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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΕΩΝ

Οι υπο-δράσεις που προκηρύσσονται με την παρούσα πρόσκληση παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί και αναλυτικά στην περιγραφή ανά υπο-δράση που
ακολουθεί.
Κωδικός
Δράσης
19.2.1

Τίτλος Δράσης

Μεταφορά γνώσεων &
ενημέρωσης

Κωδικός
Υπο-δράσης
19.2.1.1
19.2.1.2

19.2.2.2

19.2.2

19.2.3

Ανάπτυξη / βελτίωση
της
επιχειρηματικότητας
και ανταγωνιστικότητας
της περιοχής
εφαρμογής σε
εξειδικευμένους τομείς,
περιοχές ή δικαιούχους

Οριζόντια ενίσχυση
στην ανάπτυξη /

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Τίτλος Υπο-δράσης
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και
το δασικό τομέα
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών
περιοχών
Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη
γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων
της τοπικής στρατηγικής

Ποσοστό
Ενίσχυσης
100%
100%

75%

19.2.2.3

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής

65%

19.2.2.4

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η
μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

65%

19.2.2.5

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί
σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.)
με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής

65%

19.2.2.6

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

75% ή 65%

19.2.3.1

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή
ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα

75%

Δικαιούχοι
Φορέας του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα ο οποίος να
έχει νομική υπόσταση
Φορέας του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα ο οποίος να
έχει νομική υπόσταση
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (πολύ
μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της
Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό
των ΜΜΕ)
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
(επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από
15 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος
εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 3,0 εκατομμύρια ευρώ)
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
(επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από
15 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος
εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 3,0 εκατομμύρια ευρώ)
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
(επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από
15 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος
εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 3,0 εκατομμύρια ευρώ)
Πολύ μικρές και μικρές αγροτικές επιχειρήσεις
(φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Μ.Α.Α.Ε. συμπεριλαμβανομένων και των μελών των
αγροτικών νοικοκυριών εγγεγραμμένων στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας - Κ.Η.Μ.Ο.)
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (πολύ
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την

Δημόσια
Δαπάνη (€)
40.000,00
40.000,00

425.000,00

340.000,00

215.000,00

160.000,00

210.000,00

850.000,00
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γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των
στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.3.3

19.2.3.4

19.2.3.5

19.2.7

Συνεργασία μεταξύ
διαφορετικών
παραγόντων

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

19.2.7.3

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον
τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των
στόχων της τοπικής στρατηγικής
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους
τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών
μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό
την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού
πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού,
πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση
των στόχων της τοπικής στρατηγικής
Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για
διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή
χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την
ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών,
που συνδέονται με τον αγροτουρισμό
Σύνολο

65% ή 40%

65% ή 40%

έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για
τον ορισμό των ΜΜΕ)
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (πολύ
μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της
Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό
των ΜΜΕ)
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (πολύ
μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της
Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό
των ΜΜΕ)

240.000,00

130.000,00

65% ή 40%

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (πολύ
μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της
Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό
των ΜΜΕ)

130.000,00

65%

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (πολύ μικρές, μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της Σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ)

200.000,00

2.980.000,00
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Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος Υπο-δράσης
Κωδικός Υπο-δράσης
Νομική βάση

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης
19.2.1
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα
19.2.1.1
Επιλεξιμότητα υπο-δράσης
Άρθρο 14 Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Καθεστώς ενίσχυσης
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/Υπο-δράσης
Η μορφολογία των νησιών της περιοχής παρέμβασης (ορεινό με λίγες πεδινές εκτάσεις), το ξηροθερμικό
κλίμα με την παράλληλη έλλειψη νερού και η χαμηλή γονιμότητα της γεωργικής γης, μειώνουν την
ανταγωνιστικότητά της, απέχοντας από το μέσο επίπεδο της χώρας. Επιπλέον, ο μεγάλος αριθμός μικρών
σε μέγεθος εκμεταλλεύσεων, ο πολυτεμαχισμός, ο ανταγωνισμός, το πρόβλημα της υφαλμύρωσης αλλά και
το κόστος λειτουργίας, δεν βοηθούν στην ανάπτυξη του γεωργικού κλάδου, παρά τις σημαντικές
προοπτικές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που συγκεντρώνει.
Η υπο-δράση στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της
περιοχής παρέμβασης που δραστηριοποιείται στον γεωργικό/κτηνοτροφικό τομέα.
Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο της παρούσας υπο-δράσης προβλέπονται ενέργειες επαγγελματικής
κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων απασχολούμενων στον γεωργικό/κτηνοτροφικό τομέα με έμφαση
στην υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών σε θεματικά πεδία που συνδέονται με τη Στρατηγική και τις
Θεματικές Κατευθύνσεις του Τοπικού Προγράμματος, όπως ενδεικτικά: ορθολογική διαχείριση φυσικών
πόρων, υγιεινή και ασφάλεια στην παραγωγή και επεξεργασία αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή
καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ) στις αγροτικές επιχειρήσεις, εναλλακτικές καλλιέργειες και
μέθοδοι καλλιέργειας, τρόποι εισόδου σε απαιτητικότερες και με μεγαλύτερη απόδοση αγορές, καινοτομία
στον αγρο-διατροφικό τομέα, ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων και ηλεκτρονικό εμπόριο, μέθοδοι και
εργαλεία δικτύωσης, τρόποι αύξησης της προστιθέμενης αξίας, προστασία περιβάλλοντος και κλιματική
αλλαγή, μοντέλα συνέργειας με άλλους οικονομικούς κλάδους, κ.λπ.. Έμφαση θα δοθεί επίσης στη
θεματική περιοχή της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στον τομέα, με αντικείμενα όπως: έναρξη νέων
επενδύσεων, διοίκηση των επενδύσεων, διασφάλιση ποιότητας, βιωσιμότητα επένδυσης, κ.λπ..
Στο πλαίσιο των δράσεων κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων που θα ενισχυθούν, θα προωθηθεί ο
συνδυασμός της θεωρίας με την πράξη, η σύνδεση του αντικειμένου μάθησης με τις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα των καταρτιζομένων, η ανάπτυξη κριτικού τρόπου σκέψης καθώς επίσης και οι αμφίδρομες
σχέσεις εκπαιδευτών – καταρτιζομένων. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν δεν αφορούν
μόνο στα κλασσικά προγράμματα κατάρτισης αλλά και σε τεχνικές που αναπτύσσουν την ενεργητική
συμμετοχή των καταρτιζόμενων, όπως συζητήσεις σε μικρές ομάδες (εργαστήρια), πρακτικές εργασίες,
δραστηριότητες επίδειξης, δράσεις ενημέρωσης αλλά και βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές ή επισκέψεις σε
γεωργικές/κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εντός ή εκτός της περιοχής παρέμβασης που μπορούν να
αποτελέσουν υποδείγματα καλής πρακτικής για τους δυνητικούς ωφελούμενους.
Επισημαίνεται ότι για να είναι επιλέξιμη μία πράξη στο πλαίσιο της υπο-δράσης, θα πρέπει να έχει φυσικό
αντικείμενο το οποίο δεν καλύπτεται από την εφαρμογή του Μέτρου 1 του ΠΑΑ 2014-2020.
Επίσης, οι προς ενίσχυση πράξεις δεν μπορούν να περιλαμβάνουν μαθήματα ή κατάρτιση, τα οποία
αποτελούν μέρος κανονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συστημάτων σε επίπεδο δευτεροβάθμιας ή
ανώτερης εκπαίδευσης.
Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 100% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο προϋπολογισμός κάθε προτεινόμενης
πράξης είναι έως 20.000 €.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Κατηγορία Θ.Κ.: Ανταγωνιστικότητα – Οικονομία – Τοπική Ταυτότητα
Θ.Κ.: 1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε
Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπό -μέτρου
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
40.000,00
0,6%
0,5%
Δημόσια Δαπάνη
40.000,00
0,9%
0,7%
Ιδιωτική Συμμετοχή
0,00
0,0%
0,0%
Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
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Δικαιούχος μπορεί να είναι φορέας του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα ο οποίος να έχει νομική υπόσταση
παροχής υπηρεσιών μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης και να διαθέτει τις κατάλληλες ικανότητες όσο
αφορά τα προσόντα του προσωπικού και την τακτική επιμόρφωση

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος Υπο-δράσης
Κωδικός Υπο-δράσης
Νομική βάση

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης
19.2.1
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών
19.2.1.2
Άρθρο 14 Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Επιλεξιμότητα υπο-δράσης
Καν. (ΕΕ) 1407/2013
Καθεστώς ενίσχυσης
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/Υπο-δράσης
Στην περιοχή παρέμβασης κυριαρχεί ο μικρός και οικογενειακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα
στην μεταποίηση και η συνακόλουθη απουσία σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και διοίκησής τους, η
έλλειψη οργανωμένης και επιστημονικά υποστηριζόμενης προσπάθειας εξωστρέφειας, η περιορισμένη
χρήση νέων τεχνολογιών, η αδυναμία στην εφαρμογή καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία, καθώς
και η εξάρτηση από συμβατικές μορφές ενέργειας.
H υπο-δράση στοχεύει στην μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης για την ενίσχυση του ανθρώπινου
δυναμικού των αγροτικών περιοχών και ειδικότερα αυτού των πολύ μικρών και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (ΠΜΕ - ΜΜΕ), πλην του γεωργικού τομέα, με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του,
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων και τη διαφοροποίηση και ενδυνάμωση
της τοπικής οικονομίας, πέραν του κορεσμένου μοντέλου «ήλιος + θάλασσα».
Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο της παρούσας υπο-δράσης προβλέπονται ενέργειες επαγγελματικής
κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων απασχολούμενων σε ΠΜΕ και ΜΜΕ του δευτερογενή και τριτογενή
τομέα. Οι εν λόγω ενέργειες θα αφορούν σε θεματικά πεδία που συνδέονται με τη Στρατηγική και τις
Θεματικές Κατευθύνσεις του Τοπικού Προγράμματος, όπως ενδεικτικά: μεθοδολογίες επίτευξης
οικονομιών κλίμακας, μέθοδοι και εργαλεία δικτύωσης, τρόποι αύξησης της προστιθέμενης αξίας,
ΚοινΣΕπ, σχέση παραγωγής/μεταποίησης/εμπορίας προϊόντων με το περιβάλλον και την κλιματική
αλλαγή, νέες μέθοδοι παραγωγής ποιοτικών προϊόντων, εφαρμογή καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
(ΤΠΕ) στις επιχειρήσεις, ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων, υγιεινή και ασφάλεια στην
παραγωγή/μεταποίηση/εμπορία, θέματα πιστοποίησης προϊόντων και διαδικασιών, τρόποι εισόδου σε
απαιτητικότερες και με μεγαλύτερη απόδοση αγορές, καινοτομία στον αγρο-διατροφικό τομέα,
ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων και ηλεκτρονικό εμπόριο, οργάνωση - διοίκηση και μάρκετινγκ ΜΜΕ,
μοντέλα συνέργειας με άλλους οικονομικούς κλάδους, κ.λπ.. Έμφαση θα δοθεί επίσης στη θεματική περιοχή
της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στους τομείς, με αντικείμενα όπως: έναρξη νέων επενδύσεων,
διοίκηση των επενδύσεων, διασφάλιση ποιότητας, βιωσιμότητα επένδυσης, κ.λπ..
Στο πλαίσιο των δράσεων κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων που θα ενισχυθούν, θα προωθηθεί ο
συνδυασμός της θεωρίας με την πράξη, η σύνδεση του αντικειμένου μάθησης με τις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα των καταρτιζομένων, η ανάπτυξη κριτικού τρόπου σκέψης καθώς επίσης και οι αμφίδρομες
σχέσεις εκπαιδευτών – καταρτιζομένων. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν δεν αφορούν
μόνο στα κλασσικά προγράμματα κατάρτισης αλλά και σε τεχνικές που αναπτύσσουν την ενεργητική
συμμετοχή των καταρτιζόμενων, όπως συζητήσεις σε μικρές ομάδες (εργαστήρια), πρακτικές εργασίες,
δραστηριότητες επίδειξης, δράσεις ενημέρωσης, αλλά και βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές ή επισκέψεις σε
οργανισμούς, επιχειρήσεις ή συνεργατικούς σχηματισμούς εντός ή εκτός της περιοχής παρέμβασης που
μπορούν να αποτελέσουν υποδείγματα καλής πρακτικής για τους δυνητικούς ωφελούμενους.
Επισημαίνεται ότι για να είναι επιλέξιμη μία πράξη στο πλαίσιο της υπο-δράσης, θα πρέπει να έχει φυσικό
αντικείμενο το οποίο δεν καλύπτεται από την εφαρμογή του Μέτρου 1 του ΠΑΑ 2014-2020.
Επίσης, οι προς ενίσχυση πράξεις δεν μπορούν να περιλαμβάνουν μαθήματα ή κατάρτιση, τα οποία
αποτελούν μέρος κανονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συστημάτων σε επίπεδο δευτεροβάθμιας ή
ανώτερης εκπαίδευσης.
Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 100% επί των επιλέξιμων δαπανών, βάσει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (καθεστώς
de minimis) και ο προϋπολογισμός κάθε προτεινόμενης πράξης είναι έως 20.000 €.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Κατηγορία Θ.Κ.: Ανταγωνιστικότητα – Οικονομία – Τοπική Ταυτότητα
Θ.Κ.: 3 - Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
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Ποσό (€)

Συνολικός Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπό -μέτρου

40.000,00
0,6%
40.000,00
0,9%
0,00
0,0%
Περιοχή Εφαρμογής

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
0,5%
0,7%
0,0%

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Δικαιούχος μπορεί να είναι φορέας του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα ο οποίος να έχει νομική υπόσταση
παροχής υπηρεσιών μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης και να διαθέτει τις κατάλληλες ικανότητες όσο
αφορά τα προσόντα του προσωπικού και την τακτική επιμόρφωση

Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας
της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή
δικαιούχους
Κωδικός Δράσης
19.2.2
Τίτλος Υπο-δράσης
Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Κωδικός Υπο-δράσης
19.2.2.2
Νομική βάση
Άρθρο 17 Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Επιλεξιμότητα υπο-δράσης
Καν. (ΕΕ) 1407/2013
Καθεστώς ενίσχυσης
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/Υπο-δράσης
Στην περιοχή παρέμβασης, ο πρωτογενής τομέας δεν ακολούθησε τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης με τον
τουριστικό. Διαδραμάτισε τις τελευταίες δεκαετίες δευτερεύοντα ρόλο με αποτέλεσμα τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα που παράγονται να μην επαρκούν σε ποσότητες ούτε για την κάλυψη της ζήτησης
της τοπικής αγοράς, ιδιαίτερα λόγω της αυξημένης ζήτησης από τον τουρισμό, ενώ τα περισσότερα δεν
διαθέτουν τον απαιτούμενο βαθμό τυποποίησης, πιστοποίησης και ασφάλειας τροφίμων.
Επιπλέον, οι επενδύσεις για την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία μη γεωργικών προϊόντων του
πρωτογενή τομέα παρουσιάζονται στο μεγαλύτερο μέρος τους ακόμη περιορισμένες, στην κλίμακα σχεδόν
της οικοτεχνίας και της οικογενειακής βιοτεχνίας, καθώς τα γεωργικά προϊόντα που παράγονται
εμπορεύονται κατά κύριο λόγο νωπά ή μετά από μια πρώτη μεταποίηση, επίσης ως γεωργικά προϊόντα.
Από την άλλη πλευρά, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία τάση για στροφή προς την παραγωγή
ποιοτικών μη γεωργικών προϊόντων που βρίσκουν απήχηση σε ευρύτερες αγορές, πέραν του τόπου
παραγωγής τους, όμως η πλειονότητα της παραγωγής μη γεωργικών προϊόντων δυσκολεύεται να ξεπεράσει
το κρίσιμο μέγεθος που είναι πλέον απαραίτητο για την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής μονάδας και τη
διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.
Επομένως, η αναγκαιότητα της παρέμβασης για επενδύσεις μεταποίησης, εμπορίας και ανάπτυξης των
παραπάνω προϊόντων, είναι πολύ μεγάλη. Η δράση ανταποκρίνεται πλήρως στο στόχο του Τοπικού
Προγράμματος για τη διαφοροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος της περιοχής, καθώς και στο στόχο
για την προώθηση της έννοιας της ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Η ανάγκη
ενίσχυσης των τομέων αυτών σε συνδυασμό με το ήδη δεδηλωμένο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για
ανάληψη επενδυτικών δραστηριοτήτων, εναρμονίζονται απόλυτα με την λογική της παρέμβασης αυτής.
Σε συνάφεια με τους στόχους της RIS3 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η ανάπτυξη της μεταποίησης και
τυποποίησης επιδιώκεται να συνοδευτεί από τον εκσυγχρονισμό και την εισαγωγή καινοτομιών με στόχο
την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των μεταποιημένων προϊόντων (γευστικά και αισθητικά
χαρακτηριστικά, ποιότητα, ασφάλεια, κ.λπ..) επιταχύνοντας με τον τρόπο αυτό την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας του αγρο-διατροφικού κλάδου.
Στο πλαίσιο αυτό, στόχοι της υπο-δράσης, μεταξύ άλλων, είναι:
α) η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή
β) η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών
προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής
γ) η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.
Πιο
αναλυτικά,
η
υπο-δράση
περιλαμβάνει
επενδύσεις
που
αφορούν
σε
ίδρυση,
εκσυγχρονισμό/αναβάθμιση, επέκταση μονάδων μεταποίησης, εμπορίας ή/και ανάπτυξης γεωργικών
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προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικά προϊόντα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παραγωγή ειδών
διατροφής, καθώς η περιοχή παρέμβασης διαθέτει εξαιρετική και ιδιαίτερη γαστρονομική παράδοση, όπως
π.χ. σε παραδοσιακά γλυκά και εδέσματα, ηδύποτα κ.λπ. τα οποία έχουν βοηθήσει στην ανάδειξη και
προώθηση της τοπικής κουζίνας και στην ενίσχυση του εισοδήματος του τοπικού πληθυσμού.
Οι σχετικές δραστηριότητες που προβλέπεται να ενισχυθούν μέσω της υπο-δράσης, αφορούν συγκεκριμένα
σε:
 Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση και επέκταση μονάδων παραγωγής αποσταγμάτων από
οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης, ζυθοποιείων, μονάδων επεξεργασίας προϊόντων
κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα), μονάδων παραγωγής αιθέριων
ελαίων, μονάδων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (π.χ. αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών βοτάνων - ελαιόλαδου - προϊόντων κυψέλης) για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας, διατροφής
και συμπληρωμάτων διατροφής, μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων - υπολειμμάτων και
απορριμμάτων των βιομηχανιών ειδών διατροφής όπως π.χ. παρασκευή κομπόστ από απόβλητα
ελαιουργείων ή παραπροϊόντα καλλιεργειών.
 Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση και επέκταση μονάδων μεταποίησης, εμπορίας ή/και ανάπτυξης
λοιπών γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικά προϊόντα όπως π.χ. μονάδων
πυρηνελαιουργείων, μονάδων παραγωγής - εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών,
μονάδων παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής κ.λπ.
Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) αναλύονται στο παράρτημα «Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά υποδράση».
Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 75% επί των επιλέξιμων δαπανών, βάσει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (καθεστώς
de minimis).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Κατηγορία Θ.Κ.: Ανταγωνιστικότητα – Οικονομία – Τοπική Ταυτότητα
Θ.Κ.: 1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε
Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπό -μέτρου
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
566.666,67
9,4%
7,5%
Δημόσια Δαπάνη
425.000,00
9,3%
6,9%
Ιδιωτική Συμμετοχή
141.666,67
9,8%
9,8%
Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της
Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ).

Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας
της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή
δικαιούχους
Κωδικός Δράσης
19.2.2
Τίτλος Υπο-δράσης
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Κωδικός Υπο-δράσης
19.2.2.3
Νομική βάση
Άρθρο 19 Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Επιλεξιμότητα υπο-δράσης
Καν. (ΕΕ) 1407/2013
Καθεστώς ενίσχυσης
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/Υπο-δράσης
Η επικράτηση του μοντέλου του μαζικού τουρισμού σχεδόν σε όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης, είχε
από τη μία πλευρά ως αποτέλεσμα την εντυπωσιακή αύξηση του τοπικού ΑΕΠ, την παγκόσμια
αναγνωρισιμότητα των Κυκλάδων ως διεθνής τουριστικός προορισμός, με πολύ ισχυρό brand name,
ιδιαίτερα για ορισμένα νησιά (Μύκονος, Θήρα, Πάρος, κ.λπ.) και την ανάπτυξη αντίστοιχων
ξενοδοχειακών και συναφών τουριστικών υποδομών στα νησιά αυτά, όμως από την άλλη πλευρά οδήγησε
την τοπική οικονομία σε σχεδόν πλήρη εξάρτηση (ουσιαστικά «μονοκαλλιέργεια») από τον τουριστικό
κλάδο, τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της οποίας έχουν αναλυθεί στην SWOT ανάλυση του Τοπικού
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Προγράμματος, ενώ το ίδιο το τουριστικό προϊόν στην περιοχή παρέμβασης συνολικά αδυνατεί να
διαφοροποιηθεί, παρά τις μεμονωμένες προσπάθειες που καταβάλλονται σε σημειακή κλίμακα τα
τελευταία χρόνια.
Συνεπώς, η σημαντικότητα της υπο-δράσης έγκειται στη διαφοροποίηση του προϊόντος του τουριστικού
κλάδου, με κεντρικούς άξονες αφενός την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και
αφετέρου την ανάπτυξη του τουρισμού εμπειρίας, σε συνάφεια με τους στόχους της RIS3 της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου, όπως περιγράφηκε στην ανάλυση της στρατηγικής του Τοπικού Προγράμματος.
Πιο αναλυτικά, η υπο-δράση περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες επενδύσεων τουριστικών επιχειρήσεων,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 4276/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και συγκεκριμένα:
 Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και επέκταση τουριστικών καταλυμάτων που εμπίπτουν στο άρθρο 1,
παρ. 2 του Ν. 4276/2014 και τα οποία είναι σύμφωνα με τις οριζόμενες λειτουργικές μορφές και
κατηγορίες της Κ.Υ.Α. 2986/25-11-2016 (ΦΕΚ 3885/Β/2016) «Προσδιορισμός των λειτουργικών
μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που
εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
όπως εκάστοτε ισχύει και του Παραρτήματος Ι της Κ.Υ.Α. 8592/2017 (ΦΕΚ 1750/Β/19-5-2017)
«Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων», όπως εκάστοτε
ισχύει. Δεν περιλαμβάνεται η ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων.
 Ίδρυση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και επέκταση επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 1, παρ. 3
του Ν. 4276/2014 (εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και
στο Ν. 4582/2018 (θεματικός τουρισμός – ειδικές μορφές τουρισμού), και οι οποίες συγκεκριμένα
δραστηριοποιούνται σε: αθλητικό τουρισμό (π.χ. ορειβασία, αναρρίχηση, canyoning, mountain bike,
αιωροπτερισμός, αλεξίπτωτο πλαγιάς, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία, ιππασία), οικοτουρισμό
(π.χ. δραστηριότητες παρατήρησης της χλωρίδας και πανίδας και ερμηνείας της φύσης, οικοπεριηγήσεις), γεωτουρισμό, περιπατητικό – περιηγητικό τουρισμό, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές
τουρισμού (π.χ. δραστηριότητες που αφορούν στο λεγόμενο island hopping, δηλαδή τη δημιουργία
συνδυασμένων πακέτων μετακίνησης – διαμονής – εστίασης – δραστηριοτήτων σε περισσότερα του
ενός νησιά), αγροτουρισμό (όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του Ν. 4276/2014 και με την προϋπόθεση ότι
πριν την κατάθεση των αιτήσεων ενίσχυσης θα έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες στο Ν. 4276/2014
υπουργικές αποφάσεις), πολιτιστικό και θρησκευτικό τουρισμό, γαστρονομικό τουρισμό που συνδέεται
με την τοπική κουζίνα και την ανάδειξη της ιδιαίτερης γαστρονομικής ταυτότητας της περιοχής,
οινοτουρισμό (επισκέψιμα οινοποιεία), εκπαιδευτικό τουρισμό, ιαματικό - θερμαλιστικό τουρισμό και
τουρισμό ευεξίας για επισκέπτες που επιθυμούν να συνδυάσουν τις διακοπές τους με υπηρεσίες
πρόληψης, διατήρησης ή βελτίωσης της υγείας τους (π.χ. κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα ιαματικού
τουρισμού).
Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) αναλύονται στο παράρτημα «Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά υποδράση».
Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών, βάσει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (καθεστώς
de minimis). Δικαιούχοι της υπο-δράσης είναι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 15
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 3,0 εκατομμύρια ευρώ και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνιστούν πολύ μικρές ή και
μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Κατηγορία Θ.Κ.: Ανταγωνιστικότητα – Οικονομία – Τοπική Ταυτότητα
Θ.Κ.: 2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε
Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπό -μέτρου
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
523.076,92
8,4%
6,7%
Δημόσια Δαπάνη
340.000,00
7,4%
5,5%
Ιδιωτική Συμμετοχή
183.076,92
11,1%
11,1%
Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης, πλην των νησιών Μύκονος και Θήρα στα οποία δεν θα
χρηματοδοτηθούν επενδύσεις που αφορούν τουριστικά καταλύματα.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 15
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
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υπερβαίνει τα 3,0 εκατομμύρια ευρώ, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνιστούν πολύ μικρές ή και μικρές
επιχειρήσεις κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ).

Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας
της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή
δικαιούχους
Κωδικός Δράσης
19.2.2
Τίτλος Υπο-δράσης
Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας,
παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό
την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Κωδικός Υπο-δράσης
19.2.2.4
Νομική βάση
Άρθρο 19 Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Επιλεξιμότητα υπο-δράσης
Καν. (ΕΕ) 1407/2013
Καθεστώς ενίσχυσης
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/Υπο-δράσης
Στην περιοχή παρέμβασης ο βασικός ανασταλτικός παράγοντας στην ανάπτυξη του δευτερογενή τομέα
υπήρξε ανέκαθεν η αδυναμία εκμετάλλευσης οικονομιών κλίμακας. Το μικρό μέγεθος των ΠΜΕ/ΜΜΕ του
τομέα δεν επιτρέπει την αξιοποίηση των περισσότερων προγραμμάτων για την εφαρμογή επενδυτικών
σχεδίων που κατ’ ουσίαν αναφέρονται σε πολύ μεγαλύτερα μεγέθη επιχειρήσεων. Παράλληλα, κατά τις
τελευταίες τρεις δεκαετίες παρατηρείται εντυπωσιακή αποβιομηχάνιση σε όσα από τα νησιά της περιοχής
παρέμβασης διέθεταν βιομηχανικές μονάδες, με την εξαίρεση έως σήμερα της μεταλλευτικής βιομηχανίας
της Μήλου.
Συνεπώς, η σημαντικότητα της υπο-δράσης έγκειται στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση
των όρων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα (βιοτεχνία, χειροτεχνία, μεταποίηση,
κ.λπ.), ώστε να ενισχυθεί μια περισσότερο ισορροπημένη τοπική ανάπτυξη, σε συνάφεια με τους στόχους
της RIS3 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως περιγράφηκε στην ανάλυση της Στρατηγικής του Τοπικού
Προγράμματος.
Πιο αναλυτικά, η υπο-δράση περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες επενδύσεων:
 Ίδρυση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση και επέκταση βιοτεχνικών και χειροτεχνικών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αξιοποίηση, ανάδειξη, προώθηση, εμπόριο προϊόντων και
συγκεκριμένα: κατασκευή ειδών ένδυσης - υφαντών - χαλιών, κατασκευή υποδημάτων, κατασκευή
προϊόντων από ξύλο - γυαλί - μέταλλο, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής,
παραγωγή σαπουνιών - αρωμάτων - ευωδών παρασκευασμάτων – κεριών, κατασκευή κεραμικών ειδών
- ειδών λαϊκής τέχνης, επεξεργασία λίθων - μαρμάρων, εργασίες μαρμαρογλυπτικής - ξυλογλυπτικής,
κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών, κατασκευή μουσικών οργάνων – γυαλιών.
 Εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση και επέκταση βιοτεχνικών και χειροτεχνικών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην αξιοποίηση, ανάδειξη, προώθηση, εμπόριο λοιπών προϊόντων όπως π.χ.:
επεξεργασία δέρματος, κατασκευή δερμάτινων ειδών, επεξεργασία ξύλου, κατασκευή χάρτινων
προϊόντων, κατασκευή πλαστικών ειδών, παραγωγή απορρυπαντικών - προϊόντων καθαρισμού και
στίλβωσης, κατασκευή γυαλιού, κατασκευή πολύτιμων αντικειμένων, κατασκευή αθλητικών ειδών –
παιχνιδιών κ.λπ.
 Ίδρυση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση, επέκταση επιχειρήσεων παραγωγής ειδών μετά την
1η μεταποίηση που δραστηριοποιούνται στην αξιοποίηση, ανάδειξη, προώθηση, εμπόριο των
αγροτικών και αγρο-διατροφικών προϊόντων και συγκεκριμένα: παραγωγή γλυκών, παξιμαδιών,
ζυμαρικών, αλειμμάτων και παστών, σαλτσών, αναψυκτικών, εμφιαλωμένων νερών, παγακιών.
 Εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση και επέκταση επιχειρήσεων παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση
που δραστηριοποιούνται στην αξιοποίηση, ανάδειξη, προώθηση, εμπόριο λοιπών προϊόντων όπως π.χ.:
ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, παγωτών κ.λπ.
Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) αναλύονται στο παράρτημα «Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά υποδράση».
Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών, βάσει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (καθεστώς
de minimis). Δικαιούχοι της υπο-δράσης είναι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 15
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 3,0 εκατομμύρια ευρώ και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνιστούν πολύ μικρές ή και
μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
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Κατηγορία Θ.Κ.: Ανταγωνιστικότητα – Οικονομία – Τοπική Ταυτότητα
Θ.Κ.: 3 - Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπό -μέτρου
Συνολικός Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

330.769,23
5,3%
215.000,00
4,7%
115.769,23
7,0%
Περιοχή Εφαρμογής

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
4,2%
3,5%
7,0%

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 15
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 3,0 εκατομμύρια ευρώ, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνιστούν πολύ μικρές ή και μικρές
επιχειρήσεις κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ).

Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη
/
βελτίωση
της
επιχειρηματικότητας
και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους
τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
Κωδικός Δράσης
19.2.2
Τίτλος Υπο-δράσης
Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού,
πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής
Κωδικός Υπο-δράσης
19.2.2.5
Νομική βάση
Άρθρο 19 Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Επιλεξιμότητα υπο-δράσης
Καν. (ΕΕ) 1407/2013
Καθεστώς ενίσχυσης
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/Υπο-δράσης
Όπως περιγράφηκε στην ανάλυση SWOT του Τοπικού Προγράμματος, η περιοχή παρέμβασης
χαρακτηρίζεται από έντονο χωρικό κατακερματισμό και φυσική ασυνέχεια, μεγάλες ενδονησιωτικές
ανισότητες, απομόνωση, πληθυσμιακή εγκατάλειψη και σταδιακή ερήμωση – ιδιαίτερα των μικρών νησιών
κατά τη χειμερινή περίοδο - όπως και υπερσυγκέντρωση των υπηρεσιών σε λίγα μεγάλα νησιά, κυρίως τα
περισσότερα ανεπτυγμένα τουριστικά, κ.λπ.. Τα φαινόμενα αυτά, σε συνδυασμό με τη γενικότερη
οικονομική και κοινωνική κρίση της χώρας, έχουν οδηγήσει στην ύπαρξη σοβαρών ελλείψεων σε
υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε εκείνες κοινωνικού χαρακτήρα, σχεδόν στο σύνολο των νησιών της περιοχής
παρέμβασης.
Συνεπώς, η υπο-δράση έρχεται να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, στη
διατήρηση και ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής μεταξύ των νησιών, στην παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης της ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας.
Πιο αναλυτικά, στην υπο-δράση περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες επενδύσεων:
 Δημιουργία, βελτίωση/αναβάθμιση/επέκταση τοπικών βασικών δομών και υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση των αναγκών του τοπικού πληθυσμού, οι οποίες συγκεκριμένα αφορούν σε: χώρους
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, ιατρεία ζώων, κέντρα
φυσικοθεραπείας, κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών και Η/Υ.
 Βελτίωση/αναβάθμιση/επέκταση λοιπών τοπικών βασικών δομών και υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση των αναγκών του τοπικού πληθυσμού, οι οποίες ενδεικτικά δύναται να αφορούν σε:
βρεφικούς/παιδικούς σταθμούς, παιδότοπους, χώρους φροντίδας ηλικιωμένων, φροντιστήρια κ.λπ.
 Δημιουργία, βελτίωση/αναβάθμιση/επέκταση υποδομών και υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού
οι οποίες συγκεκριμένα αφορούν σε: αθλητικές υποδομές, χώρους πολιτιστικών δραστηριοτήτων
(θέατρο, κινηματογράφος, συναυλίες, εκθέσεις κ.λπ.), ωδεία, σχολές μουσικής και χορού.
 Βελτίωση/αναβάθμιση/επέκταση λοιπών υποδομών και υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού.
 Ίδρυση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός και επέκταση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που υποστηρίζουν
την εξυπηρέτηση και την αναβάθμιση της ποιότητας της καθημερινής ζωής του μόνιμου και εποχιακού
πληθυσμού, οι οποίες συγκεκριμένα αφορούν σε: συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων,
επιχειρήσεις επισκευής συσκευών και ηλεκτρομηχανολογικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού, επιχειρήσεις
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καθαρισμού ρούχων και ταπήτων.
 Εκσυγχρονισμός/αναβάθμιση/επέκταση λοιπών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που υποστηρίζουν
την εξυπηρέτηση και την αναβάθμιση της ποιότητας της καθημερινής ζωής του μόνιμου και εποχιακού
πληθυσμού, οι οποίες ενδεικτικά δύναται να αφορούν σε: επιχειρήσεις επισκευής επίπλων υποδημάτων - δερμάτινων ειδών, επιχειρήσεις συντήρησης έργων τέχνης, επιχειρήσεις επισκευής και
μετατροπής ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών οικιακής χρήσης, κουρεία, κομμωτήρια,
κέντρα αισθητικής, γυμναστήρια κ.λπ.
Προτεραιότητα θα δοθεί στα μικρά νησιά με πληθυσμό μέχρι 3.000 κατοίκους.
Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) αναλύονται στο παράρτημα «Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά υποδράση».
Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών, βάσει του Καν. ΕΕ 1705/2013 (καθεστώς de
minimis). Δικαιούχοι της υπο-δράσης είναι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 15
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 3,0 εκατομμύρια ευρώ και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνιστούν πολύ μικρές ή και
μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Κατηγορία Θ.Κ.: Βελτίωση ποιότητας ζωής
Θ.Κ.: 10 - Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
επίπεδο υπό -μέτρου
Τοπικού
Προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
246.153,85
4,0%
3,2%
Δημόσια Δαπάνη
160.000,00
3,5%
2,6%
Ιδιωτική Συμμετοχή
86.153,85
5,2%
5,2%
Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 15
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 3,0 εκατομμύρια ευρώ, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνιστούν πολύ μικρές ή και μικρές
επιχειρήσεις κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ).

Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας
της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή
δικαιούχους
Κωδικός Δράσης
19.2.2
Τίτλος Υπο-δράσης
Ενίσχυση
επενδύσεων
οικοτεχνίας
και
πολυλειτουργικών
αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής
Κωδικός Υπο-δράσης
19.2.2.6
Νομική βάση
Άρθρα 17 και 19 Καν. (ΕΕ) Επιλεξιμότητα υπο-δράσης
1305/2013
Καν. (ΕΕ) 1407/2013
Καθεστώς ενίσχυσης
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/Υπο-δράσης
Στην περιοχή παρέμβασης, ο πρωτογενής τομέας δεν ακολούθησε τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης με τον
τουριστικό. Διαδραμάτισε τις τελευταίες δεκαετίες δευτερεύοντα ρόλο με αποτέλεσμα τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα που παράγονται να μην επαρκούν σε ποσότητες ούτε για την κάλυψη της ζήτησης
της τοπικής αγοράς, ιδιαίτερα λόγω της αυξημένης ζήτησης από τον τουρισμό, ενώ τα περισσότερα δεν
διαθέτουν τον απαιτούμενο βαθμό τυποποίησης, πιστοποίησης και ασφάλειας τροφίμων. Για την κάλυψη
της ζήτησης πραγματοποιούνται εισαγωγές - από τη λοιπή χώρα ή το εξωτερικό σε μεγάλες ποσότητες γεωργικών, κτηνοτροφικών και μεταποιημένων προϊόντων (τυριά, βούτυρο, αλλαντικά κ.α.) που λόγω και
της γεωγραφικής ιδιομορφίας της περιοχής, φτάνουν στην κατανάλωση σε τιμές υψηλότερες των άλλων
περιοχών της χώρας. Τα προβλήματα αυτά διευρύνονται αν προστεθούν οι δυσκολίες και οι αδυναμίες της
μεταποίησης και της διάθεσης των αγροτικών προϊόντων.
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Σε πολλές περιπτώσεις οι επαγγελματίες αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής παρέμβασης μέχρι
πρόσφατα είτε περιορίζονταν στη διάθεση των προϊόντων τους σε πρωτογενή, νωπή μορφή, είτε ήταν
αναγκασμένοι να μετατραπούν σε επιχειρηματίες εφόσον ήθελαν να προχωρήσουν σε μεταποίηση και
πώληση των προϊόντων τους.
Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, δίνονται πλέον οι εξής δυνατότητες στον επαγγελματία αγρότη και στα μέλη
της οικογένειάς του:
 Να προχωρήσουν σε νόμιμη παραγωγή τροφίμων, μεταποιώντας τα αγροτικά προϊόντα δικής τους
παραγωγής. Τα τρόφιμα αυτά παρασκευάζονται στο χώρο της αγροτικής εκμετάλλευσης ή της
αγροτικής κατοικίας, ο οποίος ονομάζεται μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής ή
οικοτεχνία. Πρόκειται για μονάδες μεταποίησης μικρής κλίμακας γεωργικών προϊόντων αποκλειστικά
ιδίας παραγωγής από τον παραγωγό και την οικογένειά του, στο χώρο της αγροτικής κατοικίας ή της
αγροτικής εκμετάλλευσης. Τα μεταποιημένα προϊόντα που παράγονται προορίζονται για άμεση
διάθεση, από τον οικοτέχνη στους χώρους του ή σε περιοδικές τοπικές διοργανώσεις (όπως
εμποροπανηγύρεις και δημοτικές εκδηλώσεις) ή σε τοπικές λαϊκές αγορές ή σε αγορές παραγωγών
(farmers’ markets) ή σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης της τοπικής αγοράς.
 Να μετατρέψουν την αγροτική τους εκμετάλλευση σε πολυλειτουργικό αγρόκτημα, δηλαδή σε μία
μονάδα η οποία λειτουργεί με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής και η
οποία διαθέτει τουλάχιστον: α) καλλιεργήσιμη έκταση, β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο
εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής
διαδικασίας ή της οικοτεχνικής μεταποίησης.
Στο πλαίσιο αυτό, στόχοι της υπο-δράσης είναι:
 η ενίσχυση της αγροτικής δραστηριότητας
 η προαγωγή εναλλακτικών μορφών αγροτικής δραστηριότητας
 η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 η γνωριμία με παραδοσιακά επαγγέλματα, ντόπιες καλλιεργητικές μεθόδους παραγωγής και
παραγωγικές διαδικασίες, οι οποίες σπανίζουν ή έχουν εκλείψει
 η γνωριμία με τις ασχολίες και τις συνήθειες της καθημερινής ζωής των κατοίκων μιας περιοχής, τα
ήθη και τα έθιμα, καθώς και τη ζεστή ανθρώπινη ελληνική φιλοξενία
 η ευαισθητοποίηση γύρω από τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της αυτόχθονης
χλωρίδας και πανίδας
 η γνωριμία με τα πολιτισμικά στοιχεία μιας περιοχής, μέσα από την οργάνωση επισκέψεων σε
ιστορικά και λοιπά τοπικά αξιοθέατα, καθώς και τη συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες
αναψυχής
Πιο αναλυτικά, η υπο-δράση περιλαμβάνει επενδύσεις που αφορούν στην παραγωγή τροφίμων από
οικοτεχνική παρασκευή από αγρότες, σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4235/2014 και Υ.Α.
4912/120862/2015 περί εγγραφής στο Μητρώο Οικοτεχνίας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν), καθώς
και επενδύσεις που αφορούν στη δημιουργία πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, επίσης σύμφωνα με το Ν.
4235/2014, και σε συμμόρφωση με τους όρους και τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 543/34450/2017, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Τα είδη των προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής περιλαμβάνουν:
 Προϊόντα δημητριακών π.χ. πλιγούρι, μπομπότα
 Αρτοσκευάσματα π.χ. παξιμάδια φρυγανιές, αρτίδια, σταφιδόψωμα, κριτσίνια, βουτήματα
 Λουκουμάδες με μέλι, κουλούρια, λαγάνες, διπυρίτης άρτος (γαλέτα), φύλλο κρούστας, σφολιάτα,
πίτες (αλμυρές και γλυκές)
 Ζυμαρικά π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες, λαζάνια, ξυνόχονδρος
 Γλυκίσματα π.χ. χαλβάς με σιμιγδάλι, σάμαλι, ραβανί
 Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, π.χ. γλυκά κουταλιού, μαρμέλαδες,
κομπόστες, ζελέ φρούτων, γλυκά αλείμματα και γλυκές πάστες φρούτων και λαχανικών, φρουι
γλασέ, πετιμέζι, μουσταλευριά, αμυγδαλωτά, εργολάβους, χαρουπόμελο, προϊόντα από σουσάμι
 Προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα που έχουν προστεθεί αρωματικά φυτά,
μπαχαρικά, αιθέρια έλαια, κ.α. σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων
 Προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι, επιτραπέζιες ελιές, πάστες
ελιάς, τουρσιά, σάλτσες
 Αποξηραμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια,
αρωματικά φυτά
 Προϊόντα με μέλι που έχουν προστεθεί ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκος κ.α.
τρόφιμα
 Γαλακτοκομικά προϊόντα, π.χ. τυρί, βούτυρο, γιαούρτι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που
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ορίζονται στην Κ.Υ.Α. 3724/162303/22.12.2014 (ΦΕΚ 3438/Β/2014)
 Λοιπά τρόφιμα, π.χ. ξύδι, χυμοί φρούτων και λαχανικών σε συσκευασία έως ενός (1) λίτρου
 Προϊόντα σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο
Τα παραπάνω προϊόντα μπορούν να διατίθενται σε προσυσκευασμένη ή μη μορφή.
Αντίστοιχα, σύμφωνα με το κείμενο θεσμικό πλαίσιο, ένα πολυλειτουργικό αγρόκτημα μπορεί να
χαρακτηρίζεται από έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους προσανατολισμούς που υποδηλώνει/ ουν
τον/τους τομέα/-εις κύριας δραστηριοποίησής του:
 Γεωργικό (φυτικής ή ζωικής κατεύθυνσης), εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως στην αγροτική
δραστηριότητα και στην οικοτεχνία
 Καινοτόμο, εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και
τεχνικών
 Περιβαλλοντικό, εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις και δράσεις
διατήρησης της βιοποικιλότητας
 Πολιτιστικό/πολιτισμικό, εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως στη γνωριμία με την ιστορία, τον
πολιτισμό και τις παραδόσεις της ευρύτερης περιοχής και
 Γαστρονομικό, εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως στην ανάδειξη της τοπικής κουζίνας ή της
Μεσογειακής διατροφής.
Η επενδυτική πράξη θα πρέπει να αφορά μόνο σ΄ ένα από τα δύο άρθρα (17 ή 19) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013
και όχι και στα δύο άρθρα. Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) αναλύονται στο παράρτημα
«Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά υπο-δράση».
Το ποσοστό ενίσχυσης είναι:
 για πράξεις που εμπίπτουν στο άρθρο 17 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 75% επί των επιλέξιμων δαπανών,
βάσει του Καν. ΕΕ 1407/2013 (καθεστώς de minimis),
 για πράξεις που εμπίπτουν στο άρθρο 19 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 65% επί των επιλέξιμων δαπανών,
βάσει του Καν. ΕΕ 1407/2013 (καθεστώς de minimis).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Κατηγορία Θ.Κ.: Ανταγωνιστικότητα – Οικονομία – Τοπική Ταυτότητα
Θ.Κ.: 1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε
Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπό -μέτρου
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
323.076,92
5,2%
4,1%
Δημόσια Δαπάνη
210.000,00
4,6%
3,4%
Ιδιωτική Συμμετοχή
113.076,92
6,8%
6,8%
Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Πολύ μικρές και μικρές αγροτικές επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων - Μ.Α.Α.Ε. συμπεριλαμβανομένων και των μελών των
αγροτικών νοικοκυριών εγγεγραμμένων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας - Κ.Η.Μ.Ο.).
Η εγγραφή στο Μ.Α.Α.Ε. μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και της
δημοσιοποίησης του πίνακα κατάταξης, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση της απόφασης έγκρισης
πράξης.

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος Υπο-δράσης

Κωδικός Υπο-δράσης
Νομική βάση
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Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας
και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
19.2.3
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.3.1
Άρθρο 17 Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Επιλεξιμότητα υπο-δράσης
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Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Παράρτ. ΙΙ
Καθεστώς ενίσχυσης
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/Υπο-δράσης
Στην περιοχή παρέμβασης, ο πρωτογενής τομέας δεν ακολούθησε τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης με τον
τουριστικό. Διαδραμάτισε τις τελευταίες δεκαετίες δευτερεύοντα ρόλο με αποτέλεσμα τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα που παράγονται να μην επαρκούν σε ποσότητες ούτε για την κάλυψη της ζήτησης
της τοπικής αγοράς, ιδιαίτερα λόγω της αυξημένης ζήτησης από τον τουρισμό, ενώ τα περισσότερα δεν
διαθέτουν τον απαιτούμενο βαθμό τυποποίησης, πιστοποίησης και ασφάλειας τροφίμων.
Για την κάλυψη της ζήτησης πραγματοποιούνται εισαγωγές - από τη λοιπή χώρα ή το εξωτερικό σε μεγάλες
ποσότητες - γεωργικών, κτηνοτροφικών και μεταποιημένων προϊόντων (τυριά, βούτυρο, αλλαντικά κ.α.)
που λόγω και της γεωγραφικής ιδιομορφίας της περιοχής, φτάνουν στην κατανάλωση σε τιμές υψηλότερες
των άλλων περιοχών της χώρας. Τα προβλήματα αυτά διευρύνονται αν προστεθούν οι δυσκολίες και οι
αδυναμίες της μεταποίησης και της διάθεσης των αγροτικών προϊόντων.
Επομένως, η αναγκαιότητα της παρέμβασης για επενδύσεις μεταποίησης, εμπορίας και ανάπτυξης των
παραπάνω προϊόντων, που θα οδηγήσουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους, είναι πολύ μεγάλη.
Η δράση ανταποκρίνεται πλήρως στο στόχο του Τοπικού Προγράμματος για τη διαφοροποίηση του
οικονομικού περιβάλλοντος της περιοχής, καθώς και στο στόχο για την προώθηση της έννοιας της
ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Η ανάγκη ενίσχυσης των τομέων αυτών σε
συνδυασμό με το ήδη δεδηλωμένο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για ανάληψη επενδυτικών
δραστηριοτήτων, εναρμονίζονται απόλυτα με την λογική της παρέμβασης αυτής.
Σε συνάφεια με τους στόχους της RIS3 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η ανάπτυξη της μεταποίησης και
τυποποίησης επιδιώκεται να συνοδευτεί από τον εκσυγχρονισμό και την εισαγωγή καινοτομιών με στόχο
την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των μεταποιημένων προϊόντων (γευστικά και αισθητικά
χαρακτηριστικά, ποιότητα, ασφάλεια, κ.λπ..) επιταχύνοντας με τον τρόπο αυτό την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας του αγρο-διατροφικού κλάδου.
Πιο αναλυτικά,
η υπο-δράση περιλαμβάνει επενδύσεις που αφορούν στην ίδρυση,
εκσυγχρονισμό/αναβάθμιση και επέκταση μονάδων μεταποίησης, εμπορίας ή/και ανάπτυξης γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικά προϊόντα, όπως αυτά αναφέρονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Οι σχετικές δραστηριότητες που προβλέπεται να ενισχυθούν μέσω της υπο-δράσης, αφορούν ενδεικτικά σε:
 Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (π.χ. σφαγή και επεξεργασία, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και
προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)
 Γάλα (π.χ. τυροκομία, με έμφαση στις παραδοσιακές μεθόδους τυροκόμησης, στα τυριά και στα
γαλακτομικά προϊόντα)
 Αυγά (π.χ. τυποποίηση - συσκευασία αυγών)
 Μέλι και επεξεργασία προϊόντων κυψέλης
 Σηροτροφία – σαλιγκαροτροφία - διάφορα ζώα
 Ζωοτροφές (π.χ. παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα ζώα)
 Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
 Ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 Οίνος
 Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα (όπως αμύγδαλα, καρύδια, φυστίκια, φουντούκια), ξηροί καρποί
 Άνθη (π.χ. τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
 Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
 Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό από τοπικές ποικιλίες
 Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)
Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) αναλύονται στο παράρτημα «Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά υποδράση».
Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 75% επί των επιλέξιμων δαπανών, βάσει του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Παράρτ. ΙΙ.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Κατηγορία Θ.Κ.: Ανταγωνιστικότητα – Οικονομία – Τοπική Ταυτότητα
Θ.Κ.: 1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
επίπεδο υπό -μέτρου
Τοπικού
Προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
1.133.333,33
18,2%
14,5%
Δημόσια Δαπάνη
850.000,00
18,6%
13,8%
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283.333,33
17,2%
Περιοχή Εφαρμογής

17,2%

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την
έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ). Ειδικά για επενδύσεις που
αφορούν εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείων και ίδρυση/εκσυγχρονισμό σφαγείων δικαιούχοι δύναται να είναι
και ΟΤΑ α΄ βαθμού καθώς και φορείς τους.

