ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΜΕΤΡΑ 3.2.2 & 4.2.4
Μέτρο 4.2.4: Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια.
Μέτρο 3.2.2: Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας.
Μέσω των Μέτρων 3.2.2 & 4.2.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 παρέχεται η δυνατότητα
στήριξης επενδύσεων ύψους 20.000€ έως και 5.000.000€ στην υδατοκαλλιέργεια με ποσοστό χρηματοδότησης έως και 85%.
Στόχοι Μέτρου 3.2.2
Στόχοι Μέτρου 4.2.4
Ο θεματικός στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της
Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του τομέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας. Μέσω του μέτρου ενισχύεται η
ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων
υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της
ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας και ιδίως των ΜΜΕ.

Ο θεματικός στόχος του μέτρου είναι η υποστήριξη της
μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς, με ειδικό στόχο
την προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας
βιοποικιλότητας και της ενίσχυσης των οικοσυστημάτων που
αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και της προώθησης της
αποδοτικής ως προς τους πόρους υδατοκαλλιέργειας.

Δικαιούχοι




Φυσικά πρόσωπα
 Ανώτατα εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα
Νομικά πρόσωπα
 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Συλλογικοί φορείς ή Φορείς Αυτοδιοίκησης
* Σημειώνεται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) απολαμβάνουν προτεραιότητας, καθώς και αυξημένα ποσοστά
χρηματοδότησης, έναντι των υπολοίπων.
Είδη Πράξεων
Μέτρο 4.2.4: Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια.
Μέτρο 3.2.2: Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας.
 Παραγωγικότητα
(παραγωγικές
επενδύσεις
στην
υδατοκαλλιέργεια)
 Διαφοροποίηση
(διαφοροποίηση
των
προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών)
 Ενεργειακή απόδοση (επενδύσεις για την αύξηση της
 Εκσυγχρονισμός
(εκσυγχρονισμό
των
μονάδων
ενεργειακής απόδοσης)
υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης
των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων
 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (επενδύσεις για την
στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας)
προώθηση
της
μετατροπής
των
επιχειρήσεων
 Υγεία
των
ζώων
(βελτίωση
και
στον
υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)
εκσυγχρονισμό σχετικά με την υγεία και την καλή
διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς
εξοπλισμού για την προστασία των εκτροφείων από τους
θηρευτές)
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Ποιότητα των προϊόντων (επενδύσεις για τη βελτίωση της
ποιότητας ή την πρόσθεση αξίας στα προϊόντα
υδατοκαλλιέργειας)
Αποκατάσταση (αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών
λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της
αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην
πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης)
Συμπληρωματικές δραστηριότητες (διαφοροποίηση του
εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω
της ανάπτυξης των ενισχυόμενων συμπληρωματικών
δραστηριοτήτων)
Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια



Αύξηση της παραγωγής με την κατασκευή νέων, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή/και τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων
μονάδων πάχυνσης, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές,
συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εξυγίανσης / αποστολής / αποκελύφωσης οστρακοειδών.



Εκσυγχρονισμός ή/και μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, χωρίς αύξηση της παραγωγής, καθώς και
εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εξυγίανσης
/ αποστολής / αποκελύφωσης οστρακοειδών.



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



Κατασκευή νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων προπάχυνσης.



Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και παραγωγικής βελτίωσης ή/και αναβάθμισης σε τεχνητές λίμνες ή λιμνοθάλασσες
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές.



Κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Επιλέξιμες Δαπάνες
i. Απόκτηση των απαραίτητων για την Πράξη εδαφικών εκτάσεων (έως 10% του συνόλου των δαπανών).
ii. Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου (έως 10% του συνόλου των δαπανών).
iii. Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του περιβάλλοντα χώρου, έως 100.000 € και
έως 10% του συνόλου των δαπανών).
iv. Λιμενικά έργα για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση του προσωπικού στα πλωτά μέσα μεταφοράς καθώς και την
μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων.
v. Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας, περιλαμβανομένης
της δαπάνης κατασκευής κτιρίου για την παραμονή προσωπικού και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, καθώς και
εγκαταστάσεων για διαχείριση ή αξιοποίηση ζωικών υποπροϊόντων, βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων, αποτέφρωσης
ψαριών (κλίβανοι), κλπ.
vi. Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση πλωτών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των αγκυροβολίων).
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vii. Εγκαταστάσεις και παραγωγικός εξοπλισμός χερσαίων μονάδων, και Ιχθυογεννητικών Σταθμών και παραγωγής γόνου.
viii. Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση καινούργιων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
ix. Βελτίωση – προστασία και διαχείριση φυσικών ιχθυοτροφείων (λιμνοθαλασσών και άλλων υδάτινων σχηματισμών). Και
τεχνητών λιμνών, κατασκευή τάφρων διαχείμασης, αναχωμάτων, έργων διαμόρφωσης πυθμένα, ιχθυοσυλληπτικών
εγκαταστάσεων κλπ σε φυσικά ιχθυοτροφεία.
x. Αφαίρεση λάσπης ή εργασίες που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης, σε τεχνητές λίμνες και λιμνοθάλασσες
υδατοκαλλιέργειας.
xi. Εργασίες και προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό την προστασία των εγκαταστάσεων Υδατοκαλλιέργειας από άγριους
θηρευτές.
xii. Δαπάνη για την προμήθεια γόνου και γεννητόρων, μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της πράξης
(πλην τεχνικών εξόδων και απροβλέπτων), εφόσον αυτή αφορά ίδρυση νέων μονάδων και επέκταση υφιστάμενων.
xiii. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής ενσιρωμάτων που απαιτούνται για την παραγωγή ιχθυοτροφών
με σκοπό την αποκλειστική και μόνο χρήση για τις παραγωγικές ανάγκες της μονάδας τους.
xiv. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού.
xv. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων, χώρων παραμονής και εστίασης προσωπικού και συνεδριάσεων
με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
xvi. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων διαχείρισης – λογισμικού, καθώς και
λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων.
xvii. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και διαχείρισης της μονάδας, εφόσον
τηρείται η νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
xviii. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκάπάνελς,
ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας, κλπ). Ειδικά για Πράξεις του Μέτρου 3.2.2 ισχύει η προϋπόθεση ότι η ισχύς των
ανωτέρω δεν θα υπερβαίνει τις ενεργειακές ανάγκες της μονάδας.
xix. Αγορά μεταφορικών μέσων, πλωτών και χερσαίων για :
 την υγιεινή και ασφαλή μεταφορά ζώων και νωπών προϊόντων με σκοπό την εκτροφή ή/και την εμπορία,
 την μεταφορά αναγκαίων εφοδίων και πρώτων υλών τόσο στις χερσαίες όσο και στις πλωτές εγκαταστάσεις
παραγωγής.
 την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του προσωπικού που απαιτείται λόγω θέσης της μονάδας.
xx. Εκσυγχρονισμό, και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό ή αντικατάσταση χερσαίων ή πλωτών μέσων μεταφοράς. Ο
εκσυγχρονισμός ή η αντικατάσταση των μέσων μεταφοράς αφορά σε μέσα των οποίων η ηλικία είναι μεγαλύτερη από πέντε
(5) έτη.
xxi. Μελέτες και αμοιβές συμβούλων, άμεσα συσχετιζόμενες με την υλοποίηση της πράξης.
xxii. Η δαπάνη συντήρησης/επισκευής εξοπλισμού που ανήκει στο δικαιούχο και χρησιμοποιείται στην πράξη, είναι επιλέξιμη
εφόσον αυξάνει την αξία του παγίου στοιχείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική νομοθεσία και η δαπάνη
απόσβεσης του παγίου δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο της πράξης.
xxiii. Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων εξαρτημάτων του
εξοπλισμού που προμηθεύεται, αποτελούν δηλαδή αναπόσπαστο τμήμα τους για την ομαλή λειτουργία τους σύμφωνα με
τους όρους προμήθειας του εξοπλισμού που προσφέρει ο προμηθευτής και δεν υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% της
δαπάνης απόκτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού.
xxiv. Ιδιοπαραγωγές παγίων που πραγματοποιεί ο δικαιούχος είναι επιλέξιμες εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα στην
ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται οι πραγματικές δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο
δικαιούχος. Σε περίπτωση που η λογιστική απεικόνιση των δαπανών είναι χαμηλότερου ύψους των πραγματικών δαπανών,
ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες που προσδιορίζονται με βάση τη λογιστική τους απεικόνιση.
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xxv. Δαπάνες ενοικίων για τη χρήση πάγιων στοιχείων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της πράξης, είναι επιλέξιμες υπό
την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος για τη χρήση των παγίων καθ’ όλη τη διάρκεια της πράξης δικαιολογεί τη μη
απόκτησή τους με άλλο τρόπο και με την επιφύλαξη των λοιπών κανόνων επιλεξιμότητας.
xxvi. Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, σήμανσης –
πιστοποίησης των προϊόντων, σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα ποιότητας.
xxvii. Δαπάνες για δραστηριότητες που αποσκοπούν στην απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος, μέσω της ανάπτυξης
συμπληρωματικών της Υδατοκαλλιέργειας δραστηριοτήτων (περιλαμβάνονται : ο αλιευτικός τουρισμός, περιβαλλοντικές
υπηρεσίες στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια, κ.λπ,
εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για το λιανικό εμπόριο εντός των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, όταν η δραστηριότητα αυτή
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της επιχείρησης).
xxviii. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης
xxix. Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτες δαπάνες (έως 10% του συνόλου των δαπανών).
 αμοιβές για τη σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
 αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών αδειοδότησης του έργου,
 μελέτες εφαρμογής
 έκδοση οικοδομικών αδειών
 μελέτες επίβλεψης
 εδαφοστατικές μελέτες
 μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ.
 δαπάνες για εργασίες ή εξοπλισμό κλπ, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικώς εγκριθείσα αίτηση αλλά
προκύπτουν κατά την πορεία εκτέλεσης της πράξης και κρίνονται ως άκρως απαραίτητες για την ολοκλήρωση της
υλοποίησής της.

