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1. ΚΙΤΗΙΑ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΡΑΞΕΩΝ 

 

Θ διαδικαςία του διοικθτικοφ ελζγχου των αιτιςεων ςτιριξθσ περιγράφεται διεξοδικά ςτο 
άρκρο 8 τθσ πρόκλθςθσ. 

Στον παρόντα οδθγό περιγράφονται τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ (Ρίνακασ 1) και επιλογισ 
(Ρίνακασ 2). 

Τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ μποροφν να παίρνουν τιμζσ «ΝΑΙ» ι «ΔΕΝ ΑΦΟΑ». Σε περίπτωςθ 
όπου  ζνα  ι περιςςότερα κριτιρια πάρουν τιμι «ΟΧΙ», θ αίτθςθ ςτιριξθσ κρίνεται «μθ 
παραδεκτι». Το παραδεκτό τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να 
ξεκινιςει θ διαδικαςία επιλογισ βάςει ςυγκεκριμζνων κριτθρίων. 

Τα κριτιρια επιλογισ χρθςιμοποιοφνται για τθν βακμολόγθςθ όλων των αιτιςεων ςτιριξθσ. 
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Ρίνακασ 1 : Κριτιρια Επιλεξιμότθτασ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΚΙΤΗΙΟΥ 
ΕΚΡΛΗΩΣΗ ΚΙΤΗΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 
ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Α 

1 

Εμπρόκεςμθ θλεκτρονικι υποβολι 
τθσ αίτθςθσ και αποςτολι του 
αποδεικτικοφ κατάκεςθσ και του 
επιςυναπτόμενου υλικοφ ςτθν ΟΤΔ 
ςτθν προκεςμία που ορίηεται από τθν 
προκιρυξθ. 

   

Αρικμόσ Ρρωτοκόλλου ΟΤΔ,  

Αποδεικτικό κατάκεςθσ τθσ θλεκτρονικι μορφισ τθσ Αίτθςθσ 
ςτιριξθσ ςτο ΡΣΚΕ / Αίτθςθ Στιριξθσ όπωσ εκτυπϊνεται από το 
ςφςτθμα. (Υπόδειγμα τθσ θλεκτρονικισ μορφισ τθσ Αίτθςθσ 
Στιριξθσ ςτο ΡΣΚΕ δίνεται ςτο Ραράρτθμα Ι: Ζντυπο Ι-1 τθσ 
Ρρόςκλθςθσ). 

2 
Ρλθροφνται όλεσ οι γενικζσ και ειδικζσ 
προχποκζςεισ του ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014 
και των εφαρμοηόμενων άρκρων. 

  

Το ςυγκεκριμζνο κριτιριο 
επιλεξιμότθτασ δεν 
λαμβάνεται υπόψθ ςτισ 
υποδράςεισ: 19.2.2.4, 
19.2.2.6,  19.2.3.1 

Αίτθςθ Στιριξθσ τα παραρτιματα αυτισ, τα  υποβαλλόμενα 
δικαιολογθτικά. 

3 
Ρλθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ του 
Καν. Ε.Ε. 1407/2013. 

  

Το ςυγκεκριμζνο κριτιριο 
επιλεξιμότθτασ δεν 
λαμβάνεται υπόψθ ςτισ 
υποδράςεισ: 19.2.3.3, 
19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.2 
και 19.2.7.3 

Αίτθςθ Στιριξθσ, τα παραρτιματα αυτισ, τα υποβαλλόμενα 
δικαιολογθτικά. 
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4 
Θ πρόταςθ ςυνοδεφεται από μελζτθ 
βιωςιμότθτασ. 

   
Αίτθςθ Στιριξθσ & Ραράρτθμα I-8 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Μελζτθσ 
Βιωςιμότθτασ τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ. 

5 

Θ πρόταςθ ςυνοδεφεται από 
αναλυτικό προχπολογιςμό εργαςιϊν 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
υπόδειγμα του αίτθςθ ςτιριξθσ. 

   

Αίτθςθ Στιριξθσ, & Ραράρτθμα I-11 Αναλυτικόσ 
Ρροχπολογιςμόσ τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ (προχπολογιςμόσ των 
κτιριακϊν εργαςιϊν με βάςθ τισ τιμζσ μονάδασ του Ρίνακα 
Τιμϊν Μονάδασ, προμετριςεισ), 

Οικονομικζσ προςφορζσ για λοιπζσ δαπάνεσ πλθν κτιριακϊν 
υποδομϊν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του κριτιριου. 

