
1 
 

     EΝΤΥΠΟ  ΙΙ_2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

ΜΕΤΡΟ 19 : ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD – LEADER 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 : Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική 

ανάπτυξης για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα 

(2η Τροποποίηση) 
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1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  (ως  Υποδ. Ι_3) 

α/
α 

Περιγραφή κριτηρίου 
  

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης (εντός 

παρένθεσης αναφέρεται η 
αντιστοίχηση με συγκεκριμένο 

δικαιολογητικό του Πίνακα 
Δικαιολογητικών - Δi, ή με 

συγκεκριμένο Επισυναπτόμενο του 
Παραρτήματος Ι - Ιi) 

ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Α 

1 
Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης και του 

επισυναπτόμενου υλικού στην ΟΤΔ στην προθεσμία που ορίζεται από την προκήρυξη. 
      

Αίτηση στήριξης (Παραρτήματα Ι1 και Ι2), 

αρ. πρωτ. ΟΤΔ, αρ. πρωτ. ΟΤΔ 

συμπληρωματικών δικαιολογητικών, 

Απόφαση αρμοδίου οργάνου του φορέα για 

υποβολή της αίτησης στήριξης (όπου 

απαιτείται) (Δ3) 

2 Πληρούνται (ανάλογα με την περίπτωση) α) όλες οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις του ΚΑΝ. 

(ΕΕ) 651/2014 και του εφαρμοζόμενου άρθρου β) όλες οι προϋποθέσεις του Καν. Ε.Ε. 1407/2013. 

      
Αίτηση στήριξης (Παραρτήματα Ι1 και Ι2) 

και Πρόσκληση. 

3 Η πρόταση συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας.       Μελέτη Βιωσιμότητας (Δ5 και Ι8) 

4 
Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

υπόδειγμα του αίτηση στήριξης. 
      

Αίτηση στήριξης, Δικαιολογητικά 

τεκμηρίωσης του κόστους (Δ8), Τεχνικά 

Σχέδια (Δ9) 

5 
Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της 

πρότασης.  
      

Αποδεικτικά κατοχής χρήσης ανάλογα με 

την περίπτωση (Δ6), Πιστοποιητικό Βαρών 

και Μη Διεκδικήσεων (Δ7) 

6 

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

υποδράσης. Μεταξύ άλλων θα πρέπει ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης να 

μην υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ. Ειδικότερα μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων 

και επιλέξιμος προϋπολογισμός 600.000€, για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή/και εξοπλισμό, 

και 100.000€ σε περίπτωση άυλων πράξεων. Σε περίπτωση χρήσης του Καν 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 άλλες μέτρα από το καθεστώς de 

minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. 

Παράλληλα, θα πρέπει να τηρούνται οι ειδικότεροι όροι της υποδράσης 19.2.2.3, οι απαιτήσεις της 

νομοθεσίας για τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα στην υποδράση 19.2.2.6,  

Η αίτηση στήριξης να διέπεται από χαρακτήρα κινήτρου (στις περιπτώσεις χρήσης του Καν 

651/2014), να αφορά αρχική επένδυση (στην περίπτωση χρήσης του άρθρου 14 του Καν 

651/2014), καθώς και η πράξη να μην έχει περατωθεί φυσικά ή εκτελεσθεί πλήρως μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής. 

      

Αίτηση στήριξης (Παραρτήματα Ι1 και Ι2) 

και πρόσκληση, Υπεύθυνη Δήλωση για 

επιχορηγήσεις De Minimis (Δ15 και 

Παράρτημα Ι7). Στην περίπτωση της 

υποδράσης 19.2.2.3, Τοπογραφικό 

διάγραμμα (Δ9), αποδεικτικά κατοχής - 

χρήσης γης (Δ6), Σήμα λειτουργίας (Δ32). 

Στην περίπτωση της υποδράσης 19.2.2.6, 

Τοπογραφικό διάγραμμα (Δ9), αποδεικτικά 

κατοχής - χρήσης (Δ6). Για τεκμηρίωση του 

χαρακτήρα κινήτρου, Υπεύθυνη Δήλωση 

(Δ12 και Παράρτημα Ι9) και Αίτηση 

Στήριξης (Παραρτήματα Ι1 και Ι2). Για 

τεκμηρίωση του χαρακτήρα αρχικής 
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α/
α 

Περιγραφή κριτηρίου 
  

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης (εντός 
παρένθεσης αναφέρεται η 

αντιστοίχηση με συγκεκριμένο 
δικαιολογητικό του Πίνακα 

Δικαιολογητικών - Δi, ή με 
συγκεκριμένο Επισυναπτόμενο του 

Παραρτήματος Ι - Ιi) 

ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Α 

επένδυσης, Αίτηση Στήριξης (Παρατήματα 

Ι1 και Ι2) και Μητρώο Παγίων (Δ20), 

ανάλογα την περίπτωση. 

7 
Η πρόταση αφορά στην περιοχή εφαρμογής ή υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της 

προκηρυσσόμενης υπο-δράσης του τοπικού προγράμματος 
      

Αίτηση στήριξης (Παραρτήματα Ι1 και Ι2), 

τοπογραφικό διάγραμμα εφόσον απαιτείται 

(Δ9), αποδεικτικά κατοχής - χρήσης 

ανάλογα με την περίπτωση (Δ6) 

8 

Για πρόταση εκσυγχρονισμού (φυσικό αντικείμενο): 

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. 

      
Αίτηση στήριξης (Παραρτήματα Ι1 και Ι2), 

Υπεύθυνη δήλωση (Δ12 και Παράρτημα Ι9) 

9 
Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / καθεστώς της 5ης 

προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο.  
      

Αίτηση στήριξης (Παραρτήματα Ι1 και Ι2), 

Υπεύθυνη δήλωση (Δ12 και Παράρτημα Ι9) 

10 
Η πρόταση, εφόσον περιλαμβάνει υποδομές διανυκτέρευσης πληροί τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2986/2-12-2016, όπως ισχύει κάθε φορά 
      

Αίτηση στήριξης (Παραρτήματα Ι1 και Ι2), 

Τεχνικά Σχέδια (Δ9) 

11 
Για τις υποδράσεις της δράσης 19.2.7. "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ" 

απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση τουλάχιστον δύο ενδιαφερομένων φορέων  
      

Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού, 

ιδιωτικό συμφωνητικό για την συνεργασία 

(Δ4) 

12 
Η πρόταση (είτε εκσυγχρονισμού είτε ιδρύσεως) αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό 

αντικείμενο. 
      

Αίτηση στήριξης (Παραρτήματα Ι1 και Ι2), 

Υπεύθυνη δήλωση (Δ12 και Παράρτημα Ι9) 

Περιβαλλοντική αδειοδότηση (Δ33 και Δ38) 

13 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία.       Υπεύθυνη δήλωση (Δ12 και Παράρτημα Ι9) 

14 Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους κατά την αίτηση.       
Άδεια λειτουργίας, σήμα ΕΟΤ (για 

καταλύματα) (Δ32) 
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α/
α 

Περιγραφή κριτηρίου 
  

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης (εντός 
παρένθεσης αναφέρεται η 

αντιστοίχηση με συγκεκριμένο 
δικαιολογητικό του Πίνακα 

Δικαιολογητικών - Δi, ή με 
συγκεκριμένο Επισυναπτόμενο του 

Παραρτήματος Ι - Ιi) 

ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Α 

15 

Να μην συνιστούν προβληματική επιχείρηση κατά την χορήγηση της ενίσχυσης. Όταν 

χρησιμοποιείται ο Καν.  (ΕΕ) 1407/2014 ή ο Καν. (ΕΕ) 1305/2013 ή το άρθρο 22  Καν.(ΕΕ) 

651/2014 το κριτήριο δεν λαμβάνεται υπόψη.  

      

Αίτηση στήριξης (Παραρτήματα Ι1 και Ι2), 

Υπεύθυνη δήλωση (Δ12 και Παράρτημα 

Ι9), Σχετικά Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

(Δ16), Οικονομικά στοιχεία 3 τελευταίων 

χρήσεων και Έναρξη/ΚΑΔ (Δ19). 

16 
Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 13214/2017, όπως ισχύει 

κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση. 
      

Αίτηση στήριξης (Παραρτήματα Ι1 και Ι2), 

Καταστατικό ή Σχέδιο Καταστατικού, ΦΕΚ, 

Πίνακας Μετόχων/εταίρων (Δ4), Δήλωση 

ΜΜΕ (Δ14 και Ι6) 

17 

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. 

      Υπεύθυνη δήλωση (Δ12 και Παράρτημα Ι9) 

18 

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 της ΝΙΠΔ.  Το κριτήριο δεν εξετάζεται στην περίπτωση Συνεταιρισμών.  

      

Ε1 (Δ19), Υπεύθυνη δήλωση (Δ12 και 

Παράρτημα Ι9), Άδεια αρμόδιου οργάνου, 

Καταστατικό σχετικού οργανισμού (Δ21) 

19 

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. 

      
Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου 

(Δ22). 

20 Για φυσικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης.       

Υπεύθυνη Δήλωση στην αίτηση στήριξης 

(Δ12 και Παράρτημα Ι9). Βεβαίωση από 

αρμόδια Διοικητική ή Δικαστική αρχή κατά 

την ένταξη (Δ16). 

21 Για νομικά πρόσωπα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης.       

Υπεύθυνη Δήλωση στην αίτηση στήριξης 

(Δ12 και Παράρτημα Ι9). Βεβαίωση από 

αρμόδια Διοικητική ή Δικαστική αρχή κατά 

την ένταξη (Δ17 και Δ18). 

22 

Δεν έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις στήριξης ανά ΑΦΜ στα πλαίσια της ίδιας 

υποδράσης ανά ΤΠ, για όλη την περίοδο 2014-2020. Επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικού ή νομικού 

προσώπου σε περισσότερες από μία αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της ίδιας υποδράσης ανά ΤΠ, 

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 Υποδράση, η διαφοροποίηση μεταξύ Οριζόντιας εφαρμογής μιας 

      

Υπεύθυνη δήλωση (Δ12 και Παράρτημα 

Ι9), αρχείο ΟΤΔ, με μονογραφή του 

Συντονιστή στην πρώτη σελίδα της 

αίτησης. 
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α/
α 

Περιγραφή κριτηρίου 
  

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης (εντός 
παρένθεσης αναφέρεται η 

αντιστοίχηση με συγκεκριμένο 
δικαιολογητικό του Πίνακα 

Δικαιολογητικών - Δi, ή με 
συγκεκριμένο Επισυναπτόμενο του 

Παραρτήματος Ι - Ιi) 

ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Α 

Υποδράσης και εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους στο ίδιο ΤΠΑ εφόσον 

το περιεχόμενο της Υποδράσης είναι το ίδιο (Άρθρο 3 ΚΥΑ 2635/13-09-2017 (ΦΕΚ 3313/Β/20-09-

2017)). Εφόσον ο υποψήφιος είναι συνεταιρισμός, το κριτήριο εξετάζεται μόνο σε επίπεδο φορέα. 

23 

Ο  υποψήφιος δεν είναι (ή και δεν ήταν κατά την 1η δημοσίευση της πρόσκλησης), μέλος του 

Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ, εκπρόσωπος 

φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) και στο Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα 

που έχει συστήσει την ΟΤΔ. 

      

Υπεύθυνη δήλωση (Δ12 και Παράρτημα 

Ι9), μονογραφή του Συντονιστή στην 

πρώτη σελίδα της αίτησης. 

24 Ο  υποψήφιος δεν αποτελεί εξωχώρια / υπεράκτια εταιρεία.       Υπεύθυνη δήλωση (Δ12 και Παράρτημα Ι9) 

25 

Ο υποψήφιος αποδεικνύει την ύπαρξη ιδιωτικής συμμετοχής σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα. 

Σε περίπτωση χρήσης του Άρθρου 14 του Καν 651/2014 έχει προσκομιστεί αποδεικτικό κατοχής 

ιδιωτικών κεφαλαίων που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 25% του προϋπολογισμού της πράξης. 

      
Σχετική Βεβαίωση Τράπεζας ή  Υπεύθυνη 

δήλωση (Δ30). 

26 

Στον δικαιούχο δεν του 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). 

      Υπεύθυνη δήλωση (Δ12 και Παράρτημα Ι9) 

27 
Ο δικαιούχος τηρεί τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 

επαγγελματικού κινδύνου 
   Υπεύθυνη δήλωση (Δ12 και Παράρτημα Ι9) 

28 
Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της 

Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).  
      

Υπεύθυνη δήλωση (Δ12 και Παράρτημα Ι9) 

και φορολογική ενημερότητα (Δ18) 
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2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Κριτήριο 1: 

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας που 

καθορίζεται στην πρόσκληση και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, να αποστείλουν 

στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με 

φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει:  

 Την αίτηση στήριξης, έτσι όπως υποβλήθηκε και τυπώθηκε από το ΠΣΚΕ. 

 Τα συμπληρωματικά στοιχεία της Αίτησης Στήριξης (Παράρτημα Ι_2 και Ι_2β) σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή. 

 Όλα τα δικαιολογητικά που δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και 

επιλογής, όπως αυτά τίθενται στην παρούσα Πρόσκληση, καθώς και το σύνολο των 

συνημμένων του Παραρτήματος Ι. 

Εξετάζεται εάν  η Αίτηση Στήριξης και τα Παραρτήματα αυτής έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το 

υπόδειγμα της Πρόσκλησης (αν χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα), και η τυπική 

πληρότητα της αίτησης στήριξης.  

Παράλληλα εξετάζεται και εάν υποβλήθηκαν έγκαιρα τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά που 

ζητήθηκαν. 

Τέλος, εξετάζεται το εάν η Αίτηση Στήριξης συνοδεύεται και από Απόφαση αρμοδίου οργάνου για 

την υποβολή της Αίτησης Στήριξης, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται κάτι τέτοιο. 

 
Κριτήριο 2:  
Εξετάζεται το κατά πόσο πληρούνται (ανάλογα με την περίπτωση στην οποία υπάγεται η κάθε 

προτεινόμενη πράξη) α) όλες οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις του ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014 και του 

εφαρμοζόμενου άρθρου β) όλες οι προϋποθέσεις του Καν. Ε.Ε. 1407/2013, όπως αναλυτικά 

καταγράφονται στα αντίστοιχα πεδία της έντυπης Πρόσκλησης. Η εξέταση πραγματοποιείται με 

βάση την Αίτηση Στήριξης και τα δικαιολογητικά που την συνοδεύουν, σε συνδυασμό με τα σχετικά 

πεδία της έντυπης Πρόσκλησης. 

 
Κριτήριο 3: 
Εξετάζεται η ορθότητα, πληρότητα και ρεαλιστικότητα της Μελέτης Βιωσιμότητας (η οποία θα 

πρέπει να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή με τον φυσικό φάκελο), μέσω της οποίας, μεταξύ 

των άλλων, θα ελέγχεται και η εκπλήρωση των προβλεπομένων στο Αρθρ. 30 της ΥΑ 

13214/30.11.2017: «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, 

για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών 

Προγραμμάτων».  

 
Κριτήριο 4: 
Εξετάζεται εάν έχει συνταχθεί ο προϋπολογισμός των κτιριακών εργασιών με βάση τις τιμές μονάδας 

του Πίνακα Τιμών Μονάδας, και εάν έχουν υποβληθεί προτιμολόγια/προσφορές για τις λοιπές 
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δαπάνες. Παράλληλα εξετάζεται το κατά πόσο οι αιτούμενες κτιριακές εργασίες συνάδουν με τα 

επισυναπτόμενα Τεχνικά Σχέδια.  

 
Κριτήριο 5: 
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) έτη από την δημοσιοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης, επί του γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου, στις οποίες πραγματοποιούνται 

οι επενδύσεις. 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, σε περίπτωση 

μίσθωσης, η διάρκεια αυτής ια πρέπει να είναι τουλάχιστον εννέα (9) έτη από την δημοσιοποίηση 

της σχετικής πρόσκλησης. 

Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης στο τοπικό πρόγραμμα, γίνονται δεκτά προσύμφωνα 

μίσθωσης ή αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου, τα οποία δεν θα πρέπει να 

αποτελούν ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση.  

Σε κάθε περίπτωση το γήπεδο ή το οικόπεδο ή το ακίνητο θα πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών, 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 επλήγει η επιχείρηση. 

Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά οικοδομημένης ή μη οικοδομημένης γης, σε περιπτώσεις πράξεων 

που περιλαμβάνουν κτιριακές υποδομές, για ποσό που ανέρχεται μέχρι το 10% των συνολικών 

επιλέξιμων δαπανών της πράξης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που 

περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15% (σε περίπτωση χρήσης του Άρθρου 14 του 

Καν 651/2014 είναι επιλέξιμες μόνο ενεργές επιχειρηματικές εγκαταστάσεις).  

 

Κριτήριο 6: 

Εξετάζεται εάν η πρόταση (με βάση την Αίτηση Στήριξης και τα προσκομιζόμενα Δικαιολογητικά) 

είναι σύμφωνη με τα περιγραφόμενα που περιλαμβάνονται στον παρόντα Οδηγό (ανάλογα με την 

σχετιζόμενη εκάστοτε Υποδράση), καθώς και στην Πρόσκληση.  

Ειδικά στην περίπτωση της υποδράσης 19.2.2.3, εξετάζεται το κατά πόσο τηρούνται οι ειδικότερες 

απαιτήσεις που έχουν τεθεί στο Τοπικό πρόγραμμα, και πιο συγκεκριμένα εξετάζεται εάν η 

επένδυση υλοποιείται σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή, εάν έχει κλείσει τρεις διαχειριστικές 

χρήσεις, εάν η δυναμικότητα της δεν ξεπερνά τα 35 δωμάτια και εάν δεν οδηγεί σε αύξηση της 

δυναμικότητας. Η εξέταση πραγματοποιείται βάση των αναφερομένων στην Αίτηση στήριξης, του 

επισυναπτόμενου τοπογραφικού διαγράμματος, των δικαιολογητικών κατοχής ή χρήσης του 

ακινήτου, των επισυναπτόμενων οικονομικών στοιχείων (Έναρξη ΔΟΥ) και του σήματος λειτουργίας 

της επιχείρησης. 
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Στην περίπτωση της υποδράσης 19.2.2.6, η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται με βάση τα 

αναφερόμενα στην Αίτηση Στήριξης (περιγραφή και επιλέξιμες δαπάνες της προτεινόμενης πράξης), 

καθώς και τα αποδεικτικά κατοχής - χρήσεως γης και το τοπογραφικό διάγραμμα που 

επισυνάπτονται, σε σχέση με τις προδιαγραφές που τίθενται από την ΚΥΑ 543/34450/24-03-2017 για 

τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Επίσης, εξετάζεται το κατά πόσο η αίτηση στήριξης διέπεται από τον χαρακτήρα κινήτρου, στις 

περιπτώσεις χρήσης του άρθρου 14 του Καν.651/2014. Απαιτείται να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών 

του έργου πριν την υποβολή της Αίτησης Στήριξης. Σημειώνεται ότι οι προπαρασκευαστικές εργασίες 

(όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας) και η αγορά γης, που 

πραγματοποιούνται πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης δεν αναιρούν τον χαρακτήρα κινήτρου. 

Η εξέταση πραγματοποιείται με βάση σχετική αναφορά στην Υπεύθυνη Δήλωση, καθώς και με βάση 

τα αποτελέσματα της αυτοψίας η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά την έναρξη της διαδικασίας 

αξιολόγησης. 

Παράλληλα, εξετάζεται το κατά πόσο η αίτηση στήριξης αφορά αρχική επένδυση, στην περίπτωση 

χρήσης του άρθρου 14 του Καν 651/2014. Αξιολογείται το κατά πόσο πληρείται ο χαρακτήρας της 

αρχικής επένδυσης, όπως αυτός περιγράφεται στους Ορισμούς της παρούσας Πρόσκλησης. Η 

εξέταση πραγματοποιείται με βάση τα αναφερόμενα στην Αίτηση Στήριξης, καθώς και το 

επισυναπτόμενο Μητρώο Παγίων, ανάλογα με την περίπτωση.  

Τέλος, εξετάζεται και εάν η πράξη έχει τυχόν περατωθεί φυσικά ή εκτελεσθεί πλήρως μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής, με βάση σχετική αναφορά στην Υπεύθυνη Δήλωση. 

Κριτήριο 7: 

Εξετάζεται η σωστή και πλήρης συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της Αίτησης στήριξης, το 

τοπογραφικό διάγραμμα (αν απαιτείται), και τα αποδεικτικά κατοχής – χρήσης του ακινήτου επί του 

οποίου θα πραγματοποιηθεί η επένδυση. 

Κριτήριο 8: 

Εξετάζεται η σωστή και πλήρης συμπλήρωση της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης και των πεδίων της 

αίτησης στήριξης . 

Κριτήριο 9: 

Εξετάζεται η σωστή και πλήρης συμπλήρωση της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης. 