Τίτλος Δράσης

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας
και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
Κωδικός Δράσης
19.2.3
Τίτλος Υπο-δράσης
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού
με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
Κωδικός Υπο-δράσης
19.2.3.3
Νομική βάση
Άρθρο 19 Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Επιλεξιμότητα υπο-δράσης
Άρθρα 14 και 22 Καν. (ΕΕ) Καθεστώς ενίσχυσης
651/2014
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/Υπο-δράσης
Η επικράτηση του μοντέλου του μαζικού τουρισμού σχεδόν σε όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης, είχε
από τη μία πλευρά ως αποτέλεσμα την εντυπωσιακή αύξηση του τοπικού ΑΕΠ, την παγκόσμια
αναγνωρισιμότητα των Κυκλάδων ως διεθνής τουριστικός προορισμός, με πολύ ισχυρό brand name,
ιδιαίτερα για ορισμένα νησιά (Μύκονος, Θήρα, Πάρος, κ.λπ.) και την ανάπτυξη αντίστοιχων
ξενοδοχειακών και συναφών τουριστικών υποδομών στα νησιά αυτά, όμως από την άλλη πλευρά οδήγησε
την τοπική οικονομία σε σχεδόν πλήρη εξάρτηση (ουσιαστικά «μονοκαλλιέργεια») από τον τουριστικό
κλάδο, τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της οποίας έχουν αναλυθεί στην SWOT ανάλυση του Τοπικού
Προγράμματος, ενώ το ίδιο το τουριστικό προϊόν στην περιοχή παρέμβασης συνολικά αδυνατεί να
διαφοροποιηθεί, παρά τις μεμονωμένες προσπάθειες που καταβάλλονται σε σημειακή κλίμακα τα
τελευταία χρόνια.
Συνεπώς, η σημαντικότητα της υπο-δράσης έγκειται στη διαφοροποίηση του προϊόντος του τουριστικού
κλάδου, με κεντρικούς άξονες αφενός την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και
αφετέρου την ανάπτυξη του τουρισμού εμπειρίας, σε συνάφεια με τους στόχους της RIS3 της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου, όπως περιγράφηκε στην ανάλυση της στρατηγικής του Τοπικού Προγράμματος.
Πιο αναλυτικά, η υπο-δράση περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες επενδύσεων τουριστικών επιχειρήσεων,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 4276/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και συγκεκριμένα:
 Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και επέκταση τουριστικών καταλυμάτων που εμπίπτουν στο άρθρο 1,
παρ. 2 του Ν. 4276/2014 και τα οποία είναι σύμφωνα με τις οριζόμενες λειτουργικές μορφές και
κατηγορίες της Κ.Υ.Α. 2986/25-11-2016 (ΦΕΚ 3885/Β/2-12-2016) «Προσδιορισμός των λειτουργικών
μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που
εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
όπως εκάστοτε ισχύει και του Παραρτήματος Ι της Κ.Υ.Α. 8592/2017 (ΦΕΚ 1750/Β/19-5-2017)
«Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων», όπως εκάστοτε
ισχύει. Δεν περιλαμβάνεται η ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων.
 Ίδρυση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και επέκταση επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 1, παρ. 3
του Ν. 4276/2014 (εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και
στο Ν. 4582/2018 (θεματικός τουρισμός – ειδικές μορφές τουρισμού), και οι οποίες συγκεκριμένα
δραστηριοποιούνται σε: αθλητικό τουρισμό (π.χ. ορειβασία, αναρρίχηση, canyoning, mountain bike,
αιωροπτερισμός, αλεξίπτωτο πλαγιάς, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία, ιππασία), οικοτουρισμό
(π.χ. δραστηριότητες παρατήρησης της χλωρίδας και πανίδας και ερμηνείας της φύσης, οικοπεριηγήσεις), γεωτουρισμό, περιπατητικό – περιηγητικό τουρισμό, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές
τουρισμού (π.χ. δραστηριότητες που αφορούν στο λεγόμενο island hopping, δηλαδή τη δημιουργία
συνδυασμένων πακέτων μετακίνησης – διαμονής – εστίασης – δραστηριοτήτων σε περισσότερα του
ενός νησιά), αγροτουρισμό (όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του Ν. 4276/2014 και με την προϋπόθεση ότι
πριν την κατάθεση των αιτήσεων ενίσχυσης θα έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες στο Ν. 4276/2014
υπουργικές αποφάσεις), πολιτιστικό και θρησκευτικό τουρισμό, γαστρονομικό τουρισμό που συνδέεται
με την τοπική κουζίνα και την ανάδειξη της ιδιαίτερης γαστρονομικής ταυτότητας της περιοχής,
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οινοτουρισμό (επισκέψιμα οινοποιεία), εκπαιδευτικό τουρισμό, ιαματικό - θερμαλιστικό τουρισμό και
τουρισμό ευεξίας για επισκέπτες που επιθυμούν να συνδυάσουν τις διακοπές τους με υπηρεσίες
πρόληψης, διατήρησης ή βελτίωσης της υγείας τους (π.χ. κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα ιαματικού
τουρισμού).
Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) αναλύονται στο παράρτημα «Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά υποδράση».
Το ποσοστό ενίσχυσης είναι:
 βάσει του άρθρου 22 Καν. (ΕΕ) 651/2014, 65% επί των επιλέξιμων δαπανών για τις μη εισηγμένες στο
χρηματιστήριο πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν έως και πέντε έτη μετά την
καταχώρισή τους, δεν έχουν προβεί ακόμη σε διανομή κερδών και δεν έχουν συσταθεί μέσω
συγχώνευσης,
 βάσει του άρθρου 14 Καν. (ΕΕ) 651/2014, 40% επί των επιλέξιμων δαπανών για τις πολύ μικρές και
μικρές επιχειρήσεις.
Όταν γίνεται χρήση του άρθρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014: ι) ενισχύονται αποκλειστικά επενδύσεις
που πληρούν τον όρο «αρχική επένδυση» όπως αυτός αναλύεται στον «Πίνακα επεξήγησης όρων και
συντμήσεων» της παρούσας πρόσκλησης και ιι) δεν είναι επιλέξιμες οι ενισχύσεις για παραγωγή
ενέργειας και επομένως ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Κατηγορία Θ.Κ.: Ανταγωνιστικότητα – Οικονομία – Τοπική Ταυτότητα
Θ.Κ.: 2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε
Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπό -μέτρου
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
436.363,64
7,0%
5,6%
Δημόσια Δαπάνη
240.000,00
5,3%
3,9%
Ιδιωτική Συμμετοχή
196.363,64
11,9%
11,9%
Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης, πλην των νησιών Μύκονος και Θήρα στα οποία δεν θα
χρηματοδοτηθούν επενδύσεις που αφορούν τουριστικά καταλύματα
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της
Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ).

Τίτλος Δράσης

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας
και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
Κωδικός Δράσης
19.2.3
Τίτλος Υπο-δράσης
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του
εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής
στρατηγικής
Κωδικός Υπο-δράσης
19.2.3.4
Νομική βάση
Άρθρο 19 Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Επιλεξιμότητα υπο-δράσης
Άρθρα 14 και 22 Καν. (ΕΕ) Καθεστώς ενίσχυσης
651/2014
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/Υπο-δράσης
Στην περιοχή παρέμβασης ο βασικός ανασταλτικός παράγοντας στην ανάπτυξη του δευτερογενή τομέα
υπήρξε ανέκαθεν η αδυναμία εκμετάλλευσης οικονομιών κλίμακας. Το μικρό μέγεθος των ΠΜΕ/ΜΜΕ του
τομέα δεν επιτρέπει την αξιοποίηση των περισσότερων προγραμμάτων για την εφαρμογή επενδυτικών
σχεδίων που κατ’ ουσίαν αναφέρονται σε πολύ μεγαλύτερα μεγέθη επιχειρήσεων. Παράλληλα, κατά τις
τελευταίες τρεις δεκαετίες παρατηρείται εντυπωσιακή αποβιομηχάνιση σε όσα από τα νησιά της περιοχής
παρέμβασης διέθεταν βιομηχανικές μονάδες, με την εξαίρεση έως σήμερα της μεταλλευτικής βιομηχανίας
της Μήλου.
Συνεπώς, η σημαντικότητα της υπο-δράσης έγκειται στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση
των όρων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα (βιοτεχνία, χειροτεχνία, μεταποίηση,
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κ.λπ.), ώστε να ενισχυθεί μια περισσότερο ισορροπημένη τοπική ανάπτυξη, καθώς και στην ενδυνάμωση
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του εμπορικού τομέα, σε συνάφεια με τους στόχους της RIS3 της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως περιγράφηκε στην ανάλυση της Στρατηγικής του Τοπικού
Προγράμματος.
Πιο αναλυτικά, η υπο-δράση περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες επενδύσεων:
 Ίδρυση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός και επέκταση βιοτεχνικών και χειροτεχνικών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην αξιοποίηση, ανάδειξη, προώθηση, εμπόριο κ.λπ. προϊόντων όπως π.χ.:
κατασκευή ειδών ένδυσης - υφαντών - χαλιών, επεξεργασία δέρματος, κατασκευή υποδημάτων δερμάτινων ειδών, επεξεργασία ξύλου, κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό - ειδών
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής, κατασκευή χάρτινων προϊόντων - πλαστικών ειδών, παραγωγή
σαπουνιών - απορρυπαντικών - προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων - ευωδών
παρασκευασμάτων – κεριών, κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί - κεραμικών ειδών - ειδών
λαϊκής τέχνης, κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων - μαρμάρων, εργασίες
μαρμαρογλυπτικής – ξυλογλυπτικής, κατασκευή μεταλλικών προϊόντων - επίπλων – κοσμημάτων πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών, κατασκευή μουσικών οργάνων - αθλητικών ειδών –
παιχνιδιών – γυαλιών κ.λπ.
 Ίδρυση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός και επέκταση επιχειρήσεων παραγωγής ειδών μετά την 1 η
μεταποίηση που δραστηριοποιούνται στην αξιοποίηση, ανάδειξη, προώθηση, εμπόριο κ.λπ. αγροτικών
και αγρο-διατροφικών προϊόντων όπως π.χ.: παραγωγή ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής,
παγωτών, γλυκών, παξιμαδιών και μπισκότων, μακαρονιών - λαζανιών και παρόμοιων προϊόντων,
αλειμμάτων και παστών, σαλτσών, αναψυκτικών - εμφιαλωμένων νερών – παγακιών κ.λπ.
Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) αναλύονται στο παράρτημα «Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά υποδράση».
Το ποσοστό ενίσχυσης είναι:
 βάσει του άρθρου 22 Καν. (ΕΕ) 651/2014, 65% επί των επιλέξιμων δαπανών για τις μη εισηγμένες στο
χρηματιστήριο πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν έως και πέντε έτη μετά την
καταχώρισή τους, δεν έχουν προβεί ακόμη σε διανομή κερδών και δεν έχουν συσταθεί μέσω
συγχώνευσης,
 βάσει του άρθρου 14 Καν. (ΕΕ) 651/2014, 40% επί των επιλέξιμων δαπανών για τις πολύ μικρές και
μικρές επιχειρήσεις.
Όταν γίνεται χρήση του άρθρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014: ι) ενισχύονται αποκλειστικά επενδύσεις
που πληρούν τον όρο «αρχική επένδυση» όπως αυτός αναλύεται στον «Πίνακα επεξήγησης όρων και
συντμήσεων» της παρούσας πρόσκλησης και ιι) δεν είναι επιλέξιμες οι ενισχύσεις για παραγωγή
ενέργειας και επομένως ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Κατηγορία Θ.Κ.: Ανταγωνιστικότητα – Οικονομία – Τοπική Ταυτότητα
Θ.Κ.: 3 - Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε
Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπό -μέτρου
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
236.363,64
3,8%
3,0%
Δημόσια Δαπάνη
130.000,00
2,8%
2,1%
Ιδιωτική Συμμετοχή
106.363,64
6,4%
6,4%
Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της
Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ).

Τίτλος Δράσης

Κωδικός Δράσης
Τίτλος Υπο-δράσης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Οριζόντια
ενίσχυση
στην
ανάπτυξη
/
βελτίωση
της
επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής
εφαρμογής
19.2.3
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών
για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί,
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χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
Κωδικός Υπο-δράσης
19.2.3.5
Νομική βάση
Άρθρο 19 Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Επιλεξιμότητα υπο-δράσης
Άρθρα 14 και 22 Καν. (ΕΕ) Καθεστώς ενίσχυσης
651/2014
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/Υπο-δράσης
Όπως περιγράφηκε στην ανάλυση SWOT του Τοπικού Προγράμματος, η περιοχή παρέμβασης
χαρακτηρίζεται από έντονο χωρικό κατακερματισμό και φυσική ασυνέχεια, μεγάλες ενδονησιωτικές
ανισότητες, απομόνωση, πληθυσμιακή εγκατάλειψη και σταδιακή ερήμωση – ιδιαίτερα των μικρών νησιών
κατά τη χειμερινή περίοδο - όπως και υπερσυγκέντρωση των υπηρεσιών σε λίγα μεγάλα νησιά, κυρίως τα
περισσότερα ανεπτυγμένα τουριστικά, κ.λπ.. Τα φαινόμενα αυτά, σε συνδυασμό με τη γενικότερη
οικονομική και κοινωνική κρίση της χώρας, έχουν οδηγήσει στην ύπαρξη σοβαρών ελλείψεων σε
υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε εκείνες κοινωνικού χαρακτήρα, σχεδόν στο σύνολο των νησιών της περιοχής
παρέμβασης.
Συνεπώς, η υπο-δράση έρχεται να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, στη
διατήρηση και ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής μεταξύ των νησιών, στην παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης της ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας.
Πιο αναλυτικά, στην υπο-δράση περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες επενδύσεων:
 Δημιουργία, βελτίωση/αναβάθμιση/επέκταση τοπικών βασικών δομών και υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση των αναγκών του τοπικού πληθυσμού, οι οποίες οι οποίες ενδεικτικά δύναται να
αφορούν σε: βρεφικούς/παιδικούς σταθμούς, παιδότοπους, χώρους δημιουργικής απασχόλησης,
χώρους φροντίδας ηλικιωμένων, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, ιατρεία ζώων, κέντρα φυσικοθεραπείας,
φροντιστήρια, κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών και Η/Υ κ.λπ.
 Δημιουργία, βελτίωση/αναβάθμιση/επέκταση υποδομών και υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού
οι οποίες ενδεικτικά δύναται να αφορούν σε: αθλητικές υποδομές, χώρους πολιτιστικών
δραστηριοτήτων (θέατρο, κινηματογράφος, συναυλίες, εκθέσεις κ.λπ.), ωδεία, σχολές μουσικής και
χορού κ.λπ.
 Ίδρυση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός και επέκταση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που υποστηρίζουν
την εξυπηρέτηση και την αναβάθμιση της ποιότητας της καθημερινής ζωής του μόνιμου και εποχιακού
πληθυσμού, οι οποίες ενδεικτικά δύναται να αφορούν σε: συνεργεία επισκευής και συντήρησης
οχημάτων,
επιχειρήσεις
επισκευής
ηλεκτρομηχανολογικού/ηλεκτρονικού
εξοπλισμού
συσκευών/εξοπλισμού οικιακής χρήσης - επίπλων - υποδημάτων - δερμάτινων ειδών, επιχειρήσεις
συντήρησης έργων τέχνης, επιχειρήσεις επισκευής και μετατροπής ενδυμάτων και
κλωστοϋφαντουργικών ειδών οικιακής χρήσης, κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής,
γυμναστήρια, επιχειρήσεις καθαρισμού ρούχων και ταπήτων κ.λπ.
Προτεραιότητα θα δοθεί στα μικρά νησιά με πληθυσμό μέχρι 3.000 κατοίκους.
Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) αναλύονται στο παράρτημα «Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά υποδράση».
Το ποσοστό ενίσχυσης είναι:
 βάσει του άρθρου 22 Καν. (ΕΕ) 651/2014, 65% επί των επιλέξιμων δαπανών για τις μη εισηγμένες στο
χρηματιστήριο πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν έως και πέντε έτη μετά την
καταχώρισή τους, δεν έχουν προβεί ακόμη σε διανομή κερδών και δεν έχουν συσταθεί μέσω
συγχώνευσης,
 βάσει του άρθρου 14 Καν. (ΕΕ) 651/2014, 40% επί των επιλέξιμων δαπανών για τις πολύ μικρές και
μικρές επιχειρήσεις.
Όταν γίνεται χρήση του άρθρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014: ι) ενισχύονται αποκλειστικά επενδύσεις
που πληρούν τον όρο «αρχική επένδυση» όπως αυτός αναλύεται στον «Πίνακα επεξήγησης όρων και
συντμήσεων» της παρούσας πρόσκλησης και ιι) δεν είναι επιλέξιμες οι ενισχύσεις για παραγωγή
ενέργειας και επομένως ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Κατηγορία Θ.Κ.: Βελτίωση ποιότητας ζωής
Θ.Κ.: 10 - Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
επίπεδο υπό -μέτρου
Τοπικού Προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
236.363,64
3,8%
3,0%
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
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130.000,00
2,8%
106.363,64
6,4%
Περιοχή Εφαρμογής

2,1%
6,4%

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της
Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ).

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος Υπο-δράσης

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
19.2.7
Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών
μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων
καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών,
που συνδέονται με τον αγροτουρισμό
Κωδικός Υπο-δράσης
19.2.7.3
Νομική βάση
Άρθρο 35 Καν. (ΕΕ) 1305/2013
Επιλεξιμότητα υπο-δράσης
Καν. (ΕΕ) 1407/2013
Καθεστώς ενίσχυσης
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/Υπο-δράσης
Τα «Clusters» αποτελούν συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων ή οργανισμών, συνήθως
εγκατεστημένων σε γειτνιάζουσες περιοχές, οι οποίες αλληλεπιδρούν με στόχο την ανάδειξη προϊόντων και
υπηρεσιών που παράγονται από διαφορετικές μικρές επιχειρήσεις σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή,
την επίτευξη οικονομιών κλίμακας (κοινές προμήθειες, logistics, αποθήκες κ.ά.), την πρόσβαση σε πόρους
(αγορές κεφαλαίων, ανάπτυξη και μεταφορά γνώσης, εξειδικευμένο προσωπικό), την άμεση και έγκαιρη
πληροφόρηση και γενικότερα την ανάληψη πρωτοβουλιών για την μείωση του κόστους παραγωγής, τη
βελτίωση της λειτουργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων - εταίρων. Οι
επιχειρήσεις ενός cluster μπορούν να δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο δραστηριότητας («οριζόντιο
cluster») ή σε διαφορετικούς κλάδους της διαδικασίας παραγωγής αλλά να ανήκουν στην ίδια εφοδιαστική
αλυσίδα («κάθετο cluster»).
Στο πλαίσιο αυτό, η ένταξη της παρούσας καινοτόμου, για τα δεδομένα της περιοχής παρέμβασης, υποδράσης στο σχεδιασμό του Τοπικού Προγράμματος απαντά στην έντονη ανάγκη της περιοχής παρέμβασης
για την εμπέδωση συνεργατικής κουλτούρας μεταξύ των διαφορετικών φορέων, τομέων, κλάδων και
νησιών, με σκοπό την υπερπήδηση των αντικειμενικών κοινών εμποδίων στην ανάπτυξή της, όπως το
μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων παραγωγικών φορέων, οι αδυναμίες της τοπικής
διοίκησης, η χωρική ασυνέχεια, ο μικρός όγκος της τοπικής αγοράς, ο περιορισμένος βαθμός δικτύωσης,
κ.λπ.
Πιο αναλυτικά, η υπο-δράση αφορά στη δημιουργία clusters για την οριζόντια και κάθετη συνεργασία
μεταξύ φορέων του ιδιωτικού τομέα, επιχειρήσεων κ.λπ., σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του
άρθρου 29 της Υ.Α. 13214/30-11-2017 (ΦΕΚ 4268/Β/2017), όπως κάθε φορά ισχύει.
Θα υποστηριχθεί η δημιουργία clusters που αφορούν στην προώθηση των εξής:
 Συνεργατικά σχέδια για ειδικές μορφές τουρισμού, όπως η δημιουργία ολοκληρωμένων πακέτων
τουριστικών υπηρεσιών για αγροτουρισμό, island hoping, τουριστικές διαδρομές, θεματικά πακέτα για
πολιτιστικό – περιπατητικό – συνεδριακό - θρησκευτικό ή αθλητικό τουρισμό, κ.λπ.
 Δίκτυα τοπικών φορέων της πολιτιστικής βιομηχανίας (π.χ. μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα, άλλοι
τοπικοί πολιτιστικοί φορείς, κ.λπ.).
 Αγρο-διατροφικά προϊόντα και άλλα προϊόντα μεταποίησης, χειροτεχνίας και βιοτεχνίας.
 Άλλα συνεργατικά σχέδια ενδυνάμωσης και διαφοροποίησης της τοπικής οικονομίας, όπως π.χ.
συνεργατικά προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα των ψυχαγωγικών και δημιουργικών τεχνολογιών &
εφαρμογών κ.λπ.
Τα clusters θα μπορούν να δημιουργηθούν στο επίπεδο του νησιού ή συμπλέγματος νησιών ανάλογα με τις
ανάγκες.
Οι μορφές συνεργασίας στο πλαίσιο ενός cluster μπορούν ενδεικτικά να αφορούν στα παρακάτω:
 Επίτευξη οικονομιών κλίμακας, μέσω της ανάπτυξης κοινών υποδομών, κοινών συστημάτων
προμηθειών, logistics, αποθηκών, κ.ά.
 Πρόσβαση σε πόρους (αγορές κεφαλαίων, ανάπτυξη και μεταφορά γνώσης, εξειδικευμένο
προσωπικό)
 Κοινό marketing, branding, δημόσιες σχέσεις (π.χ. οργάνωση εκδηλώσεων, κοινή προβολή,

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
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συμμετοχή σε εκθέσεις, έντυπα κ.α.)
Κοινή αξιοποίηση νέων εργαλείων τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) (π.χ.
applications, κοινό κεντρικό σύστημα κρατήσεων, ανάπτυξη κοινών βάσεων δεδομένων
προσβάσιμων από το internet κ.α.)
 Υιοθέτηση τεχνικών και εργαλείων για πρόσβαση σε νέες αγορές και στην ανταπόκριση στις
μεταβαλλόμενες συνθήκες ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών
 Καθιέρωση κοινών προδιαγραφών ποιότητας, πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης, κ.λπ.
Τα clusters που θα ενισχυθούν θα πρέπει να έχουν διασφαλίσει τη συνεργασία δύο τουλάχιστον φορέων,
ενώ η ανάπτυξη και λειτουργία του cluster θα πρέπει να στηρίζεται σε ένα σαφές και τεκμηριωμένο
επιχειρηματικό σχέδιο. Οι συμμετέχοντες φορείς θα πρέπει να δεσμεύονται για το είδος της συνεργασίας
από εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας) στον οποίο θα προσδιορίζονται σαφώς οι
σχέσεις μεταξύ τους, ο καταμερισμός των ευθυνών και υποχρεώσεων, ο επικεφαλής εταίρος (συντονιστής
φορέας ή cluster facilitator), οι στόχοι αλλά και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου.


Η υπο-δράση αφορά αποκλειστικά μη γεωργούς. Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση και λειτουργία ΕΣΚ
(Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας). Δεν περιλαμβάνεται η ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων και
επιχειρήσεων εστίασης. Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) αναλύονται στο παράρτημα
«Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά υπο-δράση».
Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών, βάσει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (καθεστώς
de minimis).
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Κατηγορία Θ.Κ.: Δικτύωση – Συνεργασία - Καινοτομία
Θ.Κ.: 3 - Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Χρηματοδοτικά Στοιχεία
Ποσό (€)
Ποσοστό (%) σε
Ποσοστό (%) σε επίπεδο
επίπεδο υπό -μέτρου
Τοπικού
Προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός
307.692,31
4,9%
3,9%
Δημόσια Δαπάνη
200.000,00
4,4%
3,3%
Ιδιωτική Συμμετοχή
107.692,31
6,5%
6,5%
Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της Σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ).