6 
Αποδεικνφεται θ κατοχι ι θ χριςθ του 
ακινιτου, ςτο οποίο προβλζπεται θ 
υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ. 

   

Υποβάλλονται είτε πιςτοποιθτικά ιδιοκτθςίασ ςτο όνομα του 
δικαιοφχου, είτε μακροχρόνια μίςκωςθ ςτο όνομα του 
δικαιοφχου που να καλφπτει χρονικι περίοδο ςφμφωνα με τισ 
διευκρινιςεισ του κριτθρίου, είτε προςφμφωνα μίςκωςθσ ι 
αγοράσ γθπζδου ι του οικοπζδου ι/και του ακινιτου ςφμφωνα 
με τισ οδθγίεσ του κριτθρίου. 

Ριςτοποιθτικό Μεταγραφισ όταν προςκομίηονται τίτλοι 
ιδιοκτθςίασ. 

Ριςτοποιθτικά βαρϊν και Διεκδικιςεων για το ακίνθτο ςτο οποίο 
πρόκειται να υλοποιθκεί θ επζνδυςθ. 

Βεβαιϊςεισ χριςεων γθσ για τθν προβλεπόμενθ κζςθ 
εγκατάςταςθσ τθσ επζνδυςθσ. 
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7 

Θ πρόταςθ είναι ςφμφωνθ με τθν 
περιγραφι, τουσ όρουσ και 
περιοριςμοφσ τθσ προκθρυςςόμενθσ 
υποδράςθσ. Μεταξφ άλλων κα πρζπει ο 
ςυνολικόσ προτεινόμενοσ 
προχπολογιςμόσ τθσ πρόταςθσ να μθν 
υπερβαίνει το όριο που κακορίηεται ςτο 
ΡΑΑ. 

Ειδικότερα μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ 
πράξεων και επιλζξιμοσ 
προχπολογιςμόσ 600.000€, ςε 
περίπτωςθ μθ άυλων πράξεων και 
100.000€ ςε περίπτωςθ άυλων 
πράξεων. Σε περίπτωςθ χριςθσ του 
Καν 1407/2013 από τον δικαιοφχο, θ 
ενίςχυςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
200.000€ Δθμόςια Δαπάνθ, 
ςυνακροίηοντασ και τυχόν ενιςχφςεισ 
που ζχουν λθφκεί ι κα λθφκοφν, από 
άλλεσ μζτρα από το κακεςτϊσ de 
minimis, ςε οποιαδιποτε περίοδο 
τριϊν οικονομικϊν ετϊν ςε επίπεδο 
ενιαίασ επιχείρθςθσ. 

Επίςθσ, πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τα 
όρια που κζτονται ςτο παράρτθμα IV 
ΕΝΤΑΣΘ ΕΝΙΣΧΥΣΘ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ. 

   

  Αίτθςθ Στιριξθσ, Ραραρτιματα & Δικαιολογθτικά. 

Υποβάλλεται το Υπόδειγμα Ι-6 «Διλωςθ ΜΜΕ» που δίδεται ςτο 
Ραράρτθμα Ι τθσ Ρρόςκλθςθσ (ςχετικά με τα ςτοιχεία που 
αφοροφν τθν ιδιότθτα ΜΜΕ μιασ Επιχείρθςθσ. 

Σε περίπτωςθ πράξεων που ενιςχφονται βάςθ του Καν. (ΕΕ) Καν. 
1407/2013 υποχρεωτικά υποβάλλεται θ Διλωςθ de minimis, 
Ραράρτθμα Ι-7 Υπόδειγμα Διλωςθσ de minimis. 

Υποβάλλεται Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι-9 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Δικαιοφχου τθσ Ρρόςκλθςθσ, 
ςωςτά ςυμπλθρωμζνθ ότι, το φυςικό αντικείμενο τθσ 
προτεινόμενθσ πράξθσ δεν ζχει περαιωκεί μζχρι τθν θμερομθνία 
υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ ςφμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρκρο 65, παρ. 6»). 
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8 

Θ πρόταςθ αφορά ςτθν περιοχι 
εφαρμογισ ι υλοποιείται εντόσ τθσ 
περιοχισ εφαρμογισ τθσ 
προκθρυςςόμενθσ υπο-δράςθσ του 
τοπικοφ προγράμματοσ 

   
Αίτθςθσ ςτιριξθσ, τοπογραφικό διάγραμμα (αν απαιτείται από τθν 
φφςθ τθσ πρόταςθσ), αποδεικτικά κατοχισ – χριςθσ όπωσ 
αναφζρονται ανωτζρω ςτο κριτιριο επιλεξιμότθτασ 7. 