Κριτήριο 10: 

Εξετάζεται η συμμόρφωση ή μη με την ΚΥΑ 2986/2-12-2016, όπως ισχύει κάθε φορά, βάση της 

αίτησης στήριξης και των προσκομιζόμενων τεχνικών σχεδίων. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση 

ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων θα πρέπει να προσκομίζεται και πίνακας 

μοριοδότησης κατάταξης κλειδιών και αναλυτική εμβαδομέτρηση (σε περίπτωση κύριων 

ξενοδοχειακών καταλυμάτων). 

Κριτήριο 11: 
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Εξετάζεται εάν προσκομίζονται στοιχεία (Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού, ιδιωτικό συμφωνητικό 

για την συνεργασία) που τεκμηριώνουν τον αριθμό των συνεργαζόμενων μερών που υποβάλλουν 

Αίτηση στήριξης στα πλαίσια των υποδράσεων της Δράσης 19.2.7. 

Κριτήριο 12: 

Εξετάζεται εάν η πρόταση (είτε εκσυγχρονισμού είτε ιδρύσεως) αφορά ολοκληρωμένο και 

λειτουργικό φυσικό αντικείμενο, βάση των όσων περιγράφονται στην Αίτηση Στήριξης και στα 

δικαιολογητικά που την συνοδεύουν. 

Εξετάζεται ακόμη η ορθή συμπλήρωση της Αίτησης Στήριξης, και ειδικότερα ο συνολικός αναλυτικός 

προϋπολογισμός της Αίτησης Στήριξης. Παράλληλα, εξετάζεται το εάν η προτεινόμενη πράξη 

εξασφαλίζει την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Για το κριτήριο, η θετική απάντηση σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 

Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 καλύπτει τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: α) στην πράξη προβλέπονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ, β) Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για 

την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης. Η 

εξέταση του κριτηρίου γίνεται με βάση σχετικά στοιχεία/προβλέψεις της μελέτης και του φυσικού 

αντικειμένου της πράξης, καθώς και με βάση τα όσα αναφέρονται στο σχετικό πεδίο του 

Παραρτήματος της Αίτησης στήριξης. Για την εξέταση του κριτηρίου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο 

σχετικός οδηγός του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την εξειδίκευση του κριτηρίου: «Εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία».  

Τέλος, εξετάζεται η ύπαρξη της απαιτούμενης περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Επισημαίνεται ότι η 

άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι υποχρεωτικό δικαιολογητικό και προσκομίζεται στην ΟΤΔ 

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.: 

 κατά την αρχική αίτηση ή 

 επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσιοποίηση του Πίνακα Αποτελεσμάτων, σε 

περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης ή 

 επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσιοποίηση του Τελικού Πίνακα Κατάταξης, 

σε περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης από την διαδικασία των ενστάσεων. 

 

Κριτήριο 13: 

Εξετάζεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς στην Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου δικαιούχου 

Κριτήριο 14: 

Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που καταθέτουν Αίτηση Στήριξης, εξετάζεται εάν λειτουργούν 

νόμιμα για όλες τι δηλωθείσες δραστηριότητες, γεγονός που θα πρέπει να τεκμηριώνεται με την 

προσκόμιση Έναρξης εργασιών, εκτύπωσης με υφιστάμενους ΚΑΔ, Άδειας Λειτουργίας ή Σήματος 

ΕΟΤ (για καταλύματα), τα οποία βρίσκονται σε ισχύ κατά την περίοδο υποβολής της Αίτησης. 
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Κριτήριο 15: 

Εξετάζεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς στην Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου δικαιούχου, καθώς 

και τα προσκομισθέντα σχετικά δικαιολογητικά ανάλογα με την ιδιότητα και τα έτη λειτουργίας του 

υποψήφιου δικαιούχου, όπως ορίζονται στο σημείο Β του Παραρτήματος ΙΙ_4 ΟΡΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ. Επίσης εξετάζεται και η ύπαρξη σημείου στην Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το 

οποίο η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει 

ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η 

επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί. Σημειώνεται ότι σε 

περίπτωση χρήσης του Καν.(ΕΕ) 1407/2014 ή του Καν.(ΕΕ) 1305/2013 ή του άρθρου 22 του Καν.(ΕΕ) 

651/2014, το κριτήριο δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Κριτήριο 16: 

Οι δικαιούχοι του Υπομέτρου 19.2 περιγράφονται στο Άρθρο 2 της ΚΥΑ 2635/13-09-2017 (ΦΕΚ 

3313/Β/20-09-2017). 

Επιπλέον για τους δικαιούχους ισχύουν τα εξής: 

1. δύναται να είναι υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ειδικά για τις υπό ίδρυση:  

1.1. για τις ατομικές επιχειρήσεις, αρκεί η αίτηση στήριξης  

1.2. για τα Νομικά Πρόσωπα απαιτείται σχέδιο καταστατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης, 

που σε κάθε περίπτωση αποκτούν ΑΦΜ πριν την ένταξη της πράξης. 

2. δικαιούχος δύναται να είναι το νομικό πρόσωπο που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέλος που την 

απαρτίζει συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΔΠ καθώς  επίσης και μέλη του ΔΣ του εν 

λόγω νομικού προσώπου, σε επίπεδο φορέων. 

3. δικαιούχος δύναται να είναι εργαζόμενος σε ΝΠΙΔ, εφόσον δεν κωλύεται από διατάξεις του 

καταστατικού του ΝΠΙΔ ή εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ που διαθέτει σχετική άδεια από Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο ή αρμόδιο όργανο 

Δικαιούχοι δεν μπορεί να είναι:  

1. εξωχώριες / υπεράκτιες εταιρείες. 

2. προβληματικές επιχειρήσεις όσον αφορά τις Κρατικές Ενισχύσεις με βάση τον ορισμό της 

προβληματικής επιχείρησης στον Καν. ΕΕ 651/2014 αρ. 2 σημείο 18. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν 

αφορά σε πράξεις που ενισχύονται βάσει των Καν. (ΕΕ) 1305/2013,  Καν. (ΕΕ) 1407/2013 και με 

το αρ. 22 του Καν. Ε.Ε. 651/2014.. 

3. φυσικά πρόσωπα: 

3.1. στελέχη της ΟΤΔ, 

3.2. στελέχη του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ, 

3.3. εκπρόσωποι φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) και στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ. 

Σημειώνεται ότι για κάθε δικαιούχο εξετάζεται και η συμμόρφωση του με τα όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 3 της Πρόσκλησης, ανάλογα με την εκάστοτε υπο-δράση. 

Κριτήριο 17: 
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Εξετάζεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς σε Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου δικαιούχου 

Κριτήριο 18: 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος είναι Δημόσιος Υπάλληλος θα πρέπει να διαθέτει 

σχετική άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Αντίστοιχα, εάν είναι εργαζόμενος σε ΔΕΚΟ θα 

πρέπει να μην κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΔΕΚΟ. Για την τεκμηρίωση των 

ανωτέρω θα πρέπει να προσκομίζονται κατά περίπτωση δικαιολογητικά όπως: Αντίγραφο του Ε1 του 

τελευταίου διαχειριστικού έτους που έχει υποβληθεί, σχετική Υπεύθυνη δήλωση, Άδεια αρμόδιου 

οργάνου, Καταστατικό σχετικού οργανισμού. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εταιριών ο περιορισμός 

ισχύει για όλα τα μέλη τους. 

Το κριτήριο δεν εξετάζεται στην περίπτωση Συνεταιρισμών. 

Κριτήριο 19: 

Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από την προσκόμιση Αντίγραφου ταυτότητας ή διαβατηρίου, 

καθώς και με την προσκόμιση καταστατικού εταιρικού σχήματος. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση 

προσωπικών εταιριών ο περιορισμός ισχύει για όλα τα μέλη τους, ως εκ τούτου απαιτείται η 

προσκόμιση φωτοτυπίας ταυτότητας ή διαβατηρίου για όλα τα μέλη. 

Κριτήρια 20 και 21: 

Εξετάζεται εάν προσκομίστηκαν τα κατάλληλα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν ότι δεν υπάρχει 

θέμα πτώχευσης για τα φυσικά πρόσωπα με την ύπαρξη σχετικής αναφοράς σε Υπεύθυνη Δήλωση, 

καθώς και Βεβαίωσης από αρμόδια Διοικητική ή Δικαστική αρχή κατά την ένταξη.  

Αντίστοιχα, για τα νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να προσκομίζονται δικαιολογητικά που 

τεκμηριώνουν ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης, με την ύπαρξη σχετικής 

αναφοράς σε Υπεύθυνη Δήλωση, καθώς και πρόσφατης Βεβαίωσης από αρμόδια Διοικητική ή 

Δικαστική αρχή κατά την ένταξη. 

Κριτήριο 22: 

Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από την συνεκτίμηση σχετικής Υπεύθυνης δήλωσης, καθώς 

και του αρχείου της ΟΤΔ, με μονογραφή του Συντονιστή στην πρώτη σελίδα της αίτησης. 

Κριτήριο 23: 

Εξετάζεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς σε Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου δικαιούχου με 

μονογραφή του Συντονιστή στην πρώτη σελίδα της αίτησης 

Κριτήριο 24: 

Εξετάζεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς σε Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου δικαιούχου 

Κριτήριο 25: 

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, σε ότι αφορά την πράξη, μπορεί να προέρχεται από ίδια 

κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό ή/και συνδυασμό τους. Η απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής 
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δύναται να τεκμηριώνεται, είτε με Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, είτε με σχετικό τραπεζικό 

έγγραφο. 

Εξαίρεση αποτελούν  οι πράξεις που ενισχύονται μέσω του Άρθρου 14  του Καν (ΕΕ) αριθ. 651/2014 

της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος οφείλει κατά την αίτηση να αποδεικνύει ότι 

διαθέτει την ιδία συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού της πράξης είτε 

μέσω ιδίων κεφαλαίων (η ύπαρξη των οποίων τεκμηριώνεται με σχετικά τραπεζικά έγγραφα) είτε 

μέσω τραπεζικού δανεισμού (η έγκριση του δανείου προαπαιτείται της έκδοσης της απόφασης 

ένταξης της πράξης) ο οποίος δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής αποτελεί βαθμολογούμενο 

κριτήριο, η προσκόμιση  Υπεύθυνης Δήλωσης βαθμολογείται με μηδέν (0). 

Κριτήριο 26 

Εξετάζεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς σε Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου δικαιούχου 

Κριτήριο 27 

Εξετάζεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς σε Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου δικαιούχου 

Κριτήριο 28 

Όσον αφορά τον έλεγχο της πλήρωσης της προϋπόθεσης του σημείου του αρ. 1 παρ. 4α του Καν. 

651/2014,σύμφωνα με το οποίο δε δύναται να ενισχυθεί επιχείρηση κατά της οποίας εκκρεμεί 

διαταγή ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, η εκπλήρωση του θα 

αξιολογηθεί: 

 Με την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και την αξιολόγηση των διαθέσιμων 

πληροφοριών του συστήματος ΤΑΧΙS, δεδομένου ότι τα ποσά προς ανάκτηση που δεν έχουν 

καταβληθεί, εμφανίζονται στις βεβαιωμένες οφειλές των επιχειρήσεων και δεν δύναται να 

υπαχθούν σε ρύθμιση καταβολής. 

 Με την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης των δικαιούχων των ενισχύσεων, όπου θα 

εξετάζεται η ύπαρξη σχετικής αναφοράς σε Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, 

με θεώρηση γνησίου υπογραφής) του υποψήφιου δικαιούχου. 

 

 

 

3. ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

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. 
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Κωδικός υπο-

δράσης 

19.2.2.2 

Νομική βάση* Άρθρο 17§1β Καν.(ΕΕ) 1305/2013, Καν.(ΕΕ) 1407/2013  
Ακολουθείται η κοινοτική και εθνική νομοθεσία που είναι σε ισχύ σε κάθε τομέα και 
κατά περίπτωση (π.χ. προστασία περιβάλλοντος, συνθήκες υγιεινής, κ.λπ.). 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτής της δράσης καλύπτει επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα στοιχεία, οι οποίες 

αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παράρτημα Ι 

της Συνθήκης ή του βάμβακος, εκτός από τα προϊόντα αλιείας, με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν.  

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις 

μονάδων ή δραστηριότητας, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, καθιστώντας τα 

πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Επιπλέον, επιδιώκεται η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης 

νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, ενώ παράλληλα είναι καθοριστική η 

διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.  

Επιλέξιμες θα είναι πράξεις στους εξής τομείς: 

 Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος. 

 Ζυθοποιία. 

 Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα). 

 Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων. 

 Μονάδες πυρηνελαιουργείων. 

 Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης. 

 Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και 

διατροφής. 

 Μονάδες παραγωγής, εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών. 

 Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής. 

 Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομηχανιών ειδών διατροφής. 

 Μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών (όπως κλωστική κάνναβης, λινάρι).  

Ωστόσο, οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετικό ΚΑΔ ο οποίος θα περιλαμβάνεται σε 

κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες NACE: 10.41 (εκτός του ΚΑΔ 10.41.12), 10.51, 10.52, 10.72, 10.73, 10.82, 

10.83, 10.84, 10.86, 10.89, 11.01, 11.05, 11.07, 12.00, 13.10, 13.20, 20.42 και 20.53, και οι οποίοι δεν θα πρέπει 

να εμπίπτουν στους μη επιλέξιμους ΚΑΔ, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σχετικό αρχείο ”Μη Επιλέξιμοι ΚΑΔ” 

που συνοδεύει την πρόσκληση. 

Επιλέξιμες θα είναι οι άμεσα συνδεδεμένες δαπάνες με την πράξη, οι οποίες πληρούν και τους όρους του 

κοινοτικού και εθνικού θεσμικού πλαισίου. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων 

δαπανών, βάση του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Υπομέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Τοπικού προγράμματος 
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Συνολικός Προϋπολογισμός 500.000,00 8,48% 7,09% 

Δημόσια Δαπάνη 250.000,00 6,42% 4,95% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 250.000,00 12,49% 12,49% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης. 

Δικαιούχοι 

Υφιστάμενες νόμιμα λειτουργούσες ή υπό σύσταση, πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια 

της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να 

υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 

Κριτήρια Επιλογής 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗ-

ΤΑ (%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(ΚΛΙΜΑΚΑ 0-

100) 

1 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος 

που εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης ) 

Σκοπιμότητα σε σχέση με τους 

στόχους και τις προτεραιότητες 

της Τοπικής Στρατηγικής 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

5% 

100 

Συσχέτιση με το 70% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

70 

Συσχέτιση με το 30% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

30 

Συσχέτιση με ποσοστό 

μικρότερο του  30% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0 

2 

Ο δικαιούχος είναι κατά 

κύριο επάγγελμα αγρότης 

ή εταιρικό σχήμα αγροτών 

Εξετάζεται η ύπαρξη της ιδιότητας 

του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη 

για τον υποψήφιο δικαιούχο. Σε 

περιπτώσεις εταιριών, 

αξιολογείται η κάλυψη του 

κριτηρίου από το σύνολο των 

εταίρων / μετόχων. 

ΝΑΙ 

4% 

100 

ΌΧΙ 0 

3 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ηλικία του επενδυτή ≤ των 35 

ετών. Σε περιπτώσεις εταιριών, 

αξιολογείται η τυχόν κάλυψη από 

εταίρους / μετόχους που πληρούν 

το συγκεκριμένο κριτήριο. 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 

είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 

μέτοχοι της οποίας είναι στο 

σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 

4% 

100 

Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 

50%  νέοι ≤ 35 ετών 

50 

4 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος είναι γυναίκα. Σε 

περιπτώσεις εταιριών, 

αξιολογείται η τυχόν κάλυψη από 

εταίρους / μετόχους που πληρούν 

το συγκεκριμένο κριτήριο.  

Ο δικαιούχος της επένδυσης 

είναι γυναίκα (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 

μέτοχοι της οποίας είναι στο 

σύνολο τους είναι γυναίκες 

4% 
100 

Ο δικαιούχος είναι νομικό 50 
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πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 

50% γυναίκες 

5 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί 

με τη φύση της πρότασης. 

Εξετάζεται η τυχόν ύπαρξη τίτλων 

σπουδών του υποψήφιου 

δικαιούχου. Σε περιπτώσεις 

εταιριών, αξιολογείται το σύνολο 

των εταίρων, και εξάγεται 

σταθμισμένη βαθμολόγηση. 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ 

4% 

100 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με 

τη φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 

τουλάχιστον 200 ωρών σχετική 

με το αντικείμενο της 

πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 

εκπαίδευση 
0 

6 

Επαγγελματική εμπειρία 

(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε 

αντικείμενο σχετικό με τη 

φύση της πρότασης) 

Αποδεδειγμένη απασχόληση σε 

αντικείμενο σχετικό με την φύση 

της πρότασης. Σε περιπτώσεις 

εταιριών, αξιολογείται το σύνολο 

των εταίρων, και εξάγεται 

σταθμισμένη βαθμολόγηση 

Κάθε έτος επαγγελματικής 

εμπειρίας βαθμολογείται με 

20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη 

4% 0 - 100 

7 

Συμμετοχή σε υφιστάμενα 

και τοπικά δίκτυα 

ομοειδών ή 

συμπληρωματικών 

επιχειρήσεων  

Συμμετοχή της επιχείρησης σε 

δίκτυα ομοειδών ή 

συμπληρωματικών επιχειρήσεων 

ΝΑΙ 

3% 

100 

ΌΧΙ 0 

8 

Δυνατότητα διάθεσης 

ιδίων κεφαλαίων για την 

έναρξη υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου 

Εξετάζεται η δυνατότητα του 

υποψήφιου δικαιούχου να 

χρηματοδοτήσει με ίδια κεφάλαια 

την ίδια συμμετοχή του στο 

επενδυτικό σχέδιο 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί 

της ιδιωτικής συμμετοχής 

*100%  

8%  0 - 100 

9 

Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη σύσταση 

της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Αξιολογείται το είδος της 

επιχείρησης 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 

4% 

100 

Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 

10 

Επεξεργασία πρώτων 

υλών παραγόμενων  με 

μεθόδους βάση 

προτύπου.  

Ποσοστό πρώτης ύλης που 

επεξεργάζεται ή παράγει ο ίδιος, 

πιστοποιημένης βιολογικής 

καλλιέργειας ή βιολογικής 

εκτροφής,  κ.λ.π., ή πρώτων υλών 

παραγόμενων βάσει προτύπου. 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30% 

5% 

100 

10%<πρώτη ύλη σε ποσοστό 

<30% 60 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10% 
30 

11 
Προστασία του 

περιβάλλοντος 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με 

την προστασία του περιβάλλοντος 

και την εξοικονόμηση ύδατος και 

ενέργειας 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή 

ίσο του 5% 
8% 

100 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με την προστασία του 

περιβάλλοντος μικρότερο του 

5% 

0 

12 

Εγκατάσταση συστημάτων 

περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (π.χ. ISO 

14.000, EMAS).  

Ύπαρξη ή πρόβλεψη συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης  

ΝΑΙ 

3% 

100 

ΌΧΙ 0 

13 

Καινοτόμος  χαρακτήρας 

της πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών.  

Εισαγωγή καινοτομιών στην 

παραγωγική διαδικασία  

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 

καινοτόμο  

5% 

100 

Η παραγωγική διαδικασία στο 

σύνολό της χαρακτηρίζεται ως 

νέα ή προηγμένη, ή  αφορά σε 

χρήση συστημάτων 

αυτοματισμού-ελέγχου-

καταγραφής δεδομένων στην 

παραγωγική διαδικασία  75 
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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 

14 
Αύξηση θέσεων 

απασχόλησης 

Εξετάζεται η δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης, με την υλοποίηση 

του επενδυτικού σχεδίου 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία 

άνω των δύο (2) νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) 

10% 

100 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία  

μίας έως 2 νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) 

60 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία 

έως μίας (1) νέας θέσης 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) 

30 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου δεν 

προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας 

0 

15 
Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης 

Εξετάζεται ο βαθμός κατά τον 

οποίο ο υπ. δικαιούχος έχει 

συμπληρώσει πλήρως, με 

σαφήνεια, ορθά και 

αποτελεσματικά τον υποβληθέντα 

φάκελο υποψηφιότητας. 