Προκειμένου να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι, διαρθρώθηκε και σχεδιάσθηκε μία
Ολοκληρωμένη Στρατηγική, η οποία διέπεται από τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:
Δεδομένων των αποτυπωμένων αναπτυξιακών χαρακτηριστικών – πλεονεκτημάτων, αλλά και
αδυναμιών - της περιοχής παρέμβασης, δεν διαφαίνεται ως βέλτιστη η λογική του καθορισμού μίας
βασικής και δευτερευουσών θεματικών κατευθύνσεων.
Αντί αυτού, θεωρείται ότι η ομότιμη προσέγγιση περισσότερων θεματικών κατευθύνσεων που
υιοθετείται κατά τη διάρθρωση της Στρατηγικής του Τοπικού Προγράμματος, εξυπηρετεί πιο
αποτελεσματικά τους τιθέμενους στόχους, παρέχοντας παράλληλα ένα περισσότερο συνεκτικό και
ισορροπημένο πλαίσιο ανάπτυξης των δράσεων που υλοποιούν την εν λόγω Στρατηγική.
Πιο αναλυτικά, οι θεματικές αναπτυξιακές κατευθύνσεις (ΘΚ) που επιλέγονται για το σύνολο του
Τοπικού Προγράμματος, αφορούν στα εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ –
ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

1
2

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα
Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση
του τουριστικού προϊόντος
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Η

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

3
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

6
10
11
13

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της
ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων
και κρατών
Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού
πληθυσμού
Ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την
κλιματική αλλαγή
Διατήρηση – βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής
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Η

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2.

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Α/Α

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Περιγραφή Κριτηρίου
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης
Δ/Α

1

Η πρόταση πληροί όλες τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις του Καν. (ΕΕ)
651/2014 και του εφαρμοζόμενου άρθρου

Αίτηση στήριξης, Συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης, τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά

2

Η πρόταση πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Καν. (ΕΕ) 1407/2013

Αίτηση στήριξης, Συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης, Υπεύθυνη
(1)
Δήλωση περί de minimis , τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά

3

Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και αποστολή του
αποδεικτικού κατάθεσης και του επισυναπτόμενου υλικού στην ΟΤΔ στην
προθεσμία που ορίζεται από την προκήρυξη

Αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης (όπως παράγεται από το
ΠΣΚΕ), Αριθμός πρωτοκόλλου της ΟΤΔ ή/και απόδειξη αποστολής - των ΕΛΤΑ
ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς - του φυσικού φακέλου

4

Η πρόταση συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας

5

Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης

Αίτηση στήριξης, Συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης,
Αναλυτικός προϋπολογισμός της πράξης, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά

6

Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η
υλοποίηση της πρότασης

Αποδεικτικά κατοχής ή χρήσης του ακινήτου ανάλογα με την περίπτωση

7

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς
της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης

Αίτηση στήριξης, Υπεύθυνη δήλωση , Υπεύθυνη Δήλωση περί de minimis,
Συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης, τα κατά περίπτωση
απαιτούμενα δικαιολογητικά

8

Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της προκηρυσσόμενης
υπο-δράσης του τοπικού προγράμματος

Αίτηση στήριξης, Συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης,
Αποδεικτικά κατοχής ή χρήσης του ακινήτου ανάλογα με την περίπτωση

9

Για πρόταση εκσυγχρονισμού: α) δεν έχει υπάρξει προηγούμενη ενίσχυση του
ίδιου φυσικού αντικειμένου από αναπτυξιακά προγράμματα, ή β) στην
περίπτωση προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο έχει
παρέλθει κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης πενταετία από την απόφαση
αποπληρωμής του

Συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης, Δήλωση περί de minimis,
Υπεύθυνη δήλωση, Αρχείο ΟΤΔ

10

Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα για το
ίδιο φυσικό αντικείμενο

Υπεύθυνη δήλωση

11

Η πρόταση, εφόσον περιλαμβάνει υποδομές διανυκτέρευσης, πληροί τους
όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2986/2-12-2016, όπως ισχύει κάθε φορά

Αίτηση στήριξης, Συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης, Άδεια
δόμησης, Σήμα λειτουργίας ΕΟΤ σε ισχύ για υφιστάμενες υποδομές
διανυκτέρευσης, Αρχιτεκτονικά σχέδια, Χαρακτηρισμός κτιρίου ως
διατηρητέο

Μελέτη βιωσιμότητας, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά

(2)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
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Α/Α

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Περιγραφή Κριτηρίου
ΝΑΙ

12

13

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης δεν έχει περαιωθεί μέχρι
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης (σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ)
1303/2013, άρθρο 65, παρ. 6) και η πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα που
έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε (σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1303/2013, άρθρο
71)
Για τις υπο-δράσεις της δράσης 19.2.7 «Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών
παραγόντων» απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση τουλάχιστον
δύο ενδιαφερομένων φορέων

ΟΧΙ

Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης
Δ/Α

Υπεύθυνη δήλωση, Φωτογραφική τεκμηρίωση

Σύμφωνο συνεργασίας, Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού

14

Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο

Αίτηση στήριξης, Συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης,
Αναλυτικός προϋπολογισμός της πράξης, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά

15

Στην πρόταση δεν δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία

Υπεύθυνη δήλωση, Αίτηση στήριξης, Συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης
στήριξης, Δικαιολογητικά

16

Για υφιστάμενες επιχειρήσεις να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους
κατά την αίτηση

17

Να μην συνιστούν προβληματική επιχείρηση κατά την χορήγηση της
ενίσχυσης

18

Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ
13214/2017, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση

19

20

Στον υποψήφιο μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν έχουν
επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή
Εθνικής Νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση έργων
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι δημόσιος υπάλληλος ή εργαζόμενος
σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, διαθέτει σχετική άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο
ή δεν κωλύεται από διατάξεις του Καταστατικού του ΝΠΙΔ

21

Ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την
υποβολή της πρότασης

22

Για φυσικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά: Άδεια λειτουργίας, Σήμα
ΕΟΤ σε ισχύ για υφιστάμενες υποδομές διανυκτέρευσης, Έναρξη/μεταβολή
εργασιών στην ΑΑΔΕ (Taxisnet), Καταχώρηση στο ΓΕΜΗ (εφόσον απαιτείται),
κ.λπ.
Υπεύθυνη δήλωση, τα - ανάλογα με το είδος της επιχείρησης δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σημείο Β του παραρτήματος «Ορισμός
προβληματικής επιχείρησης»
Αίτηση στήριξης, Συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης, Υπεύθυνη
δήλωση, Δήλωση για το μέγεθος της επιχείρησης σύμφωνα με το
παράρτημα «Δήλωση σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ», τα κατά περίπτωση
απαιτούμενα δικαιολογητικά
Υπεύθυνη δήλωση
Υπεύθυνη δήλωση, Ε1, Άδεια αρμοδίου οργάνου, Καταστατικό σχετικού
νομικού προσώπου
Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, Καταστατικό ή σχέδιο
καταστατικού
Υπεύθυνη δήλωση
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ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α/Α

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Περιγραφή Κριτηρίου
ΝΑΙ

23
24

25

Για νομικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης
ή πτώχευσης
Δεν έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις στήριξης ανά ΑΦΜ ανά
υπο-δράση στα πλαίσια της ίδιας πρόσκλησης ανά Τοπικό Πρόγραμμα για όλη
την περίοδο 2014 - 2020
Ο υποψήφιος δεν είναι μέλος του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος
του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ, εκπρόσωπος φορέων στην Επιτροπή
Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ

26

Ο υποψήφιος δεν αποτελεί εξωχώρια / υπεράκτια εταιρεία

27

Ο υποψήφιος αποδεικνύει την ύπαρξη ιδίας συμμετοχής σύμφωνα με το
χρηματοδοτικό σχήμα

28

29
30

Στο δικαιούχο δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και
ειδικότερα για: Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3
πρόστιμα / 3 έλεγχοι) ή Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα / 2 έλεγχοι)
Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης, εκδοθείσα βάσει
προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΔΕΚ)
Τηρούνται οι Εθνικοί και Ενωσιακοί Κανόνες

ΟΧΙ

Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης
Δ/Α
Υπεύθυνη δήλωση
Υπεύθυνη δήλωση, Αρχείο ΟΤΔ

Υπεύθυνη δήλωση, Στοιχεία ΟΤΔ

Υπεύθυνη δήλωση
Υπεύθυνη δήλωση ή τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά

Υπεύθυνη δήλωση

Υπεύθυνη δήλωση, Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών
Αίτηση στήριξης, Συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης, Υπεύθυνη
δήλωση, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά

(1) & (2): Βλ. σχετικά παραρτήματα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
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ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ

3.

Η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Κριτήριο 1: Η πρόταση πληροί όλες τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις του Καν. (ΕΕ) 651/2014 και του
εφαρμοζόμενου άρθρου
Αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.3.3, 19.2.3.4 και 19.2.3.5. Εξετάζεται εάν από τη συμπλήρωση των σχετικών
πεδίων της αίτησης στήριξης, των συμπληρωματικών στοιχείων της αίτησης στήριξης και από τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά, η πρόταση πληροί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως αναλύονται
στα σχετικά άρθρα (1, 3, 4, 5, 7) της πρόσκλησης, του Καν. (ΕΕ) 651/2014 και του εφαρμοζόμενου άρθρου
του.
Κριτήριο 2: Η πρόταση πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Καν. (ΕΕ) 1407/2013
Αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6 και 19.2.7.3. Εξετάζεται εάν
από τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της αίτησης στήριξης, των συμπληρωματικών στοιχείων της
αίτησης στήριξης, την υπεύθυνη δήλωση περί de minimis και από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, η
πρόταση πληροί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως αναλύονται στα σχετικά άρθρα (1, 3, 4, 5)
της πρόσκλησης, του Καν. (ΕΕ) 1407/2013.
Κριτήριο 3: Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης
και του επισυναπτόμενου υλικού στην ΟΤΔ στην προθεσμία που ορίζεται από την προκήρυξη
Εξετάζεται εάν η ημερομηνία οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ καθώς και η
ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου στην ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.», είναι εντός
των προθεσμιών, όπως ορίζονται στην πρόσκληση. Επίσης εξετάζεται εάν η αίτηση στήριξης και τα
συμπληρωματικά στοιχεία αυτής έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της πρόσκλησης (αν
χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα), και η τυπική πληρότητα της αίτησης στήριξης. Τα
συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Word).
Κατά τη φάση εξέτασης τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων - διευκρινίσεων, εξετάζεται εάν αυτά
υποβλήθηκαν εντός της καθορισμένης προθεσμίας.
Κριτήριο 4: Η πρόταση συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας
Εξετάζεται η ορθότητα, πληρότητα και ρεαλιστικότητα της μελέτης βιωσιμότητας και εάν συνοδεύεται από
τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και από τεκμηρίωση που αποδεικνύουν την
αξιοπιστία της. Μέσω της μελέτης βιωσιμότητας θα ελέγχεται και η εκπλήρωση των προβλεπόμενων στην
Υ.Α. 13214/30-11-2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μακροχρόνιων υποχρεώσεων του δικαιούχου. Η
μελέτη υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Excel).
Κριτήριο 5: Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης
Εξετάζεται εάν προκύπτει σαφής ανάλυση του προϋπολογισμού, εάν το είδος και το ύψος των δαπανών
συνάδουν με τη φύση - τους στόχους - και τη λειτουργικότητα της επενδυτικής πρότασης, εάν έχει
συνταχθεί ο προϋπολογισμός των κατασκευαστικών εργασιών με βάση το παράρτημα «Πίνακας μέγιστων
τιμών μονάδας κατασκευαστικών εργασιών», εάν έχουν υποβληθεί προσφορές για τις λοιπές δαπάνες, εάν
το κόστος των υποβληθεισών δαπανών είναι εύλογο. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός υποβάλλεται και σε
ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Excel).
Κριτήριο 6: Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της
πρότασης
Εξετάζεται με βάση τα δικαιολογητικά εάν αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου στο οποίο
προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης.
Σε περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες υποδομές, απαιτούνται είτε
αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου είτε μακροχρόνια μίσθωση που να καλύπτει χρονική
περίοδο, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, επί του γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου, στις
οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις.
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Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή σε περίπτωση
μικρών προσθηκών που συμπληρώνουν την λειτουργικότητα του κτιρίου οι οποίες σε κάθε περίπτωση
αποτελούν λιγότερο από το 10% του αιτούμενου κόστους, εννέα (9) έτη.
Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης στο τοπικό πρόγραμμα, γίνονται δεκτά προσύμφωνα μίσθωσης ή
αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου. Στην περίπτωση επενδύσεων που υλοποιούνται
βάσει του Καν. (ΕΕ) 651/2014, τα προσύμφωνα μίσθωσης ή αγοράς και τα μισθωτήρια θα πρέπει να μην
αποτελούν ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση έτσι ώστε να πληρείται ο
χαρακτήρας κινήτρου.
Στην περίπτωση παραχώρησης δωρεάν δημοτικών ακινήτων σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας του Ν. 4430/2016, γίνονται δεκτά έγγραφα αρχικής παραχώρησης έως πέντε (5) ετών που
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι θα αιτηθεί την περαιτέρω παραχώρηση του ακινήτου,
εφόσον ενταχθεί στο CLLD/LEADER, ώστε το συνολικό χρονικό διάστημα της παραχώρησης να είναι
σύμφωνο με τα ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται η τριετία μετά την ολοκλήρωση της
πράξης, ειδάλλως εφαρμόζεται το άρθρο 21 «Μακροχρόνιες υποχρεώσεις δικαιούχων» της πρόσκλησης.
Οι παραπάνω χρονικές περίοδοι, υπολογίζονται από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης,
ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία
υπογραφής τους θα πρέπει να είναι πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.
Σε κάθε περίπτωση το γήπεδο ή το οικόπεδο ή το ακίνητο θα πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών και να μην
εκκρεμούν διεκδικήσεις τρίτων επ΄ αυτού, εκτός της περίπτωσης που το βάρος έχει προκύψει από
επιχειρηματικό δάνειο για την ίδια φύση επένδυσης ή θα προκύψει από επιχειρηματικό δάνειο για την
υλοποίηση της πρότασης ή από δάνειο για την αντιμετώπιση φυσικής καταστροφής από την οποία επλήγη
η επιχείρηση.
Το κριτήριο δεν αφορά προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μόνο άυλες ενέργειες.
Επισημαίνεται ότι κατά τη διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων για τις επιλεγείσες προτάσεις, θα
απαιτηθεί (με ποινή απένταξης) η υποβολή:
 πιστοποιητικών μεταγραφής, βαρών, μη διεκδικήσεων, ιδιοκτησίας ή
 πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών (κυριότητα του ακινήτου, δουλείες, εμπράγματες ασφάλειες,
μισθώσεις, κατασχέσεις, αγωγές / ανακοπές / αιτήσεις / προσφυγές, λοιπά εγγραπτέα δικαιώματα /
πράξεις), απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, κτηματογραφικό διάγραμμα.
Κριτήριο 7: Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της
προκηρυσσόμενης υπο-δράσης
Εξετάζεται εάν η πρόταση (αίτηση στήριξης, συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης και
δικαιολογητικά) είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς που περιλαμβάνονται
στον παρόντα οδηγό (ανάλογα με τη σχετιζόμενη εκάστοτε υπο-δράση). Σε περίπτωση χρήσης του Καν. (ΕΕ)
1407/2013 από τον δικαιούχο, η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ δημόσια δαπάνη,
συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα από το καθεστώς
de minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.
Εξετάζεται εάν ο ΚΑΔ της προτεινόμενης επένδυσης ανήκει στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας
(ΚΑΔ), όπως αναλύονται στο παράρτημα «Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά υπο-δράση».
Επίσης εξετάζεται εάν ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν υπερβαίνει το όριο
που καθορίζεται στην πρόσκληση και στον παρόντα οδηγό (ανάλογα με τη σχετιζόμενη εκάστοτε υποδράση).
Τέλος εξετάζεται εάν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου
επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2014-2020 και της ειδικότερης περιόδου που ορίζεται στην πρόσκληση, και εάν η
προτεινόμενη πράξη δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου αυτής με βάση σχετική τεκμηρίωση του
δυνητικού δικαιούχου.
Κριτήριο 8: Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης
του τοπικού προγράμματος
Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής όπως αυτή καθορίζεται
στην πρόσκληση και στον παρόντα οδηγό (ανάλογα με την σχετιζόμενη εκάστοτε υπο-δράση).
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Κριτήριο 9: Για πρόταση εκσυγχρονισμού: α) δεν έχει υπάρξει προηγούμενη ενίσχυση του ίδιου φυσικού
αντικειμένου από αναπτυξιακά προγράμματα, ή β) στην περίπτωση προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο
φυσικό αντικείμενο έχει παρέλθει κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης πενταετία από την απόφαση
αποπληρωμής του
Εξετάζεται το σχετικό περιεχόμενο των δικαιολογητικών και το αρχείο της ΟΤΔ.
Κριτήριο 10: Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα για το ίδιο φυσικό
αντικείμενο
Εξετάζεται η σχετική αναφορά στην υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που έχει γίνει υποβολή
πρότασης/αίτησης υποψηφιότητας για ένταξη σε κάποιο άλλο πρόγραμμα, θα πρέπει ο υποψήφιος να
δηλώσει - στην υπεύθυνη δήλωση - την ονομασία του προγράμματος, τον προϋπολογισμό της
πρότασης/αίτησης και ότι σε περίπτωση ένταξης και στα δύο προγράμματα θα επιλέξει την ένταξη σε ένα
από αυτά.
Κριτήριο 11: Η πρόταση, εφόσον περιλαμβάνει υποδομές διανυκτέρευσης, πληροί τους όρους και τις
προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2986/2-12-2016, όπως ισχύει κάθε φορά
Εξετάζεται η συμμόρφωση της πρότασης με την ΚΥΑ 2986/2-12-2016, όπως ισχύει κάθε φορά. Επίσης για
υφιστάμενες επιχειρήσεις εξετάζεται το ειδικό σήμα λειτουργίας ΕΟΤ.
Κριτήριο 12: Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης δεν έχει περαιωθεί μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης στήριξης (σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1303/2013, άρθρο 65, παρ. 6) και η πράξη δεν
περιλαμβάνει τμήμα που έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε (σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1303/2013, άρθρο 71)
Εξετάζεται η σχετική αναφορά στην υπεύθυνη δήλωση. Διευκρινίζεται ότι πέραν της φωτογραφικής
τεκμηρίωσης, η οποία είναι απαραίτητο να συνοδεύει την αίτηση στήριξης, θα πραγματοποιηθεί και
επιτόπια επίσκεψη στον προτεινόμενο χώρο υλοποίησης της αιτούμενης προς αξιολόγηση πράξης,
προκειμένου να διαπιστωθεί η υφιστάμενη κατάσταση.
Κριτήριο 13: Για τις υπο-δράσεις της δράσης 19.2.7 «Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων»
απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση τουλάχιστον δύο ενδιαφερομένων φορέων
Εξετάζεται εάν τεκμηριώνεται ο ελάχιστος αριθμός των δύο (2) συνεργαζόμενων μερών που υποβάλλουν
αίτηση στήριξης.
Κριτήριο 14: Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο
Εξετάζεται εάν από την αίτηση στήριξης, τα συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης και τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά, τεκμηριώνεται ότι το φυσικό αντικείμενο της πρότασης είναι ολοκληρωμένο
και λειτουργικό.
Κριτήριο 15: Στην πρόταση δεν δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία
Εξετάζεται η σχετική αναφορά στην υπεύθυνη δήλωση καθώς και η μη ύπαρξη ψευδών και αναληθών
στοιχείων στην αίτηση στήριξης, στα συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης και στα υποβληθέντα
δικαιολογητικά.
Κριτήριο 16: Για υφιστάμενες επιχειρήσεις να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους κατά την αίτηση
Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις εξετάζεται εάν λειτουργούν νόμιμα για όλες τις δηλωθείσες
δραστηριότητες της πρότασης, γεγονός που θα πρέπει να τεκμηριώνεται με την προσκόμιση σχετικών
δικαιολογητικών.
Κριτήριο 17: Να μην συνιστούν προβληματική επιχείρηση κατά την χορήγηση της ενίσχυσης
Το κριτήριο δεν εξετάζεται όταν γίνεται χρήση του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 ή του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 ή του
άρθρου 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014. Σε περίπτωση χρήσης του άρθρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 (υποδράσεις 19.2.3.3, 19.2.3.4 και 19.2.3.5) εξετάζεται η υπεύθυνη δήλωση και τα - ανάλογα με το είδος της
επιχείρησης - δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σημείο Β του παραρτήματος «Ορισμός προβληματικής
επιχείρησης».
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Κριτήριο 18: Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 13214/2017, όπως
ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση
Εξετάζεται με βάση τα αναγραφόμενα στην αίτηση στήριξης, στα συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης
στήριξης, στην υπεύθυνη δήλωση, στη δήλωση σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ και στα δικαιολογητικά, εάν η
μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 13214/2017, όπως ισχύει κάθε φορά,
στην πρόσκληση και στον παρόντα οδηγό (ανάλογα με τη σχετιζόμενη εκάστοτε υπο-δράση).
Επίσης βάσει των προαναφερόμενων εξετάζεται το μέγεθος της επιχείρησης.
Κριτήριο 19: Στον υποψήφιο μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν έχουν επιβληθεί διοικητικές
κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση
έργων
Εξετάζεται η σχετική αναφορά στην υπεύθυνη δήλωση.
Κριτήριο 20: Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι δημόσιος υπάλληλος ή εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ ή
ΝΠΙΔ, διαθέτει σχετική άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή δεν κωλύεται από διατάξεις του
Καταστατικού του ΝΠΙΔ
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ και στο δημόσιο τομέα εξετάζεται εάν
διαθέτει σχετική άδεια από αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο για επιχειρηματική
δραστηριότητα ενώ στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι εργαζόμενος σε ΝΠΙΔ εξετάζεται εάν κωλύεται
από διατάξεις του καταστατικού του ΝΠΙΔ.
Σε περίπτωση νομικών προσώπων το κριτήριο εξετάζεται για το σύνολο των εταίρων/μετόχων. Το κριτήριο
δεν εξετάζεται στην περίπτωση συνεταιρισμών.
Κριτήριο 21: Ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την υποβολή της
πρότασης
Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για όλα τα μέλη τους. Ο περιορισμός δεν
ισχύει για τις Ανώνυμες Εταιρίες, τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, ΙΚΕ και τους Συνεταιρισμούς.
Κριτήριο 22: Για φυσικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης
και
Κριτήριο 23: Για νομικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης
Εξετάζεται η σχετική αναφορά στην υπεύθυνη δήλωση. Κατά την ένταξη της πράξης θα πρέπει να
προσκομισθούν τα κατάλληλα δικαιολογητικά δηλαδή πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, που θα τεκμηριώνουν για τα μεν φυσικά πρόσωπα ότι δεν υπάρχει
θέμα πτώχευσης και για τα δε νομικά πρόσωπα ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης.
Κριτήριο 24: Δεν έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις στήριξης ανά ΑΦΜ ανά υπο-δράση
στα πλαίσια της ίδιας πρόσκλησης ανά Τοπικό Πρόγραμμα για όλη την περίοδο 2014 - 2020
Εξετάζεται η σχετική αναφορά στην υπεύθυνη δήλωση και το αρχείο της ΟΤΔ. Επιτρέπεται η συμμετοχή
φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες από μια αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της ίδιας υποδράσης ανά Τοπικό Πρόγραμμα, εφόσον τα ποσοστά συμμετοχής του στα νομικά πρόσωπα που
καταθέτουν τις αιτήσεις στήριξης, δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το 100% για όλη την περίοδο 2014-2020.
Δεν θεωρείται διαφορετική υπο-δράση, η διαφοροποίηση μεταξύ οριζόντιας εφαρμογής μιας υπο-δράσης
και εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους στο ίδιο Τοπικό Πρόγραμμα εφόσον το
περιεχόμενο της υπο-δράσης είναι το ίδιο. Σε περίπτωση συνεταιρισμών το κριτήριο εξετάζεται σε επίπεδο
φορέα.
Κριτήριο 25: Ο υποψήφιος δεν είναι μέλος του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα που
έχει συστήσει την ΟΤΔ, εκπρόσωπος φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ), μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ
Εξετάζεται η σχετική αναφορά στην υπεύθυνη δήλωση και τα σχετικά στοιχεία της ΟΤΔ. Το κριτήριο
εξετάζεται σε περίπτωση πρότασης από φυσικό πρόσωπο.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
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Κριτήριο 26: Ο υποψήφιος δεν αποτελεί εξωχώρια / υπεράκτια εταιρεία
Εξετάζεται η σχετική αναφορά στην υπεύθυνη δήλωση.
Κριτήριο 27: Ο υποψήφιος αποδεικνύει την ύπαρξη ιδίας συμμετοχής σύμφωνα με το χρηματοδοτικό
σχήμα
Εξετάζεται με βάση την υπεύθυνη δήλωση ή τα δικαιολογητικά εάν αποδεικνύεται η δυνατότητα του
υποψηφίου να καλύψει την ιδία (ιδιωτική) συμμετοχή.
Όλα τα τραπεζικά έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη
της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.
Σε περίπτωση συνδικαιούχων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση από όλους τους
συνδικαιούχους ξεχωριστά, στην οποία δηλώνεται ότι σε περίπτωση ένταξης στο ΤΠ, όλο το ποσό του
τραπεζικού λογαριασμού είναι στη διάθεση του υποψήφιου.
Σε περίπτωση υφιστάμενων νομικών προσώπων, απαιτούνται όλα τα δικαιολογητικά είτε από την εταιρεία,
είτε από τα μέλη της εταιρείας με την πρόσθετη δέσμευση (υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου)
ότι σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης θα ακολουθήσει διαδικασία ισόποσης αύξησης κεφαλαίου, πριν
την απόφαση ένταξης.
Σε περίπτωση υπό ίδρυση νομικών προσώπων όλα τα παραπάνω εξετάζονται σε επίπεδο εταίρων.
Σε περίπτωση χρήσης του άρθρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014, απαιτείται αποδεικτικό κατοχής ιδιωτικών
κεφαλαίων που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 25% του προϋπολογισμού της πράξης και δεν ενέχουν
στοιχεία κρατικής στήριξης.
Κριτήριο 28: Στο δικαιούχο δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για: Παράβαση «υψηλής» ή
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα / 3 έλεγχοι) ή Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα / 2 έλεγχοι)
Εξετάζεται η σχετική αναφορά στην υπεύθυνη δήλωση.
Κριτήριο 29: Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης, εκδοθείσα βάσει προηγούμενης
απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ)
Εξετάζεται η σχετική αναφορά στην υπεύθυνη δήλωση και στη φορολογική ενημερότητα ή στη βεβαίωση
οφειλών του υποψηφίου. Το κριτήριο εξετάζεται όταν γίνεται χρήση του Καν. (ΕΕ) 651/2014.
Κριτήριο 30: Τηρούνται οι Εθνικοί και Ενωσιακοί Κανόνες
Εξετάζονται οι σχετικές αναφορές στην αίτηση στήριξης, στα συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης
στήριξης, στην υπεύθυνη δήλωση και στα δικαιολογητικά. Ο υποψήφιος δηλώνει ότι:
 Θα υποβάλει την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ή απαλλακτικό αυτής), ανάλογα με τη φύση της
πρότασης, εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την δημοσιοποίηση του πίνακα αποτελεσμάτων,
σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης ή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την δημοσιοποίηση
του τελικού πίνακα κατάταξης, σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης μετά τη διαδικασία των ενστάσεων.
 Διαθέτει ή δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης των ατόμων
με αναπηρία (ΑμεΑ) στις εγκαταστάσεις της επένδυσης υλοποιώντας τις απαραίτητες υποδομές
πρόσβασης μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές
όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές
ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.).
Ο υποψήφιος εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ΑμεΑ με βάση τα σχετικά στοιχεία/προβλέψεις της
μελέτης (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια), την έκθεση τεκμηρίωσης της εξασφάλισης της προσβασιμότητας
των ατόμων με αναπηρία (στην αίτηση στήριξης και στα συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης
στήριξης) καθώς και τα αναφερόμενα στο παράρτημα «Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020 για την εξασφάλιση της
προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία».
 Τηρεί τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού
κινδύνου.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ

Οι αιτήσεις στήριξης βαθμολογούνται με βάση τα κριτήρια επιλογής, τα οποία ανά υπο-δράση
παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Δράση 19.2.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης
Υπο-δράση 19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1

2

3

4

5

Κριτήριο

Σκοπιμότητα της πρότασης
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι
του Τοπικού Προγράμματος
που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης)

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

Συσχέτιση της πρότασης με
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Ανάλυση
Συσχέτιση με το σύνολο των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό
μικρότερο του 30% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Σαφήνεια του περιεχομένου
της πρότασης και πληρότητα
ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης αλλά πληρότητα ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης και ελλείψεις ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση
δικαιολογητικά(**)
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με
το είδος και το μέγεθος του
έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός
των επιμέρους φάσεων
υλοποίησης του έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο >
30
Ναι
Όχι

Βαρύτητα (%)

Βαθμολογία
100

70
18%
30

0

100

17%

50

0

50 ή 0(*)
12%
50 ή 0(*)
100
60
15%
30

0
12%

100
0
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6

Σχετική εμπειρία παρόχου
στην επαγγελματική
κατάρτιση

Ναι

7

Διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού
προσωπικού

Ναι

Όχι
Όχι

Σύνολο

12%
14%
100%

100
0
100
0
100

Ελάχιστη Συνολική Βαθμολογία
30
(*) H τιμή “0” δίνεται στην περίπτωση που δεν πληρείται το κριτήριο.
(**) Περιλαμβάνεται και η περίπτωση: σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά.

Υπο-δράση 19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1

2

3

4

Κριτήριο

Σκοπιμότητα της πρότασης
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι
του Τοπικού Προγράμματος
που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης)

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Ανάλυση
Συσχέτιση με το σύνολο των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό
μικρότερο του 30% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Σαφήνεια του περιεχομένου
της πρότασης και πληρότητα
ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης αλλά πληρότητα ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης και ελλείψεις ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση
δικαιολογητικά(*)
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με
το είδος και το μέγεθος του
έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός
των επιμέρους φάσεων
υλοποίησης του έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
30
100*(αιτούμενο -

Βαρύτητα (%)

Βαθμολογία
100

70
18%
30

0

100

17%

50

0

50 ή 0(**)
12%
50 ή 0(**)
100
60
15%
30
0
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εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο >
30
Ναι

5

Συσχέτιση της πρότασης με
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)

6

Σχετική εμπειρία παρόχου
στην επαγγελματική
κατάρτιση

Ναι

7

Διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού
προσωπικού

Ναι

Όχι
Όχι
Όχι

Σύνολο

12%
12%
14%
100%

100
0
100
0
100
0
100

Ελάχιστη Συνολική Βαθμολογία
30
(**) H τιμή “0” δίνεται στην περίπτωση που δεν πληρείται το κριτήριο.
(*) Περιλαμβάνεται και η περίπτωση: σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά.

Δράση 19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
Υπο-δράση 19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1

2

3

4

Κριτήριο

Σκοπιμότητα της πρότασης
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι
του Τοπικού Προγράμματος
που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης)

Ο δικαιούχος είναι κατά
κύριο επάγγελμα αγρότης ή
εταιρικό σχήμα αγροτών

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Ανάλυση
Συσχέτιση με το σύνολο των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό
μικρότερο του 30% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Ναι
Όχι
Ο δικαιούχος της επένδυσης
είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο
σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης
είναι γυναίκα (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο
σύνολο τους γυναίκες

Βαρύτητα (%)

Βαθμολογία
100

70
11%
30

0

4%

100
0

100 ή 0(*)

3%
50 ή 0(*)

3%

100 ή 0(*)
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5

6

7

8

9

10

11

12

Τίτλοι σπουδών σχετικοί με τη
φύση της πρότασης

Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη
απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της
πρότασης)
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου
Παραγωγή προϊόντων
ποιότητας βάσει προτύπου
(Βιολογικά, κ.λπ.)
Επεξεργασία πρώτων υλών
παραγόμενων με μεθόδους
βάσει προτύπων

Ποσοστό δαπανών σχετικών
με την εξοικονόμηση
ενέργειας
Ποσοστό δαπανών σχετικών
με τη χρήση – εγκατάσταση –
εφαρμογή συστήματος
εξοικονόμησης ύδατος

Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση
καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών (μονάδες
μεταποίησης και βιοτεχνικές
μονάδες)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
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Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% γυναίκες
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό
με τη φύση της πρότασης ή
επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών
σχετική με το αντικείμενο της
πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω
εκπαίδευση

50 ή 0(*)

100

3%

0

(κάθε έτος επαγγελματικής
εμπειρίας βαθμολογείται με 20
μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)

4%

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί
της ιδιωτικής συμμετοχής
*100%

5%

Παραγωγή σε ποσοστό >30%
10%<Παραγωγή σε ποσοστό
<30%
Παραγωγή σε ποσοστό <10%
Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30%
10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό
<30%
Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10%
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με
20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%

100 ή 0(*)
4%

5% ≤ Ποσοστό < 10%
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως
καινοτόμο
Η παραγωγική διαδικασία
στο σύνολό της
χαρακτηρίζεται ως νέα ή
προηγμένη, ή αφορά σε χρήση
συστημάτων αυτοματισμούελέγχου-καταγραφής
δεδομένων στην παραγωγική
διαδικασία
Η συσκευασία και η
παρουσίαση των προϊόντων
είναι νέα ή προηγμένη ή
γίνεται εισαγωγή μιας

60 ή 0(*)
30 ή 0(*)
100 ή 0(*)

4%

60 ή 0(*)
30 ή 0(*)
100 ή 0(*)

4%

5% ≤ Ποσοστό < 10%
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με
20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%

50

60 ή 0(*)
30 ή 0(*)
100 ή 0(*)

4%

60 ή 0(*)
30 ή 0(*)
100 ή 0(*)

75 ή 0(*)
6%

50 ή 0(*)
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13

14

15

Αύξηση θέσεων απασχόλησης

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

Σύσταση Φορέα

16

Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων

17

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
σημαντικά βελτιωμένης
διαδικασίας παραγωγής για
τη συγκεκριμένη επιχείρηση,
το αποτέλεσμα της οποίας
είναι σημαντικό σε σχέση με
τον όγκο παραγωγής της, την
ποιότητα των προϊόντων ή το
κόστος παραγωγής της
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού
σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία
άνω των δύο (2) νέων θέσεων
απασχόλησης
σε
Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία
μίας έως 2 νέων θέσεων
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία
έως μίας (1) νέας θέσης
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου δεν
προβλέπεται δημιουργία
θέσεων εργασίας
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις
αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες
Έχει συσταθεί ο φορέας
υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο
κ.λπ.) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας
που απαιτείται
Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων / προτύπων
Σαφήνεια του περιεχομένου
της πρότασης και πληρότητα
ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

100

60
5%

30

0

100 ή 0(*)

6%

60 ή 0(*)

30 ή 0(*)

100
3%
0
4%

100 ή 0(*)

9%

100
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18

19

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

20

Συσχέτιση της πρότασης με
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)

21

Πρόβλεψη ενεργειών
δράσεων προβολής

Ασαφής περιγραφή της
πρότασης αλλά πληρότητα ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης και ελλείψεις ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση
δικαιολογητικά(**)
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με
το είδος και το μέγεθος του
έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός
των επιμέρους φάσεων
υλοποίησης του έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο >
30
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι

Σύνολο

50

0

50 ή 0(*)
3%
50 ή 0(*)
100
60
7%
30

0
4%
4%
100%

100
0
100
0
100

Ελάχιστη Συνολική Βαθμολογία
30
(*) H τιμή “0” δίνεται στην περίπτωση που δεν πληρείται το κριτήριο.
(**) Περιλαμβάνεται και η περίπτωση: σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά.

Υπο-δράση 19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1

Κριτήριο

Σκοπιμότητα της πρότασης
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι
του Τοπικού Προγράμματος
που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Ανάλυση
Συσχέτιση με το σύνολο των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό
μικρότερο του 30% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση

Βαρύτητα (%)

Βαθμολογία
100

70
8%
30

0
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2

3

4

Προτεραιότητες υπο-δράσης

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

5

Προώθηση
επιχειρηματικότητας σε ΑμεΑ

6

Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων
(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ,
κ.ά.)

7

8

9

10

Τίτλοι σπουδών σχετικοί με τη
φύση της πρότασης

Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη
απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της
πρότασης)
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου
Προστασία περιβάλλοντος

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Επένδυση για την ανάπτυξη
του τουρισμού εμπειρίας
Ο δικαιούχος της επένδυσης
είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο
σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης
είναι γυναίκα (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο
σύνολο τους γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% γυναίκες
Ναι
Όχι

6%

100 ή 0(*)

100 ή 0(*)

3%
50 ή 0(*)

100 ή 0(*)

3%
50 ή 0(*)

3%

Ναι

100
0
100

3%
Όχι

0

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό
με τη φύση της πρότασης ή
επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών
σχετική με το αντικείμενο της
πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω
εκπαίδευση

100

4%

(κάθε έτος επαγγελματικής
εμπειρίας βαθμολογείται με 20
μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)

4%

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί
της ιδιωτικής συμμετοχής
*100%

5%

Ποσοστό δαπανών σχετικών
με την προστασία του
περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή
ίσο του 5%

4%

50

0

100
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Η
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Ποσοστό δαπανών σχετικών
με την προστασία του
περιβάλλοντος μικρότερο του
5%

11

12

13

14

15

16

Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση
καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών (τουρισμός /
υπηρεσίες)

Αύξηση θέσεων απασχόλησης

Συμβατότητα με την τοπική
αρχιτεκτονική

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

Σύσταση Φορέα

Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Οργανωτική καινοτομία /
καινοτομία στο προϊόν ή στην
διαχείριση και λειτουργία
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού
σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία
άνω των δύο (2) νέων θέσεων
απασχόλησης
σε
Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία
μίας έως 2 νέων θέσεων
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία
έως μίας (1) νέας θέσης
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου δεν
προβλέπεται δημιουργία
θέσεων εργασίας
Διατηρητέο ή παραδοσιακό
κτίριο
Παραδοσιακός οικισμός
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις
αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες
Έχει συσταθεί ο φορέας
υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο
κ.λπ.) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας
που απαιτείται
Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων / προτύπων

0

6%

100 ή 0(*)

100

60
5%

30

0

3%

100 ή 0(*)
50 ή 0(*)
100 ή 0(*)

5%

60 ή 0(*)

30 ή 0(*)

100
4%
0
4%

100 ή 0(*)
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17

18

19

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

20

Παροχή συμπληρωματικών
υπηρεσιών / προϊόντων

21

Συσχέτιση της πρότασης με
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)

22

Πρόβλεψη ενεργειών
δράσεων προβολής

Σαφήνεια του περιεχομένου
της πρότασης και πληρότητα
ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης αλλά πληρότητα ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης και ελλείψεις ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση
δικαιολογητικά(**)
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με
το είδος και το μέγεθος του
έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός
των επιμέρους φάσεων
υλοποίησης του έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο >
30
Δυνατότητα παροχής
συμπληρωματικών υπηρεσιών
και δραστηριοτήτων σε σχέση
με την κύρια δραστηριότητα
(π.χ. κατάλυμα και παροχή
δραστηριοτήτων
εναλλακτικού τουρισμού)
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι

Σύνολο

100

6%

50

0

50 ή 0(*)
3%
50 ή 0(*)
100
60
6%
30

0

4%

6%
5%
100%

100 ή 0(*)

100
0
100
0
100

Ελάχιστη Συνολική Βαθμολογία
30
(*) H τιμή “0” δίνεται στην περίπτωση που δεν πληρείται το κριτήριο.
(**) Περιλαμβάνεται και η περίπτωση: σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά.

Υπο-δράση 19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών
μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

Κριτήριο

Ανάλυση

Βαρύτητα (%)

Βαθμολογία

1

Σκοπιμότητα της πρότασης
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι

Συσχέτιση με το σύνολο των
στόχων που αφορούν στην

10%

100

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
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του Τοπικού Προγράμματος
που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης)

2

3

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

4

Προώθηση
επιχειρηματικότητας ανέργων

5

Προώθηση
επιχειρηματικότητας σε ΑμεΑ

6

7

8

Τίτλοι σπουδών σχετικοί με τη
φύση της πρότασης

Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη
απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της
πρότασης)
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό
μικρότερο του 30% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Ο δικαιούχος της επένδυσης
είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο
σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης
είναι γυναίκα (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο
σύνολο τους γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% γυναίκες
άνεργοι πάνω από 3 χρόνια
άνεργοι έως 3 χρόνια
Ναι
Όχι

70

30

0

100 ή 0(*)

4%
50 ή 0(*)

100 ή 0(*)

4%
50 ή 0(*)

4%
4%

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό
με τη φύση της πρότασης ή
επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών
σχετική με το αντικείμενο της
πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω
εκπαίδευση

4%

(κάθε έτος επαγγελματικής
εμπειρίας βαθμολογείται με 20
μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)

4%

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί
της ιδιωτικής συμμετοχής
*100%

6%

100 ή 0(*)
50 ή 0(*)
100
0
100

50

0
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9

10

11

12

13

Ποσοστό δαπανών σχετικών
με την εξοικονόμηση
ενέργειας
Ποσοστό δαπανών σχετικών
με τη χρήση – εγκατάσταση –
εφαρμογή συστήματος
εξοικονόμησης ύδατος

Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση
καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών (μονάδες
μεταποίησης και βιοτεχνικές
μονάδες)

Αύξηση θέσεων απασχόλησης

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με
20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%

100 ή 0(*)
3%

5% ≤ Ποσοστό < 10%
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με
20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%
5% ≤ Ποσοστό < 10%
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως
καινοτόμο
Η παραγωγική διαδικασία
στο σύνολό της
χαρακτηρίζεται ως νέα ή
προηγμένη, ή αφορά σε χρήση
συστημάτων αυτοματισμούελέγχου-καταγραφής
δεδομένων στην παραγωγική
διαδικασία
Η συσκευασία και η
παρουσίαση των προϊόντων
είναι νέα ή προηγμένη ή
γίνεται εισαγωγή μιας
σημαντικά βελτιωμένης
διαδικασίας παραγωγής για
τη συγκεκριμένη επιχείρηση,
το αποτέλεσμα της οποίας
είναι σημαντικό σε σχέση με
τον όγκο παραγωγής της, την
ποιότητα των προϊόντων ή το
κόστος παραγωγής της
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού
σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία
άνω των δύο (2) νέων θέσεων
απασχόλησης
σε
Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία
μίας έως 2 νέων θέσεων
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία
έως μίας (1) νέας θέσης
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου δεν
προβλέπεται δημιουργία
θέσεων εργασίας
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών

60 ή 0(*)
30 ή 0(*)
100 ή 0(*)

3%

60 ή 0(*)
30 ή 0(*)
100

75 ή 0(*)

7%

50 ή 0(*)

100

60
5%

30

0

7%

100 ή 0(*)
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14

15

16

17

18

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σύσταση Φορέα

Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

19

Συσχέτιση της πρότασης με
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)

20

Πρόβλεψη ενεργειών
δράσεων προβολής

Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις
αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες
Έχει συσταθεί ο φορέας
υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο
κ.λπ.) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας
που απαιτείται
Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων / προτύπων
Σαφήνεια του περιεχομένου
της πρότασης και πληρότητα
ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης αλλά πληρότητα ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης και ελλείψεις ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση
δικαιολογητικά(**)
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με
το είδος και το μέγεθος του
έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός
των επιμέρους φάσεων
υλοποίησης του έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο >
30
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι

Σύνολο
Ελάχιστη Συνολική Βαθμολογία

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

60 ή 0(*)

30 ή 0(*)

100
5%
0
4%

100 ή 0(*)

100

8%

50

0

50 ή 0(*)
3%
50 ή 0(*)
100
60
7%
30

0
4%
4%
100%

100
0
100
0
100
30
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Η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

(*) H τιμή “0” δίνεται στην περίπτωση που δεν πληρείται το κριτήριο.
(**) Περιλαμβάνεται και η περίπτωση: σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά.

Υπο-δράση 19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού
πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1

2

3

4

5

6

Κριτήριο

Σκοπιμότητα της πρότασης
(Ειδικοί ή στρατηγικοί
στόχοι του Τοπικού
Προγράμματος που
εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης)

Προτεραιότητες υποδράσης

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

Προώθηση
επιχειρηματικότητας σε
ΑμεΑ
Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων
(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ,
κ.ά.)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Ανάλυση
Συσχέτιση με το σύνολο των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό
μικρότερο του 30% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Μικρά νησιά με πληθυσμό
μέχρι 3.000 κατοίκους
Νησιά με πληθυσμό
μεγαλύτερο των 3.000
κατοίκων
Ο δικαιούχος της επένδυσης
είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο
σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης
είναι γυναίκα (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο
σύνολο τους γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% γυναίκες
Ναι
Όχι

Βαρύτητα (%)

Βαθμολογία
100

70
8%
30

0

100
7%
0

100 ή 0(*)

3%
50 ή 0(*)

100 ή 0(*)

3%
50 ή 0(*)

3%

Ναι

100
0
100

3%
Όχι

0
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7

8

9

10

11

12

13

Τίτλοι σπουδών σχετικοί με
τη φύση της πρότασης

Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη
αποδεδειγμένη
απασχόληση σε
αντικείμενο σχετικό με τη
φύση της πρότασης)
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου
Ποσοστό δαπανών
σχετικών με την
εξοικονόμηση ενέργειας
Ποσοστό δαπανών
σχετικών με τη χρήση –
εγκατάσταση – εφαρμογή
συστήματος εξοικονόμησης
ύδατος
Καινοτόμος χαρακτήρας
της πρότασης/ Χρήση
καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών (τουρισμός /
υπηρεσίες)

Αύξηση θέσεων
απασχόλησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό
με τη φύση της πρότασης ή
επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών
σχετική με το αντικείμενο
της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω
εκπαίδευση

100

4%

(κάθε έτος επαγγελματικής
εμπειρίας βαθμολογείται με
20 μονάδες - μέγιστο τα 5
έτη)

7%

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων
επί της ιδιωτικής
συμμετοχής *100%

6%

0

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
με 20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%

100 ή 0(*)
4%

5% ≤ Ποσοστό < 10%
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
με 20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%

Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία
άνω των δύο (2) νέων
θέσεων απασχόλησης σε
Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας).
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία
μίας έως 2 νέων θέσεων
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία
έως μίας (1) νέας θέσης
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου δεν
προβλέπεται δημιουργία
θέσεων εργασίας

60 ή 0(*)
30 ή 0(*)
100 ή 0(*)

4%

5% ≤ Ποσοστό < 10%
Οργανωτική καινοτομία /
καινοτομία στο προϊόν ή
στην
διαχείριση
και
λειτουργία

50

60 ή 0(*)
30 ή 0(*)

6%

100 ή 0(*)

100

60
5%

30

0
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14

15

16

17

18

19

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

Σύσταση Φορέα

Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Εξασφάλιση του συνόλου
των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων
/ αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων
/ αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις
αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες
Έχει συσταθεί ο φορέας
υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο
κ.λπ.) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας
που απαιτείται
Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων / προτύπων
Σαφήνεια του περιεχομένου
της πρότασης και
πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης αλλά πληρότητα
ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης και ελλείψεις ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση
δικαιολογητικά(**)
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο
με το είδος και το μέγεθος
του έργου
Ορθολογικός
προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων
υλοποίησης του έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο >

100 ή 0(*)

6%

60 ή 0(*)

30 ή 0(*)

100
6%
0
5%

100 ή 0(*)

100

7%

50

0

50 ή 0(*)
3%
50 ή 0(*)

100

60
6%
30
0
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1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
30

20

Πρόβλεψη ενεργειών
δράσεων προβολής

Ναι
Όχι

Σύνολο

4%
100%

100
0
100

Ελάχιστη Συνολική Βαθμολογία
30
(*) H τιμή “0” δίνεται στην περίπτωση που δεν πληρείται το κριτήριο.
(**) Περιλαμβάνεται και η περίπτωση: σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά.