9 

Για πρόταςθ εκςυγχρονιςμοφ (φυςικό 
αντικείμενο): 

α) δεν ζχει υπάρξει προθγοφμενθ 
ενίςχυςθ του ίδιου φυςικοφ 
αντικειμζνου από αναπτυξιακά 
προγράμματα, ι 

β) ςτθν περίπτωςθ προθγοφμενθσ 
ενίςχυςθσ για το ίδιο φυςικό 
αντικείμενο ζχει παρζλκει κατά τθ 
ςτιγμι υποβολισ τθσ αίτθςθσ 
πενταετία από τθν απόφαςθ 
αποπλθρωμισ του. 

   

Αίτθςθ Στιριξθσ, Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, 
με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι-
9 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Δικαιοφχου τθσ Ρρόςκλθςθσ, 
ςωςτά ςυμπλθρωμζνθ όςον αφορά το ςυγκεκριμζνο ςθμείο). 

10 
Θ πρόταςθ δεν ζχει ενταχκεί / οριςτικά 
υπαχκεί ςε άλλο πρόγραμμα / για το ίδιο 
φυςικό αντικείμενο. 

   

Υποβάλλεται Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι-9 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Δικαιοφχου τθσ Ρρόςκλθςθσ, 
ςωςτά ςυμπλθρωμζνθ όςον αφορά το ςυγκεκριμζνο ςθμείο). 



ΟΤΔ: ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΗΤΗΣ Α.Ε. – ΤΟΡΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
 

Ο.Α.Κ. Α.Ε. 1Θ ΡΟΚΘΥΞΘ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΩΝ ΙΙ_2 ΟΔΘΓΟΣ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΤΘΤΑΣ Σελίδα 8  

11 

Θ πρόταςθ, εφόςον περιλαμβάνει 
υποδομζσ διανυκτζρευςθσ:  

πλθροί τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ τθσ ΚΥΑ 2986/2-12-2016, 
όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 

   

Υποβάλλεται Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι-9 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Δικαιοφχου τθσ Ρρόςκλθςθσ, 
(ςωςτά ςυμπλθρωμζνθ όςον αφορά το ςυγκεκριμζνο ςθμείο). 

Υποβάλλονται διάγραμμα κάλυψθσ και αρχιτεκτονικά ςχζδια. 

Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ υποβάλλεται και το ςχετικό ςιμα 
λειτουργίασ. Σε περίπτωςθ κφριων ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων 
και ενοικιαηόμενων επιπλωμζνων δωματίων – διαμεριςμάτων 
απαιτείται Αναλυτικι εμβαδομζτρθςθ ανά δωμάτιο – 
διαμζριςμα και κοινοχριςτων χϊρων & πίνακασ μοριοδότθςθσ 
κατάταξθσ αςτεριϊν ι κλειδιϊν. 

12 
Θ πρόταςθ (είτε εκςυγχρονιςμοφ είτε 
ιδρφςεωσ) αφορά ολοκλθρωμζνο και 
λειτουργικό φυςικό αντικείμενο. 

   

Αίτθςθσ Στιριξθσ, Ραράρτθμα I-11 Αναλυτικόσ Ρροχπολογιςμόσ 
τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ. 

Οικονομικζσ προςφορζσ.  

Διάγραμμα δόμθςθσ, αρχιτεκτονικά ςχζδια. 

Ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων (ι απαλλακτικό αυτισ), ανάλογα 
με τθ φφςθ τθσ πράξθσ ι εναλλακτικά, υποβάλλεται Υπεφκυνθ 
Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου 
υπογραφισ) ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι-9 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Δικαιοφχου τθσ Ρρόςκλθςθσ, (ςωςτά 
ςυμπλθρωμζνθ όςον αφορά το ςυγκεκριμζνο ςθμείο). 