Προϋπολογισμός
Κατώτατος αιτούμενος Π/Υ: 20.000 €
Ανώτατος αιτούμενος Π/Υ: 5.000.000 €
Ποσοστό Δημόσιας Ενίσχυσης
Λοιπές
Οργανώσεις
Πολύ μικρές,
επιχειρήσεις
Ιδρύματα
αλιειών &
μικρές &
Οργανώσεις
Γεωγραφική Περιοχή
(μεγέθους
Δημοσίου
άλλοι
μεσαίες
παραγωγών,
μεγαλύτερου
Δικαίου
συλλογικοί
επιχειρήσεις
της ΜΜΕ)
δικαιούχοι
Ελληνική Επικράτεια
50 %
30 %
100 %
60 %
75 %
Απομακρυσμένα
85 %
30 %
100 %
85 %
85 %
Νησιά

Πράξεις που
εξυπηρετού
ν συλλογικό
συμφέρον
100 %
100 %

Υποβολή Αιτήσεων
Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ λήγει στις 28/02/2018.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης
και χρηματοδότησης, και είναι σε θέση να αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό
σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες.
Περισσότερες πληροφορίες: www.atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Άγγελος Μαγκλής, 2310 531000, εσωτ. 108, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Χρήστος Γράψας, 2310 531000, εσωτ. 113, email: grapsas@atlantisresearch.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.
2.
3.
4.







5.


6.



7.