Υπο-δράση 19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό
την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1

2

3

4

Κριτήριο

Σκοπιμότητα της πρότασης
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι
του Τοπικού Προγράμματος
που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης)

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

Τίτλοι σπουδών σχετικοί με τη
φύση της πρότασης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Ανάλυση
Συσχέτιση με το σύνολο των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό
μικρότερο του 30% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Ο δικαιούχος της επένδυσης
είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο
σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης
είναι γυναίκα (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο
σύνολο τους γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% γυναίκες
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό
με τη φύση της πρότασης ή
επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών
σχετική με το αντικείμενο της
πρότασης

Βαρύτητα (%)

Βαθμολογία
100

70
11%
30

0

100 ή 0(*)

5%
50 ή 0(*)

100 ή 0(*)

5%
50 ή 0(*)

100

4%

50
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1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Καμία εκ των παραπάνω
εκπαίδευση

5

6

7

8

Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη
απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της
πρότασης)
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου
Παραγωγή προϊόντων
ποιότητας βάσει προτύπου
(Βιολογικά, κ.λπ.)
Επεξεργασία πρώτων υλών
παραγόμενων με μεθόδους
βάσει προτύπων

9

Ποσοστό δαπανών σχετικών
με τη χρήση – εγκατάσταση –
εφαρμογή συστήματος
εξοικονόμησης ύδατος

10

Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση
καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών (τουρισμός /
υπηρεσίες)

11

12

13

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

0

(κάθε έτος επαγγελματικής
εμπειρίας βαθμολογείται με
20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)

5%

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί
της ιδιωτικής συμμετοχής
*100%

7%

Παραγωγή σε ποσοστό >30%
10%<Παραγωγή σε ποσοστό
<30%
Παραγωγή σε ποσοστό <10%
Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30%
10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό
<30%
Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10%
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με
20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%

100 ή 0(*)
6%

30 ή 0(*)
100 ή 0(*)
6%

Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις
αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες
Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων / προτύπων
Σαφήνεια του περιεχομένου
της πρότασης και πληρότητα
ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης αλλά πληρότητα ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης και ελλείψεις ως
προς τα απαιτούμενα για τη

60 ή 0(*)
30 ή 0(*)
100 ή 0(*)

4%

5% ≤ Ποσοστό < 10%
Οργανωτική καινοτομία /
καινοτομία στο προϊόν ή στην
διαχείριση και λειτουργία

60 ή 0(*)

60 ή 0(*)
30 ή 0(*)

6%

100 ή 0(*)

100 ή 0(*)

6%

60 ή 0(*)

30 ή 0(*)

5%

100 ή 0(*)

100

9%
50

0
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Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία
του κόστους

16

Συσχέτιση της πρότασης με
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)

17

Πρόβλεψη ενεργειών δράσεων
προβολής

βαθμολόγηση
δικαιολογητικά(**)
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με
το είδος και το μέγεθος του
έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός
των επιμέρους φάσεων
υλοποίησης του έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο >
30
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι

Σύνολο

50 ή 0(*)
4%
50 ή 0(*)
100
60
8%
30

0
5%
4%
100%

100
0
100
0
100

Ελάχιστη Συνολική Βαθμολογία
30
(*) H τιμή “0” δίνεται στην περίπτωση που δεν πληρείται το κριτήριο.
(**) Περιλαμβάνεται και η περίπτωση: σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά.

Δράση 19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
Υπο-δράση 19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων
με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1

Κριτήριο

Σκοπιμότητα της πρότασης
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι
του Τοπικού Προγράμματος
που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης)

2

Ο δικαιούχος είναι κατά
κύριο επάγγελμα αγρότης ή
εταιρικό σχήμα αγροτών

3

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Ανάλυση
Συσχέτιση με το σύνολο των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό
μικρότερο του 30% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Ναι
Όχι
Ο δικαιούχος της επένδυσης
είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι

Βαρύτητα (%)

Βαθμολογία
100

70
8%
30

0

3%

3%

100
0
100 ή 0(*)
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4

5

6

7

8

9

10

11

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

Τίτλοι σπουδών σχετικοί με τη
φύση της πρότασης

Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη
απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της
πρότασης)
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα
με τη Σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)
Παραγωγή προϊόντων
ποιότητας βάσει προτύπου
(Βιολογικά, κ.λπ.)
Επεξεργασία πρώτων υλών
παραγόμενων με μεθόδους
βάσει προτύπων

Ποσοστό δαπανών σχετικών
με την εξοικονόμηση
ενέργειας

Η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
μέτοχοι της οποίας είναι στο
σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης
είναι γυναίκα (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο
σύνολο τους γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% γυναίκες
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό
με τη φύση της πρότασης ή
επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών
σχετική με το αντικείμενο της
πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω
εκπαίδευση

50 ή 0(*)

100 ή 0(*)

3%
50 ή 0(*)

100

3%

0

(κάθε έτος επαγγελματικής
εμπειρίας βαθμολογείται με 20
μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)

4%

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί
της ιδιωτικής συμμετοχής
*100%

5%

Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις

100
3%

Ποσοστό δαπανών σχετικών
με τη χρήση – εγκατάσταση –

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

50

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις

0

Παραγωγή σε ποσοστό >30%
10%<Παραγωγή σε ποσοστό
<30%
Παραγωγή σε ποσοστό <10%

100 ή 0(*)

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30%
10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό
<30%
Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10%
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με
20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%

5%

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με
20%

60 ή 0(*)
30 ή 0(*)
100 ή 0(*)

4%

60 ή 0(*)
30 ή 0(*)
100 ή 0(*)

4%

5% ≤ Ποσοστό < 10%
12

50

60 ή 0(*)
30 ή 0(*)

4%

100 ή 0(*)
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εφαρμογή συστήματος
εξοικονόμησης ύδατος

13

14

15

16

Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση
καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών (μονάδες
μεταποίησης και βιοτεχνικές
μονάδες)

Αύξηση θέσεων απασχόλησης

Συμβατότητα με την τοπική
αρχιτεκτονική

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
10% ≤ Ποσοστό < 20%

60 ή 0(*)

5% ≤ Ποσοστό < 10%
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως
καινοτόμο
Η παραγωγική διαδικασία
στο σύνολό της
χαρακτηρίζεται ως νέα ή
προηγμένη, ή αφορά σε χρήση
συστημάτων αυτοματισμούελέγχου-καταγραφής
δεδομένων στην παραγωγική
διαδικασία
Η συσκευασία και η
παρουσίαση των προϊόντων
είναι νέα ή προηγμένη ή
γίνεται εισαγωγή μιας
σημαντικά βελτιωμένης
διαδικασίας παραγωγής για
τη συγκεκριμένη επιχείρηση,
το αποτέλεσμα της οποίας
είναι σημαντικό σε σχέση με
τον όγκο παραγωγής της, την
ποιότητα των προϊόντων ή το
κόστος παραγωγής της
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού
σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία
άνω των δύο (2) νέων θέσεων
απασχόλησης
σε
Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία
μίας έως 2 νέων θέσεων
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία
έως μίας (1) νέας θέσης
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου δεν
προβλέπεται δημιουργία
θέσεων εργασίας
Διατηρητέο ή παραδοσιακό
κτίριο
Παραδοσιακός οικισμός
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών

30 ή 0(*)
100 ή 0(*)

75 ή 0(*)

4%

50 ή 0(*)

100

60
4%

30

0

3%

100 ή 0(*)
50 ή 0(*)
100 ή 0(*)

5%
60 ή 0(*)
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Σύσταση Φορέα

18

Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων

19

Εξασφάλιση πρώτων υλών

20

21

22

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

23

Συσχέτιση της πρότασης με
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)

24

Πρόβλεψη ενεργειών
δράσεων προβολής

Υποβολή αιτήσεων στις
αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες
Έχει συσταθεί ο φορέας
υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο
κ.λπ.) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας
που απαιτείται
Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων / προτύπων
Ποσοστό επί του συνόλου της
ποσότητας πρώτης ύλης που ο
φορέας έχει εξασφαλίσει από
ιδία παραγωγή
Σαφήνεια του περιεχομένου
της πρότασης και πληρότητα
ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης αλλά πληρότητα ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης και ελλείψεις ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση
δικαιολογητικά(**)
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με
το είδος και το μέγεθος του
έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός
των επιμέρους φάσεων
υλοποίησης του έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο >
30
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι

Σύνολο
Ελάχιστη Συνολική Βαθμολογία

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

30 ή 0(*)

100
4%
0
4%

100

5%

100

7%

50

0

50 ή 0(*)
3%
50 ή 0(*)
100
60
5%
30

0
4%
3%
100%

100
0
100
0
100
30
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(*) H τιμή “0” δίνεται στην περίπτωση που δεν πληρείται το κριτήριο.
(**) Περιλαμβάνεται και η περίπτωση: σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά.

Υπο-δράση 19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1

2

3

4

Κριτήριο

Σκοπιμότητα της πρότασης
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι
του Τοπικού Προγράμματος
που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης)

Προτεραιότητες υπο-δράσης

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

5

Προώθηση
επιχειρηματικότητας σε ΑμεΑ

6

Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων
(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ,
κ.ά.)

7

Τίτλοι σπουδών σχετικοί με τη
φύση της πρότασης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Ανάλυση
Συσχέτιση με το σύνολο των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό
μικρότερο του 30% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Επένδυση για την ανάπτυξη
του τουρισμού εμπειρίας
Ο δικαιούχος της επένδυσης
είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο
σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης
είναι γυναίκα (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο
σύνολο τους γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% γυναίκες
Ναι
Όχι

Βαρύτητα (%)

Βαθμολογία
100

70
7%
30

0

6%

100 ή 0(*)

100 ή 0(*)

3%
50 ή 0(*)

100 ή 0(*)

3%
50 ή 0(*)

3%

Ναι

100
0
100

3%
Όχι

0

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό
με τη φύση της πρότασης ή

100
4%

50
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1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών
σχετική με το αντικείμενο της
πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω
εκπαίδευση

8

9

10

11

12

13

14

Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη
απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της
πρότασης)
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα
με τη Σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)

Προστασία περιβάλλοντος

Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση
καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών (τουρισμός /
υπηρεσίες)

Αύξηση θέσεων απασχόλησης

Συμβατότητα με την τοπική
αρχιτεκτονική

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

0

(κάθε έτος επαγγελματικής
εμπειρίας βαθμολογείται με 20
μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)

4%

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί
της ιδιωτικής συμμετοχής
*100%

5%

Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις
Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις
Ποσοστό δαπανών σχετικών
με την προστασία του
περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή
ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών
με την προστασία του
περιβάλλοντος μικρότερο του
5%
Οργανωτική καινοτομία /
καινοτομία στο προϊόν ή στην
διαχείριση και λειτουργία
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού
σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία
άνω των δύο (2) νέων θέσεων
απασχόλησης
σε
Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία
μίας έως 2 νέων θέσεων
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία
έως μίας (1) νέας θέσης
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου δεν
προβλέπεται δημιουργία
θέσεων εργασίας
Διατηρητέο ή παραδοσιακό
κτίριο
Παραδοσιακός οικισμός

100
3%

50
0
100

4%
0

6%

100 ή 0(*)

100

60
5%

30

0

3%

100 ή 0(*)
50 ή 0(*)
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15

16

17

18

19

20

21

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

Σύσταση Φορέα

Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

Παροχή συμπληρωματικών
υπηρεσιών / προϊόντων

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις
αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες
Έχει συσταθεί ο φορέας
υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο
κ.λπ.) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας
που απαιτείται
Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων / προτύπων
Σαφήνεια του περιεχομένου
της πρότασης και πληρότητα
ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης αλλά πληρότητα ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης και ελλείψεις ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση
δικαιολογητικά(**)
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με
το είδος και το μέγεθος του
έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός
των επιμέρους φάσεων
υλοποίησης του έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο >
30
Δυνατότητα παροχής
συμπληρωματικών υπηρεσιών
και δραστηριοτήτων σε σχέση

100 ή 0(*)

4%

60 ή 0(*)

30 ή 0(*)

100
4%
0
4%

100 ή 0(*)

100

6%

50

0

50 ή 0(*)
3%
50 ή 0(*)
100
60
5%
30

0

4%

100 ή 0(*)
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1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

22

Συσχέτιση της πρότασης με
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)

23

Πρόβλεψη ενεργειών
δράσεων προβολής

με την κύρια δραστηριότητα
(π.χ. κατάλυμα και παροχή
δραστηριοτήτων
εναλλακτικού τουρισμού)
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι

Σύνολο

6%
5%
100%

100
0
100
0
100

Ελάχιστη Συνολική Βαθμολογία
30
(*) H τιμή “0” δίνεται στην περίπτωση που δεν πληρείται το κριτήριο.
(**) Περιλαμβάνεται και η περίπτωση: σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά.

Υπο-δράση 19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση
των στόχων της τοπικής στρατηγικής
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1

2

3

4

Κριτήριο

Σκοπιμότητα της πρότασης
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι
του Τοπικού Προγράμματος
που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης)

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

Προώθηση

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Ανάλυση
Συσχέτιση με το σύνολο των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό
μικρότερο του 30% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Ο δικαιούχος της επένδυσης
είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο
σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης
είναι γυναίκα (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο
σύνολο τους γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% γυναίκες
άνεργοι πάνω από 3 χρόνια

Βαρύτητα (%)

Βαθμολογία
100

70
9%
30

0

100 ή 0(*)

4%
50 ή 0(*)

100 ή 0(*)

4%
50 ή 0(*)

4%

100 ή 0(*)
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5

6

7

8

9

10

11

12

Η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

επιχειρηματικότητας ανέργων

άνεργοι έως 3 χρόνια

Προώθηση
επιχειρηματικότητας σε ΑμεΑ

Ναι

Τίτλοι σπουδών σχετικοί με τη
φύση της πρότασης

Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη
απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της
πρότασης)
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα
με τη Σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)
Ποσοστό δαπανών σχετικών
με την εξοικονόμηση
ενέργειας
Ποσοστό δαπανών σχετικών
με τη χρήση – εγκατάσταση –
εφαρμογή συστήματος
εξοικονόμησης ύδατος

Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση
καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών (μονάδες
μεταποίησης και βιοτεχνικές
μονάδες)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Όχι

50 ή 0(*)
4%

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό
με τη φύση της πρότασης ή
επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών
σχετική με το αντικείμενο της
πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω
εκπαίδευση

4%

(κάθε έτος επαγγελματικής
εμπειρίας βαθμολογείται με 20
μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)

4%

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί
της ιδιωτικής συμμετοχής
*100%

6%
100
3%

5% ≤ Ποσοστό < 10%
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως
καινοτόμο
Η παραγωγική διαδικασία
στο σύνολό της
χαρακτηρίζεται ως νέα ή
προηγμένη, ή αφορά σε χρήση
συστημάτων αυτοματισμούελέγχου-καταγραφής
δεδομένων στην παραγωγική
διαδικασία
Η συσκευασία και η
παρουσίαση των προϊόντων
είναι νέα ή προηγμένη ή
γίνεται εισαγωγή μιας
σημαντικά βελτιωμένης
διαδικασίας παραγωγής για
τη συγκεκριμένη επιχείρηση,
το αποτέλεσμα της οποίας
είναι σημαντικό σε σχέση με
τον όγκο παραγωγής της, την
ποιότητα των προϊόντων ή το
κόστος παραγωγής της

50
0
100 ή 0(*)

3%

5% ≤ Ποσοστό < 10%
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με
20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%

50

0

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με
20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%

0
100

Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις

100

60 ή 0(*)
30 ή 0(*)
100 ή 0(*)

3%

60 ή 0(*)
30 ή 0(*)
100 ή 0(*)

75 ή 0(*)

7%

50 ή 0(*)
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13

14

15

16

17

Αύξηση θέσεων απασχόλησης

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

Σύσταση Φορέα

Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού
σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία
άνω των δύο (2) νέων θέσεων
απασχόλησης
σε
Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία
μίας έως 2 νέων θέσεων
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία
έως μίας (1) νέας θέσης
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου δεν
προβλέπεται δημιουργία
θέσεων εργασίας
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις
αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες
Έχει συσταθεί ο φορέας
υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο
κ.λπ.) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας
που απαιτείται
Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων / προτύπων
Σαφήνεια του περιεχομένου
της πρότασης και πληρότητα
ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης αλλά πληρότητα ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης και ελλείψεις ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση

100

60
5%

30

0

100 ή 0(*)

6%

60 ή 0(*)

30 ή 0(*)

100
5%
0
4%

100 ή 0(*)

100

8%

50

0
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1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
δικαιολογητικά(**)

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

18

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

19

20

Συσχέτιση της πρότασης με
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)

21

Πρόβλεψη ενεργειών
δράσεων προβολής

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με
το είδος και το μέγεθος του
έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός
των επιμέρους φάσεων
υλοποίησης του έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο >
30
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι

Σύνολο

50 ή 0(*)
3%
50 ή 0(*)
100
60
6%
30

0
4%
4%
100%

100
0
100
0
100

Ελάχιστη Συνολική Βαθμολογία
30
(*) H τιμή “0” δίνεται στην περίπτωση που δεν πληρείται το κριτήριο.
(**) Περιλαμβάνεται και η περίπτωση: σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά.

Υπο-δράση 19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα,
κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1

2

3

Κριτήριο

Σκοπιμότητα της πρότασης
(Ειδικοί ή στρατηγικοί
στόχοι του Τοπικού
Προγράμματος που
εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης)

Προτεραιότητες υποδράσης

Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Ανάλυση
Συσχέτιση με το σύνολο των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό
μικρότερο του 30% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση

Βαρύτητα (%)

100

70
8%
30

0

Μικρά νησιά με πληθυσμό
μέχρι 3.000 κατοίκους
Νησιά με πληθυσμό
μεγαλύτερο των 3.000
κατοίκων
Ο δικαιούχος της επένδυσης
είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι

Βαθμολογία

100
7%
0

3%

100 ή 0(*)
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας

Προώθηση
επιχειρηματικότητας σε
ΑμεΑ
Προώθηση
επιχειρηματικότητας
συλλογικών φορέων
(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ,
κ.ά.)

Τίτλοι σπουδών σχετικοί με
τη φύση της πρότασης

Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη
αποδεδειγμένη
απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της
πρότασης)
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου
Ποσοστό δαπανών
σχετικών με την
εξοικονόμηση ενέργειας
Ποσοστό δαπανών
σχετικών με τη χρήση –
εγκατάσταση – εφαρμογή
συστήματος εξοικονόμησης
ύδατος
Καινοτόμος χαρακτήρας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
μέτοχοι της οποίας είναι στο
σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης
είναι γυναίκα (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο
σύνολο τους γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό
πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
50% γυναίκες
Ναι
Όχι

50 ή 0(*)

100 ή 0(*)

3%
50 ή 0(*)

3%

Ναι

100
0
100

3%
Όχι

0

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό
με τη φύση της πρότασης ή
επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών
σχετική με το αντικείμενο
της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω
εκπαίδευση

100

4%

(κάθε έτος επαγγελματικής
εμπειρίας βαθμολογείται με
20 μονάδες - μέγιστο τα 5
έτη)

7%

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων
επί της ιδιωτικής συμμετοχής
*100%

6%

0

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
με 20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%

100 ή 0(*)
4%

5% ≤ Ποσοστό < 10%
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
με 20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%

60 ή 0(*)
30 ή 0(*)
100 ή 0(*)

4%

5% ≤ Ποσοστό < 10%
Οργανωτική καινοτομία /

50

60 ή 0(*)
30 ή 0(*)

6%

100 ή 0(*)
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της πρότασης/ Χρήση
καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών (τουρισμός /
υπηρεσίες)

13

14

15

Αύξηση θέσεων
απασχόλησης

Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της πρότασης

Σύσταση Φορέα

16

Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων

17

Σαφήνεια και πληρότητα
της πρότασης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
καινοτομία στο προϊόν ή
στην
διαχείριση
και
λειτουργία
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού
σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία
άνω των δύο (2) νέων θέσεων
απασχόλησης
σε
Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες
Μονάδες
Εργασίας).
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία
μίας έως 2 νέων θέσεων
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
προβλέπεται η δημιουργία
έως μίας (1) νέας θέσης
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
Με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου δεν
προβλέπεται δημιουργία
θέσεων εργασίας
Εξασφάλιση του συνόλου
των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων
/ αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων
/ αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις
αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες
Έχει συσταθεί ο φορέας
υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο
κ.λπ.) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας
που απαιτείται
Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων / προτύπων
Σαφήνεια του περιεχομένου
της πρότασης και πληρότητα
ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης αλλά πληρότητα
ως προς τα απαιτούμενα για

100

60
5%

30

0

100 ή 0(*)

6%

60 ή 0(*)

30 ή 0(*)

100
6%
0
5%

100 ή 0(*)

100
7%
50
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18

19

20

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

Πρόβλεψη ενεργειών
δράσεων προβολής

τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης και ελλείψεις ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση
δικαιολογητικά(**)
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο
με το είδος και το μέγεθος
του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός
των επιμέρους φάσεων
υλοποίησης του έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο >
30
Ναι
Όχι

Σύνολο

0

50 ή 0(*)
3%
50 ή 0(*)

100

60
6%
30

0
4%
100%

100
0
100

Ελάχιστη Συνολική Βαθμολογία
30
(*) H τιμή “0” δίνεται στην περίπτωση που δεν πληρείται το κριτήριο.
(**) Περιλαμβάνεται και η περίπτωση: σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά.

Δράση 19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
Υπο-δράση 19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας
και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία
τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1

2

Κριτήριο

Σκοπιμότητα της πρότασης
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι
του Τοπικού Προγράμματος
που εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της πρότασης)

Αξιολόγηση συνεργατικού
σχηματισμού

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Ανάλυση
Συσχέτιση με το σύνολο των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό
μικρότερο του 30% των
στόχων που αφορούν στην
υπο-δράση
(για κάθε μέλος δίδονται 10
βαθμοί - μέγιστος αριθμός
βαθμολογούμενων μελών 10)

Βαρύτητα (%)

Βαθμολογία
100

70
12%
30

0

11%
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3

Εμπειρία του υπευθύνου στην
εκτέλεση και συντονισμό
έργου συνεργασίας (ο
υπεύθυνος έχει συμμετάσχει
τουλάχιστον σε ένα έργο
συνεργασίας)

Η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ναι

100
11%

Όχι

0

Ικανότητα, εμπειρία και
αξιοπιστία των μελών του
δικτύου

Ποσοστό >50% των μελών της
συνεργασίας έχει συμμετάσχει
σε άλλο σχήμα συνεργασίας
Ποσοστό <50% των μελών της
συνεργασίας έχει συμμετάσχει
σε άλλο σχήμα συνεργασίας

11%

5

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων
κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί
της ιδιωτικής συμμετοχής
*100%

8%

6

Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση
καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών (τουρισμός /
υπηρεσίες)

Οργανωτική καινοτομία /
καινοτομία στο προϊόν ή στην
διαχείριση και λειτουργία

8%

4

7

8

9

10

Σύσταση Φορέα

Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Έχει συσταθεί ο φορέας
υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο
κ.λπ.) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας
που απαιτείται
Σαφήνεια του περιεχομένου
της πρότασης και πληρότητα
ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης αλλά πληρότητα ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης και ελλείψεις ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση
δικαιολογητικά(**)
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με
το είδος και το μέγεθος του
έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός
των επιμέρους φάσεων
υλοποίησης του έργου
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
30

100

0

100 ή 0(*)

100
6%
0

100

9%

50

0

50 ή 0(*)
6%
50 ή 0(*)
100

8%

60

30
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1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

11

Συσχέτιση της πρότασης με
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)

12

Πρόβλεψη ενεργειών
δράσεων προβολής
Σύνολο

100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο >
30
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι

0
7%
3%
100%

100
0
100
0
100

Ελάχιστη Συνολική Βαθμολογία
30
(*) H τιμή “0” δίνεται στην περίπτωση που δεν πληρείται το κριτήριο.
(**) Περιλαμβάνεται και η περίπτωση: σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
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5.