Ζκκεςθ Τεκμθρίωςθσ Εξαςφάλιςθσ Ρροςβαςιμότθτασ για ΑΜΕΑ 
(βλ. οδθγίεσ κριτθρίου). 
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13 
Στθν πρόταςθ δε δθλϊνονται ψευδι 
και αναλθκι ςτοιχεία. 

   

Υποβάλλεται Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι-9 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Δικαιοφχου τθσ Ρρόςκλθςθσ 
(ςωςτά ςυμπλθρωμζνθ όςον αφορά το ςυγκεκριμζνο ςθμείο). 

14 
Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ: να 
εξαςφαλίηεται θ νόμιμθ λειτουργία τουσ 
κατά τθν αίτθςθ. 

   
Ζναρξθ εργαςιϊν TAXISNET με εκτφπωςθ και των υφιςτάμενων 
ΚΑΔ, Άδεια Λειτουργίασ, Σιμα ΕΟΤ (για καταλφματα) το οποίο 
βρίςκεται ςε ιςχφ. 

15 

Να μθν ςυνιςτοφν προβλθματικι 
επιχείρθςθ κατά τθν χοριγθςθ τθσ 
ενίςχυςθσ. Πταν χρθςιμοποιείται ο Καν. 
(ΕΕ) 1407/2014 ι ο Καν. (ΕΕ) 1305/2013 
το κριτιριο δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

  

Το ςυγκεκριμζνο κριτιριο 
επιλεξιμότθτασ 

δεν λαμβάνεται υπόψθ: 

Α) Στισ Υπο-δράςεισ 
19.2.2.4 και 19.2.2.6 

Β) Στθν Υπο-δράςθ 19.2.3.1  

 

Υποβάλλονται τα δικαιολογθτικά που περιγράφονται ςτο ςθμείο 
Β του Εντφπου «Οριςμόσ Ρροβλθματικϊν Επιχειριςεων» που 
δίδεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ-4 τθσ Ρρόςκλθςθσ. 

Υποβάλλεται Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι-9 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Δικαιοφχου τθσ Ρρόςκλθςθσ, 
(ςωςτά ςυμπλθρωμζνθ όςον αφορά το ςυγκεκριμζνα ςθμεία 
που ςχετίηονται με το κριτιριο αυτό). 

16 

Θ μορφι του υποψιφιου είναι 
ςφμφωνθ με τα προβλεπόμενα ςτθν ΥΑ 
13214/2017, όπωσ ιςχφει κάκε φορά, 
και ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ. 

   

Αίτθςθ ςτιριξθσ, Υποβολι τθσ διλωςθσ ΜΜΕ Υπόδειγμα Ι-6 
«Διλωςθ ΜΜΕ» που δίδεται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Ρρόςκλθςθσ 
(ςχετικά με τα ςτοιχεία που αφοροφν τθν ιδιότθτα ΜΜΕ μιασ 
Επιχείρθςθσ), Δικαιολογθτικά όπωσ αυτά περιγράφονται ςτισ 
διευκρινιςεισ του κριτιριου (βλ. Ραράρτθμα Ι3- Κριτιρια 
Επιλεξιμότθτασ-Δικαιολογθτικά). Σε περίπτωςθ υπό ίδρυςθσ 
επιχείρθςθσ κακϊσ και υφιςτάμενθσ που κα δραςτθριοποιθκεί 
ςε νζουσ ΚΑΔ κα πρζπει να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ ςτθν οποία κα αναφζρεται ο ι οι 
ΚΑΔ που κα ενεργοποιθκεί/ουν. Σε περίπτωςθ νομικϊν 
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προςϊπων θ Υ.Δ. να ςυνοδεφεται και από αντίςτοιχθ απόφαςθ 
του αρμοδίου οργάνου. 

17 

Στον υποψιφιο μζχρι και το χρόνο 
υποβολισ τθσ πρόταςθσ δεν ζχουν 
επιβλθκεί διοικθτικζσ κυρϊςεισ για 
παραβίαςθ Κοινοτικϊν Κανονιςμϊν ι 
Εκνικισ Νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με τθν 
υλοποίθςθ ζργων. 

   

Υποβάλλεται Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι-9 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Δικαιοφχου τθσ Ρρόςκλθςθσ 
(ςωςτά ςυμπλθρωμζνθ όςον αφορά το ςυγκεκριμζνο ςθμείο). 