Σαφήνεια του περιεχομένου 

της πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

5% 

100 

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης αλλά πληρότητα ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

50 

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης  και ελλείψεις ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

16 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξετάζεται ο βαθμός ετοιμότητας 

για την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου, σε σχέση με 

την ύπαρξη ή όχι των 

απαιτούμενων αδειοδοτήσεων 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

10% 

100 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30 

17 Ρεαλιστικότητα και Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα και η 100*(αιτούμενο- 4% 100 
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αξιοπιστία του κόστους αξιοπιστία του κόστους, με βάση 

την σχέση αιτούμενου και 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

5 < 100*(αιτούμενο - 

εγκεκριμένο) /εγκεκριμένο ≤ 

10 60 

10 < 100*(αιτούμενο- 

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 

100*(αιτούμενο- 

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

18 

Χωροθέτηση της πράξης 

(σύμφωνα με την Οδηγία 

75/268/ΕΟΚ) 

Η επένδυση χωροθετείται σε 

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα 

χαρακτηριζόμενη ως Ορεινή ή 

μειονεκτική σύμφωνα με την 

οδηγία 75/268/ΕΟΚ 

Ορεινή 

5% 

100 

Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

19 

 Συσχέτιση της πρότασης 

με Έξυπνη Εξειδίκευση 

(RIS) 

Συσχέτιση της πρότασης με την 

Στρατηγική Έρευνας και 

Καινοτομίας για την Έξυπνη 

Εξειδίκευση (RIS3) στην 

Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Ναι 

5% 

100 

 

Όχι 0 

ΣΥΝΟΛΟ 100  

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 40  

 

 

 

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, Κ 1407/2013, ΚΥΑ 2986/25-11-2016 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης, έως 35 

δωματίων, που ήδη υφίστανται στα ορεινά ή μειονεκτικά τμήματα της περιοχής παρέμβασης, και οι οποίες 

κατά το παρελθόν είχαν ενταχθεί στην συντριπτική τους πλειονότητα σε προηγούμενα προγράμματα 

ενίσχυσης τοπικής εμβέλειας (LEADER, ΟΠΑΑΧ, κλπ.). Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που άμεσα συνδέονται με 

την πράξη, οι οποίες πληρούν και τους όρους του κοινοτικού και εθνικού θεσμικού πλαισίου 

(συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού εναλλακτικών μορφών τουρισμού, εφόσον συνδέονται με 

εκσυγχρονισμό καταλύματος), και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε καμία περίπτωση σε αύξηση της 

δυναμικότητας, ενώ μπορούν να υπαχθούν κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, ανεξαρτήτως 

λειτουργικής μορφής και τάξης, σύμφωνα με το άρθρο 5  της ΚΥΑ 2986/25-11-2016 (ΦΕΚ 3885/02-12-2016).  

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της λειτουργίας των υφιστάμενων επιχειρήσεων διανυκτέρευσης στα 

ορεινά και μειονεκτικά τμήματα της Ημαθίας, που κατά κύριο λόγο είναι μικρής δυναμικότητας και ως εκ 

τούτου χρήζουν υποστήριξης προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό 

περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Πρέπει ιδιαίτερα να τονισθεί η αναγκαιότητα 
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στήριξης των επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους (κυρίως στην 

περίοδο 2003-2010), οι οποίες αντιμετωπίζουν συνθήκες που διαφέρουν ριζικά σε σχέση με αυτές υπό τις 

οποίες σχεδιάσθηκαν, ενώ επιπλέον λόγο της δραστικής μείωσης του κύκλου εργασιών τους (ο οποίος 

αποτυπώνεται και στην δραστική μείωση του αριθμού των διανυκτερεύσεων), αδυνατούν να καλύψουν το 

σύνολο των δαπανών εκσυγχρονισμού τους (κύρια σε επίπεδο εξοπλισμού και προσφερόμενων υπηρεσιών), 

γεγονός που δυσχεραίνει εξαιρετικά την εκτέλεση των εργασιών τους. Η μείωση αυτή προέκυψε κύρια ως 

αποτέλεσμα του δραστικού περιορισμού της ζήτησης τουριστικών υπηρεσιών από εγχώριους καταναλωτές, 

προς τους οποίους σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα (σε ποσοστά που προσεγγίζουν το 90%) απευθύνεται η 

Ημαθία, χαρακτηριστικό κοινό σε μεγάλο βαθμό για την πλειονότητα των ορεινών τουριστικών προορισμών 

της χώρας. Η στήριξη αυτή μάλιστα είναι απαραίτητο να εξαντλεί όλες τις υφιστάμενες δυνατότητες, 

ανταποκρινόμενη έτσι στην δυσχερή οικονομική κατάσταση των δυνητικών ωφελουμένων, όπως αυτή 

συνήθως αποτυπώνεται και στα οικονομικά τους μεγέθη, η δυσμενής εξέλιξη των οποίων καθιστά εξαιρετικά 

δυσχερή την πρόσβαση τους σε προγράμματα ενίσχυσης πανελλήνιας εμβέλειας (όπως η πρόσφατη 

προκήρυξη του ΥΠΑΝ, το καλοκαίρι του 2016), καθώς επηρεάζουν αρνητικά την βαθμολογία τους, 

δημιουργώντας άνισο ανταγωνισμό σε σχέση με τουριστικούς προορισμούς που απευθύνονται και σε 

επισκέπτες του εξωτερικού. 

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του 

θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του κανόνα De Μinimis, καθώς και του Μέτρου 19 του Π.Α.Α. 

2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα. 

Παράλληλα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση είτε να υπάρχουν είτε να προβλέπονται μέσω του επενδυτικού 

σχεδίου, κατασκευές, διαμορφώσεις ή διαρρυθμίσεις που διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ. 

Προτεραιότητες της υπο-δράσης αποτελούν: 

1. Η ενίσχυση επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα πιστοποιημένα από 

αναγνωρισμένους φορείς του χώρου, όπως το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. 

2. Η υποστήριξη των πολύ μικρών μονάδων φιλοξενίας, δυναμικότητας έως 30 κλινών 

Βαρύτητα θα δοθεί σε επενδύσεις που: 

 είναι συμβατές με την τοπική αρχιτεκτονική , 

 προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα πιστοποιημένα από αναγνωρισμένους φορείς, 

 συνδυάζονται με δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού, 

 βρίσκονται σε περιοχές με σημαντικά φυσικά ή πολιτιστικά αξιοθέατα και μνημεία ή κοντά σε 

φυσιολατρικές / πολιτιστικές διαδρομές, και 

 προβλέπουν την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοπλισμού προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 65% του ενισχυόμενου κόστους, βάσει του Κ. 1407/2013. 

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της υποδράσης αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ_8 της 

παρούσας πρόσκλησης. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

 Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε επίπεδο Ποσοστό (%) σε 
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Υπομέτρου επίπεδο Τοπικού 

προγράμματος 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός 
461.538,46 7,83% 6,54% 

Δημόσια Δαπάνη 300.000,00 7,70% 5,94% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 161.538,46 8,07% 8,07% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Δημοτικές/τοπικές κοινότητες της περιοχής παρέμβασης, χαρακτηρισμένες ως ορεινές ή μειονεκτικές, 

σύμφωνα με την Οδηγία 75/268/ΕΟΚ. 

Δικαιούχοι 

Υφιστάμενες επιχειρήσεις (Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν 

επενδύσεις σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής) 

προσφοράς υπηρεσιών διανυκτέρευσης, έως 35 δωματίων, νόμιμα λειτουργούσες, οι οποίες έως την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης έχουν κλείσει τρεις ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις, 

λειτουργικών μορφών που προβλέπονται στην ΚΥΑ 2986/25-11-2016 (ΦΕΚ 3885/Β/02-12-2016), οι οποίες 

βρίσκονται εγκατεστημένες σε δημοτικές/τοπικές κοινότητες χαρακτηρισμένες ως ορεινές ή μειονεκτικές, 

σύμφωνα με την Οδηγία 75/268/ΕΟΚ. 

Κριτήρια Επιλογής 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(ΚΛΙΜΑΚΑ 0-

100) 

1 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος 

που εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης ) 

Σκοπιμότητα σε σχέση με τους 

στόχους και τις προτεραιότητες 

της Τοπικής Στρατηγικής 

 Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

10% 

100 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 

0 

2 
Προτεραιότητες υπο-

δράσης 19.2.2.3 

Εξετάζεται ο βαθμός κατά τον 

οποίο εξυπηρετούνται οι 2 

προτεραιότητες που θέτονται 

στην συγκεκριμένη υπο-δράση 

(προσφορά προϊόντων και 

υπηρεσιών, πιστοποιημένων π.χ. 

από το Ξενοδοχειακό 

Επιμελητήριο Ελλάδος κ.α., και 

στήριξη επιχειρήσεων 

δυναμικότητας μικρότερης των 

30 κλινών). 

Εξυπηρετούνται και οι 2 

προτεραιότητες της υπο-δράσης 

4% 

100 

Εξυπηρετείται η μία εκ των 2 

προτεραιοτήτων της υπο-δράσης 
50 

3 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ηλικία του επενδυτή ≤ των 35 

ετών. Σε περιπτώσεις εταιριών, 

αξιολογείται η τυχόν κάλυψη 

από εταίρους / μετόχους που 

πληρούν το συγκεκριμένο 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

νέος ≤ 35 ετών (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι 

της οποίας είναι στο σύνολο τους 

νέοι ≤ 35 ετών 

4% 100 
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κριτήριο. Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο 

το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 

ετών 

50 

4 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος είναι γυναίκα. Σε 

περιπτώσεις εταιριών, 

αξιολογείται η τυχόν κάλυψη 

από εταίρους / μετόχους που 

πληρούν το συγκεκριμένο 

κριτήριο.  

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 

είναι στο σύνολο τους είναι 

γυναίκες 
4% 

100 

Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο 

το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50 

5 

Τίτλοι σπουδών σχετικοί 

με την φύση της 

πρότασης 

Εξετάζεται η τυχόν ύπαρξη 

τίτλων σπουδών του υποψήφιου 

δικαιούχου, σχετικών με την 

φύση της πρότασης. Σε 

περιπτώσεις εταιριών, 

αξιολογείται το σύνολο των 

εταίρων, και εξάγεται 

σταθμισμένη βαθμολόγηση. 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ  

4% 

100 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 

φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 

τουλάχιστον 200 ωρών σχετική 

με το αντικείμενο της πρότασης  50 

Καμία εκ των παραπάνω 

εκπαίδευση  0 

6 

Συμμετοχή σε 

υφιστάμενα και τοπικά 

δίκτυα ομοειδών ή 

συμπληρωματικών 

επιχειρήσεων 

Συμμετοχή της επιχείρησης σε 

δίκτυα ομοειδών ή 

συμπληρωματικών 

επιχειρήσεων 

ΝΑΙ 

4% 

100 

ΌΧΙ 0 

7 

Δυνατότητα διάθεσης 

ιδίων κεφαλαίων για την 

έναρξη υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου 

Εξετάζεται η δυνατότητα του 

υποψήφιου δικαιούχου να 

χρηματοδοτήσει με ίδια 

κεφάλαια την ιδιωτική 

συμμετοχή του στο επενδυτικό 

σχέδιο 

 Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί 

της ιδιωτικής συμμετοχής *100% 
8% 0-100 

8 
Προστασία 

περιβάλλοντος 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με 

την προστασία του 

περιβάλλοντος και την 

εξοικονόμηση ύδατος και 

ενέργειας 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με 

την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή ίσο 

του 5%  8% 100 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με 

την προστασία του 

περιβάλλοντος μικρότερο του 5%  0 

9 

Καινοτόμος  χαρακτήρας 

της πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών  

Αξιολογείται ο καινοτόμος 

χαρακτήρας της πρότασης  

Οργανωτική καινοτομία / 

καινοτομία στο προϊόν ή στην 

διαχείριση και λειτουργία 

4% 100 

10 
Αύξηση θέσεων 

απασχόλησης  

Εξετάζεται η δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης, με την υλοποίηση 

του επενδυτικού σχεδίου 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία άνω 

των δύο (2) νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας)  
5% 

100  

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία  μίας 

έως 2 νέων θέσεων απασχόλησης 

σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας) 

60  
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Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία έως 

μίας (1) νέας θέσης απασχόλησης 

σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας) 

30  

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου δεν 

προβλέπεται δημιουργία θέσεων 

εργασίας 

0 

11 
Συμβατότητα με την 

τοπική αρχιτεκτονική 

Εκτίμηση του βαθμού κατά τον 

οποίο το κτίριο είναι συμβατό 

με την τοπική αρχιτεκτονική 

Διατηρητέο ή παραδοσιακό 

κτίριο 
3% 

100 

Παραδοσιακός οικισμός  50 

12 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και 

ποιοτικών σημάτων 

Ύπαρξη ή πρόβλεψη συστήματος 

διαχείρισης ή ποιοτικών 

σημάτων και προτύπων 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων / προτύπων  

5% 
100 

 

13 

Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξετάζεται ο βαθμός 

ετοιμότητας για την υλοποίηση 

του επενδυτικού σχεδίου, σε 

σχέση με την ύπαρξη ή όχι των 

απαιτούμενων αδειοδοτήσεων 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών  

8% 

100 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών  

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες  

30 

14 
 Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης 

Εξετάζεται ο βαθμός κατά τον 

οποίο ο υπ. δικαιούχος έχει 

συμπληρώσει πλήρως, με 

σαφήνεια, ορθά και 

αποτελεσματικά τον 

υποβληθέντα φάκελο 

υποψηφιότητας. 

– Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

8% 

100 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 

αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  

και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

15 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα και 

η αξιοπιστία του κόστους, με 

βάση την σχέση αιτούμενου και 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

100*(αιτούμενο- 

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

6% 

100 

5 < 100*(αιτούμενο - 

εγκεκριμένο) /εγκεκριμένο ≤ 10 60 

10 < 100*(αιτούμενο- 

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 

100*(αιτούμενο- 

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

16 

Παροχή 

συμπληρωματικών 

υπηρεσιών / προϊόντων 

  Εξετάζεται η προσφορά 

συμπληρωματικών υπηρεσιών, 

σε σχέση με την κύρια 

δραστηριότητα φιλοξενίας 

Δυνατότητα παροχής 

συμπληρωματικών υπηρεσιών 

και δραστηριοτήτων σε σχέση με 

την κύρια δραστηριότητα (π.χ. 

κατάλυμα και παροχή 

δραστηριοτήτων εναλλακτικού 

τουρισμού)  

9% 

100  

 

17 
Συσχέτιση της πρότασης 

με Έξυπνη Εξειδίκευση 

Η επένδυση περιλαμβάνεται 

στις Προτεραιότητες και στον 
ΝΑΙ 6% 100 
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(RIS) Σχεδιασμό της Στρατηγικής 

Έρευνας και Καινοτομίας για την 

Έξυπνη Εξειδίκευση της 

Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας 

ΌΧΙ 0 

ΣΥΝΟΛΟ 100  

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 40  

 

 

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* Καν. (ΕΕ) 1407/2013, Άρθρο 17§1β και Άρθρο 19 Καν.(ΕΕ) 1305/2013, ΚΥΑ 
543/34450/24.3.2017, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η προτεινόμενη υπο-δράση αναφέρεται στην ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της οικοτεχνίας και των 

πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, με γνώμονα την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του αγροτικού 

πληθυσμού. Περιλαμβάνει δύο κατηγορίες επενδύσεων: 

Α) Επενδύσεις στον τομέα των οικοτεχνιών, για την παραγωγή προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής, τα οποία 

παράγονται από τη μεταποίηση μικρής κλίμακας αγροτικών προϊόντων από τον επαγγελματία αγρότη, στη 

μονάδα προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής και τα οποία προορίζονται για τα σημεία διάθεσης.  

Τα είδη των προϊόντων που μπορούν να παραχθούν είναι: 

Α. Προϊόντα δημητριακών π.χ. πλιγούρι, μπομπότα, 

Β. Αρτοσκευάσματα πχ παξιμάδια φρυγανιές, αρτίδια, σταφιδόψωμα, κριτσίνια, βουτήματα, λουκουμάδες με 

μέλι, κουλούρια, λαγάνες, διπυρίτης άρτος (γαλέτα) φύλλο κρούστας, σφολιάτα, πίτες (αλμυρές και γλυκές), 

Γ. Ζυμαρικά π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες, λαζάνια, ξυνόχονδρος 

Δ. Γλυκίσματα π.χ. χαλβάς με σιμιγδάλι, σάμαλι, ραβανί, 

Ε. 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, προιόντα από σουσάμι 

ΣΤ. Προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα που έχουν προστεθεί αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, 

αιθέρια έλαια, κ.α. σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων 

Ζ. Προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι, επιτραπέζιες ελιές, πάστες ελιάς, 

τουρσιά, σάλτσες. 
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Η. Αποξηραμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά φυτά 

Θ. Προϊόντα με μέλι που έχουν προστεθεί ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκος κ.α. τρόφιμα. 

Ι. Γαλακτοκομικά προϊόντα, π.χ. τυρί, βούτυρο, γιαούρτι. 

ΙΑ. Λοιπά τρόφιμα, π.χ. ξύδι, χυμοί φρούτων και λαχανικών σε συσκευασία έως ενός (1) λίτρου. 

ΙΒ Προϊόντα σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο 

Η Μεταποίηση είναι πάντοτε μικρής κλίμακας. Η έδρα της οικοτεχνίας ορίζεται είτε στην αγροτική κατοικία του 

παραγωγού ή/και στην αγροτική του εκμετάλλευση, ενώ η διάθεση μπορεί να πραγματοποιείται μέσα από την 

έδρα της μονάδας προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής, σε περιοδικές τοπικές διοργανώσεις (όπως 

εμποροπανηγύρεις και δημοτικές εκδηλώσεις), σε λαϊκές αγορές, σε αγορές παραγωγών και σε επιχειρήσεις 

λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης.   

Β) Επενδύσεις στον τομέα των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, τα οποία αποτελούν αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις και διαθέτουν 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 οικοτεχνική μεταποίηση. Παράλληλα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες εκπαιδευτικού 

χαρακτήρα, δραστηριότητες πρόληψης και προάσπισης της υγείας, αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και 

υπηρεσίες φιλοξενίας, σε μονάδες έως 10 δωματίων και 40 κλινών. Η ελάχιστη ενιαία του έκταση είναι τα 5 

στρέμματα, ή τα 4 στρέμματα στην περίπτωση αγροκτημάτων σε ορεινές περιοχές (Οδηγία 81/645/ΕΟΚ) ή σε 

περιοχές με φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα (άρθρο 32 ΕΚ 1305/2013). Το φυτικό κεφάλαιο 

θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 είδη φυτικής παραγωγής, το ζωικό κεφάλαιο να χαρακτηρίζεται από 

ποικιλομορφία και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 ΜΜΖ, οι χώροι εστίασης και παραγωγής γευμάτων να 

πληρούν τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σημειώνεται ότι σε 

κάθε περίπτωση γεωργικής δραστηριότητας, θα πρέπει να πληρούνται οι όροι της πολλαπλής συμμόρφωσης, 

όπως κάθε φορά ισχύουν. 

Στόχος της υπο-δράσης είναι η ενίσχυση της μικρής κλίμακας επιχειρηματικότητας στον αγροτικό χώρο, η 

δημιουργία εναλλακτικών πηγών εσόδων για τους επαγγελματίες αγρότες, η προώθηση δραστηριοτήτων 

προσθήκης αξίας στην πρωτογενή παραγωγή, καθώς και η αξιοποίηση παραδοσιακών τεχνικών και μεθόδων 

παραγωγής, οι οποίες προάγουν την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος.  

Οι ενισχύσεις καλύπτουν όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την πράξη, οι οποίες πληρούν και τους 

όρους του κοινοτικού και εθνικού θεσμικού πλαισίου. 

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του 

θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του Π.Α.Α. 2014-2020, καθώς και της ΚΥΑ 

543/34450/24.3.2017, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 

πρόγραμμα. Παράλληλα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση είτε να υπάρχουν είτε να προβλέπονται μέσω του 

επενδυτικού σχεδίου, κατασκευές, διαμορφώσεις ή διαρρυθμίσεις που διευκολύνουν την προσβασιμότητα 

των ΑμεΑ. 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται έως 65% του ενισχυόμενου κόστους στις περιπτώσεις πράξεων που είναι 

επιλέξιμες βάση του άρθρου 19 του ΚΑΝ ΕΕ 1305/2013, και στο 50% στις περιπτώσεις πράξεων που είναι 

επιλέξιμες βάση του άρθρου 17 του ΚΑΝ ΕΕ 1305/2013. 

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της υποδράσης αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ_8 της 

παρούσας πρόσκλησης. 
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Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Υπομέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Τοπικού προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 123.076,92 2,09% 1,74% 

Δημόσια Δαπάνη 80.000,00 2,05% 1,58% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 43.076,92 2,15% 2,15% 

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 Οικοτεχνιών 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 απόφασης έγκρισης πράξης. 

Κριτήρια Επιλογής 

Α/

Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤ

Α (%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤ

Η-ΣΗ 

(ΚΛΙΜΑΚΑ 

0-100) 

1 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι 

του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης ) 

 Εξετάζεται η σκοπιμότητα σε σχέση 

με τους στόχους και τις 

προτεραιότητες της Τοπικής 

Στρατηγικής 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση  

10% 

100 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  

30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0 

2 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ηλικία του επενδυτή ≤ των 35 ετών. 

Σε περιπτώσεις συνεργασιών, 

αξιολογείται η τυχόν κάλυψη από 

εταίρους του συγκεκριμένου 

κριτηρίου. 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 

στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών  
7% 

100 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 ετών  

50 

3 

Προώθηση 

γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος είναι γυναίκα. Σε 

περιπτώσεις συνεργασιών, 

αξιολογείται η τυχόν κάλυψη από 

εταίρους, του συγκεκριμένου 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 

στο σύνολο τους είναι γυναίκες  

7% 100 
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κριτηρίου..  Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες  

50 

4 

Τίτλοι Σπουδών 

σχετικοί με τη φύση 

της πρότασης  

Εξετάζεται η τυχόν ύπαρξη τίτλων 

σπουδών του υποψήφιου 

δικαιούχου, σχετικών με την φύση 

της πρότασης. Σε περιπτώσεις 

συνεργασιών, αξιολογείται το 

σύνολο των εταίρων, και εξάγεται 

σταθμισμένη βαθμολόγηση. 

 Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 

8% 

100 

 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση 

της πρότασης ή επαγγελματική 

κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 

σχετική με το αντικείμενο της 

πρότασης  

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση  0 

5 

Επαγγελματική 

εμπειρία 

(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε 

αντικείμενο σχετικό 

με τη φύση της 

πρότασης)  

Αποδεδειγμένη απασχόληση σε 

αντικείμενο σχετικό με την φύση 

της πρότασης.  

Κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας 

βαθμολογείται με 20 μονάδες - 

μέγιστο τα 5 έτη 

6% 0 – 100 

6 

Δυνατότητα διάθεσης 

ιδίων κεφαλαίων για 

την έναρξη 

υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου 

Εξετάζεται η δυνατότητα του 

υποψήφιου δικαιούχου να 

χρηματοδοτήσει με ίδια κεφάλαια 

την ιδιωτική συμμετοχή του στο 

επενδυτικό σχέδιο 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 

ιδιωτικής συμμετοχής *100%  
7%  0 - 100 

7 

Επεξεργασία πρώτων 

υλών παραγόμενων 

με μεθόδους  βάσει 

προτύπων 

Ποσοστό των προς επεξεργασία 

πρώτων υλών, οι οποίες 

παράγονται με μεθόδους βάση 

προτύπων 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30% 

8% 

100 

10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό <30% 60 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10% 30 

8 
Προστασία 

περιβάλλοντος 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 

προστασία του περιβάλλοντος και 

την εξοικονόμηση ύδατος και 

ενέργειας 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 

προστασία του περιβάλλοντος 

μεγαλύτερο ή ίσο του 5%  
8% 

100 

 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 

προστασία του περιβάλλοντος 

μικρότερο του 5% 0 

9 

Σαφήνεια και 

πληρότητα της 

πρότασης  

Εξετάζεται ο βαθμός κατά τον οποίο 

ο υπ. δικαιούχος έχει συμπληρώσει 

πλήρως, με σαφήνεια, ορθά και 

αποτελεσματικά τον υποβληθέντα 

φάκελο υποψηφιότητας. 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

8% 

100 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 

αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 

ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα 

για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

10 

Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξετάζεται ο βαθμός ετοιμότητας 

για την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου, σε σχέση με την ύπαρξη ή 

όχι των απαιτούμενων 

αδειοδοτήσεων 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών  

8% 

100 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών  

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες  

30 

11 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα και η 

αξιοπιστία του κόστους, με βάση 

100*(αιτούμενο- 

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 
5% 

100 
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κόστους την σχέση αιτούμενου και 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 
5 < 100*(αιτούμενο - εγκεκριμένο) 

/εγκεκριμένο ≤ 10 60 

10 < 100*(αιτούμενο- 

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 

100*(αιτούμενο- 

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

12 

Χωροθέτηση της 

πράξης (σύμφωνα με 

την Οδηγία 

75/268/ΕΟΚ) 

Η επένδυση χωροθετείται σε 

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα 

χαρακτηριζόμενη ως Ορεινή ή 

μειονεκτική σύμφωνα με την οδηγία 

75/268/ΕΟΚ 

Ορεινή  

5% 

100 

Μειονεκτική  50 

Λοιπές περιοχές 0 

13 

Συσχέτιση της 

πρότασης με Έξυπνη 

Εξειδίκευση (RIS)  

Η επένδυση περιλαμβάνεται στις 

Προτεραιότητες και στον Σχεδιασμό 

της Στρατηγικής Έρευνας και 

Καινοτομίας για την Έξυπνη 

Εξειδίκευση της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας 

ΝΑΙ 

8% 

100 

ΌΧΙ 0 

14 
Πρόβλεψη ενεργειών 

δράσεων προβολής  

Εξετάζεται η ύπαρξη και η 

αξιοπιστία του σχεδίου προώθησης 

και επικοινωνίας 

ΝΑΙ 
5% 

100 

ΟΧΙ 0 

ΣΥΝΟΛΟ 100  

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 40  

 

Τίτλος Δράσης  Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής. 

Κωδικός Δράσης 19.2.3 

Τίτλος υπο-δράσης Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με 
αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν. 

Κωδικός υπο-

δράσης 

19.2.3.1 

Νομική βάση* Άρθρα 17§1β και 59§3 Καν.(ΕΕ) 1305/2013 
Ακολουθείται η κοινοτική και εθνική νομοθεσία που είναι σε ισχύ σε κάθε τομέα και 

κατά περίπτωση (π.χ. προστασία περιβάλλοντος, συνθήκες υγιεινής, κ.λπ.). 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτής της δράσης καλύπτει επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα στοιχεία, οι οποίες 

αφορούν αποκλειστικά την μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται 

στο παράρτημα Ι της Συνθήκης, εκτός από τα προϊόντα αλιείας, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν (εντός του 

Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ενδεικτικά, επιλέξιμοι είναι οι 

κλάδοι κρέατος – πουλερικών – κουνελιών, αυγών, γάλακτος, σηροτροφίας και σαλιγκαριών, ζωοτροφών, 

δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων (εκτός της ίδρυσης ελαιοτριβείων), ανθέων, σπόρων και 

πολλαπλασιαστικού υλικού, οίνου και αμπελουργίας, οπωροκηπευτικών και ξηρών καρπών, φαρμακευτικών 

και αρωματικών φυτών, ξυδιού, μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης, με την εξαίρεση των γενετικώς 

τροποποιημένων προϊόντων (εκτός ζωοτροφών). 

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις 

μονάδων και δραστηριότητας, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, καθιστώντας τα 

πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Επιπλέον, επιδιώκεται η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης 
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νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, ενώ παράλληλα είναι καθοριστική η 

διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.  

Επιλέξιμες θα είναι οι άμεσα συνδεδεμένες δαπάνες με την πράξη, οι οποίες πληρούν και τους όρους του 

κοινοτικού και εθνικού θεσμικού πλαισίου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει έως 600.000 €, σύμφωνα 

με ειδικότερους όρους που θα προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος.  

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% των επιλέξιμων δαπανών, βάση των όσων αναφέρονται στο Παράρτημα 

ΙΙ του Καν (ΕΕ) 1305/2013. 

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της υποδράσης αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ_8 της 

παρούσας πρόσκλησης.  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.  
Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Υπομέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Τοπικού 

προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 1.600.000,00 27,13% 22,69% 

Δημόσια Δαπάνη 800.000,00 20,54% 15,84% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 800.000,00 39,97% 39,97% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Δικαιούχοι 

Υφιστάμενες νόμιμα λειτουργούσες ή υπό σύσταση, πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια 

της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να 

υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 

Κριτήρια Επιλογής 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤ

Α (%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤ

Η-ΣΗ 

(ΚΛΙΜΑΚΑ 

0-100) 

1 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος 

που εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης ) 

Σκοπιμότητα σε σχέση με τους 

στόχους και τις προτεραιότητες 

της Τοπικής Στρατηγικής 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 

5% 

100 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που αφορούν 

στην υπο-δράση 

0 



29 
 

2 

Ο δικαιούχος είναι κατά 

κύριο επάγγελμα αγρότης 

ή εταιρικό σχήμα αγροτών 

Εξετάζεται η ύπαρξη της ιδιότητας 

του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη 

για τον υποψήφιο δικαιούχο. Σε 

περιπτώσεις εταιριών, 

αξιολογείται η κάλυψη του 

κριτηρίου από το σύνολο των 

εταίρων / μετόχων. 

ΝΑΙ 

4% 

100 

ΌΧΙ 0 

3 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ηλικία του επενδυτή ≤ των 35 

ετών. Σε περιπτώσεις εταιριών, 

αξιολογείται η τυχόν κάλυψη από 

εταίρους / μετόχους που πληρούν 

το συγκεκριμένο κριτήριο. 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 

στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 

4% 

100 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 

ετών 

50 

4 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος είναι γυναίκα. Σε 

περιπτώσεις εταιριών, 

αξιολογείται η τυχόν κάλυψη από 

εταίρους / μετόχους που πληρούν 

το συγκεκριμένο κριτήριο.  

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 

στο σύνολο τους γυναίκες 
4% 

100 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50 

5 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί 

με τη φύση της πρότασης. 

Εξετάζεται η τυχόν ύπαρξη τίτλων 

σπουδών του υποψήφιου 

δικαιούχου. Σε περιπτώσεις 

εταιριών, αξιολογείται το σύνολο 

των εταίρων, και εξάγεται 

σταθμισμένη βαθμολόγηση. 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ 

4% 

100 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 

φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 

τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με 

το αντικείμενο της πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 

εκπαίδευση 
0 

6 

Επαγγελματική εμπειρία 

(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε 

αντικείμενο σχετικό με τη 

φύση της πρότασης) 

Αποδεδειγμένη απασχόληση σε 

αντικείμενο σχετικό με την φύση 

της πρότασης. Σε περιπτώσεις 

εταιριών, αξιολογείται το σύνολο 

των εταίρων, και εξάγεται 

σταθμισμένη βαθμολόγηση 

Κάθε έτος επαγγελματικής 

εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη 

4% 0 - 100 

7 

Συμμετοχή σε υφιστάμενα 

και τοπικά δίκτυα 

ομοειδών ή 

συμπληρωματικών 

επιχειρήσεων  

Συμμετοχή της επιχείρησης σε 

δίκτυα ομοειδών ή 

συμπληρωματικών επιχειρήσεων 

ΝΑΙ 

3% 

100 

ΌΧΙ 0 

8 

Δυνατότητα διάθεσης 

ιδίων κεφαλαίων για την 

έναρξη υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου 

Εξετάζεται η δυνατότητα του 

υποψήφιου δικαιούχου να 

χρηματοδοτήσει με ίδια κεφάλαια 

την ιδιωτική συμμετοχή του στο 

επενδυτικό σχέδιο 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 

ιδιωτικής συμμετοχής *100%  
6%  0 - 100 

9 

Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη σύσταση 

της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Αξιολογείται το είδος της 

επιχείρησης 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 

4% 

100 

Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0 

10 

Επεξεργασία πρώτων 

υλών παραγόμενων  με 

μεθόδους βάση 

προτύπου.  

Ποσοστό πρώτης ύλης που 

επεξεργάζεται ή παράγει ο ίδιος, 

πιστοποιημένης βιολογικής 

καλλιέργειας ή βιολογικής 

εκτροφής, κ.λ.π. ή πρώτων υλών 

παραγόμενων βάσει προτύπου. 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30% 

5% 

100 

10%<πρώτη ύλη σε ποσοστό <30% 60 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10% 

30 

11 

Εγκατάσταση συστημάτων 

περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (π.χ. ISO 

Ύπαρξη ή πρόβλεψη συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης  

ΝΑΙ 
3% 

100 

ΌΧΙ 0 
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14.000, EMAS).  

12 
Προστασία του 

περιβάλλοντος 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με 

την προστασία του περιβάλλοντος 

και την εξοικονόμηση ύδατος και 

ενέργειας 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 

προστασία του περιβάλλοντος 

μεγαλύτερο ή ίσο του 5% 
7% 

100 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 

προστασία του περιβάλλοντος 

μικρότερο του 5% 0 

13 

Καινοτόμος  χαρακτήρας 

της πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών.  

Εισαγωγή καινοτομιών στην 

παραγωγική διαδικασία  

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 

καινοτόμο  

5% 

100 

Η παραγωγική διαδικασία στο 

σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα ή 

προηγμένη, ή  αφορά σε χρήση 

συστημάτων αυτοματισμού-

ελέγχου-καταγραφής δεδομένων 

στην παραγωγική διαδικασία  75 

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 

14 
Αύξηση θέσεων 

απασχόλησης 

Εξετάζεται η δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης, με την υλοποίηση 

του επενδυτικού σχεδίου 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

άνω των δύο (2) νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας) 

10% 

100 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία  

μίας έως 2 νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας) 

60 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

έως μίας (1) νέας θέσης 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας) 

30 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου δεν προβλέπεται 

δημιουργία θέσεων εργασίας 

0 

15 Εξασφάλιση πρώτων υλών 

Ποσοστό της ποσότητας πρώτης 

ύλης επί του συνόλου των 

πρώτων υλών που ο φορέας έχει 

εξασφαλίσει από ίδια παραγωγή  

Ποσοστό επί του συνόλου της 

ποσότητας πρώτης ύλης που ο 

φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία 

παραγωγή  

5% 0 - 100 

16 
Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης 

Εξετάζεται ο βαθμός κατά τον 

οποίο ο υπ. δικαιούχος έχει 

συμπληρώσει πλήρως, με 

σαφήνεια, ορθά και 

αποτελεσματικά τον υποβληθέντα 

φάκελο υποψηφιότητας. 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

5% 

100 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 

αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  

και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

0 

17 Ετοιμότητα έναρξης Εξετάζεται ο βαθμός ετοιμότητας Εξασφάλιση του συνόλου των 8% 100 
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υλοποίησης της πρότασης για την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου, σε σχέση με 

την ύπαρξη ή όχι των 

απαιτούμενων αδειοδοτήσεων 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

18 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα και η 

αξιοπιστία του κόστους, με βάση 

την σχέση αιτούμενου και 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

100*(αιτούμενο- 

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

4% 

100 

5 < 100*(αιτούμενο - εγκεκριμένο) 

/εγκεκριμένο ≤ 10 60 

10 < 100*(αιτούμενο- 

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 

100*(αιτούμενο- 

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

19 

Χωροθέτηση της πράξης 

(σύμφωνα με την Οδηγία 

75/268/ΕΟΚ) 

Η επένδυση χωροθετείται σε 

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα 

χαρακτηριζόμενη ως Ορεινή ή 

μειονεκτική σύμφωνα με την 

οδηγία 75/268/ΕΟΚ 

Ορεινή 

5% 

100 

Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

20 

 Συσχέτιση της πρότασης 

με Έξυπνη Εξειδίκευση 

(RIS) 

Συσχέτιση της πρότασης με την 

Στρατηγική Έρευνας και 

Καινοτομίας για την Έξυπνη 

Εξειδίκευση (RIS3) στην 

Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Ναι 

5% 

100 

 

Όχι 0 

 ΣΥΝΟΛΟ   100  

 ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ   40  

 

 

 

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* Άρθρα 14 και 22 Καν.(ΕΕ) 651/2014, Άρθρο 19 Καν.(ΕΕ) 1305/2013, ΚΥΑ 2986/25-11-
2016 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Μέσω της παρούσας δράσης προβλέπεται η ενίσχυση του συνόλου των δράσεων υποστήριξης και ανάπτυξης 

του τουριστικού τομέα, η σημαντικότητα του οποίου είναι εξαιρετικά μεγάλη για την περιοχή παρέμβασης. 

Περιλαμβάνει επενδύσεις: 

 ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού, υποδομών διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

ΚΥΑ 2986/25-11-2016, 
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 ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού χώρων εστίασης και αναψυχής και παραδοσιακών 

καφενείων, 

 ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

τουρισμού της υπαίθρου όπως επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, 

οικοτουρισμού, πολιτιστικού τουρισμού, ιαματικού τουρισμού, ιππικού τουρισμού κλπ), επιχειρήσεις 

ειδικών μορφών τουρισμού (extreme sports, αναρρίχηση, παραπέντε, καταδύσεις, paint ball, κλπ), 

χώρων γευσιγνωσίας, χώρων αθλοπαιδιών κλπ.,  

 ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων προσφοράς υποστηρικτικών προς τον 

τουρισμό υπηρεσιών, όπως γραφεία ταξιδίων, ταξιδιωτικά πρακτορεία, υπηρεσίες κρατήσεων και 

συναφείς δραστηριότητες, 

Στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014, η ενίσχυση παρέχεται μόνο σε αρχικές 

επενδύσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 49 του άρθρου 2 του Καν (ΕΕ) 651/2014. 

Επιλέξιμες θα είναι οι άμεσα συνδεδεμένες δαπάνες με την πράξη, οι οποίες πληρούν και τους όρους του 

κοινοτικού και εθνικού θεσμικού πλαισίου. Στόχος της δράσης είναι η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 

με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουριστικό τομέα, προκειμένου: 

 να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι τουριστικοί πόροι στην βάση της αναζήτησης πολλαπλασιαστικών 

επιδράσεων στο τοπικό τουριστικό κύκλωμα,  

 να ενισχυθεί η διαφοροποίηση της τοπικής αγροτικής οικονομίας μέσω της δυνατότητας του 

αγροτικού πληθυσμού να δραστηριοποιηθεί σε νέες δραστηριότητες, και  

 να εμπλουτισθεί το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, διαμέσου της έμφασης στην γαστρονομία, με 

προφανείς θετικές επιπτώσεις για το σύνολο της τοπικής οικονομίας. 

Κατά την εφαρμογή θα πρέπει είτε να υπάρχουν είτε να προβλέπονται μέσω του επενδυτικού σχεδίου, 

κατασκευές, διαμορφώσεις ή διαρρυθμίσεις και κάθε μορφής παρεμβάσεις που διευκολύνουν την 

προσβασιμότητα των ΑμεΑ. 

Επιπλέον προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδύσεις που: 

 είναι συμβατές με την τοπική αρχιτεκτονική, υποστηρίζοντας την αξιοποίηση διατηρητέων και 

παραδοσιακών κτιρίων, καθώς και την ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών,  

 συνδυάζονται με δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού 

 προβλέπουν την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την υποσημείωση ότι στις 

περιπτώσεις χρήσης του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 δεν είναι επιλέξιμες οι ενισχύσεις για 

παραγωγή ενέργειας και επομένως ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει έως 600.000 €, 

ενώ στις περιπτώσεις άυλης πράξης ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει στις 100.000 

ευρώ, σύμφωνα με ειδικότερους όρους που θα προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του 

προγράμματος.  

Στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 η ένταση της ενίσχυσης παρέχεται βάση 

του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Κ 651/2014), και ανέρχεται σε 55% για Μικρές και Πολύ Μικρές 

επιχειρήσεις 

Στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 η ενίσχυση ανέρχεται στο 65% στις 

περιπτώσεις Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο, που λειτουργούν έως 

5 έτη, χωρίς διανομή κερδών, βάση του άρθρου 22 του Καν (ΕΕ) 651/2014, όπως ορίζεται αναλυτικά στην 

πρόσκληση.  
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Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δύναται να είναι επιλέξιμος και στα δύο ανωτέρω άρθρα του Κανονισμού, 

έχει την δυνατότητα να επιλέξει ένα από τα δύο. 

 

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της υποδράσης αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ_8 της 

παρούσας πρόσκλησης. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Υπομέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Τοπικού 

προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 818.181,82 13,87% 11,60% 

Δημόσια Δαπάνη 450.000,00 11,55% 8,91% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 368.181,82 18,40% 18,40% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Δικαιούχοι 

Υφιστάμενες νόμιμα λειτουργούσες ή υπό σύσταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της 

σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να 

υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ 

της Επιτροπής 

Κριτήρια Επιλογής 

Α/

Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤ

Α (%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗ

ΣΗ 

(ΚΛΙΜΑΚΑ 0-

100) 

1 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος 

που εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης ) 

 Σκοπιμότητα σε σχέση με 

τους στόχους και τις 

προτεραιότητες της Τοπικής 

Στρατηγικής 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση  

7% 

100 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  

30% των στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

0 

2 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ηλικία του επενδυτή ≤ των 

35 ετών. Σε περιπτώσεις 

εταιριών, αξιολογείται η 

τυχόν κάλυψη από εταίρους 

/ μετόχους που πληρούν το 

συγκεκριμένο κριτήριο. 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 

35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι 

μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους 

νέοι ≤ 35 ετών 
4% 

100 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 

το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 

50%  νέοι ≤ 35 ετών 

50 
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3 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος είναι γυναίκα. 

Σε περιπτώσεις εταιριών, 

αξιολογείται η τυχόν 

κάλυψη από εταίρους / 

μετόχους που πληρούν το 

συγκεκριμένο κριτήριο..  

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι 

μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους 

είναι γυναίκες 
4% 

100 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 

το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 

50% γυναίκες 

50 

4 

Προώθηση  

επιχειρηματικότητας 

ανέργων  

Εξετάζεται η ιδιότητα του 

ανέργου για τον υποψήφιο 

δικαιούχο. Σε περιπτώσεις 

εταιριών, αξιολογείται το 

σύνολο των εταίρων και 

εξάγεται σταθμισμένη 

βαθμολόγηση. 

Άνεργοι πάνω από 3 χρόνια  

4% 

100  

Άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

5 

Προώθηση 

επιχειρηματικότητας  

συλλογικών φορέων 

(Συνεταιρισμοί, 

ΚοινΣΕΠ, κ.ά.) 

Εξετάζεται ο συλλογικός 

χαρακτήρας του υποψήφιου 

δικαιούχου. 

ΝΑΙ 

5% 

100 

ΟΧΙ 

0 

6 

Τίτλοι Σπουδών 

σχετικοί με τη φύση 

της πρότασης. 