Η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Ο βαθμός κάθε κριτηρίου υπολογίζεται ως εξής: πολλαπλασιάζεται η βαθμολογία επί την βαρύτητα.
Η συνολική βαθμολογία της πρότασης προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων.
Η ελάχιστη συνολική βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει μία πρόταση είναι 30 βαθμοί.
Κριτήριο 1: «Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του Τοπικού Προγράμματος που
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης)» (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.2,
19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.3)
Στη σκοπιμότητα της πρότασης ελέγχεται ο αριθμός και το ποσοστό της συσχέτισης με το σύνολο των
στόχων που αφορούν στην υπο-δράση βάσει του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος. Η συσχέτιση
υπολογίζεται με ποσοστιαία αναλογία επί τοις 100 και βαθμολογείται ανάλογα με το ποσοστό. Το
μεγαλύτερο ποσοστό συσχέτισης με τους στόχους της Τοπικής Στρατηγικής θα λαμβάνει και την υψηλότερη
βαθμολογία.
Ειδικότερα οι στόχοι παρουσιάζονται στο ακόλουθο απόσπασμα από το Τοπικό Πρόγραμμα:
«Oι στόχοι του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Κυκλάδων προσδιορίζονται ως εξής:
Α. Γενικοί – Κοινοί Στόχοι Τοπικού Προγράμματος
 Αναβάθμιση και ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, της τοπικής οικονομίας και της πολιτιστικής
κληρονομιάς (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6,
19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.3).
 Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της και την
ισόρροπη και αειφόρο οικονομική ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης (αφορά τις υπο-δράσεις
19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5,
19.2.7.3).
 Ενίσχυση της διαφοροποίησης της παραγωγής και των υπηρεσιών και του βαθμού συνέργειας
μεταξύ των τριών κύριων οικονομικών τομέων και των επιμέρους κλάδους των (αφορά τις υπο-δράσεις
19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5,
19.2.7.3).
 Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών
(αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3,
19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.3).
 Δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης για την μόνιμη μείωση της ανεργίας (αφορά τις υποδράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.3).
 Βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, με έμφαση στην υποστήριξη των κοινωνικά
ευάλωτων ομάδων (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.2.5, 19.2.3.5).
 Διατήρηση και ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής μεταξύ των νησιών (αφορά τις υποδράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.3).
 Εισαγωγή ή/και ενίσχυση πρακτικών για την προστασία, τη διατήρηση και την ανάδειξη του
περιβαλλοντικού (φυσικού και ανθρωπογενούς) πλούτου της περιοχής παρέμβασης (αφορά τις υποδράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.7.3).
 Βελτίωση της περιβαλλοντικής συμβατότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στο
παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον και στα περισσότερο ευαίσθητα τοπικά οικοσυστήματα (αφορά
τις υπο-δράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4,
19.2.3.5, 19.2.7.3).
 Βιώσιμη οικονομική αναβάθμιση του τουρισμού και των συσχετιζόμενων κλάδων: μετατόπιση των
επιχειρήσεων σε περισσότερο κερδοφόρες, μεγαλύτερης έντασης δεξιοτήτων και τεχνολογίας
δραστηριότητες και αγορές, οι οποίες αναπτύσσονται με αειφόρο τρόπο σε αρμονία με το φυσικό
και πολιτισμικό περιβάλλον (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.1.2, 19.2.2.3, 19.2.3.3, 19.2.7.3).
 Συμβολή στην προσπάθεια διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, για την αύξηση της
ποιοτικής επισκεψιμότητας και τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, μέσω της ανάπτυξης
δραστηριοτήτων ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ. πολιτιστικός, θρησκευτικός, περιπατητικός,
αναρριχητικός, ποδηλατικός, θαλάσσιος τουρισμός), ιδιαίτερα στα μικρά νησιά και σε μη
κορεσμένες περιοχές (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.1.2, 19.2.2.3, 19.2.2.6, 19.2.3.3, 19.2.7.3).
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Έλεγχος των περιβαλλοντικών πιέσεων και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.
Προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τη διάχυση της χρήσης πράσινων τεχνολογιών και υλικών
και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.1.1,
19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.3).
Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και αύξηση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της περιοχής
παρέμβασης (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1,
19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.3).
Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και της
πολιτιστικής κληρονομιάς (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5,
19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.3).
Προσαρμογή των κτηρίων στα μορφολογικά πρότυπα του χώρου που εντάσσονται (αφορά τις υποδράσεις 19.2.2.3, 19.2.3.1, 19.2.3.3).
Ανάπτυξη της κουλτούρας των συνεργατικών σχηματισμών, π.χ. διαφοροποίηση του προϊόντος σε
συνδυασμό με τη διεύρυνση της αλυσίδας του τουρισμού, όπως συμβαίνει στον γαστρονομικό ή
στον πολιτιστικό/καλλιτεχνικό τουρισμό (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.3, 19.2.2.6,
19.2.3.3, 19.2.7.3).
Ανάπτυξη των γνώσεων, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (αφορά τις υποδράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2).
Ενίσχυση της διείσδυσης της καινοτομίας, των ΤΠΕ, των πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών (αφορά
τις υπο-δράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4,
19.2.3.5, 19.2.7.3).
Ενίσχυση του τομέα της κοινωνικής οικονομίας (ΚοινΣΕπ) για την επίτευξη των παραπάνω στόχων
(αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.5, 19.2.3.3, 19.2.3.5).

Β. Ειδικοί Στόχοι Τοπικού Προγράμματος ΕΓΤΑΑ
 Μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό σύστημα (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2,
19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.4, 19.2.7.3).
 Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών και των προϊόντων τους (αφορά τις υποδράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.4, 19.2.7.3).
 Διαφοροποίηση (αναδιάρθρωση-εκσυγχρονισμός) της οικονομίας της υπαίθρου για τη βελτίωση της
οικονομικής αποδοτικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.1.1, 19.2.2.2,
19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.4, 19.2.7.3).
 Υποστήριξη της παροχής συμπληρωματικού εισοδήματος στους επαγγελματίες αγρότες, μέσω της
ανάπτυξης δραστηριοτήτων ειδικών μορφών τουρισμού που συνδέονται με την αγροτική
παραγωγή και τρόπο ζωής, όπως: αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, γαστρονομικός και
οινοτουρισμός, κ.λπ. (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.3, 19.2.2.6, 19.2.3.3, 19.2.7.3).
 Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με στροφή προς τον τουρισμό εμπειρίας, η οποία
συνεπάγεται τη δημιουργία ενός τοπικού μύθου τον οποίο θα ζήσει ο επισκέπτης μέσα από ένα
σύνολο δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει ο φυσικός, γαστρονομικός,
πολιτισμικός κ.λπ. πλούτος της περιοχής παρέμβασης. Επίσης, υποστήριξη της στοχευμένης
διεύρυνσης της τουριστικής δραστηριότητας προς εξειδικευμένες αγορές - στόχο, όπως π.χ. η αγορά
των περιηγητών, η αγορά των ΑμεΑ κ.λπ., καθώς και της βιώσιμης διεύρυνσης της τουριστικής
περιόδου, ιδιαίτερα στα λιγότερο τουριστικά αναπτυγμένα νησιά (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.1.1,
19.2.1.2, 19.2.2.3, 19.2.2.6, 19.2.3.3, 19.2.7.3).
 Στήριξη δημιουργίας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και εναρμόνιση επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων με την χωρική φέρουσα ικανότητα και τις φυσικές διαδικασίες (αφορά τις υποδράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5,
19.2.7.3).
 Διατήρηση θέσεων εργασίας (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1,
19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.3).
 Εισαγωγή στοχευμένων καινοτόμων παρεμβάσεων για την παραγωγή προϊόντων με βάση τα
προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής και τα απορριπτόμενα από αυτήν π.χ. παραγωγή
συμπληρωμάτων διατροφής, προϊόντων διατροφής με μειωμένα λιπαρά ή/και θερμίδες ή/και για
ειδικές ομάδες καταναλωτών (διαβητικοί, ηλικιωμένοι κ.λπ.), αξιοποίηση των προϊόντων της
μελισσοκομίας, των βοτάνων και των αρωματικών φυτών για την παραγωγή καλλυντικών και
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συμπληρωμάτων διατροφής, εισαγωγή ενεργών και έξυπνων συσκευασιών με στόχο τη μείωση του
μεταφορικού κόστους, τη διατήρηση ή βελτίωση της ποιότητας και τη διαφοροποίηση των
προϊόντων, καινοτόμες μέθοδοι μη θερμικής επεξεργασίας για την καταστροφή των παθογόνων
μικροοργανισμών στα τρόφιμα, κ.λπ. (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.4,
19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.4, 19.2.7.3).
Εισαγωγή σύγχρονων εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ στη λειτουργία των επιχειρήσεων και
ιδιαίτερα όσον αφορά στο μάρκετινγκ και την προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών τους (αφορά
τις υπο-δράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4,
19.2.3.5, 19.2.7.3).
Ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, της ιδιαιτερότητας των αγροτικών και αγρο-διατροφικών
προϊόντων, ιδιαίτερα δε της τοπικής παραδοσιακής γαστρονομίας (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.1.1,
19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.7.3).
Υποστήριξη της ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2,
19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.3).
Εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.2.5, 19.2.3.5).
Διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτιστικών
στοιχείων (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.3, 19.2.2.6, 19.2.3.3, 19.2.7.3).
Ανάπλαση οικισμών και προστασία οικιστικού περιβάλλοντος αγροτικών περιοχών.
Ανάδειξη πολιτιστικών εκδηλώσεων που έχουν στόχευση και απήχηση υπερ-τοπική και ιδιαιτέρως
εκτός περιοχής παρέμβασης (αφορά την υπο-δράση 19.2.2.3, 19.2.2.6, 19.2.3.3, 19.2.7.3).
Προώθηση μέτρων εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής
αποδοτικότητας για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ενισχυόμενων υποδομών
και επιχειρήσεων (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6,
19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.3).
Διεύρυνση της τυποποίησης και αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην μεταποίηση των αγροτικών
και κτηνοτροφικών προϊόντων (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.2.6,
19.2.3.1, 19.2.3.4, 19.2.7.3).
Αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής και της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μέσω της
εισαγωγής σχετικών συστημάτων διαχείρισης βάσει διεθνώς καθιερωμένων προτύπων (αφορά τις υποδράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5,
19.2.7.3).
Προώθηση των προϊόντων και ανάπτυξη των δικτύων πωλήσεων με έμφαση στην τουριστική αγορά,
στην υποκατάσταση εισαγωγών για προϊόντα μικρής κλίμακας παραγωγής και στις εξαγωγές (αφορά
τις υπο-δράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.4, 19.2.7.3).
Συμβολή στην αύξηση της διατροφικής αυτάρκειας της περιοχής παρέμβασης (αφορά τις υπο-δράσεις
19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.4, 19.2.7.3).
Διατήρηση και ενίσχυση της τοπικής βιοποικιλότητας μέσω δράσεων διαφύλαξης και ανάπτυξης
σπόρων φυτών και ρατσών ζώων (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.2.6,
19.2.3.1, 19.2.3.4, 19.2.7.3).
Αξιοποίηση των παραδοσιακών ποικιλιών και καλλιεργητικών τεχνικών και εμπλουτισμός τους με
σύγχρονες γνώσεις και τεχνολογίες που θα αναζωογονήσουν την παραγωγική δραστηριότητα
(αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.4, 19.2.7.3).
Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κτιρίων ιδιαίτερης
αρχιτεκτονικής αξίας για τη σύνδεση της αρχιτεκτονικής ταυτότητας με τη σύγχρονη οικονομική
δραστηριότητα και την εκμετάλλευση του τοπικού κτιριακού αποθέματος (αφορά τις υπο-δράσεις
19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.3).
Σύζευξη των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ των διαφόρων κλάδων (π.χ. μεταξύ
του αγρο-διατροφικού τομέα, της χειροτεχνίας, του εμπορίου και του τουρισμού, όπως και μεταξύ
του πολιτισμού και του τουρισμού) για την αύξηση των αλυσίδων αξίας τους (αφορά τις υπο-δράσεις
19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5,
19.2.7.3).
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Κριτήριο 2: «Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή εταιρικό σχήμα αγροτών» (αφορά τις
υπο-δράσεις 19.2.2.2, 19.2.3.1)
Ο επαγγελματίας αγρότης για τις διατάξεις του Ν. 3874/2010 ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.
4389/2016. Δηλαδή:
«Επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης,
β) ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30%
του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του,
γ) λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού
ετήσιου εισοδήματός του και
δ) είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία,
ε) τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»
Κριτήριο 3: «Προτεραιότητες υπο-δράσης» (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.5, 19.2.3.3, 19.2.3.5)
Εξετάζεται εάν η πρόταση εντάσσεται στις προτεραιότητες της υπο-δράσης και συνεισφέρει στην επίτευξή
τους.
Κριτήριο 4: «Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας» (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3,
19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5)
Εξετάζεται η ηλικία του υποψηφίου.
Κριτήριο 5: «Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας» (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3,
19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5)
Εξετάζεται το φύλο του υποψηφίου.
Κριτήριο 6: «Προώθηση επιχειρηματικότητας ανέργων» (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.2.4, 19.2.3.4)
Εξετάζεται εάν ο υποψήφιος είναι άνεργος (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή σε περίπτωση νομικού
προσώπου εάν το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% άνεργοι.
Κριτήριο 7: «Προώθηση επιχειρηματικότητας σε ΑμεΑ» (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.4,
19.2.2.5, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5)
Εξετάζεται εάν ο υποψήφιος είναι ΑμεΑ (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή σε περίπτωση νομικού
προσώπου εάν το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% ΑμεΑ.
Κριτήριο 8: «Προώθηση επιχειρηματικότητας συλλογικών φορέων (Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, κ.ά.)»
(αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.5, 19.2.3.3, 19.2.3.5)
Εξετάζονται εάν από τα συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά προκύπτει η συλλογική, συνεργατική ή συνεταιριστική μορφή του υποψηφίου σύμφωνα με
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Κριτήριο 9: «Τίτλοι σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης» (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.2.2,
19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5)
Εξετάζονται τα συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Στην
περίπτωση εταιρείας εξετάζονται οι τίτλοι σπουδών του προέδρου ή του δ/ντα συμβούλου ή του
διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή ενός εκ των εταίρων/μετόχων. Στην περίπτωση υπό σύσταση
νομικού προσώπου εξετάζονται οι τίτλοι σπουδών ενός εκ των μελών του.
Κριτήριο 10: «Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της πρότασης)» (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6,
19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5)
Εξετάζονται τα συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Στην
περίπτωση εταιρείας εξετάζεται η επαγγελματική εμπειρία του προέδρου ή του δ/ντα συμβούλου ή του
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διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή ενός εκ των εταίρων/μετόχων. Στην περίπτωση υπό σύσταση
νομικού προσώπου εξετάζεται η επαγγελματική εμπειρία ενός εκ των μελών του.
Κριτήριο 11: «Αξιολόγηση συνεργατικού σχηματισμού» (αφορά την υπο-δράση 19.2.7.3)
Εξετάζονται η αίτηση στήριξης, τα συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά. Ελέγχεται ο αριθμός των μελών του συνεργατικού σχηματισμού και για κάθε μέλος
δίδονται 10 βαθμοί. Ο μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενων μελών είναι 10.
Κριτήριο 12: «Εμπειρία του υπευθύνου στην εκτέλεση και συντονισμό έργου συνεργασίας (ο υπεύθυνος
έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα έργο συνεργασίας)» (αφορά την υπο-δράση 19.2.7.3)
Εξετάζονται η αίτηση στήριξης, τα συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά.
Κριτήριο 13: «Ικανότητα, εμπειρία και αξιοπιστία των μελών του δικτύου» (αφορά την υπο-δράση
19.2.7.3)
Εξετάζονται η αίτηση στήριξης, τα συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά.
Κριτήριο 14: «Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου» (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3,
19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.3)
Εξετάζονται η αίτηση στήριξης, τα συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά. Εφόσον προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της ιδίας συμμετοχής, το
κριτήριο βαθμολογείται με μηδέν (0).
Κριτήριο 15: «Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)» (αφορά τις υποδράσεις 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4)
Εξετάζονται η αίτηση στήριξης και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.
Κριτήριο 16: «Παραγωγή προϊόντων ποιότητας βάσει προτύπου (Βιολογικά, κ.λπ.)» (αφορά τις υποδράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.3.1)
Εξετάζονται η αίτηση στήριξης, τα συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά όπου περιγράφεται η παραγωγή προϊόντων βάσει προτύπων (π.χ. βιολογικών προϊόντων,
προϊόντων που παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, ζωικών προϊόντων προερχόμενων
από ειδικές εκτροφές) και το ποσοστό τους επί των συνολικών παραγόμενων προϊόντων.
Κριτήριο 17: «Επεξεργασία πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους βάσει προτύπων» (αφορά τις υποδράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.3.1)
Εξετάζονται η αίτηση στήριξης, τα συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά όπου περιγράφεται η επεξεργασία/χρήση πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους βάσει
προτύπων (π.χ. προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας, προϊόντων βιολογικής εκτροφής, προϊόντων που
παράγονται με εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης, προϊόντων παραγόμενων με άλλα
πρότυπα) και το ποσοστό τους επί των συνολικών επεξεργαζόμενων/χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών.
Κριτήριο 18: «Ποσοστό δαπανών σχετικών με την εξοικονόμηση ενέργειας» (αφορά τις υπο-δράσεις
19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.3.1, 19.2.3.4, 19.2.3.5)
Ελέγχεται το ποσοστό των σχετικών με την εξοικονόμηση ενέργειας δαπανών για την κάλυψη των αναγκών
της επιχείρησης, επί του συνόλου των δαπανών της πρότασης βάσει της αίτησης στήριξης, των
συμπληρωματικών στοιχείων της αίτησης στήριξης, της μελέτης ή έκθεσης τεκμηρίωσης και των τεχνικών
προδιαγραφών. Ελέγχεται η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των επιχειρήσεων, η άμβλυνση των
επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή μέσω της αποδοτικότερης χρήσης ενέργειας ή της παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές όπως και ο περιορισμός των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και του
ενεργειακού αποτυπώματος. Οι επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας ενδεικτικά είναι
τα φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, αντλίες
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θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας, ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
συνδεδεμένες ή αυτόνομες, καυστήρες βιομάζας, συστήματα υδρογόνου, χρήση βιοντίζελ ή βιοαερίου,
συστήματα ανάκτησης ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων/εγκαταστάσεων και συστήματα
εξοικονόμησης ενέργειας (θερμομόνωση, φωτισμός LED, ενεργειακά κουφώματα, βιοκλιματικός
(παθητικός) σχεδιασμός, συστήματα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων/εγκαταστάσεων, αντικατάσταση
ενεργοβόρου εξοπλισμού/συσκευών με νέο ανώτερης ενεργειακής κλάσης/υψηλότερης απόδοσης κ.α.)
κτλ. Επισημαίνεται ότι στις υπο-δράσεις με θεσμικό πλαίσιο χορήγησης ενισχύσεων το άρθρο 14 του Καν.
(ΕΕ) 651/2014 (19.2.3.3, 19.2.3.4 και 19.2.3.5) δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες παραγωγής ενέργειας από
ΑΠΕ.
Κριτήριο 19: «Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος
εξοικονόμησης ύδατος» (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.4,
19.2.3.5)
Ελέγχεται το ποσοστό των σχετικών με τη χρήση - εγκατάσταση - εφαρμογή συστήματος εξοικονόμησης
ύδατος δαπανών για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης, επί του συνόλου των δαπανών της
πρότασης βάσει της αίτησης στήριξης, των συμπληρωματικών στοιχείων της αίτησης στήριξης, της μελέτης
ή έκθεσης τεκμηρίωσης και των τεχνικών προδιαγραφών. Επενδύσεις που συμβάλουν στην εξοικονόμηση
ύδατος ενδεικτικά είναι υδραυλικός εξοπλισμός εξοικονόμησης νερού όπως ειδικές βρύσες και τηλέφωνα
ντουζιέρας με περιορισμό ροής ή/και με μίκτη νερού-αέρα, διακόπτες παροχής νερού με φωτοκύτταρα,
καζανάκια ελεγχόμενης ή διπλής ροής κ.α., συστήματα βιολογικού καθαρισμού (συστήματα ανακύκλωσης επαναχρησιμοποίησης ημι-ακάθαρτου νερού «απόπλυτα») για επιλεγμένες χρήσεις υποκαθιστώντας τη
χρήση του καθαρού πόσιμου νερού όπου δεν είναι απαραίτητη η υψηλή ποιότητά του, συλλέκτες βρόχινου
νερού (επιφάνεια συλλογής και τα συστήματα για την μεταφορά, την διήθηση, την αποθήκευση και τη
διανομή του νερού) κτλ.
Κριτήριο 20: «Προστασία περιβάλλοντος» (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.2.3, 19.2.3.3)
Ελέγχεται το ποσοστό των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος δαπανών επί του συνόλου των
δαπανών της πρότασης βάσει της αίτησης στήριξης, των συμπληρωματικών στοιχείων της αίτησης
στήριξης, της μελέτης ή έκθεσης τεκμηρίωσης και των τεχνικών προδιαγραφών. Επενδύσεις που
συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος ενδεικτικά είναι συστήματα σχετικά με την εξοικονόμηση
ενέργειας (φωτοβολταϊκά ή/και ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή
αυτόνομες, αντλίες θερμότητας, καυστήρες βιομάζας, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων/εγκαταστάσεων και
συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας κτλ), συστήματα εξοικονόμησης ύδατος (υδραυλικός εξοπλισμός
εξοικονόμησης νερού, συστήματα βιολογικού καθαρισμού, συλλέκτες βρόχινου νερού κτλ), συστήματα
διαχείρισης στερεών αποβλήτων (κάδοι ανακύκλωσης, κάδοι κομποστοποίησης κτλ), χρήση
φιλοπεριβαλλοντικών υλικών κ.α. Επισημαίνεται ότι στις υπο-δράσεις με θεσμικό πλαίσιο χορήγησης
ενισχύσεων το άρθρο 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 (19.2.3.3, 19.2.3.4 και 19.2.3.5) δεν είναι επιλέξιμες οι
δαπάνες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.
Κριτήριο 21: «Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (μονάδες
μεταποίησης και βιοτεχνικές μονάδες)» (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.3.1, 19.2.3.4)
και
Κριτήριο 22: «Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
(τουρισμός / υπηρεσίες) (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.3, 19.2.3.5, 19.2.7.3)
Εξετάζεται από την αίτηση στήριξης, τα συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης και τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά όπως μελέτες, εγχειρίδια, σχέδια, πιστοποιητικά προμηθευτών, έντυπα
τεχνικών προδιαγραφών του προβλεπόμενου εξοπλισμού ή υλικών κατασκευής, βεβαιώσεις επίσημων ή
συλλογικών φορέων (πανεπιστήμια, επιμελητήρια κ.λπ.) ή άλλων φορέων της αγοράς, που αναπτύσσουν
δραστηριότητα σχετική με το εν λόγω προϊόν, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει επαρκώς το
κριτήριο, εάν η προτεινόμενη πράξη πληροί τους όρους που περιγράφονται στον ακόλουθο ορισμό
Καινοτομίας:
Η Καινοτομία ορίζεται ως «η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων
ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής,
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χρηστικής ή/και εμπορικής εφαρμογής». Εναλλακτικά μπορεί να ορισθεί ότι η καινοτομία συνίσταται στην
παραγωγή, την αφομοίωση και την εκμετάλλευση με επιτυχία των νέων επιτευγμάτων ή ιδεών στον
οικονομικό και κοινωνικό τομέα.
Μια Καινοτόμα Δράση μπορεί να είναι ριζοσπαστική, ή σταδιακή (ανάλογα με τις αλλαγές σε υφιστάμενες
λειτουργίες μιας επιχείρησης) και μπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία, στους
τρόπους παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται, όπως και στην διοικητική δομή ενός
οργανισμού (εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση με τους πελάτες ή καταναλωτές).
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Ως τεχνολογική καινοτομία ορίζεται:
α. Η εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου σε σχέση με τα βασικά του χαρακτηριστικά,
τις τεχνικές προδιαγραφές, το ενσωματωμένο λογισμικό ή άλλα μη υλικά συστατικά, προστιθέμενες
χρήσεις ή τη φιλικότητα προς τον χρήστη, προϊόντος (υλικού αγαθού ή υπηρεσίας), ή,
β. Η εισαγωγή στην επιχείρηση μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής, μεθόδου
παροχής και διανομής ή διαδικασίας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα (της
διαδικασίας) θα πρέπει να είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο της παραγωγής, την ποιότητα των
προϊόντων ή το κόστος παραγωγής και διανομής. Καθαρά οργανωτικές ή διοικητικές μεταβολές δεν
περιλαμβάνονται στην τεχνολογική καινοτομία.
Επιπρόσθετα, η τεχνολογική καινοτομία πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα νέων τεχνολογικών
εξελίξεων, νέων συνδυασμών υπαρχουσών τεχνολογιών ή στη χρησιμοποίηση άλλου είδους γνώσεων που
αποκτήθηκαν από την επιχείρηση. Οι μεταβολές καθαρά αισθητικής φύσεως δεν περιλαμβάνονται.
ΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Οργανωτική μη τεχνολογική καινοτομία είναι η εφαρμογή νέων μεθόδων ή μεταβολών των μεθόδων, όσον
αφορά τη δομή ή τη διοίκηση της επιχείρησης, που αποσκοπούν στη βελτίωση της χρήσης των γνώσεων
στην επιχείρηση, της ποιότητας των αγαθών και των υπηρεσιών ή της αποτελεσματικότητας των ροών
εργασίας.
Μη τεχνολογική καινοτομία εμπορίας είναι η εφαρμογή νέων ή βελτιωμένων σχεδίων ή μεθόδων πώλησης
που αποσκοπούν στην αύξηση της ελκυστικότητας των αγαθών και των υπηρεσιών ή στην είσοδο σε νέες
αγορές.
Α) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΑ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και δεν εξαντλεί όλες τις περιπτώσεις.
1. Βιομηχανία / Παραγωγή
Καινοτομία προϊόντος / διαδικασίας
• Νέες μέθοδοι στην παρασκευή τελικών και άλλων προϊόντων / υπηρεσιών με νέες πρώτες
ύλες
• Χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών
• Προϊόντα βιοτεχνολογίας
• Νέες ενεργειακές τεχνολογίες στον πρωτογενή τομέα
• Φάρμακα βιολογικής βάσης
• Νέες διαγνωστικές μέθοδοι στην ιατρική ή στην παραγωγή
• Τεχνολογίες αισθητήρων
• Προϊόντα για την παροχή προστασίας του χρήστη ή περιβάλλοντος
• Συστήματα ολικής διαχείρισης απορριμμάτων ή αποβλήτων
• Αξιοποίηση απορριμμάτων / αποβλήτων.
• Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης ανά μονάδα προϊόντος / υπηρεσίας
• Ενσωμάτωση «πράσινων» τεχνολογιών στην παραγωγική / παροχή υπηρεσιών
• Μέθοδος μέτρησης και ελέγχου διαδικασιών ή/και ποιότητας των προϊόντων με αισθητήρες
• Συστήματα που μετρούν και ελέγχουν τα αποθέματα των προϊόντων
• Εισαγωγή μεθόδων που στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη της
παραγωγής (π.χ. αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής)
• Εισαγωγή προγραμμάτων προσομοίωσης για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των τελικών ή
και των ενδιάμεσων μεθόδων της παραγωγής και των προϊόντων
2. Εμπόριο - Χονδρικό Εμπόριο
Καινοτομία «προϊόντος» ή διαδικασίας
• Εισαγωγή οικολογικών προϊόντων στη σειρά των αγαθών
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• Νέα είδη υπηρεσιών πιστοποίησης
• Εισαγωγή επιπρόσθετων υπηρεσιών: συνδυασμένες υπηρεσίες (π.χ. τεχνικές και
συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξέταση και πιστοποίηση υπηρεσιών)
• Πώληση απευθείας στον πελάτη - Ηλεκτρονική ανταλλαγή προϊόντων
• Μείωση ενεργειακού «αποτυπώματος» παραγωγικών διαδικασιών
• Μέθοδοι εντοπισμού και ελέγχου των φορτίων
• Ψηφιακός χειρισμός προϊόντων
• Εισαγωγή καναλιών άμεσης επανατροφοδότησης μεταξύ πελάτη-παραγωγού
• Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (π.χ. σε οπτικούς δίσκους)
• Κέντρα εξυπηρέτησης πελατών για συντονισμό όλων των απαιτήσεων των πελατών
3. Άλλες περιπτώσεις καινοτομίας
• Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για καινοτόμες εφαρμογές (π.χ. αγροτικό τομέα)
• Ανάπτυξη ευέλικτου και φιλικού προς το χρήστη λογισμικού
• Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού πρωτότυπου προϊόντος / διεργασίας / παροχής
υπηρεσίας.
• Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξομοίωσης και μοντελοποίησης.
• Εξ΄ αποστάσεως συντήρηση λογισμικού και παροχή συμβουλών
• Παροχή νέων εφαρμογών και προγραμμάτων πολυμέσων
• Εφαρμογές εκπαίδευσης εξ αποστάσεως
• Εφαρμογή θερμογραφικών και μεθόδων / τεχνικών μη – καταστροφικών ελέγχων στην
αποτίμηση τεχνικών συστημάτων.
• Εφαρμογές τηλεματικής και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης.
• Εφαρμογές τηλε-ιατρικής
Β) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ της τεχνολογικής καινοτομίας προϊόντων και διαδικασιών και της
μη τεχνολογικής καινοτομίας (οργάνωσης και εμπορίας). Για παράδειγμα:
• Τα πιστοποιητικά ISO ή η εισαγωγή συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας είναι
τεχνολογική καινοτομία μόνο όταν συνδέονται άμεσα με την εισαγωγή νέων ή σημαντικά
βελτιωμένων διαδικασιών.
• Η δημιουργία μίας απλής ιστοσελίδας με πληροφορίες, χωρίς on-line νέες και πρωτότυπες
υπηρεσίες δεν αποτελεί καινοτομία. Αν υπάρχουν οι πρωτότυπες υπηρεσίες τότε αποτελεί
παράδειγμα μη τεχνολογικής καινοτομίας
• Οι οργανωτικές καινοτομίες θεωρούνται τεχνολογικές μόνο στην περίπτωση που βασίζονται
σε νέες τεχνολογικές εφαρμογές και επιφέρουν μετρήσιμες αλλαγές στην απόδοση, για
παράδειγμα αύξηση στην παραγωγικότητα ή στις πωλήσεις.
ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ
Ένα σημαντικό κριτήριο για όλα τα είδη καινοτομίας είναι ότι πρέπει να περιέχουν μία σημαντική αλλαγή /
διαφοροποίηση στα υπάρχοντα προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες), τις διαδικασίες, τις μεθόδους εμπορίας ή
τις οργανωτικές δομές και πρακτικές της επιχείρησης. Δεν είναι λοιπόν καινοτομία αλλαγές οι οποίες:
1. έχουν μικρή σημασία ή εμβέλεια ή δεν επιφέρουν ικανό βαθμό νεωτερισμού στην επιχείρηση όπως:
• διακοπή χρήσης μίας διαδικασίας, μεθόδου εμπορίας ή εμπορικής εκμετάλλευσης ενός
προϊόντος,
• αλλαγές προερχόμενες αποκλειστικά από μεταβολές των τιμών των παραγωγικών
συντελεστών,
• απλή αντικατάσταση ή αναβάθμιση ενός προϊόντος ή διαδικασίας ή συσκευασίας
• παραγωγή επί παραγγελία
• εποχιακές και άλλες κυκλικές μεταβολές.
2. επιφέρουν “άλλες δημιουργικές βελτιώσεις”, όπου ο νεωτερισμός δεν αφορά τη χρήση ή τα
αντικειμενικά χαρακτηριστικά απόδοσης των προϊόντων, ούτε τον τρόπο παραγωγής ή και διανομής
τους, αλλά την αισθητική ή άλλες υποκειμενικές ιδιότητες, όπως αλλαγές που εξαρτώνται σε μεγάλο
βαθμό στη μόδα ή γενικά αλλαγές αισθητικής φύσεως.
Κριτήριο 23: «Αύξηση θέσεων απασχόλησης» (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4,
19.2.2.5, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5)
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Εξετάζονται στην αίτηση στήριξης οι νέες θέσεις απασχόλησης σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) που θα
δημιουργηθούν με την υλοποίηση της επένδυσης, δηλαδή ο αριθμός των νέων εργαζομένων πλήρους
απασχόλησης που θα εργαστούν στην επιχείρηση επί ολόκληρο έτος. Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι
μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε
κλάσματα των ΕΜΕ, καθώς μία (1) ΕΜΕ ανάγεται σε 1.720 ετήσιες ώρες απασχόλησης.
Στον αριθμό απασχολούμενων περιλαμβάνονται: α) οι μισθωτοί, β) τα άτομα που εργάζονται για την
επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιώνονται με μισθωτούς με βάση το Εθνικό δίκαιο,
γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες (αυτοαπασχόληση), δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός
της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά πλεονεκτήματα από την επιχείρηση.
Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύμβασης
μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολούμενων. Η διάρκεια
των αδειών μητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται.
Κριτήριο 24: «Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική» (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.2.3, 19.2.3.1,
19.2.3.3)
Η βαθμολόγηση του κριτηρίου γίνεται σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.
Κριτήριο 25: «Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης» (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3,
19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5)
Η βαθμολόγηση προκύπτει από τον έλεγχο της αίτησης στήριξης, των συμπληρωματικών στοιχείων της
αίτησης στήριξης και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών.
Κριτήριο 26: «Σύσταση Φορέα» (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.3.1,
19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.3)
Εξετάζεται εάν έχει συσταθεί ο φορέας (επιχείρηση, εταιρεία, νομικό πρόσωπο κ.λπ.) που θα είναι
αρμόδιος για την εκτέλεση/υλοποίηση της πράξης.
Κριτήριο 27: «Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων» (αφορά τις υπο-δράσεις
19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5)
Εξετάζονται η αίτηση στήριξης, τα συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά.
Κριτήριο 28: «Εξασφάλιση πρώτων υλών» (αφορά την υπο-δράση 19.2.3.1)
Εξετάζονται τα συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά όπου
περιγράφονται οι πρώτες ύλες που ο υποψήφιος έχει εξασφαλίσει από ιδία παραγωγή και το ποσοστό τους
επί του συνόλου της ποσότητας πρώτων υλών.
Κριτήριο 29: «Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης» (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2,
19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.3)
Ελέγχεται αφενός, η σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης (αίτηση στήριξης και συμπληρωματικά
στοιχεία αυτής) και αφετέρου, η πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα
αναγραφόμενα στην αίτηση στήριξης και στα συμπληρωματικά στοιχεία αυτής.
Κριτήριο 30: «Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης» (αφορά τις υπο-δράσεις
19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5,
19.2.7.3)
Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου επιλεξιμότητας που
ορίζεται στην πρόσκληση και ειδικότερα εξετάζεται αν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης
πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2014-2020. Επίσης ελέγχεται ο ορθολογικός
προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα βάσει του
είδους και του μεγέθους του έργου. Δύναται ως βάση σύγκρισης να χρησιμοποιούνται χρονοδιαγράμματα
συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