18 

Στθν περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ είναι 
Δθμόςιοσ Υπάλλθλοσ ι εργαηόμενοσ ςε 
ΝΡΔΔ ι ΝΡΙΔ, διακζτει ςχετικι άδεια 
από αρμόδιο Υπθρεςιακό Συμβοφλιο ι 
δεν κωλφεται από διατάξεισ του 
καταςτατικοφ του ΝΙΡΔ. Το κριτιριο 
δεν εξετάηεται ςτθν περίπτωςθ 
Συνεταιριςμϊν. 

   

Υποβάλλεται ςχετικι άδεια από αρμόδιο Πργανο του Φορζα και 
καταςτατικό του Φορζα ςτον οποίο εργάηεται, Ε1 του τελευταίου 
διαχειριςτικοφ ζτουσ που ζχει υποβλθκεί. 

Υποβάλλεται Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι-9 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Δικαιοφχου τθσ Ρρόςκλθςθσ 
Ρρόςκλθςθσ (ςωςτά ςυμπλθρωμζνθ όςον αφορά το 
ςυγκεκριμζνο ςθμείο που ςχετίηονται με το κριτιριο αυτό), 
άδεια αρμόδιου οργάνου, καταςτατικό ςχετικοφ οργανιςμοφ. 
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19 

Ο υποψιφιοσ ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο 
ζτοσ τθσ θλικίασ του κατά τθν υποβολι 
τθσ πρόταςθσ. Στθν περίπτωςθ 
προςωπικϊν εταιρειϊν, ο περιοριςμόσ 
ιςχφει για όλα τα μζλθ τουσ. Ο 
περιοριςμόσ δεν ιςχφει για τισ 
Ανϊνυμεσ εταιρίεσ, τισ Εταιρίεσ 
Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ, ΙΚΕ και τουσ 
Συνεταιριςμοφσ. 

   
Υποβάλλεται Αντίγραφο ταυτότθτασ ι διαβατθρίου, Καταςτατικό 
εταιρικοφ ςχιματοσ ι ςχεδίου καταςτατικοφ για τισ υπό ίδρυςθ 
προςωπικζσ επιχειριςεισ. 

20 
Για φυςικά πρόςωπα διαςφαλίηεται ότι 
δεν υπάρχει κζμα πτϊχευςθσ. 

   

Υποβάλλεται Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι-9 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Δικαιοφχου τθσ Ρρόςκλθςθσ, 
(ςωςτά ςυμπλθρωμζνθ όςον αφορά το ςυγκεκριμζνο ςθμείο). 

Κατά τθν ζνταξθ κα προςκομιςκοφν τα κατάλλθλα 
δικαιολογθτικά / πιςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ ζκδοςθσ τελευταίου εξαμινου, που 
τεκμθριϊνουν ότι δεν υπάρχει κζμα πτϊχευςθσ. 

21 
Για νομικά πρόςωπα διαςφαλίηεται ότι 
δεν υπάρχει κζμα λφςθσ, εκκακάριςθσ 
ι πτϊχευςθσ. 

   

Υποβάλλεται Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι-9 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Δικαιοφχου τθσ Ρρόςκλθςθσ 
(ςωςτά ςυμπλθρωμζνθ όςον αφορά το ςυγκεκριμζνο ςθμείο). 

Κατά τθν ζνταξθ κα προςκομιςκοφν τα κατάλλθλα 
δικαιολογθτικά - πιςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ ζκδοςθσ τελευταίου εξαμινου, που 
τεκμθριϊνουν ότι δεν υπάρχει κζμα λφςθσ, εκκακάριςθσ ι 
πτϊχευςθσ 
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22 
Δεν ζχουν υποβλθκεί περιςςότερεσ από 
μία αιτιςεισ ςτιριξθσ ανά ΑΦΜ ςτα 
πλαίςια τθσ ίδιασ πρόςκλθςθσ ανά ΤΡ . 

   

Υποβάλλεται Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι-9 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Δικαιοφχου τθσ Ρρόςκλθςθσ, 
(ςωςτά ςυμπλθρωμζνθ όςον αφορά το ςυγκεκριμζνο ςθμείο). 

