεφάλαια ςτθν υλοποίθςθ του
επενδυτικοφ ςχεδίου, μζςω τθσ υποβολισ αποδεικτικϊν τεκμθρίωςθσ διακεςίμων ιδίων πόρων για τθν
κάλυψθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ, όπωσ αυτι προκφπτει από το χρθματοδοτικό ςχιμα τθσ πράξθσ τθσ
αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ (ΕΝΤΥΡΟ 1_2), κακϊσ και μζςω τθσ Τπεφκυνθσ διλωςθσ του υποψιφιου
δικαιοφχου (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ I) .
Η βακμολογία του κριτθρίου ςυναρτάται από τθν αρικμθτικι τιμι που λαμβάνει (βακμόσ) και τθν
βαρφτθτα του κριτθρίου ωσ ποςοςτό % (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ).
Η μεγαλφτερθ βακμολογία τίκεται όταν, με τα υποβλθκζντα αποδεικτικά διακζςιμων ιδίων πόρων,
τεκμθριϊνεται δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ ςε ποςοςτό 100% και θ μικρότερθ όταν
υποβάλλεται μόνο Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου για τθν κάλυψθ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ.
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά:
 Αποδεικτικά ςτοιχεία που να πιςτοποιοφν τθ δυνατότθτα του δικαιοφχου να καταβάλει τθ ςυμμετοχι
του ςτθν επζνδυςθ με ίδια κεφάλαια. Ενδεικτικά,
- αντίγραφο του Λογαριαςμοφ Ρράξθσ, ςτο οποίο να φαίνεται το όνομα του δικαιοφχου, το IBAN και
θ φπαρξθ του απαιτοφμενου ποςοφ κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ. Σε περίπτωςθ που ςτον
τραπεηικό λογαριαςμό εμφανίηονται και άλλα ονόματα, πζραν του δικαιοφχου, υποβάλλεται
υπεφκυνθ διλωςθ από κάκε ςυνδικαιοφχο του λογαριαςμοφ, ςτθν οποία αναφζρεται ότι επιτρζπει
ςτον δικαιοφχο να χρθςιμοποιιςει τα χριματα του λογαριαςμοφ για τθν κάλυψθ τθσ ιδιωτικισ
ςυμμετοχισ τθσ Ρράξθσ (το αντίγραφο του λογαριαςμοφ κα πρζπει να ζχει εκδοκεί 30 θμζρεσ πριν
τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ) ι/και
- βεβαιϊςεισ κατοχισ κινθτϊν αξιϊν (πχ ομολόγων, μετοχϊν ειςθγμζνων εταιρειϊν, μερίδια
αμοιβαίων κεφαλαίων με αποτίμθςθ τθσ τρζχουςασ αξίασ)
 Στθν περίπτωςθ υφιςτάμενων νομικϊν προςϊπων, Απόφαςθ γενικισ ςυνζλευςθσ των
μετόχων/εταίρων του φορζα, για το φψοσ και τον τρόπο κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ. Η δυνατότθτα
κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ, πζρα από το Λογαριαςμό Ρράξθσ, μπορεί να τεκμθριωκεί
αποδεικνφοντασ τθν αφξθςθ του εταιρικοφ κεφαλαίου:
- με νζεσ ςε μετρθτά ειςφορζσ των εταίρων (Απόςπαςμα Γενικισ Συνζλευςθσ Μετόχων – Εταίρων και
αντίγραφα των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν των μετόχων - εταίρων με τα ποςά που κα διατεκοφν για
τθν αφξθςθ μετοχικοφ / εταιρικοφ κεφαλαίου για τθν κάλυψθ τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ (τα αντίγραφα
των λογαριαςμϊν κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί 30 θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ
υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ) ι/και βεβαιϊςεισ κατοχισ κινθτϊν αξιϊν (πχ ομολόγων,
μετοχϊν ειςθγμζνων εταιρειϊν, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων με αποτίμθςθ τθσ τρζχουςασ αξίασ).
- ι με τα φορολογθκζντα κατά τισ γενικζσ διατάξεισ αποκεματικά, εκτόσ του τακτικοφ (Απόφαςθ
αρμόδιου οργάνου τθσ εταιρείασ για τθ δζςμευςθ των αποκεματικϊν για τθν επζνδυςθ και
αντίγραφο του λογαριαςμοφ «Φορολογθκζντα αποκεματικά» ι οι ιςολογιςμοί των ςχετικϊν
χριςεων, κακϊσ και αντίγραφο του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του νομικοφ προςϊπου που να
αποδεικνφει τθ διάκεςθ των ποςϊν).
 Στθν περίπτωςθ υπό ίδρυςθ επιχειριςεων αντίγραφα των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν των εταίρων /
μετόχων με το απαιτοφμενο ποςό κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ (τα αντίγραφα των λογαριαςμϊν κα
πρζπει να ζχουν εκδοκεί 30 θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ
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χρθματοδότθςθσ) ι βεβαιϊςεισ κατοχισ κινθτϊν αξιϊν (πχ ομολόγων, μετοχϊν ειςθγμζνων εταιρειϊν,
μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων με αποτίμθςθ τθσ τρζχουςασ αξίασ).
 Στθν περίπτωςθ που αναδρομικζσ δαπάνεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν απόδειξθ τθσ ιδιωτικισ
ςυμμετοχισ, Ρίνακα εξοφλθμζνων δαπανϊν που πραγματοποιικθκαν από τθν θμερομθνία επιλζξιμθσ
αναδρομικότθτασ, ανά κατθγορία δράςθσ, και μζχρι τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ
(ςφμφωνα με το ςχετικό υπόδειγμα ςτα φφλλα αναλυτικοφ προχπολογιςμοφ). Ο Ρίνακασ κα
ςυνοδεφεται από αντίγραφα των εξοφλθμζνων τιμολογίων και λοιπϊν νόμιμων παραςτατικϊν
εγγράφων ι εγγράφων ιςοδφναμθσ αποδεικτικισ ιςχφοσ κακϊσ και από αντίγραφα των παραςτατικϊν
πλθρωμισ.
 Σχετικό τραπεηικό ζγγραφο για τθν πρόκεςθ δανειοδότθςθσ για τθν κάλυψθ του υπολοίπου τθσ ίδιασ
ςυμμετοχισ. Σε περίπτωςθ που δεν προςκομιςκεί ςχετικό ζγγραφο λαμβάνεται υπόψθ θ περιγραφι
τθσ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ.
 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86, κάνοντασ χριςθ του Υποδείγματοσ Ι.
Η μθ προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν για τθν τεκμθρίωςθ τθσ δυνατότθτασ του δικαιοφχου να ςυμβάλλει με
ίδια κεφάλαια, βακμολογείται με (1) κακϊσ λαμβάνεται υπόψθ μόνο θ διλωςθ του δικαιοφχου όπωσ αυτι
παρουςιάηεται ςτθν Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα Ι).
Σο κριτιριο βακμολογείται από 1 ζωσ 10 με υντελεςτι τάκμιςθσ 15%.
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