Περιγραφή των περιεχομένων του φακέλου.
Αντίγραφο του αποδεικτικού της ηλεκτρονικής κατάθεσης αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ, όπου αναγράφεται
και η ακριβής ημερομηνία υποβολής της.
Έντυπο Αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 της πρόσκλησης, πλήρως συμπληρωμένο που θα έχει τη θέση
Υπεύθυνης Δήλωσης και θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του φορέα.
Δήλωση με τα στοιχεία σχετικά με την ιδιότητα της επιχείρησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2003/361/ΕΚ Σύσταση
της Επιτροπής και του Καν(ΕΕ)1388/2014, (Υπόδειγμα 5) και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.
Καταστατικό ή Εταιρικό (κατά περίπτωση) του φορέα, ΦΕΚ δημοσίευσης σύστασης της εταιρείας καθώς και η
τελευταία τροποποίησή του που έγινε μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αιτήσεις εταιρειών υπό ίδρυση
δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Εάν η επιχείρηση είναι ατομική, βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος. Σε περίπτωση που
κάποια εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου
(ΓΕΜΗ), δεν απαιτείται η υποβολή τους
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου όπως προσδιορίζεται στο Καταστατικό του
φορέα για:
i.
τον ορισμό του υπευθύνου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Το ανωτέρω πρόσωπο είναι το μόνο
αρμόδιο για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής και τροποποιήσεων απόφασης χρηματοδότησης.
ii.
τον αριθμό IBAN του ειδικού Τραπεζικού Λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλονται οι οικονομικές
ενισχύσεις.
Οικονομικά στοιχεία του φορέα: Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης για τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της
αίτησης. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι:
i.
είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης, απαιτείται η προσκόμιση
επίσημου αντίγραφου της δημοσίευσής του στον τύπο, στο διαδίκτυο ή στο αντίστοιχο ΦΕΚ. Σε περίπτωση
που κάποια εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του ΓΕΜΗ, δεν
απαιτείται η υποβολή τους.
ii.
δεν είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα, απαιτείται η προσκόμιση
αντιγράφων των εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε3 και Ε5 που υπέβαλλαν τα τρία (3) προηγούμενα έτη
αυτού της αίτησης.
* Στην περίπτωση νεοσύστατης εταιρίας ή ατομικής επιχείρησης δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής των
ανωτέρω.

8.



Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, που να καλύπτει την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

9.



Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, που να καλύπτει την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

10.



Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, από το ΓΕΜΗ ή το Πρωτοδικείο.



Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση,
από το ΓΕΜΗ ή το Πρωτοδικείο.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, κάνοντας χρήση του Υποδείγματος 6Α, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα
δηλώνει, ότι :
 Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή παράπτωμα που θίγει τους κανόνες της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ και δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του

11.


12.
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13.

14.
15.

16.

17.



διαγωγή η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ και
τον κατ΄ εξουσιοδότηση Καν(ΕΕ)288/2015. Συγκεκριμένα:
i.
Δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1005/2008
του Συμβουλίου ή του άρθρου 90, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 1224/2009.
ii.
Δεν έχει συμμετάσχει στην εκμετάλλευση, τη διαχείριση ή την ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών που
περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 40
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1005/2008 ή σκαφών που φέρουν τη σημαία χωρών οι
οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες κατά το άρθρο 33 του ίδιου
Κανονισμού.
iii.
Δεν έχει διαπράξει οποιοδήποτε από τα αδικήματα που ορίζονται στα άρθρα 3 & 4 της οδηγίας
2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
iv.
Δεν έχει διαπράξει απάτη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας ή του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Θάλασσας.
 Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης ή ότι η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση
διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή ότι η επιχείρηση έχει
λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.
 Το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση–επιχορήγηση σε
αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
 Η λειτουργία της επένδυσης θα συνάδει με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των
Κοινοτικών και Εθνικών διατάξεων, (Κ.Αλ.Π., ΚΟΑ, ΠΛΑ ΑΛΙΕΙΑ, Σύστημα Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων,
κ.λπ.), που αφορούν στη διακίνηση, εμπορία, ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, την πρόληψη, αποτροπή και
εξάλειψη της ΠΛΑ ΑΛΙΕΙΑΣ και τη μέριμνα για την ενημέρωση του καταναλωτή.
 Τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν ή τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων
εργασίας σε περίπτωση εκσυγχρονισμού ή μετεγκατάστασης.
 Τον τρόπο και τη διαδικασία κάλυψης της Ιδίας Συμμετοχής.
Σε περίπτωση δανειοδότησης, έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος για το θετικό
ενδιαφέρον του για χορήγηση δανείου στο οποίο θα αναφέρονται:
i.
το ύψος του δανείου, το συνολικό κόστος και το είδος της πράξης για την οποία χορηγείται το δάνειο,
ii.
διάρκεια του δανείου,
iii.
το επιτόκιο,
iv.
η περίοδος χάριτος
Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνατότητα του φορέα να καταβάλει τη συμμετοχή του στην
επένδυση με ίδια κεφάλαια σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.



Απόφαση γενικής συνέλευσης των μετόχων, στην περίπτωση εταιρείας, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής.