Εξετάζεται η τυχόν ύπαρξη 

τίτλων σπουδών του 

υποψήφιου δικαιούχου, 

σχετικών με τη φύση της 

πρότασης. Σε περιπτώσεις 

εταιριών, αξιολογείται το 

σύνολο των εταίρων, και 

εξάγεται σταθμισμένη 

βαθμολόγηση. 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ  

4% 

100  

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της 

πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση 

τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το 

αντικείμενο της πρότασης  50  

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση  

 
0  

 

7 

Επαγγελματική 

εμπειρία 

(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε 

αντικείμενο σχετικό με 

τη φύση της πρότασης) 

Αποδεδειγμένη απασχόληση 

σε αντικείμενο σχετικό με 

την φύση της πρότασης. Σε 

περιπτώσεις εταιριών, 

αξιολογείται το σύνολο των 

εταίρων, και εξάγεται 

σταθμισμένη βαθμολόγηση. 

Κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας 

βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο 

τα 5 έτη  

 

 

 

4% 0 – 100  

 

 

 

8 

Συμμετοχή σε 

υφιστάμενα και τοπικά 

δίκτυα ομοειδών ή 

συμπληρωματικών 

επιχειρήσεων 

Συμμετοχή της επιχείρησης 

σε δίκτυα ομοειδών ή 

συμπληρωματικών 

επιχειρήσεων 

ΝΑΙ 

3% 

100 

ΌΧΙ 0 

9 

Δυνατότητα διάθεσης 

ιδίων κεφαλαίων για 

την έναρξη υλοποίησης 

του επενδυτικού 

σχεδίου 

Εξετάζεται η δυνατότητα του 

υποψήφιου δικαιούχου να 

χρηματοδοτήσει με ίδια 

κεφάλαια την ιδιωτική 

συμμετοχή του στο 

επενδυτικό σχέδιο 

 Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 

ιδιωτικής συμμετοχής *100% 
5%  0 - 100 

10 
Προστασία 

περιβάλλοντος 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με την προστασία του 

περιβάλλοντος και την 

εξοικονόμηση ύδατος και 

ενέργειας 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 

προστασία του περιβάλλοντος 

μεγαλύτερο ή ίσο του 5%  
7% 

100  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 

προστασία του περιβάλλοντος μικρότερο 

του 5%  0  

11 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και 

ποιοτικών σημάτων 

Ύπαρξη ή πρόβλεψη 

συστήματος διαχείρισης ή 

ποιοτικών σημάτων και 

προτύπων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 

ποιοτικών σημάτων / προτύπων  

 

5% 
100 

 

12 

Καινοτόμος  

χαρακτήρας της 

πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

Αξιολογείται ο καινοτόμος 

χαρακτήρας της πρότασης  

Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία στο 

προϊόν ή στην διαχείριση και λειτουργία 
3% 100 
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τεχνολογιών  

13 
Αύξηση θέσεων 

απασχόλησης 

Εξετάζεται η δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης, με 

την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία άνω 

των δύο (2) νέων θέσεων απασχόλησης 

σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)  

5% 

100 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία  μίας 

έως 2 νέων θέσεων απασχόλησης σε 

Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)  

60 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία έως 

μίας (1) νέας θέσης απασχόλησης σε 

Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)  

30 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου δεν προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας 

0 

14 
Συμβατότητα με την 

τοπική αρχιτεκτονική 

Εκτίμηση του βαθμού κατά 

τον οποίο το κτίριο είναι 

συμβατό με την τοπική 

αρχιτεκτονική 

Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο 

5% 

100 

Παραδοσιακός οικισμός  50  

15 

Σαφήνεια και 

πληρότητα της 

πρότασης 

Εξετάζεται ο βαθμός κατά 

τον οποίο ο υπ. δικαιούχος 

έχει συμπληρώσει πλήρως, 

με σαφήνεια, ορθά και 

αποτελεσματικά τον 

υποβληθέντα φάκελο 

υποψηφιότητας. 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

8% 

100  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 

πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 

ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

16 

Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξετάζεται ο βαθμός 

ετοιμότητας για την 

υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου, σε σχέση με την 

ύπαρξη ή όχι των 

απαιτούμενων 

αδειοδοτήσεων 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών   

8% 

100 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών  
60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές 

για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.  

30 

17 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα 

και η αξιοπιστία του 

κόστους, με βάση την σχέση 

αιτούμενου και 

εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού. 

100*(αιτούμενο- 

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

5% 

100 

5 < 100*(αιτούμενο - εγκεκριμένο) 

/εγκεκριμένο ≤ 10 60 

10 < 100*(αιτούμενο- 

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 

100*(αιτούμενο- 

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

18 

Παροχή 

συμπληρωματικών 

υπηρεσιών / 

προϊόντων 

  Εξετάζεται η προσφορά 

συμπληρωματικών 

υπηρεσιών, σε σχέση με την 

κύρια δραστηριότητα 

φιλοξενίας 

Δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών 

υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε σχέση 

με την κύρια δραστηριότητα (π.χ. 

κατάλυμα και παροχή δραστηριοτήτων 

εναλλακτικού τουρισμού)  

4%  

100 

 

19 

Χωροθέτηση της 

πράξης (σύμφωνα με 

την Οδηγία 

75/268/ΕΟΚ) 

Η επένδυση χωροθετείται σε 

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα 

χαρακτηριζόμενη ως Ορεινή 

ή μειονεκτική, σύμφωνα με 

την οδηγία 75/268/ΕΟΚ 

Ορεινή  

5% 

100 

Μειονεκτική  50 

Λοιπές περιοχές 0 
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20 

Συσχέτιση της 

πρότασης με Έξυπνη 

Εξειδίκευση (RIS) 

Η επένδυση περιλαμβάνεται 

στις Προτεραιότητες και 

στον Σχεδιασμό της 

Στρατηγικής Έρευνας και 

Καινοτομίας για την Έξυπνη 

Εξειδίκευση της 

Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας 

ΝΑΙ 

5% 

100 

ΌΧΙ 0 

ΣΥΝΟΛΟ 100  

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 40  

 

 

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 1

η
 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, Άρθρα 14 και 22 Καν.(ΕΕ) 651/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Μέσω της παρούσας υπο-δράσης δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης/δημιουργίας νέων ή 

ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων, για την παραγωγή ειδών διατροφής μετά την α’ 

μεταποίηση, καθώς και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον μεταποιητικό τομέα. Οι δραστηριότητες 

που θα δοθεί προτεραιότητα να ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης αφορούν σε τομείς που παρουσιάζουν 

ανάπτυξη στην περιοχή παρέμβασης, όπως είναι η παραγωγή τροφίμων, η κατασκευή μηχανημάτων και ειδών 

εξοπλισμού για επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, η κατασκευή προϊόντων για τις επιχειρήσεις της 

βιομηχανίας ξύλου, κλπ. 

Επιπλέον, δύνανται να ενισχυθούν επιχειρηματικά σχέδια που θα αφορούν σε μονάδες παραγωγής ειδών 

παραδοσιακής τέχνης, μικρές παραδοσιακές δημιουργικές βιοτεχνίες, που σχετίζονται με προϊόντα 

(κατασκευή προϊόντων κλωστοϋφαντουργικής, ένδυσης, από δέρμα – ξύλο, παραγωγή σαπουνιών, κεραμικών, 

επίπλων, κοσμημάτων, παιχνιδιών κλπ) και βιοτεχνικών μονάδων (ξύλου, μεταλλικών προϊόντων κλπ) για την 

ενίσχυση του εναλλακτικού εισοδήματος  των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης. 

Στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 η ενίσχυση παρέχεται μόνο σε αρχικές 

επενδύσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 49 του άρθρου 2 του Καν (ΕΕ) 651/2014. 

Στόχος της δράσης είναι, η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, η δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή 

τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του 

πληθυσμού στην ύπαιθρο, με παράλληλη ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική 

οικονομία, με γνώμονα πάντοτε την δημιουργία βιώσιμων και πολυλειτουργικών αγροτικών περιοχών, 

συνεισφέροντας στην ποιότητα ζωής, την ελκυστικότητα και την ήπια ανάπτυξη τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα 

δοθεί σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, διευκολύνοντας (κατά το δυνατόν) την πρόσβαση 
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τους στην επιχειρηματική δράση. 

Κατά την υλοποίηση τους, επιδιώκεται η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών 

αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις της 

περιοχής παρέμβασης για εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών 

ρύπων, στοιχεία τα οποία στο σύνολο τους προσφέρουν ασφαλείς βάσεις για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και 

επιτυχή παρουσία στην αγορά. 

Επιλέξιμες θα είναι οι άμεσα συνδεδεμένες δαπάνες με την πράξη, οι οποίες πληρούν και τους όρους του 

κοινοτικού και εθνικού θεσμικού πλαισίου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει έως 600.000 €, σύμφωνα 
με ειδικότερους όρους που θα προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος.  

Στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 η ένταση ενίσχυσης παρέχεται βάση του 

Περιφερειακού χάρτη ενισχύσεων, και ανέρχεται σε 55% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις. 

Στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 η ενίσχυση ανέρχεται στο 65% στις 

περιπτώσεις Πολύ Μικρών και Μικρών επιχειρήσεων μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο, που λειτουργούν έως 

5 έτη, χωρίς διανομή κερδών, βάση του άρθρου 22 του Καν (ΕΕ) 651/2014 όπως ορίζεται αναλυτικά στην 

πρόσκληση. 

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δύναται να είναι επιλέξιμος και στα δύο ανωτέρω άρθρα του Κανονισμού, 

έχει την δυνατότητα να επιλέξει ένα από τα δύο. 

 

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της υποδράσης αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ_8 της 

παρούσας πρόσκλησης. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Υπομέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Τοπικού προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 727.272,73 12,33% 10,31% 

Δημόσια Δαπάνη 400.000,00 10,27% 7,92% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 327.272,73 16,35% 16,35% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Δικαιούχοι 

Υφιστάμενες νόμιμα λειτουργούσες ή υπό σύσταση, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της 

σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να 

υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ 

της Επιτροπής. 
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Κριτήρια Επιλογής 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(ΚΛΙΜΑΚΑ 0-

100) 

1 

Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος 

που εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της 

πρότασης )  

 Σκοπιμότητα σε σχέση με τους 

στόχους και τις προτεραιότητες 

της Τοπικής Στρατηγικής 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση  

7% 

100 

Συσχέτιση με το 70% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

70 

Συσχέτιση με το 30% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

30 

Συσχέτιση με ποσοστό 

μικρότερο του  30% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0 

2 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ηλικία του επενδυτή ≤ των 35 

ετών. Σε περιπτώσεις εταιριών, 

αξιολογείται η τυχόν κάλυψη από 

εταίρους / μετόχους του 

συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 

είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 

μέτοχοι της οποίας είναι στο 

σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών  

4% 

100 

Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 

50%  νέοι ≤ 35 ετών  

50 

3 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος είναι γυναίκα. Σε 

περιπτώσεις εταιριών, 

αξιολογείται η κάλυψη του 

κριτηρίου από εταίρους / 

μετόχους που πληρούν το 

συγκεκριμένο κριτήριο. 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 

είναι γυναίκα (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 

μέτοχοι της οποίας είναι στο 

σύνολο τους είναι γυναίκες  

4% 

100 

Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 

50% γυναίκες  

50 

4 

Προώθηση  

επιχειρηματικότητας 

ανέργων  

 Εξετάζεται η ιδιότητα του 

ανέργου για τον υποψήφιο 

δικαιούχο. Σε περιπτώσεις 

εταιριών, αξιολογείται το σύνολο 

των εταίρων και εξάγεται 

σταθμισμένη βαθμολόγηση 

Άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 

 

4% 

100 

 

Άνεργοι έως 3 χρόνια  50 

5 

Προώθηση 

επιχειρηματικότητας σε 

ΑΜΕΑ 

Εξετάζεται εάν ο υποψήφιος 

δικαιούχος είναι ΑΜΕΑ. Σε 

περιπτώσεις εταιριών, 

αξιολογείται η κάλυψη του 

κριτηρίου από εταίρους/μετόχους 

που κατέχουν ποσοστό 

μεγαλύτερο του 50% του 

εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου. 

ΝΑΙ 

4% 

100 

ΟΧΙ 

0 

6 

Προώθηση 

επιχειρηματικότητας  

συλλογικών φορέων 

(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, 

κ.ά.) 

Εξετάζεται ο συλλογικός 

χαρακτήρας του υποψήφιου 

δικαιούχου. 

ΝΑΙ 

4% 
100 

ΟΧΙ 

0 

7 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί 

με τη φύση της πρότασης  

Εξετάζεται η τυχόν ύπαρξη τίτλων 

σπουδών του υποψήφιου 
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ  5% 

100 
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δικαιούχου, σχετικών με την 

φύση της πρότασης. Σε 

περιπτώσεις εταιριών, 

αξιολογείται το σύνολο των 

εταίρων, και εξάγεται 

σταθμισμένη βαθμολόγηση. 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με 

τη φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 

τουλάχιστον 200 ωρών 

σχετική με το αντικείμενο της 

πρότασης  50  

Καμία εκ των παραπάνω 

εκπαίδευση  0  

8 

Επαγγελματική εμπειρία 

(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε 

αντικείμενο σχετικό με τη 

φύση της πρότασης) 

Αποδεδειγμένη απασχόληση σε 

αντικείμενο σχετικό με την φύση 

της πρότασης. Σε περιπτώσεις 

εταιριών, αξιολογείται το σύνολο 

των εταίρων, και εξάγεται 

σταθμισμένη βαθμολόγηση. 

Κάθε έτος επαγγελματικής 

εμπειρίας βαθμολογείται με 

20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη 

5% 

0 - 100 

9 

Συμμετοχή σε 

υφιστάμενα και τοπικά 

δίκτυα ομοειδών ή 

συμπληρωματικών 

επιχειρήσεων 

Συμμετοχή της επιχείρησης σε 

δίκτυα ομοειδών ή 

συμπληρωματικών επιχειρήσεων 

ΝΑΙ 

3% 

100 

ΟΧΙ 0 

10 

Δυνατότητα διάθεσης 

ιδίων κεφαλαίων για την 

έναρξη υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου 

Εξετάζεται η δυνατότητα του 

υποψήφιου δικαιούχου να 

χρηματοδοτήσει με ίδια 

κεφάλαια την ιδιωτική συμμετοχή 

του στο επενδυτικό σχέδιο 

 Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων 

επί της ιδιωτικής συμμετοχής 

*100% 

7%  0 - 100 

11 
Προστασία 

περιβάλλοντος 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με 

την προστασία του 

περιβάλλοντος και την 

εξοικονόμηση ύδατος και 

ενέργειας 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή 

ίσο του 5%  
8% 

100  

Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με την προστασία του 

περιβάλλοντος μικρότερο του 

5%  0  

12 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και 

ποιοτικών σημάτων  

Ύπαρξη ή πρόβλεψη συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης ή 

συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας. 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων / προτύπων   

5% 
100 

 

13 

Καινοτόμος  χαρακτήρας 

της πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών  

Εισαγωγή καινοτομιών στην 

παραγωγική διαδικασία ή στην 

διαδικασία διάθεσης. 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 

καινοτόμο  

8% 

100 

 

Η παραγωγική διαδικασία στο 

σύνολό της χαρακτηρίζεται ως 

νέα ή προηγμένη, ή  αφορά σε 

χρήση συστημάτων 

αυτοματισμού-ελέγχου-

καταγραφής δεδομένων στην 

παραγωγική διαδικασία  

 75  

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  

14 
Αύξηση θέσεων 

απασχόλησης  

Εξετάζεται η δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης, με την υλοποίηση 

του επενδυτικού σχεδίου  

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία 

5% 100 
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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) 

60 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία 

έως μίας (1) νέας θέσης 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) 

30 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου δεν 

προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας 

0 

15 
 Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης 

Εξετάζεται ο βαθμός κατά τον 

οποίο ο υπ. δικαιούχος έχει 

συμπληρώσει πλήρως, με 

σαφήνεια, ορθά και 

αποτελεσματικά τον 

υποβληθέντα φάκελο 

υποψηφιότητας. 

Σαφήνεια του περιεχομένου 

της πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά   

5% 

100 

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης αλλά πληρότητα ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

50 

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης  και ελλείψεις ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

16 

Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της 

πρότασης  

Εξετάζεται ο βαθμός ετοιμότητας 

για την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου, σε σχέση 

με την ύπαρξη ή όχι των 

απαιτούμενων αδειοδοτήσεων 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών  

8% 

100 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών  

60 

Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες  

30 

17 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα και η 

αξιοπιστία του κόστους, με βάση 

την σχέση αιτούμενου και 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

100*(αιτούμενο- 

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

6% 

100 

5 < 100*(αιτούμενο - 

εγκεκριμένο) /εγκεκριμένο ≤ 

10 60 

10 < 100*(αιτούμενο- 

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

30 30 

100*(αιτούμενο- 

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 

30 0 

18 

Χωροθέτηση της πράξης 

(σύμφωνα με την Οδηγία 

75/268/ΕΟΚ)  

Η επένδυση χωροθετείται σε 

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα 

χαρακτηριζόμενη ως Ορεινή ή 

Ορεινή 

3% 

100 

Μειονεκτική 50 
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μειονεκτική, σύμφωνα με την 

οδηγία 75/268/ΕΟΚ 
Λοιπές περιοχές 0 

19 

 Συσχέτιση της πρότασης 

με Έξυπνη Εξειδίκευση 

(RIS) 

Η επένδυση περιλαμβάνεται στις 

Προτεραιότητες και στον 

Σχεδιασμό της Στρατηγικής 

Έρευνας και Καινοτομίας για την 

Έξυπνη Εξειδίκευση της 

Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας 

ΝΑΙ 

5% 

100 

ΌΧΙ 0 

ΣΥΝΟΛΟ 100  

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 40  

 

 

Τίτλος Δράσης  Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 

Κωδικός Δράσης 19.2.6 

Τίτλος υπο-δράσης Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και 
εμπορία δασικών προϊόντων 

Κωδικός υπο-

δράσης 

19.2.6.2 

Νομική βάση* Άρθρα 21 & 26 καν.(ΕΕ) 1305/2013, Καν. (ΕΕ) 1407/2013 
Ακολουθείται η κοινοτική και εθνική νομοθεσία που είναι σε ισχύ κατά περίπτωση. 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Μέσω της παρούσας υπο-δράσης δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης σε επενδύσεις σε δασοκομικές 

τεχνολογίες, οι οποίες εφαρμόζονται στην επεξεργασία, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων, 

αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία τους. Στις επενδύσεις αυτές συγκαταλέγεται κάθε παρέμβαση που 

σχετίζεται με την ανάπτυξη και οργάνωσης της επεξεργασίας και εμπορίας δασικών προϊόντων, αποκλειστικά 

μέχρι το στάδιο της βιομηχανικής μεταποίησης, μη περιλαμβανομένης αυτής.  

Μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης, 

αποφλοίωσης, πελέκησης, σχίσης, κορμοτεμαχισμού, ξήρανσης και αποθήκευσης ξυλείας, 

συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής πρώτης ύλης/υλικών για παραγωγή ενέργειας.  

Περιλαμβάνεται επίσης κάθε επένδυση που συνεισφέρει στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης δασικών 

πόρων, την τυποποίηση των τελικών προϊόντων, την συσκευασία τους όταν αυτό είναι εφικτό (π.χ. καύσιμη 

ξυλεία πολύ μικρών και μικρών διαστάσεων) και τη διάθεσή τους στην αγορά. Οι επενδύσεις που αφορούν 

χρήση ξυλείας ως πρώτης ύλης ή παραγωγής ενέργειας περιορίζονται σε όλες τις εργασίες εκμετάλλευσης που 

προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν όλες όσες είναι άμεσα 

συνδεδεμένες με την πράξη, οι οποίες πληρούν και τους όρους του κοινοτικού και εθνικού θεσμικού πλαισίου. 

Αναλυτικά βλ. άρθρο 4 ΙΙΙ και ειδικότερα το σημείο Ε της πρόσκλησης. 

Η υπο-δράση αφορά αποκλειστικά επενδύσεις για τις οποίες αποδεικνύεται η βιωσιμότητα τους, με τον 

μέγιστο όγκο ξύλου ανά επένδυση να είναι τα 5.000 κυβικά μέτρα ανά έτος, με ανώτατο απόλυτο όριο τα 

10.000 κυβικά μέτρα στρογγυλής ξυλείας εισόδου για πριόνιση. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000€, σύμφωνα 
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με ειδικότερους όρους που θα προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος.  

Τα ποσοστά στήριξης ανέρχονται έως το 65% των επιλέξιμων δαπανών, βάση του Παραρτήματος ΙΙ του 

Καν.(ΕΕ) 1305/2013. 

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της υποδράσης αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ_8 της 

παρούσας πρόσκλησης. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

 Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Υπομέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Τοπικού προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 100.000,00 1,69% 1,42% 

Δημόσια Δαπάνη 65.000,00 1,67% 1,29% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 35.000,00 1,75% 1,75% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης. 