- 72 -

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Κριτήριο 31: «Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία κόστους» (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2,
19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.3)
Εξετάζεται:
 η πληρότητα του προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης (εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία
υποέργα/κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και εάν έχει συμπληρωθεί σωστά),
 εάν η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι εύλογη.
Κριτήριο 32: «Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών / προϊόντων» (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.2.3,
19.2.3.3)
Εξετάζονται η αίτηση στήριξης, τα συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά.
Κριτήριο 33: «Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)» (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.1.1,
19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.7.3)
Εξετάζεται η συσχέτιση και συνάφεια της πρότασης με τις προτεραιότητες/δράσεις της Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (βλ. παράρτημα «Στρατηγική έξυπνης
εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου).
Κριτήριο 34: «Πρόβλεψη ενεργειών δράσεων προβολής» (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3,
19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.3)
Εξετάζονται η αίτηση στήριξης, τα συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά.
Κριτήριο 35: «Σχετική εμπειρία παρόχου στην επαγγελματική κατάρτιση» (αφορά τις υπο-δράσεις
19.2.1.1, 19.2.1.2)
Εξετάζεται εάν ο υποψήφιος έχει υλοποιήσει τουλάχιστον ένα έργο επαγγελματικής κατάρτισης ή
συμβουλευτικής την τελευταία πενταετία.
Κριτήριο 36: «Διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού προσωπικού» (αφορά τις υπο-δράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2)
Εξετάζεται εάν ο υποψήφιος διαθέτει επαρκές και έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό για την υλοποίηση της
πρότασης.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σημειώνεται ότι ο παρακάτω πίνακας αποτελεί καταγραφή ενδεικτικών δικαιολογητικών. Σε κάθε
περίπτωση τα δικαιολογητικά προκύπτουν από τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής καθώς και από τις
διευκρινήσεις αυτών, κατά περίπτωση. Επίσης ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να επισυνάψει κάθε άλλο
δικαιολογητικό, το οποίο θεωρεί ότι ενισχύει την πρότασή του, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής.
Ορισμένα δικαιολογητικά αποτελούν κριτήριο επιλεξιμότητας, αλλά και κριτήριο επιλογής, ανάλογα με την
υποδράση, το είδος του δικαιούχου κ.α.
Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις είναι της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο τις
σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
Δικαιολογητικά αλλοδαπών υποψηφίων, εφόσον εκδίδονται από αλλοδαπή αρχή πρέπει να είναι επίσημα
μεταφρασμένα στα ελληνικά. Σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Εάν σε κάποια χώρα
βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδεται κάποιο/κάποια από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, αντικαθίστανται από
ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, αν ούτε αυτή προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωσή του ενώπιον
δικαστικής ή άλλης αρχής της χώρας εγκατάστασής του, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά και ότι ο υποψήφιος πληροί τα κατά τα ανωτέρω
απαιτούμενα.
Α/Α

Περιγραφή

1

Αίτηση στήριξης (όπως εκτυπώνεται από το ΠΣΚΕ) υπογεγραμμένη από τον δυνητικό δικαιούχο ή
τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή τον εκπρόσωπο του συνεργατικού σχήματος

2

Συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Word)

3

Υπεύθυνη δήλωση περί de minimis

4

Αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης (όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ)

5

Οικονομικά και φορολογικά στοιχεία - ανάλογα με το είδος της επιχείρησης - των τριών
τελευταίων ετών :
 Ε1, Ν, Ε3, Ε5, Ε7, Ε9
 Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου
 Ισολογισμοί και Καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, Προσάρτημα
 Ισοζύγια τριτοβάθμιας ανάλυσης
 Μητρώο παγίων
 Πίνακας προσωπικού (Ε4)
 Αναλυτικές περιοδικές καταστάσεις ΙΚΑ
Σε περίπτωση χρήσης του άρθρου 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 τα οικονομικά στοιχεία των
επιχειρήσεων προσκομίζονται για όλες τις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, αν ο χρόνος
λειτουργίας τους ξεπερνά την τριετία.

6

Μελέτη βιωσιμότητας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Excel)

7

Τεκμηρίωση
μελέτης
βιωσιμότητας:
π.χ.
επεξήγηση
και
αιτιολόγηση
(μεθοδολογία/υποθέσεις/παραδοχές) των οικονομικών προβλέψεων, εξασφάλιση της
πώλησης/διάθεσης/χρήσης των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών (π.χ. προσύμφωνα/
συμφωνητικά προμήθειας πρώτων υλών ικανών για την κάλυψη της προτεινόμενης
δυναμικότητας, προβλέψεις ή συμβάσεις συνεργασιών - χρήσης - διάθεσης παραγόμενων
προϊόντων ή υπηρεσιών), στοιχεία (ποσοτικά/ποιοτικά μεγέθη) της αγοράς που δραστηριοποιείται
ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση, μερίδιο αγοράς που κατέχει η επιχείρηση και αυτό
που προβλέπεται να κατέχει μελλοντικά μετά την επένδυση, συνθήκες ανταγωνισμού
(ανταγωνιστές και μερίδιο αγοράς που κατέχουν), ύπαρξη ή όχι εμποδίων εισόδου ή ανάπτυξης
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Περιγραφή
στη συγκεκριμένη αγορά και μέτρα αντιμετώπισής τους.

8

9

10

11
12

13

14

Αναλυτικός προϋπολογισμός πράξης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Excel)
 Προσφορές
 Πληροφοριακά φυλλάδια
 Στοιχεία τεκμηρίωσης κόστους εφόσον απαιτείται (σε περίπτωση νέας εργασίας ή νέας τιμής
στις κτιριακές εργασίες, μοναδικότητας του προϊόντος κ.λπ.)
Αποδεικτικά κατοχής ή χρήσης του ακινήτου:
 Τίτλοι ιδιοκτησίας, συμβόλαια γονικής παροχής - αγοραπωλησίας ή προσύμφωνα αγοράς κ.λπ.
συνοδευόμενα από:
 πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών και μη διεκδικήσεων ή
 πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών (κυριότητα του ακινήτου, δουλείες,
εμπράγματες ασφάλειες, μισθώσεις, κατασχέσεις, αγωγές/ανακοπές/αιτήσεις/προσφυγές,
λοιπά εγγραπτέα δικαιώματα/πράξεις), απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος,
κτηματογραφικό διάγραμμα
 Συμφωνητικά μακροχρόνιας μίσθωσης ή προσύμφωνα μίσθωσης τα οποία θα πρέπει να
οριστικοποιούνται πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης
 Έγγραφα αρχικής παραχώρησης και υπεύθυνη δήλωση του φορέα κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας του Ν. 4430/2016 ότι θα αιτηθεί την περαιτέρω παραχώρηση του ακινήτου
Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου δικαιούχου ή του νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού
προσώπου
Καταστατικό σε ισχύ / Σχέδιο καταστατικού για τα υπό ίδρυση νομικά πρόσωπα με κεφάλαιο
τουλάχιστον ίσο με το ποσό της ιδίας συμμετοχής (το οριστικό πρέπει να υποβληθεί πριν την
έκδοση της απόφασης ένταξης)
 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)
 Πρόσφατη εκτύπωση από την ιστοσελίδα gsis.gr /taxisnet από την οποία να προκύπτει η
ιδιότητα του αγρότη
 Δήλωση Ο.Σ.Δ.Ε. τελευταίου έτους
 Βεβαίωση ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) για κύρια ασφάλιση ως αγρότης
 Ισχύον καταστατικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο κύριος σκοπός συνίσταται στην άσκηση
αγροτικής δραστηριότητας (εταιρικό σχήμα)
Σχέδια:
 Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης υπογεγραμμένα από μηχανικό (εάν
απαιτείται από τη φύση της πρότασης)
 Αρχιτεκτονικά σχέδια (όσα κατά περίπτωση απαιτούνται) υπογεγραμμένα από μηχανικό:
κατόψεις, όψεις, τομές, από τα οποία πρέπει να προκύπτει η προσβασιμότητα σε ΑμεΑ.
 Στις περιπτώσεις που στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια εξοπλισμού, στις κατόψεις θα
πρέπει να παρουσιάζεται η διάταξη του εξοπλισμού στο χώρο.
 Αναλυτικές προμετρήσεις εργασιών υπογεγραμμένες από μηχανικό (εάν απαιτείται από τη
φύση της πρότασης)
 Χάρτης με σημειωμένη τη θέση της επένδυσης

15

Άδεια δόμησης και τακτοποιήσεις για υφιστάμενα κτίρια

16

Ειδικό σήμα λειτουργίας ΕΟΤ σε ισχύ για υφιστάμενες υποδομές διανυκτέρευσης

17

Στις περιπτώσεις πράξεων σε διατηρητέα κτίρια: χαρακτηρισμός του κτιρίου ως διατηρητέο. Σε
παραδοσιακούς οικισμούς: ΦΕΚ χαρακτηρισμού οικισμού και σχετικές βεβαιώσεις αρμόδιων
υπηρεσιών για τα κτίσματα

18

Φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης της προτεινόμενης πράξης (δεν αφορά
άυλες ενέργειες)
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Περιγραφή

19

Σύμφωνο συνεργασίας (αφορά την υπο-δράση 19.2.7.3)

20

Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή απαλλαγή

21

22

Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της
αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση
έναρξης λειτουργίας ή δήλωση για απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια
εγκατάστασης
 Έναρξη/Μεταβολή Εργασιών στην ΑΑΔΕ (πρόσφατη εκτύπωση)
 ΚΑΔ και καθεστώς ΦΠΑ (πρόσφατη εκτύπωση από την ιστοσελίδα gsis.gr /taxisnet)

23

Καταχώρηση στο ΓΕΜΗ (εφόσον απαιτείται) και για τις ΚοινΣΕπ εγγραφή στο Γενικό Μητρώο
Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

24

Τα - ανάλογα με το είδος της επιχείρησης - δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σημείο Β του
παραρτήματος «Ορισμός προβληματικής επιχείρησης»

25

Δήλωση σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ

26

27

28

29

30

Στην περίπτωση νομικών προσώπων:
 Ορισμός νομίμου εκπροσώπου (στην περίπτωση υπό σύσταση νομικού προσώπου
εξουσιοδότηση ενός μέλους από όλα τα μέλη του)
 Απόφαση αρμοδίου ή/και συλλογικού οργάνου, όπως προβλέπεται, για την υποβολή της
αίτησης στήριξης
Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτούντος ή του νομίμου εκπροσώπου (στην
περίπτωση προσωπικών εταιρειών απαιτείται για όλους τους εταίρους, στην περίπτωση λοιπών
εταιρειών απαιτείται για τον νόμιμο εκπρόσωπο και τους εταίρους ή μετόχους οι οποίοι είναι νέοι
≤ 35 ετών ή/και γυναίκες, στην περίπτωση υπό σύσταση νομικού προσώπου απαιτείται για όλα τα
μέλη του)
Πίνακας μετόχων/εταίρων από ειδικό βιβλίο
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι:
 εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ και στο Δημόσιο τομέα, άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή
άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρηματική δραστηριότητα
 εργαζόμενος σε ΝΠΙΔ, Καταστατικό του ΝΠΙΔ ή βεβαίωση του ΝΠΙΔ ότι δεν κωλύεται από
διατάξεις του Καταστατικού του ΝΠΙΔ
Σε περίπτωση που απαιτείται ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου αυτή μπορεί να προέρχεται από
ιδίους πόρους ή/και δάνειο ή/και συνδυασμό τους. Η απόδειξη της δυνατότητας για άμεση
κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής δύναται να τεκμηριώνεται είτε με υπεύθυνη δήλωση είτε με
αποδεικτικό χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, ή άλλο επίσημο έγγραφο που θα αξιολογείται κατά
περίπτωση.

31

Φορολογική ενημερότητα ή Βεβαίωση οφειλών

32

Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

33

Βεβαίωση αρμόδιου φορέα π.χ. ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) με την οποία
πιστοποιείται η ιδιότητα ΑμεΑ του υποψηφίου

34

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ, πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης ή βεβαίωση
επαγγελματικής κατάρτισης τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το αντικείμενο της πρότασης

35

Ορισμός προέδρου ή δ/ντα συμβούλου ή διαχειριστή
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36
37
38

39

40

41

42

43
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Περιγραφή
Βεβαιώσεις (ή άλλα έγγραφα) εργοδοτή/ών για το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης και
ασφαλιστικού φορέα για το χρόνο και το αντικείμενο ασφάλισης (αφορά την επαγγελματική
εμπειρία)
Βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά τεκμηρίωσης της εμπειρίας του υπευθύνου, στην εκτέλεση
και συντονισμό έργου συνεργασίας
Βιογραφικά σημειώματα και αποδεικτικά συμμετοχής των μελών του δικτύου σε άλλο σχήμα
συνεργασίας
Βεβαίωση αρμόδιου φορέα σχετικά με την πιστοποίηση της ιδιοπαραγόμενης πρώτης ύλης,
συμφωνητικά ή προσύμφωνα μεταξύ παραγωγών και του υποψήφιου στην περίπτωση μη
ύπαρξης ιδίας παραγωγής που θα συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά της πρώτης ύλης,
βεβαίωση φορέα πιστοποίησης για τα παραγόμενα προϊόντα, συμφωνητικά με πελάτες και
τιμολόγια, οποιαδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει επαρκώς το ποσοστό των παραγόμενων
προϊόντων ποιότητας σε σχέση με τη συνολική παραγόμενη ποσότητα
Βεβαίωση αρμόδιου φορέα σχετικά με την πιστοποίηση της ιδιοπαραγόμενης πρώτης ύλης,
συμφωνητικά ή προσύμφωνα μεταξύ παραγωγών και του υποψήφιου στην περίπτωση μη
ύπαρξης ιδίας παραγωγής που θα συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά της πρώτης ύλης,
τιμολόγια αγοράς, οποιαδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει επαρκώς το ποσοστό των
επεξεργαζόμενων πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους βάσει προτύπων σε σχέση με τη
συνολική επεξεργαζόμενη ποσότητα
Μελέτη ή έκθεση τεκμηρίωσης και τεχνικές προδιαγραφές προτεινόμενων δαπανών σχετικών με
την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος και την προστασία περιβάλλοντος
Μελέτες, εγχειρίδια, σχέδια, πιστοποιητικά προμηθευτών, έντυπα τεχνικών προδιαγραφών του
προβλεπόμενου εξοπλισμού ή υλικών κατασκευής, βεβαιώσεις επίσημων ή συλλογικών φορέων
(πανεπιστήμια, επιμελητήρια κ.λπ.) ή άλλων φορέων της αγοράς, που αναπτύσσουν
δραστηριότητα σχετική με το εν λόγω προϊόν, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει επαρκώς
το κριτήριο που αφορά τον καινοτόμο χαρακτήρα της πρότασης/χρήση καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών
Απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις, εγκρίσεις, άδειες, αιτήσεις στις αρμόδιες αρχές για τις απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /άδειες που αφορούν την υλοποίηση της πρότασης

44

Πιστοποιητικά εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων

45

Βεβαίωση εργοδότη ή φορέα για την υλοποίηση έργου/ων επαγγελματικής κατάρτισης ή
συμβουλευτικής

46

Συμφωνητικά συνεργασίας ή/και συμβάσεις με εκπαιδευτικό προσωπικό, βιογραφικά σημειώματα
του εκπαιδευτικού προσωπικού και αποδεικτικά τεκμηρίωσης της εμπειρίας του
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