Αναλυτική τεχνοοικονομική προμελέτη

* Η τεχνοοικονομική προμελέτη, με αριθμημένες σελίδες, θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται, (με τα πλήρη στοιχεία
του υπογράφοντος), από Ιχθυολόγο, από Οικονομολόγο όταν το προτεινόμενο κόστος της πράξης υπερβαίνει τα
500.000 €, και από Μηχανικούς για τα τεχνικά σχέδια της επένδυσης, τις προμετρήσεις των εγκαταστάσεων και τις
τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και εξοπλισμών. Επίσης υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση των μελετητών, στην οποία
θα δηλώνεται ότι : νόμιμα υπογράφουν και φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων της ειδικότητάς τους
και την ορθότητα των σχετικών υπολογισμών.
 Κυρωμένο αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας οικοπέδου ή συμβολαίου ενοικίασης μετεγγραμμένου στο οικείο
Υποθηκοφυλακείο (αρθρ. 618 Α.Κ.). Σε περιπτώσεις εμπορικών μισθώσεων λαμβάνεται υπόψη το ισχύον νομικό
6

18.
19.




καθεστώς των εμπορικών μισθώσεων. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε ΒΕ.ΠΕ. ως αποδεικτικό ύπαρξης οικοπέδου
γίνεται δεκτή η δέσμευση του οικοπέδου από το φορέα ΒΕ.ΠΕ. Σε περιπτώσεις μισθώσεων θαλάσσιου ή λιμναίου
χώρου ή λιμνοθάλασσας ή χερσαίας έκτασης του δημοσίου, θα συνυποβάλλονται οι σχετικές αποφάσεις και τα
μισθωτήρια συμβόλαια, εφόσον προβλέπονται από αυτές.
Διάγραμμα κάλυψης και τεχνικά σχέδια, που να παρουσιάζουν όψεις, κατόψεις, τομές όλων των χερσαίων και
υδάτινων εγκαταστάσεων που πρόκειται να κατασκευασθούν.
Απόφαση/εις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)., όπως
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

20.



Κτηνιατρική Άδεια της εγκατάστασης, σύμφωνα με το Π.Δ. 28/2009 (όπου απαιτείται).

21.



Κτηνιατρική Άδεια της εγκατάστασης, σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2007 (όπου απαιτείται).

22.



Έγκριση μελέτης διάθεσης αποβλήτων, (όπου απαιτείται).



24.




Άδεια εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της μονάδας που θα συνοδεύονται και με τα θεωρημένα σχέδια διάταξης
Η/Μ εξοπλισμού (όπου απαιτείται).
Άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένης της υπαγωγής στις Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

25.



Άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων (όπου απαιτείται).

26.



Άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας και εκτέλεσης έργων (όπου απαιτείται).



Στις περιπτώσεις των αδειών των σημείων 19 έως 26 του παρόντος άρθρου (και εφόσον απαιτούνται) που κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου, βρίσκονται στη διαδικασία έκδοσης,
ανανέωσης ή τροποποίησης, υποβάλλονται οι προϊσχύουσες άδειες, εφόσον υπάρχουν και το αντίστοιχο αίτημα
έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει όλες οι ανωτέρω άδειες να προσκομισθούν
με την αίτηση πληρωμής της Α’ Δόσης της πράξης, εκτός των αδειών λειτουργίας που δύνανται να προσκομισθούν
με την αίτηση πληρωμής της Τελικής Δόσης της Πράξης. Επισημαίνεται επίσης ότι, στην περίπτωση των θαλάσσιων
πλωτών μονάδων θα πρέπει με την αίτηση χρηματοδότησης οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν υποχρεωτικά
τουλάχιστον την Απόφαση προέγκρισης μίσθωσης του θαλάσσιου χώρου.
Προσφορές αναλυτικές υπογεγραμμένες από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή (κτιριακά, μηχανήματα,
εξοπλισμοί, μέσα μεταφοράς, κλπ) με αντίστοιχες προμετρήσεις, οι οποίες θα αποτελούν τη βάση για την
κατάρτιση του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ), συνοδευόμενες από συγκεντρωτικό πίνακα και αντίστοιχα
προσπέκτους (μηχανήματα, εξοπλισμοί).

23.

27.


28.
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