Δικαιούχοι 

Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε ιδιώτες διαχειριστές δασικής γης (δασοκτήμονες, δασοκαλλιεργητές, 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δήμους και τις ενώσεις τους οι οποίοι υποχρεωτικά πρέπει να εμπίπτουν στις 

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) όπως ορίζονται στην Ενωσιακή Νομοθεσία, καθώς και σε Μ.Μ.Ε. με 

σκοπό επενδύσεις για τους ανωτέρω σκοπούς. 

Κριτήρια Επιλογής 

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 
(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(ΚΛΙΜΑΚΑ 0-

100) 

1 

Σκοπιμότητα της 
πρότασης (Ειδικοί ή 
στρατηγικοί στόχοι του 
τοπικού 
προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της 
πρότασης) 

 Σκοπιμότητα σε σχέση με τους 
στόχους και τις προτεραιότητες 
της Τοπικής Στρατηγικής 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση  

7% 

100 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 

0 

2 
Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ηλικία του επενδυτή ≤ των 35 
ετών. Σε περιπτώσεις εταιριών, 
αξιολογείται η τυχόν κάλυψη 
από εταίρους / μετόχους που 
πληρούν το συγκεκριμένο 
κριτήριο. 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) 

ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 

είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 

ετών 
5% 

100 

Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό 

του κεφάλαιο το κατέχουν σε 

50 
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ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%  

νέοι ≤ 35 ετών 

3 
Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος είναι γυναίκα. Σε 
περιπτώσεις εταιριών, 
αξιολογείται η τυχόν κάλυψη 
από εταίρους / μετόχους που 
πληρούν το συγκεκριμένο 
κριτήριο.  

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 

είναι στο σύνολο τους είναι 

γυναίκες 
5% 

100 

Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το μετοχικό/εταιρικό 

του κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% 

γυναίκες 

50 

4 
Προώθηση  
επιχειρηματικότητας 
ανέργων 

Εξετάζεται το διάστημα 
ανεργίας του δικαιούχου. Σε 
περιπτώσεις εταιριών, 
εξετάζεται ο κάθε εταίρος / 
μέτοχος, και εξάγεται 
σταθμισμένη βαθμολόγηση. 

Άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 

5% 

100 

Άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

5 
Τίτλοι Σπουδών 
σχετικοί με τη φύση 
της πρότασης 

Εξετάζεται η τυχόν ύπαρξη 
τίτλων σπουδών του 
υποψήφιου δικαιούχου, 
σχετικών με τη φύση της 
πρότασης. Σε περιπτώσεις 
εταιριών, αξιολογείται το 
σύνολο των εταίρων, και 
εξάγεται σταθμισμένη 
βαθμολόγηση. 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 

5% 

100 
 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 

φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 

τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με 

το αντικείμενο της πρότασης 50 

Καμία εκ των παραπάνω 

εκπαίδευση 0 

6 

Επαγγελματική 
εμπειρία 
(Προηγούμενη 
αποδεδειγμένη 
απασχόληση σε 
αντικείμενο σχετικό με 
τη φύση της πρότασης) 

Αποδεδειγμένη απασχόληση σε 
αντικείμενο σχετικό με την 
φύση της πρότασης. Σε 
περιπτώσεις εταιριών, 
αξιολογείται το σύνολο των 
εταίρων, και εξάγεται 
σταθμισμένη βαθμολόγηση. 

Κάθε έτος επαγγελματικής 

εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη  

6% 

0 - 100 
 

7 

Δυνατότητα διάθεσης 
ιδίων κεφαλαίων για 
την έναρξη 
υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου 

Εξετάζεται η δυνατότητα του 
υποψήφιου δικαιούχου να 
χρηματοδοτήσει με ίδια 
κεφάλαια την ιδιωτική 
συμμετοχή του στο επενδυτικό 
σχέδιο 

 Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί 

της ιδιωτικής συμμετοχής *100% 
10%  0 - 100 

8 

Ποσοστό δαπανών 
σχετικών με την 
εξοικονόμηση 
ενέργειας 

Αξιολογείται η επένδυση που 
συνδέεται με την εξοικονόμηση 
ενέργειας 

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 

20% 

7% 

100 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

9 

Εφαρμογή 
συστημάτων 
διαχείρισης και 
ποιοτικών σημάτων 

Ύπαρξη ή πρόβλεψη 
συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ή συστήματος 
Διασφάλισης Ποιότητας 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων / προτύπων  

7% 
100 

 

10 

Καινοτόμος  
χαρακτήρας της 
πρότασης/ Χρήση 
καινοτομίας και νέων 
τεχνολογιών 

Εισαγωγή καινοτομιών στην 
παραγωγική διαδικασία ή στην 
διαδικασία διάθεσης 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 

καινοτόμο 

8% 

100 
 

Η παραγωγική διαδικασία στο 

σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα 

ή προηγμένη, ή  αφορά σε χρήση 

συστημάτων αυτοματισμού-

ελέγχου-καταγραφής δεδομένων 

στην παραγωγική διαδικασία 75 

Η συσκευασία και η παρουσίαση 

των προϊόντων είναι νέα ή 

προηγμένη  ή γίνεται εισαγωγή 

μιας σημαντικά βελτιωμένης 

διαδικασίας παραγωγής για τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση, το 50 
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αποτέλεσμα της οποίας είναι 

σημαντικό σε σχέση με τον όγκο 

παραγωγής της, την ποιότητα των 

προϊόντων ή το κόστος 

παραγωγής της 

11 
Αύξηση θέσεων 
απασχόλησης 

Εξετάζεται η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, με την 
υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται 

η δημιουργία άνω των δύο (2) 

νέων θέσεων απασχόλησης σε 

Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας)  

10% 

100 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται 

η δημιουργία  μίας έως 2 νέων 

θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)  

60 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται 

η δημιουργία έως μίας (1) νέας 

θέσης απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)  

30 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου δεν 

προβλέπεται δημιουργία θέσεων 

εργασίας 

0 

12 
Σαφήνεια και 
πληρότητα της 
πρότασης   

Εξετάζεται ο βαθμός κατά τον 
οποίο ο υπ. δικαιούχος έχει 
συμπληρώσει πλήρως, με 
σαφήνεια, ορθά και 
αποτελεσματικά τον 
υποβληθέντα φάκελο 
υποψηφιότητας. 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

5% 

100 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 

αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  

και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

0 

13 
Ετοιμότητα έναρξης 
υλοποίησης της 
πρότασης 

Εξετάζεται ο βαθμός 
ετοιμότητας για την υλοποίηση 
του επενδυτικού σχεδίου, σε 
σχέση με την ύπαρξη ή όχι των 
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

8% 

100 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες 

30 

14 
Ρεαλιστικότητα και 
αξιοπιστία του 
κόστους 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα και 
η αξιοπιστία του κόστους, με 
βάση την σχέση αιτούμενου και 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

100*(αιτούμενο- 

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

6% 

100 

5 < 100*(αιτούμενο - εγκεκριμένο) 

/εγκεκριμένο ≤ 10 60 

10 < 100*(αιτούμενο- 

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 

100*(αιτούμενο- 

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

15 
Συσχέτιση της 
πρότασης με Έξυπνη 
Εξειδίκευση (RIS) 

Η επένδυση περιλαμβάνεται 
στις Προτεραιότητες και στον 
Σχεδιασμό της Στρατηγικής 
Έρευνας και Καινοτομίας για την 
Έξυπνη Εξειδίκευση της 
Περιφέρειας Κεντρικής 

ΝΑΙ 

6% 

100 

ΌΧΙ 0 
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Μακεδονίας 

ΣΥΝΟΛΟ 100  

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 40  

Τίτλος Δράσης  Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

Κωδικός Δράσης 19.2.7 

Τίτλος υπο-δράσης 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* Καν.(ΕΕ) 1407/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η υπο-δράση αφορά στη δημιουργία συνεργατικού μηχανισμού που θα συμπεριλαμβάνει επιχειρήσεις οι 

οποίες με τις δραστηριότητες που ασκούν είτε εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα είτε μπορούν να 

υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις του αγροτικού και τουριστικού τομέα, αλλά και κάθε άλλου τομέα. 

Αξιοποιώντας τις υπηρεσίες εταιριών logistics, λογιστικής υποστήριξης, πληροφοριακών εφαρμογών, 

συμβούλων επιχειρήσεων, κλπ., θα υλοποιήσουν δράσεις δημιουργίας και προώθησης τουριστικών 

υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό, αξιοποιώντας και προωθώντας την σύνδεση του 

παραγωγικού ιστού με τον τουριστικό τομέα, ενώ παράλληλα θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους, 

αξιοποιώντας τις οικονομίες κλίμακας που μπορεί να δημιουργήσει η οργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και 

η χρήση κοινών εγκαταστάσεων. 

Η αναγκαιότητα του Δικτύου προκύπτει από τη διαπίστωση ότι οι επιχειρήσεις λόγω του μικρομεσαίου 

μεγέθους τους έχουν ανάγκη υποστήριξης σε πολλαπλά επίπεδα, διευκολύνοντας την παραγωγική τους 

διαδικασία αλλά και τις διοικητικές / οργανωτικές τους λειτουργίες. Επιδιώκεται η εισαγωγή μίας νοοτροπίας 

συνεργατικότητας, μέσα από την οποία θα προαχθεί η συν-ενέργεια, η οποία θα επιτρέψει την βελτίωση της 

αποδοτικότητας των πόρων και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται. 

Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την ίδρυση του δικτύου και την 

υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, οι οποίες πληρούν και τους όρους του κοινοτικού και εθνικού 

θεσμικού πλαισίου. 

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του 

θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του Π.Α.Α. 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα. 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 65,00% για την ενίσχυση των επενδυτικών προτάσεων (με την χρήση του 

κανόνα deminimis). 

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της υποδράσης αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ_8 της 

παρούσας πρόσκλησης.  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα 
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Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Υπομέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Τοπικού προγράμματος 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός 
23.076,92 0,39% 0,33% 

Δημόσια Δαπάνη 15.000,00 0,39% 0,30% 

Ιδιωτική 

Συμμετοχή 
8.076,92 0,40% 0,40% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Δικαιούχοι 

Σχήματα συνεργασίας επιχειρήσεων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος 

και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα μέλη των συνεργασιών 

(αποκλειστικά μη γεωργοί) δύναται να είναι μόνο επιχειρήσεις ομοειδών ή συμπληρωματικών προϊόντων. 

Κριτήρια Επιλογής 

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤ
Α (%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(ΚΛΙΜΑΚΑ 0-

100) 

1 

Σκοπιμότητα της 
πρότασης (Ειδικοί ή 
στρατηγικοί στόχοι 
του τοπικού 
προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με 
την υλοποίηση της 
πρότασης ) 

Εξετάζεται η 
σκοπιμότητα σε σχέση 
με τους στόχους και τις 
προτεραιότητες της 
Τοπικής Στρατηγικής 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 

10 

100 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% 

των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 
0 

2 
Αξιολόγηση 
συνεργατικού 
σχηματισμού 

Αξιολογείται ο αριθμός 
των μελών της 
συνεργασίας.  

Για κάθε μέλος δίδονται 10 βαθμοί -  

μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενων μελών 

10  

20% 
20 - 100 

 

3 

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

Αξιολογείται η εμπειρία 
του επικεφαλής εταίρου 
στην υλοποίηση 
αντίστοιχων 
συνεργατικών δράσεων 
κατά το παρελθόν 

ΝΑΙ 

10% 

100 

ΟΧΙ 0 

4 
Ικανότητα, εμπειρία 
και αξιοπιστία των 
μελών  του δικτύου   

Αξιολογείται η 
ικανότητα και η 
εμπειρία των μελών, ως 
προς την υλοποίηση 
συνεργατικών δράσεων 

Ποσοστό >50% των μελών της συνεργασίας 

έχει συμμετάσχει σε άλλο σχήμα 

συνεργασίας  

 15% 

100 

Ποσοστό <50% των μελών της συνεργασίας 

έχει συμμετάσχει σε άλλο σχήμα 

συνεργασίας  

0 

5 
Σαφήνεια και 
πληρότητα της 
πρότασης 

Εξετάζεται ο βαθμός 
κατά τον οποίο ο υπ. 
δικαιούχος έχει 
συμπληρώσει πλήρως, 
με σαφήνεια, ορθά και 
αποτελεσματικά τον 
υποβληθέντα φάκελο 
υποψηφιότητας. 

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης 

και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

20% 

–100 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 

πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 0 
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ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

6 

Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης 
επένδυσης 

Εξετάζεται η 
ρεαλιστικότατα του 
προβλεπόμενου 
χρονοδιαγράμματος, σε 
σχέση με την φύση και 
το μέγεθος του έργου 
που προτίθεται να 
υλοποιήσει η 
συνεργασία, καθώς και 
ο ορθός προσδιορισμός 
των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και 

το μέγεθος του έργου 

10% 

50 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους 

φάσεων υλοποίησης του έργου 

50 

7 
Ρεαλιστικότητα και 
αξιοπιστία του 
κόστους 

Εξετάζεται η 
ρεαλιστικότητα και η 
αξιοπιστία του κόστους, 
με βάση την σχέση 
αιτούμενου και 
εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού. 

100*(αιτούμενο- εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 

≤ 5 

15% 

100 

5 < 100*(αιτούμενο - εγκεκριμένο) 

/εγκεκριμένο ≤ 10 60 

10 < 100*(αιτούμενο- 

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 

100*(αιτούμενο- εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 

> 30 0 

ΣΥΝΟΛΟ 100  

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 40  

 

 

Τίτλος Δράσης  Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

Κωδικός Δράσης 19.2.7 

Τίτλος υπο-δράσης Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την 
ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών  

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.7.7 

Νομική βάση* Καν.(ΕΕ) 1407/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η δράση αφορά στη λειτουργία άτυπων δικτύων μεταξύ ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού 

τομέα προκειμένου να υλοποιήσουν από κοινού δράσεις δημιουργίας βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών.  

Μέσω της υπο-δράσης στοχεύεται η βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης στην τοπική αγορά 

και επιδιώκεται η αναβάθμιση (σε όρους περιεχομένου και αποτελεσματικότητας) των βραχέων αλυσίδων διανομής. Έτσι, 

αναμένεται να δημιουργηθούν νέοι τρόποι και ευκαιρίες πώλησης για προϊόντα, να προσελκυσθούν νέοι τύποι αγοραστών 

και να προαχθεί η συνεργασία και η διασύνδεση των τομέων της γεωργίας, της μεταποίησης και του τουρισμού. Παράλληλα, 

αναμένεται να προκύψει μείωση του κενού που παρατηρείται ανάμεσα στην τιμή παραγωγού και στην τελική τιμή και να 

ενισχυθεί η σύνδεση του τελικού καταναλωτή με τον παραγωγό. Προάγεται έτσι μία νοοτροπία κοινής δράσης και 

συνεργασίας σε ευρύ πλαίσιο, η οποία παράλληλα προσφέρει στον τελικό καταναλωτή την ευκαιρία να προμηθευθεί 

προϊόντα με αυξημένη αξία (σχέση τιμής και προσφερομένων) και άριστη ποιότητα, τα οποία παράγονται με βιώσιμο τρόπο. 

Μπορεί να έχει την μορφή της μικρής αλυσίδας εφοδιασμού η οποία θα διασφαλίζει – κυρίως – την διακίνηση και τον 

ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων που διακινεί, τα οποία φυσικά θα προέρχονται από τα μέλη του. 
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Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 65,00% για την ενίσχυση των επενδυτικών προτάσεων (με την χρήση του κανόνα deminimis). 

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της υποδράσης αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ_8 της παρούσας 

πρόσκλησης.  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Υπομέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

Τοπικού προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 23.076,92 0,39% 0,33% 

Δημόσια Δαπάνη 15.000,00 0,39% 0,30% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 8.076,92 0,40% 0,40% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Δικαιούχοι 

Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και θα διαθέτουν 

εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα. 

Κριτήρια Επιλογής 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(ΚΛΙΜΑΚΑ 0-

100) 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του 
τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση 
της πρότασης) 

Εξετάζεται η σκοπιμότητα σε σχέση με 
τους στόχους και τις προτεραιότητες της 
Τοπικής Στρατηγικής  

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση  

10% 

100 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 

0 

2 
Αξιολόγηση συνεργατικού 
σχηματισμού 

Αξιολογείται ο αριθμός των μελών της 
συνεργασίας.  

Για κάθε μέλος δίδονται 10 

βαθμοί -  μέγιστος αριθμός 

βαθμολογούμενων μελών 10  

20% 20 - 100 

3 

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

Αξιολογείται η εμπειρία του 
επικεφαλούς εταίρου στην υλοποίηση 
αντίστοιχων συνεργατικών δράσεων 
κατά το παρελθόν  

ΝΑΙ 

20% 

100 

ΟΧΙ 0 

4 
Ικανότητα, εμπειρία και 
αξιοπιστία των μελών  του 
δικτύου   

Αξιολογείται η ικανότητα και η εμπειρία 
των μελών, ως προς την υλοποίηση 
συνεργατικών δράσεων 

Ποσοστό >50% των μελών της 

συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε 

άλλο σχήμα συνεργασίας 
15% 

100 

Ποσοστό <50% των μελών της 

συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε 

άλλο σχήμα συνεργασίας 

0 
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5 
Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης   

Εξετάζεται ο βαθμός κατά τον οποίο ο 
υπ. δικαιούχος έχει συμπληρώσει 
πλήρως, με σαφήνεια, ορθά και 
αποτελεσματικά τον υποβληθέντα 
φάκελο υποψηφιότητας. 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

15% 

–100 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 

αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  

και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

0 

6 
Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσης 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του 
προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, σε 
σχέση με την φύση και το μέγεθος του 
έργου που προτίθεται να υλοποιήσει η 
συνεργασία, καθώς και ο ορθός 
προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 

είδος και το μέγεθος του έργου 

10% 

50 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης 

του έργου 
50 

7 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 
κόστους 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα και η 
αξιοπιστία του κόστους, με βάση την 
σχέση αιτούμενου και εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού. 

100*(αιτούμενο- 

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

10% 

100 

5 < 100*(αιτούμενο - 

εγκεκριμένο) /εγκεκριμένο ≤ 10 60 

10 < 100*(αιτούμενο- 

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 

100*(αιτούμενο- 

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

ΣΥΝΟΛΟ 100  

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 40  
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4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

    ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση 

της πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 
100 

Αίτηση ενίσχυσης (Παράρτημα Ι1 και 
Ι2) - Πρόσκληση 

Συσχέτιση με το 70% των 
στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των 
στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό 
μικρότερο του  30% των 

στόχων που αφορούν στην 
υπο-δράση 

0 

Προτεραιότητες υπο-δράσης 
19.2.2.3. Εξετάζεται ο βαθμός 

κατά τον οποίο εξυπηρετούνται οι 
2 προτεραιότητες που θέτονται 
στην συγκεκριμένη υπο-δράση 

(προσφορά προϊόντων και 
υπηρεσιών, πιστοποιημένα π.χ. 

από το Ξενοδοχειακό 
Επιμελητήριο Ελλάδος κ.α., και 

στήριξη επιχειρήσεων 
δυναμικότητας μικρότερης των 30 

κλινών). 

Εξυπηρετούνται και οι 2 
προτεραιότητες που θέτονται 

στην συγκεκριμένη υπο-
δράση 

100 

Αίτηση ενίσχυσης ( Παράρτημα Ι1 και 
Ι2), Βεβαίωση/Σήμα από το 

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο ή 
αντίστοιχο άλλο φορέα (Δ37), Σήμα 

λειτουργίας (Δ32) 

Εξυπηρετείται η 1 εκ των 2 
προτεραιοτήτων της 

υποδράσης 
50 

Δεν εξυπηρετείται καμία εκ 
των 2 προτεραιοτήτων της 

υποδράσης 
0 

Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότης ή εταιρικό 

σχήμα αγροτών 

Ναι 100 
Ε1 και εκκαθαριστικό (Δ19), 

καταστατικό εταιρικού σχήματος (Δ4) 
Όχι 0 

Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 
μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 

100 

Φωτοτυπία ταυτότητας ή 
διαβατηρίου (Δ22), καταστατικό 

εταιρικού σχήματος (Δ4) 
Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και  το 
μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε 
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 

50%  νέοι ≤ 35 ετών  

50 

Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι γυναίκα (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 
μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους είναι γυναίκες 

100 

Φωτοτυπία ταυτότητας ή 
διαβατηρίου (Δ22), καταστατικό 

εταιρικού σχήματος (Δ4) Ο δικαιούχος είναι νομικό 
πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατέχουν σε 

50 
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ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
50% γυναίκες 

Προώθηση  επιχειρηματικότητας 
ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 100 Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή Κάρτα ανεργίας εν 
ισχύ (Δ24) άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

Προώθηση επιχειρηματικότητας 
σε ΑμεΑ 

Ναι 100 Σχετική βεβαίωση για ΑΜΕΑ από 
αρμόδιο φορέα (Δ23) Όχι 0 

Προώθηση επιχειρηματικότητας  
συλλογικών φορέων 

(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, κ.ά.). 

Ναι 100 
Καταστατικό φορέα (Δ4)   

Όχι 0 

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη 
φύση της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

Πτυχίο ή Βεβαίωση σπουδών (Δ25) 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με 
τη φύση της πρότασης ή 

επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών 

σχετική με το αντικείμενο της 
πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευση 

0 

Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε αντικείμενο 
σχετικό με τη φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 
εμπειρίας βαθμολογείται με 

20 μονάδες - μέγιστο τα 5 
έτη) 

  

Έναρξη με σχετικό ΚΑΔ από Δ.Ο.Υ. 
(Δ19) ή Βεβαίωση εργοδότη/φορέα, 

συνοδευόμενη από αντίγραφα 
ενσήμων ή βεβαίωση του 

ασφαλιστικού φορέα (Δ26). 

Συμμετοχή συλλογικών ή 
ερευνητικών φορέων στη 

συνεργασία (δεν αφορά στην 
υποδράση 19.2.7.3) 

Συμμετοχή ερευνητικού 
φορέα 

100 Αίτηση Στήριξης ( Παράρτημα Ι1 και 
Ι2), Καταστατικό φορέα ή ιδιωτικό 

συμφωνητικό σύμπραξης 
/συνεργασίας (Δ4) 

Συμμετοχή συλλογικού ή 
συνεργατικού φορέα 

50 

Κανένα από τα παραπάνω 0 

Συμμετοχή σε υφιστάμενα και 
τοπικά δίκτυα ομοειδών ή 

συμπληρωματικών επιχειρήσεων 

Ναι 100 Βεβαίωση από το σχετικό Τοπικό 
Δίκτυο (Δ27), Αίτηση Στήριξης 

(Παράρτημα Ι2) Όχι 0 

Αξιολόγηση συνεργατικού 
σχηματισμού  

(για κάθε μέλος δίδονται 10 
βαθμοί -  μέγιστος αριθμός 

βαθμολογούμενων μελών 10) 
  Αίτηση Στήριξης (Παράρτημα Ι2), 

Καταστατικό φορέα ή ιδιωτικό 
συμφωνητικό σύμπραξης 

/συνεργασίας (Δ4 και Δ11), 
Βιογραφικό σημείωμα του 

υπευθύνου (Δ28). 

Εμπειρία του υπευθύνου στην 
εκτέλεση και συντονισμό έργου 
συνεργασίας (ο υπεύθυνος έχει 

συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα 
έργο συνεργασίας) 

Ναι 100 

Όχι 0 

Ικανότητα, εμπειρία και αξιοπιστία 
των μελών  του δικτύου   

Ποσοστό >50% των μελών της 
συνεργασίας έχει 

συμμετάσχει σε άλλο σχήμα 
συνεργασίας 

100 
Καταστατικό φορέα ή ιδιωτικό 

συμφωνητικό σύμπραξης 
/συνεργασίας συμμετοχής (Δ11 και 

Δ29) 
Ποσοστό <50% των μελών της 

συνεργασίας έχει 
συμμετάσχει σε άλλο σχήμα 

συνεργασίας 

0 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων 
επί της ιδιωτικής συμμετοχής 

*100% 
  

Βεβαίωση Τραπεζικού Ιδρύματος, ή 
άλλοι άμεσα ρευστοποιήσιμοι τίτλοι 
(μετοχές, ομόλογα, κλπ.), τελευταίας 

εργάσιμης ημέρας του μήνα που 
προηγείται της υποβολής της 

Αιτήσεως Στήριξης, (Δ30) 

Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 Σχετική Δήλωση (Παράρτημα Ι6) 
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σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 

Μικρές επιχειρήσεις 50 

Μεσαίες/μεγάλες 
επιχειρήσεις 

0 

Παραγωγή προϊόντων ποιότητας 
βάσει προτύπου (Βιολογικά,  και 

άλλα) 

Παραγωγή σε ποσοστό >30% 100 Βεβαίωση Αρμόδιου Φορέα ή/και 

Συμβάσεις με παραγωγούς (Δ31) 10%<Παραγωγή σε ποσοστό 
<30% 

60 

Παραγωγή σε ποσοστό <10% 30 

Επεξεργασία πρώτων υλών 
παραγόμενων με μεθόδους βάσει 

προτύπων 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30% 100 Βεβαίωση Αρμόδιου Φορέα ή/και 

Συμβάσεις με παραγωγούς (Δ31) 10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό 
<30% 

60 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10% 30 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με 
την εξοικονόμηση ενέργειας 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
με 20% 

100 
Αίτηση Στήριξης/Επιλέξιμες δαπάνες 

(Παραρτήματα Ι1 και Ι2), Έκθεση 

τεκμηρίωσης των ενεργειακών 

αναγκών (Δ35) 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

Εγκατάσταση συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. 

ISO 14.000, EMAS) 

Ναι 100 Αίτηση Στήριξης/Επιλέξιμες δαπάνες 

(Παραρτήματα Ι1 και Ι2), Αντίγραφο 

πιστοποίησης εν ισχύ (Δ36) Όχι 0 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη 
χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή 

συστήματος εξοικονόμησης 
ύδατος 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
με 20% 

100 
Αίτηση Στήριξης/Επιλέξιμες δαπάνες 

 10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

Προστασία περιβάλλοντος (στις 
περιπτώσεις όπου δεν γίνει η 

χρήση των ανωτέρω) 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή 
ίσο του 5% 

100 

Αίτηση Στήριξης/Επιλέξιμες δαπάνες 

(Παραρτήματα Ι1 και Ι2) 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με την προστασία του 

περιβάλλοντος μικρότερο του 
5% 

0 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και 

νέων τεχνολογιών (μονάδες 
μεταποίησης και βιοτεχνικές 

μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 
καινοτόμο 

100 

Αίτηση Στήριξης/Σχετική Πρόσκληση 
(Παράρτημα Ι2) 

Η παραγωγική διαδικασία στο 
σύνολό της χαρακτηρίζεται 

ως νέα ή προηγμένη, ή  
αφορά σε χρήση συστημάτων 

αυτοματισμού-ελέγχου-
καταγραφής δεδομένων στην 

παραγωγική διαδικασία 

75 

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 
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Καινοτόμος  χαρακτήρας της 
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και 

νέων τεχνολογιών (τουρισμός / 
υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / 
καινοτομία στο προϊόν ή στην 

διαχείριση και λειτουργία 
100 

Αίτηση Στήριξης/Σχετική Πρόσκληση 
(Παράρτημα Ι2) 

Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία 
άνω των δύο (2) νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

100 

Αίτηση Στήριξης (Παράρτημα Ι1) 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία  
μίας έως 2 νέων θέσεων 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

60 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία 
έως μίας (1) νέας θέσης 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

30 

Συμβατότητα με την τοπική 
αρχιτεκτονική 

Διατηρητέο ή παραδοσιακό 
κτίριο 

100 Εγκεκριμένα Αρχιτεκτονικά Σχέδια 
από Αρμόδιο Φορέα, Σχετικό ΦΕΚ, 

Σχετικά  Τοπικά Σύμφωνα (Δ10) Παραδοσιακός οικισμός  50 

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 
της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

100 

Άδεια Λειτουργίας, Άδεια 
Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, 

Επιμέρους Άδειες, Αιτήσεις για την 
έκδοση των προηγούμενων (Δ33) 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις 
αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30 

Εφαρμογή συστημάτων 
διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων 
διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων / προτύπων  
100 

Αίτηση Στήριξης / Επιλέξιμες 
δαπάνες (Παραρτήματα Ι1 και Ι2), 
Αντίγραφο πιστοποίησης εν ισχύ 

(Δ36) 

Εξασφάλιση πρώτων υλών 

Ποσοστό επί του συνόλου της 
ποσότητας πρώτης ύλης που 
ο φορέας έχει εξασφαλίσει 
από ιδία παραγωγή *100% 

  
Ιδιωτικά Συμφωνητικά Μίσθωσης ή  

Ε9 (Δ34) 

Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου 
της πρότασης και πληρότητα 
ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

   

100 Αίτηση Στήριξης (Παράρτημα Ι2) 
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Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης αλλά πληρότητα ως 
προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 
   

50 

Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης  και ελλείψεις ως 
προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο 
με το είδος και το μέγεθος 

του έργου 
50 

Αίτηση Στήριξης (Παραρτήματα Ι1 και 
Ι2) Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

50 

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 
κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

100 

Αίτηση Στήριξης (Παραρτήματα Ι1 και 
Ι2), Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του 

κόστους (Δ8), Τεχνικά Σχέδια (Δ9) 

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

30 
30 

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 

30 
0 

Παροχή συμπληρωματικών 
υπηρεσιών / προϊόντων 

Δυνατότητα παροχής 
συμπληρωματικών 

υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων σε σχέση με 

την κύρια δραστηριότητα 
(π.χ. κατάλυμα και παροχή 

δραστηριοτήτων 
εναλλακτικού τουρισμού) 

100 Αίτηση Στήριξης (Παράρτημα Ι2) 

Χωροθέτηση της πράξης 
(σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΟΚ) 

75/268) 

Ορεινή 100 
Αίτηση Στήριξης (Παράρτημα Ι1), 

Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268) 
Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

Συσχέτιση της πρότασης με 
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)  

Ναι 100 Αίτηση Στήριξης, Σχετικά Κριτήρια 
ΠΑΑ και Περιφέρειας (Παράρτημα Ι2) Όχι 0 

Πρόβλεψη ενεργειών δράσεων 
προβολής  

Ναι 100 Αίτηση Στήριξης (Παραρτήματα Ι1 και 
Ι2) Όχι 0 
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5. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) 

Στη σκοπιμότητα της πρότασης ελέγχεται ο αριθμός και το ποσοστό της συσχέτισης με το σύνολο 
των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση, βάση του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος. Η 
συσχέτιση θα υπολογίζεται με ποσοστιαία αναλογία επί της 100 και θα βαθμολογείται ανάλογα με 
το ποσοστό. Το μεγαλύτερο ποσοστό συσχέτισης με τους στόχους της Τοπικής Στρατηγικής θα 
λαμβάνει και την υψηλότερη βαθμολογία. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρατίθεται το ακόλουθο απόσπασμα από το Τοπικό πρόγραμμα: 

«οι Γενικοί Στόχοι του προγράμματος της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.  μπορούν να συγκεκριμενοποιηθούν στα 
εξής: 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 Ενίσχυση της απασχόλησης 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3 Αύξηση του βαθμού αξιοποίησης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της 

περιοχής παρέμβασης 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4 Τόνωση της εξωστρέφειας και της καινοτομίας 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5 Βελτίωση των όρων διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού και μείωση της 

έντασης των κοινωνικών προβλημάτων 

Οι γενικοί αυτοί στόχοι υλοποιούνται μέσα από μία σειρά ειδικότερων στόχων, οι οποίοι 
χαρακτηρίζονται από την ποσοτικοποίηση τους και από τον χρονικό τους ορίζοντα, ο οποίος είναι 
φυσικά μικρότερος. Οι ειδικοί αυτοί στόχοι, είναι:  

i. Μείωση της ανεργίας, με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. 
ii. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με τη δημιουργία ή ενίσχυση επιχειρηματικών 

προσπαθειών. 
iii. Αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην πρωτογενή παραγωγή, με τη δημιουργία ή ενίσχυση 

επιχειρήσεων που αξιοποιούν πρωτογενή (γεωργική και κτηνοτροφική) παραγωγή της περιοχής 
παρέμβασης. 

iv. Εμπλουτισμός, αναβάθμιση και διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, με 
παρεπόμενη αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων. 

v. Εμπέδωση νοοτροπίας συνεργασίας σε κλαδικό και διακλαδικό επίπεδο, μέσα από την 
υλοποίηση συνεργατικών δράσεων και προγραμμάτων. 

vi. Επιστροφή σε ρυθμούς ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, με το Α.Ε.Π. της περιοχής 
παρέμβασης στο τέλος υλοποίησης του προγράμματος να κινείται σε υψηλότερα επίπεδα σε 
σχέση με σήμερα. 

vii. Διασύνδεση των διαφόρων τομέων της τοπικής οικονομίας, με γνώμονα τη δημιουργία 
πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων. 

viii. Προστασία του περιβάλλοντος και περιορισμός του ενεργειακού αποτυπώματος, μέσα από την 
περίληψη στο σύνολο των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, δράσεων που κινούνται προς 
την κατεύθυνση αυτή. 

ix. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις τοπικές κοινότητες της περιοχής παρέμβασης, 
και αναβάθμιση των χωρικών προϋποθέσεων ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, μέσα από 
έργα δημόσιου ενδιαφέροντος.»  
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Προτεραιότητες υπο-δράσης 

Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από τα προσκομιζόμενα α) Σήμα Λειτουργίας ΕΟΤ, και β) Σήμα 
ποιότητας / προτύπου όπως π.χ. Βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος  ή άλλο για 
προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται. 

 

Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή εταιρικό σχήμα αγροτών 

Ο Επαγγελματίας αγρότης για τις διατάξεις του νόμου 3874/2010 ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 65 
του νόμου 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:  

αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.  

αβ) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον 
κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.  

αγ) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του 
συνολικού ετήσιου εισοδήματός του και  

αδ) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.  

αε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»  

Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται από την προσκόμιση κατά περίπτωση: 

 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).  

 Ε1 και εκκαθαριστικό ή   

 καταστατικό εταιρικού σχήματος και Ε3 (για νομικό πρόσωπο). 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 

(Εισοδήματα τελευταίας τριετίας) 

Πηγή εισοδήματος 

ΕΤΟΣ ν-2 ΕΤΟΣ ν-1 ΕΤΟΣ ν Μ.Ο. τριετίας 

ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % 

1   2   3   4=(1+2+3)/3   

Γεωργικές επιχειρήσεις                 

Λοιπές πηγές                 

Σύνολο                 

Παρατηρήσεις: 

1. Όπου (ν) θεωρείται το εξεταζόμενο έτος 

2. Ο πίνακας συμπληρώνεται με βάση τα στοιχεία των εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Σε περίπτωση που 

δεν έχει εκδοθεί για το τρέχον έτος, συμπληρώνεται με βάση το έντυπο Ε1 της δήλωσης εισοδήματος 

3. Το ποσοστό υπολογίζεται επί του συνόλου των εισοδημάτων ανά έτος και του μέσου όρου τριετίας 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 
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Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας 

Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από την προσκόμιση Αντίγραφου ταυτότητας ή διαβατηρίου, 

καθώς και με την προσκόμιση καταστατικού εταιρικού σχήματος. 

 
Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 

Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από την προσκόμιση Αντίγραφου ταυτότητας ή διαβατηρίου, 

καθώς και με την προσκόμιση καταστατικού εταιρικού σχήματος. 

 

Προώθηση  επιχειρηματικότητας ανέργων 

Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από την προσκόμιση σχετικής Βεβαίωσης του ΟΑΕΔ, καθώς 

και κάρτας ανεργίας εν ισχύ. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εταιρίας, εξετάζεται εάν το κριτήριο καλύπτεται από εταίρους / 

μετόχους που κατέχουν τουλάχιστον το 50% του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου 

 

Προώθηση  επιχειρηματικότητας ΑΜΕΑ 

Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από την προσκόμιση σχετικής Βεβαίωσης από αρμόδιο 

φορέα, μέσω του οποίου να αποδεικνύεται η ύπαρξη ποσοστού αναπηρίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εταιρίας, εξετάζεται εάν το κριτήριο καλύπτεται από εταίρους / 

μετόχους που κατέχουν τουλάχιστον το 50% του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου 

 

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

Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από τα αναφερόμενα στην Αίτηση Στήριξης και το 
προσκομιζόμενο Καταστατικό ή Σχέδιο Καταστατικού του Δικαιούχου. 
 

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης.  

Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από την προσκόμιση: 

 Τίτλου σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ σχετικών με τη φύση της πρότασης 

 Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση 

τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το αντικείμενο της πρότασης 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εταιρίας, εξετάζεται εάν το κριτήριο καλύπτεται από εταίρους / 

μετόχους που κατέχουν τουλάχιστον το 50% του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου. 
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Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη 

φύση της πρότασης) 

Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από την προσκόμιση: 

 Βεβαίωσης Έναρξης και ΚΑΔ από Δ.Ο.Υ. ή  

 Βεβαίωση εργοδότη/ασφαλιστικού φορέα. 

 Αντίγραφα ενσήμων / εισφορών 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εταιρίας, η βαθμολογία διαμορφώνεται με βάση την μετοχική / 

εταιρική σύνθεση, σταθμιζόμενη με τα ποσοστά μετοχών που κατέχουν οι εταίροι/μέτοχοι. 

 

Συμμετοχή συλλογικών ή ερευνητικών φορέων στη συνεργασία (δεν αφορά στην υποδράση 

19.2.7.3) 

Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται από τα αναφερόμενα στην Αίτηση Στήριξης και το 

προσκομισθέν Καταστατικό φορέα ή ιδιωτικό συμφωνητικό σύμπραξης /συνεργασίας, από όπου 

προκύπτει η συμμετοχή συλλογικών ή ερευνητικών φορέων. 

 

Συμμετοχή σε υφιστάμενα και τοπικά δίκτυα ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων 

Η εκπλήρωση του κριτηρίου ελέγχεται με την εξέταση της προσκομισθείσας Βεβαίωσης από  Τοπικό 

Δίκτυο. 

 

Αξιολόγηση συνεργατικού σχηματισμού  

Εξετάζεται η περιγραφή του αντίστοιχου πεδίου της Αίτησης Στήριξης. Ελέγχεται ο αριθμός των 

μελών του Συνεργατικού σχηματισμού και για κάθε μέλος δίδονται 10 βαθμοί. Ο  μέγιστος αριθμός 

των βαθμολογούμενων μελών είναι 10. Για την εκπλήρωση του κριτηρίου θα πρέπει να 

προσκομίζεται Καταστατικό του φορέα ή το ιδιωτικό συμφωνητικό σύμπραξης /συνεργασίας, όπου 

προκύπτει ο αριθμός των μελών του Συνεργατικού σχηματισμού. 

 

Εμπειρία του υπευθύνου στην εκτέλεση και συντονισμό έργου συνεργασίας (ο υπεύθυνος έχει 

συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα έργο συνεργασίας) 

Εξετάζεται η περιγραφή του αντίστοιχου πεδίου της Αίτησης Στήριξης. Για την εκπλήρωση του 

κριτηρίου θα πρέπει να προσκομίζεται σχετικό Βιογραφικό σημείωμα, καθώς και αποδεικτικά 

τεκμηρίωσης της σχετικής εμπειρίας του υπευθύνου (πχ βεβαίωση εργοδότη/Φορέα). 
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Ικανότητα, εμπειρία και αξιοπιστία των μελών  του δικτύου   

Εξετάζεται το ποσοστό των μελών του προτεινόμενου Συνεργατικού σχηματισμού που έχει 

συμμετάσχει σε άλλο σχήμα συνεργασίας, μέσω της αξιολόγησης των ακολουθών στοιχείων: 

 η σχετική συμπλήρωση της Αίτησης Στήριξης,  

 το Καταστατικό του φορέα ή ιδιωτικό συμφωνητικό σύμπραξης /συνεργασίας, 

 τα Βιογραφικά σημειώματα, και 

 σχετικά αποδεικτικά συμμετοχής σε παλιότερα σχήματα συνεργασίας. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 

Εξετάζεται η περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Στήριξης. Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται 

από Βεβαίωση Τραπεζικού Ιδρύματος την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα  που προηγείται της 

ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης στήριξης, ή με την κατοχή άλλου άμεσα ρευστοποιήσιμου 

τίτλου όπως μετοχές ή ομόλογα, η οποία επίσης τεκμαίρετε με Βεβαίωση αρμόδιου φορέα την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που προηγείται της Αίτησης. 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα ανωτέρω δύνανται να εξετάζονται και σε επίπεδο εταίρων.   

 

Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

Ελέγχεται εάν η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως ΜΜΕ, σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της 

Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό πρέπει να υποβληθεί ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ που παρατίθεται στο Παράρτημα (Υπόδειγμα I_6) 

 

Επεξεργασία πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους  βάσει προτύπων 

Εξετάζεται η περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Στήριξης, όπου περιγράφεται η χρήση 

προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής ή προϊόντων παραγόμενων με βάση 

άλλων προτύπων και το ποσοστό τους επί των συνολικών χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών. Τα 

ανωτέρω τεκμηριώνονται από Βεβαίωση Αρμόδιου Διοικητικού Φορέα ή Φορέα Πιστοποίησης και 

με συμβάσεις μεταξύ παραγωγών και εν δυνάμει δικαιούχων. 

  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη εξοικονόμηση ενέργειας. 

Εξετάζεται η περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Στήριξης. Για την τεκμηρίωση των 

δαπανών θα πρέπει να προσκομίζονται τα αντίστοιχα προτιμολόγια. Υπενθυμίζεται ότι στην 

περίπτωση χρήσης του άρθρου 14 του ΚΑΝ 651/2014, δεν είναι επιλέξιμες οι ενισχύσεις για 

παραγωγή ενέργειας και επομένως ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 
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Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000, EMAS) 

Εξετάζεται η ύπαρξη σχετικού συστήματος, με την προσκόμιση αντιγράφου σήματος εν ισχύ, καθώς 

και η περιγραφή του σχετικού πεδίου της Αίτησης Στήριξης, η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται 

από την ύπαρξη σχετικής δαπάνης στον προτεινόμενο προϋπολογισμό της πράξης συνοδευόμενης 

από σχετική προσφορά/προτιμολόγιο, στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει σχετικό σύστημα, αλλά 

προβλέπεται η εγκατάσταση του. 

 

Προστασία περιβάλλοντος  

Εξετάζεται η περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Στήριξης και των Συμπληρωματικών 

στοιχείων αυτής (πεδίο ”Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στον μετριασμό και την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή – σημείο Α”). Για την τεκμηρίωση των δαπανών θα πρέπει να 

προσκομίζονται τα αντίστοιχα προτιμολόγια/προσφορές. 

Σε περίπτωση χρήσης του αρ. 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 δεν είναι επιλέξιμες οι ενισχύσεις για 

παραγωγή ενέργειας και επομένως ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας.  

 

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

μεταποίησης και βιοτεχνικές μονάδες) 

Εξετάζεται η περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Στήριξης, Ειδικότερα, εξετάζεται εάν τα 

προτεινόμενα έργα πληρούν τους όρους που περιγράφονται στον ακόλουθο Ορισμό της 

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, 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 
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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) Παραδείγματα του τι μπορεί να αφορά η τεχνολογική καινοτομία  
 
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)  
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 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  

 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) Παραδείγματα του τι μπορεί να είναι μη τεχνολογική καινοτομία  
 
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 είναι καινοτομία οποιασδήποτε μορφής  
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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. 
 

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

υπηρεσίες) 

Ως ανωτέρω σχετικά με την οργανωτική καινοτομία. 

 

Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

Εξετάζεται η περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Στήριξης.  

 

Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική 

Εξετάζονται δύο επιμέρους κριτήρια: α) αν το κτίριο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο 

χαρακτηρίζεται Διατηρητέο ή παραδοσιακό και β) αν η περιοχή χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακός 

οικισμός.  

Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω υποβάλλονται κατά περίπτωση:  

 ΦΕΚ,  

 Τοπικά Σύμφωνα,  

 Βεβαίωση Αρμόδιου φορέα για διατηρητέο κτίριο,  

 Αρχιτεκτονικά Σχέδια. 
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Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 

Εξετάζεται η περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Στήριξης. Η βαθμολόγηση θα γίνεται με 

βάση την εξασφάλιση του συνόλου/τμήματος των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών, όπου ο υποψήφιος θα λαμβάνει την μέγιστη βαθμολογία, ανάλογα με τα δηλωθέντα στα 

σχετικά πεδία του παρατήματος Αίτησης Στήριξης.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει καθόλου άδειες και εγκρίσεις αλλά έχει υποβάλει τις 

αιτήσεις στις αρμόδιες αρχές για τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες, θα λαμβάνει 

την μικρότερη βαθμολογία. Σημειώνεται ότι στην πρόταση θα πρέπει να υπάρχουν σε αντίγραφο οι 

αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων. 

Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω υποβάλλονται κατά περίπτωση: 

 Άδεια Λειτουργίας,  

 Άδεια Εγκατάστασης,  

 Άδεια Δόμησης,  

 Επιμέρους Άδειες, εγκρίσεις 

 Αιτήσεις για την έκδοση των προηγούμενων 

 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων 

Εξετάζεται η ύπαρξη σχετικού συστήματος, με την προσκόμιση αντιγράφου σήματος εν ισχύ, καθώς 

και η περιγραφή του σχετικού πεδίου της Αίτησης Στήριξης, η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται 

από την ύπαρξη σχετικής δαπάνης στον προτεινόμενο προϋπολογισμό της πράξης συνοδευόμενης 

από σχετική προσφορά/προτιμολόγιο, στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει σχετικό σύστημα, αλλά 

προβλέπεται η εγκατάσταση του. 

 

Εξασφάλιση πρώτων υλών 

Εξετάζεται η περιγραφή του αντίστοιχου πεδίου της Αίτησης Στήριξης, όπου αναφέρεται το ποσοστό 

επί του συνόλου της ποσότητας πρώτης ύλης που εξασφαλίζετε από ιδία παραγωγή και 

τεκμηριώνεται από: 

 Ιδιωτικά Συμφωνητικά μίσθωσης ή/και   

 Ε9 και Ε1. 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα ανωτέρω δύνανται να εξετάζονται και σε επίπεδο εταίρων.   

 

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης   

Ελέγχεται αφενός, η σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης (Αίτηση Στήριξης και Παράρτημα 

αυτής) και αφετέρου, η πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

που τεκμηριώνουν τα αναγραφόμενα στην Αίτηση Στήριξης και το Παράρτημα της.  
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Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου επιλεξιμότητας 

που ορίζεται στην πρόσκληση [τρία (3) έτη από την στιγμή της ένταξης] και ειδικότερα, εξετάζεται αν 

το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης  πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 

επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2014-2020. Επίσης θα ελέγχεται ο ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα βάση του μεγέθους του 

έργου. 

 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 

Εξετάζεται 

1. η πληρότητα του προϋπολογισμού (αν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία Υποέργα/κόστη για την 

υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου), 

2. αν η κοστολόγηση της πράξης είναι εύλογη με την επισύναψη δικαιολογητικών που να 

αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος» των αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών.  

Οι δαπάνες, ως προς το εύλογο του κόστους τους, αξιολογούνται με χρήση κατάλληλου συστήματος 

αξιολόγησης, όπως δαπάνες αναφοράς (πίνακας τιμών Μονάδας), σύγκριση των διαφόρων 

προσφορών ή διασταυρωτικός έλεγχος προσφορών ομοειδών προϊόντων άλλων πράξεων από την 

επιτροπή αξιολόγησης. 

Επίσης, η ΟΤΔ θα λάβει υπόψη και τους  επίσημους τιμοκαταλόγους των προμηθευτών καθώς και 

σχετικές μελέτες προσδιορισμού του εύλογου κόστους που έχουν καταρτιστεί για τον σκοπό αυτό 

και έχουν υποστηρίξει βάσεις δεδομένων τιμών αναφοράς μηχανολογικού εξοπλισμού και κτιριακών 

υποδομών, εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες και επικαιροποιημένες. 

Για τον υπολογισμό του εύλογου κόστους, ο υποψήφιος προσκομίζει οικονομικές προσφορές για 

λοιπές δαπάνες πλην κτιριακών υποδομών. Εφόσον το μοναδιαίο (ανά τεμάχιο) κόστος αυτών 

υπερβαίνει, σε αξία τα 1.000€, ή τα 5.000€ συνολικού ποσού ανά είδος, απαιτούνται τρεις (3) 

συγκρίσιμες προσφορές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον μία (1). Οι συγκρίσιμες 

προσφορές αφορούν ομοειδή και εφάμιλλα προϊόντα. Η ΟΤΔ θα αξιολογήσει τόσο τις οικονομικές 

παραμέτρους των προσφορών, όσο και τις ποιοτικές. Έτσι είναι δυνατό να γίνει δεκτή μια προσφορά 

η οποία δεν είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά, αρκεί ο δικαιούχους να τεκμηριώνει και η ΟΤΔ να 

αποδέχεται, την μοναδικότητα ή την υψηλή ποιότητα ή τις ειδικές προδιαγραφές  που προσφέρει το 

προμηθευόμενο προϊόν.  

Όσον αφορά στις δαπάνες που αφορούν κτιριακές υποδομές ο έλεγχος του «εύλογου κόστους» θα 

πραγματοποιείται μέσω σχετικών εγκεκριμένων Πινάκων Τιμών Μονάδος.  

 

Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών / προϊόντων 
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Εξετάζεται η περιγραφή του αντίστοιχου πεδίου της Αίτησης Στήριξης, όπου περιγράφεται ο τρόπος 

με τον οποίο δίνεται η δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε 

σχέση με την κύρια δραστηριότητα (π.χ. κατάλυμα και παροχή δραστηριοτήτων εναλλακτικού 

τουρισμού). Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται από σχετικές δαπάνες ή προτιμολόγια, ή με οποιοδήποτε 

άλλο πρόσφορο μέσο στην περίπτωση προσφοράς ήδη των υπηρεσιών αυτών. 

 

Χωροθέτηση της πράξης (σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268) 

Προκύπτει από την εξέταση των σχετικών πεδίων της Αίτησης Στήριξης 

 

Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)  

Προκύπτει από την εξέταση και αξιολόγηση του σχετικού πεδίου της Αίτησης Στήριξης, όπου θα 

πρέπει να πραγματοποιείται μνεία σε συγκεκριμένα σημεία της Στρατηγικής για την Έξυπνη 

Εξειδίκευση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Πρόβλεψη ενεργειών δράσεων προβολής  

Προκύπτει από την εξέταση του σχετικού πεδίου της Αίτησης Στήριξης και τεκμηριώνεται από την 

ύπαρξη αντίστοιχων δαπανών και σχετικών προτιμολογίων. 
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6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Γενικά: 

1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα ή νομίμως 

επικυρωμένα. Σε περίπτωση υποβολής φωτοαντιγράφων θα πρέπει επιπλέον να 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι "τα φωτοαντίγραφα που 

προσκομίζονται στο φάκελο υποψηφιότητας είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων". 

2. Οι απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις είναι της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 

75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής. Σε περίπτωση που ο 

υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο τις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις που αφορούν το ίδιο το 

νομικό πρόσωπο υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. 

3. 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 πληρεί τα κατά τα 

ανωτέρω απαιτούμενα. 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1. Αποδεικτικό κατάθεσης της Αίτησης Στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ (επισυνάπτεται 

στον Φυσικό Φάκελο) και Αίτηση Στήριξης υπογεγραμμένη, συνοδευόμενη από τα 

Συμπληρωματικά Στοιχεία (Παράρτημα Ι_2) και τον αναλυτικό προϋπολογισμό (Παράρτημα 

Ι_2β). 

2. Απόφαση ορισμού νόμιμου εκπροσώπου (όπου απαιτείται). 

3. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα  για υποβολή πρότασης (όπου απαιτείται). 

4. Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού (σε περίπτωση υπό σύσταση επιχείρησης), ΦΕΚ, Πίνακες 

μετόχων/εταίρων, Ιδιωτικό συμφωνητικό Σύμπραξης / συνεργασίας (όπου απαιτείται). 

5. Μελέτη Βιωσιμότητας, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (εκτός των υποδράσεων 

19.2.7.3 και 19.2.7.7). 

6. Αποδεικτικά κατοχής/χρήσης ακινήτου 

Α) Σε περίπτωση επενδύσεων σε νέες ή υφιστάμενες υποδομές, απαιτούνται είτε 

αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου είτε μακροχρόνια μίσθωση τουλάχιστον 

15 ετών από την δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, επί του γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και 

του ακινήτου, όπου πραγματοποιείται η επένδυση.  

Β) 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, σε 



68 
 

περίπτωση μίσθωσης, αυτή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εννέα (9) έτη από την 

δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.  

Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, γίνονται δεκτά προσύμφωνα 

μίσθωσης ή αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου. 

7. Πιστοποιητικό Βαρών και Μη Διεκδικήσεων. Σε κάθε περίπτωση το γήπεδο ή το οικόπεδο ή 

το ακίνητο θα πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών, 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 επλήγει η επιχείρηση. 

8. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του κόστους. 

Για όλες τις δαπάνες, πλην όσων περιλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα Τιμών και 

αφορούν τις Κτιριακές εργασίες, απαιτείται η προσκόμιση οικονομικών προσφορών. Εφόσον 

το μοναδιαίο (ανά τεμάχιο) κόστος υπερβαίνει σε αξία τα 1.000€, ή τα 5.000€  συνολικού 

ποσού  ανά είδος, απαιτούνται τρεις (3) συγκρίσιμες προσφορές, ενώ σε αντίθετη 

περίπτωση τουλάχιστον μία (1). 

9. Τοπογραφικό διάγραμμα, Αρχιτεκτονικά σχέδια (Κατόψεις, όψεις, τομές, κλπ.). Πίνακας 

μοριοδότησης κατάταξης κλειδιών, αναλυτική εμβαδομέτρηση (όπου απαιτείται). 

10. ΦΕΚ Παραδοσιακού οικισμού, Πράξη χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέο ή 

παραδοσιακό, Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια από αρμόδιο φορέα. 

11. Καταστατικό ή ιδιωτικό συμφωνητικό σύμπραξης/συνεργασίας, από όπου να προκύπτει η 

εμπειρία του υπευθύνου στην εκτέλεση και συντονισμό έργου συνεργασίας, μέσα από την 

συμμετοχή του σε ένα τουλάχιστον έργο συνεργασίας κατά το παρελθόν (όπου απαιτείται, 

στις περιπτώσεις των υποδράσεων 19.2.7.3 και 19.2.7.7). 

12. Υπεύθυνη Δήλωση του προγράμματος, βάση του συνημμένου υποδείγματος, με βεβαίωση 

του γνησίου της υπογραφής. 

13. Φωτογραφική Τεκμηρίωση. 

14. Δήλωση (σύμφωνα με το Έντυπο 6 του Παραρτήματος I) σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ. 

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζομένων επιχειρήσεων, θα 

προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε3, ισολογισμοί) για τα 2 τελευταία φορολογικά 

έτη,  καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/ 

μετοχική σύνθεση, τη νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση, τους εργαζομένους για όλες τις 

επιχειρήσεις (ΑΠΔ για τα δύο τελευταία έτη) που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες 

με την επιχείρηση που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο-πρόταση για χρηματοδότηση  

15. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχορηγήσεων De Minimis, (σύμφωνα με το Έντυπο 7 του 

Παραρτήματος I). 

16. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του εάν μια επιχείρηση είναι προβληματική ή όχι (σε 

περίπτωση χρήσης του Καν. ΕΕ 651/2014), σύμφωνα με το σημείο Β του Παραρτήματος ΙΙ_4 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   

17. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων με άλλες μορφές πλην ατομικής, κατά την ένταξη υποβάλλεται 

Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για την μη λύση της 

εταιρίας, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις κατά την ένταξη προσκομίζονται και τα δικαιολογητικά 

του σημείου 16).  

18. Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει 

ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης 

αποφάσεως της Επιτροπής (σε περίπτωση χρήσης των Καν. ΕΕ 651/2014). 
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19. Για τα 3 τελευταία έτη: Ε1, Ε9, Ε3, E5, E7, Εκκαθαριστικά Δ.Ο.Υ., Ισολογισμοί, Έναρξη ΔΟΥ / 

ΚΑΔ, Αναλυτικές Καταστάσεις ΙΚΑ, Μητρώο αγροτών (για αγρότες). 

20. Μητρώο Παγίων, στις περιπτώσεις υφιστάμενων επιχειρήσεων που αιτούνται αγοράς 

εξοπλισμού προς προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, παρόμοιας κατηγορίας, μεγέθους 

ή δυναμικότητας, καθώς και στις περιπτώσεις χρήσης του άρθρου 14 του ΚΑΝ 651/2014. 

Στην περίπτωση διαφοροποίησης της παραγωγής, το Απόσπασμα Μητρώου Παγίων θα 

πρέπει να περιλαμβάνει την αναπόσβεστη αξία (όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος 

που προηγείται της υποβολής της Αίτησης Στήριξης) των στοιχείων ενεργητικού που θα 

χρησιμοποιηθούν εκ νέου για την παραγωγική λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου. 

21. Άδεια Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου Αρμόδιου Οργάνου / καταστατικό ΔΕΚΟ (από όπου 

θα προκύπτει ότι δεν κωλύεται), στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δικαιούχος είναι 

εργαζόμενος σε ΔΕΚΟ ή Δημόσιος υπάλληλος. 

22. Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.  

23. Βεβαίωση για ΑΜΕΑ από  Αρμόδιο Φορέα, όπου υπάρχει 

24. Βεβαίωση ΟΑΕΔ, για το διάστημα ανεργίας ή Κάρτα ανεργίας εν ισχύ, (όπου υπάρχει). 

25. Πτυχίο / Βεβαίωση Σπουδών / Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, Βιογραφικά 

Σημειώματα, όπου υπάρχουν, για την τεκμηρίωση του επιπέδου σπουδών και κατάρτισης. 

26. Βεβαίωση εργοδότη / φορέα, Συμβάσεις απασχόλησης, Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, 

αντίγραφα ενσήμων, όπου υπάρχουν, για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας. 

27. Βεβαίωση από Τοπικά Δίκτυα, για την συμμετοχή του δικαιούχου (όπου υπάρχει). 

28. Βιογραφικό σημείωμα του Υπευθύνου στην εκτέλεση και συντονισμό του έργου, στην 

περίπτωση έργων συνεργασίας. 

29. Αποδεικτικά συμμετοχής των μελών σε άλλα έργα συνεργασίας κατά το παρελθόν 

(Καταστατικό, ιδιωτικό συμφωνητικό σύμπραξης / συνεργασίας, κλπ.) στις περιπτώσεις 

έργων συνεργασίας. 

30. Δικαιολογητικά Κάλυψης Ιδιωτικής Συμμετοχής 

Η κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με ίδια κεφάλαια, είτε 

με τραπεζικό δανεισμό, είτε με συνδυασμό τους. Για την τεκμηρίωση τους απαιτείται είτε η 

προσκόμιση σχετικού τραπεζικού εγγράφου (Βεβαίωση τραπεζικού ιδρύματος την τελευταία 

εργάσιμη ημέρα του μήνα που προηγείται της Αίτησης), είτε η κατοχή άλλου άμεσα 

ρευστοποιήσιμου τίτλου όπως μετοχές ή ομόλογα (Βεβαίωση αρμόδιου φορέα την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που προηγείται της Αίτησης), είτε σχετικής υπεύθυνης 

δήλωσης του δικαιούχου. Ειδικά στις περιπτώσεις εφαρμογής του Άρθρου 14  του Καν (ΕΕ) 

αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, ο δικαιούχος οφείλει κατά την αίτηση να αποδεικνύει ότι 

διαθέτει την ιδιωτική συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού της 

πράξης είτε μέσω ιδίων πόρων (η ύπαρξη των οποίων τεκμηριώνεται με σχετικά τραπεζικά 

έγγραφα ή με την κατοχή άλλων άμεσα ρευστοποιήσιμων τίτλων, όπως περιγράφεται 

παραπάνω), είτε μέσω τραπεζικού δανεισμού (η έγκριση του δανείου προαπαιτείται της 

έκδοσης της απόφασης ένταξης της πράξης) ο οποίος δεν ενέχει στοιχεία κρατικής 

ενίσχυσης, για τα οποία απαιτείται η προσκόμιση σχετικού τραπεζικού εγγράφου. 

Σημειώνεται ότι όταν γίνεται χρήση Υπεύθυνης Δήλωσης περί ιδίων πόρων, θα πρέπει να 

αναγράφεται ότι σε περίπτωση δανεισμού, που θα ανέρχεται στο ως άνω ποσοστό, το 

δάνειο θα πρέπει να είναι ελεύθερο από κάθε είδους κρατική ενίσχυση, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων ή επιδοτήσεων επιτοκίου, ή δανείου με 

ευνοϊκότερους όρους χορήγησης μέσω κάθε είδους χρηματοδοτικών εργαλείων. 
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31. Βεβαίωση Αρμόδιου Διοικητικού Φορέα και συμβάσεις μεταξύ παραγωγών και δυνητικών 

δικαιούχων, για την επεξεργασία πρώτων υλών ποιότητας βάσει προτύπων, όπου υπάρχουν. 

32. Άδεια Λειτουργίας, Σήμα ΕΟΤ (για καταλύματα), σε περιπτώσεις υφιστάμενων επιχειρήσεων. 

33. Άδεια Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης, Επιμέρους Άδειες, Αιτήσεις για την έκδοση των 

προηγούμενων, Εγκεκριμένες Μελέτες (όπου υπάρχουν). 

34. Ιδιωτικά Συμφωνητικά Μίσθωσης ή Ε9, όπου υπάρχουν, για την τεκμηρίωση της 

εξασφάλισης των πρώτων υλών που ο δικαιούχος έχει διασφαλίσει από ιδιοπαραγωγή 

(υποδράση 19.2.3.1) 

35. Έκθεση τεκμηρίωσης των ενεργειακών αναγκών της μονάδος, καθώς και του ποσοστού 

αυτών που θα καλύπτονται από ΑΠΕ (όπου απαιτείται). 

36. Αντίγραφο Πιστοποιητικού περιβαλλοντικής διαχείρισης, ή Συστήματος διαχείρισης ή 

ποιοτικών σημάτων (όπου υπάρχουν). 

37. Σήμα για την προσφορά προϊόντων ή / και υπηρεσιών βάσει προτύπου ή σχετική βεβαίωση 

από τον αρμόδιο φορέα που το εκδίδει όπως π.χ. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 

(όπου υπάρχει) κ.α., στην περίπτωση καταλυμάτων της υποδράσης 19.2.2.3. 

38. Άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία υποβάλλεται:  

 κατά την αρχική αίτηση ή 

 επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσιοποίηση του Πίνακα Αποτελεσμάτων, σε 

περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης, ή 

 επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσιοποίηση του Τελικού Πίνακα Κατάταξης, 

σε περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης από την διαδικασία των ενστάσεων. 

39. Λοιπά στοιχεία που θεωρείται ότι τεκμηριώνουν την πρόταση σας. 

 