Ελζγχεται το αρχείο τθσ ΟΤΔ 

23 

Ο υποψιφιοσ δεν είναι (ι και δεν ιταν 
κατά τθν 1θ δθμοςίευςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ), μζλοσ του Υπθρεςιακοφ 
Ρυρινα τθσ ΟΤΔ, ςτζλεχοσ του φορζα 
που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΤΔ, 
εκπρόςωποσ φορζων ςτθν Επιτροπι 

Διαχείριςθσ Ρρογράμματοσ (ΕΔΡ). 

   

Υποβάλλεται Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι-9 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Δικαιοφχου τθσ Ρρόςκλθςθσ, 
(ςωςτά ςυμπλθρωμζνθ όςον αφορά το ςυγκεκριμζνο ςθμείο) 

Ελζγχεται παράλλθλα και ο Επικαιροποιθμζνοσ κατάλογοσ 
τακτικοφ και ζκτακτου προςωπικοφ τθσ ΟΤΔ και του ΟΑΚ Α.Ε 

24 
Ο υποψιφιοσ δεν αποτελεί εξωχϊρια / 
υπεράκτια εταιρεία. 

   

Υποβάλλεται Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι-9 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Δικαιοφχου τθσ Ρρόςκλθςθσ, 
(ςωςτά ςυμπλθρωμζνθ όςον αφορά το ςυγκεκριμζνο ςθμείο). 

25 

Ο υποψιφιοσ αποδεικνφει τθν φπαρξθ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το 
χρθματοδοτικό ςχιμα. Σε περίπτωςθ 
χριςθσ του Άρκρου 14 του Καν 
651/2014 ζχει προςκομιςτεί 
αποδεικτικό κατοχισ ιδιωτικϊν 
κεφαλαίων που αντιςτοιχοφν 
τουλάχιςτον ςτο 25% του 
προχπολογιςμοφ τθσ πράξθσ. 

   

Αίτθςθ Στιριξθσ, Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, 
με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι-9 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Δικαιοφχου τθσ Ρρόςκλθςθσ, 
(ςωςτά ςυμπλθρωμζνθ όςον αφορά το ςθμεία που αναφζρονται 
ςτο ςυγκεκριμζνο κριτιριο, βλ. διευκρινιςεισ κριτιριου). 
ι τραπεηικό Ζγγραφο - ςχετικι Βεβαίωςθ Τράπεηασ 
ι φπαρξθ άμεςα ρευςτοποιιςιμων τίτλων όπωσ μετοχζσ, 
ομόλογα, ι ςυνδυαςμό των ανωτζρω,  
ι κάκε άλλο νόμιμο τρόπο . 
Επιπλζον για νομικά πρόςωπα απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου 
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του Νομικοφ Ρροςϊπου (π.χ. Διοικθτικό Συμβοφλιο, Γενικι 
Συνζλευςθ κτλ) που κα ςυνοδεφει τθν Υ.Δ. 

Για τα υπο-ςφςταςθ νομικά Ρρόςωπα υποβολι υπεφκυνθσ/ων 
διλωςθσ/εων από τουσ εταίρουσ /μετόχουσ του υπο-ςφςταςθ 
Νομικοφ Ρροςϊπου. 

26 

Στο δικαιοφχο δεν ζχουν επιβλθκεί 
πρόςτιμα τα οποία ζχουν αποκτιςει 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, για 
παραβάςεισ εργατικισ νομοκεςίασ και 
ειδικότερα για: Ραράβαςθ «υψθλισ» ι 
«πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ (3 
πρόςτιμα/ 3ζλεγχοι) ι Αδιλωτθ 
εργαςία (2 πρόςτιμα/ 2 ζλεγχοι). 

   

Υποβάλλεται Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι-9 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Δικαιοφχου τθσ Ρρόςκλθςθσ, 
(ςωςτά ςυμπλθρωμζνθ όςον αφορά το ςυγκεκριμζνο ςθμείο). 

27 

Ο δικαιοφχοσ τθρεί τθ νομοκεςία περί 
υγείασ και αςφάλειασ των 
εργαηομζνων και πρόλθψθσ του 
επαγγελματικοφ κινδφνου 

   

Υποβάλλεται Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι-9 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Δικαιοφχου τθσ Ρρόςκλθςθσ, 
(ςωςτά ςυμπλθρωμζνθ όςον αφορά το ςυγκεκριμζνο ςθμείο) 

28 

Δεν εκκρεμεί για τον δικαιοφχο εντολι 
ανάκτθςθσ εκδοκείςα βάςει 
προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ 
Επιτροπισ ι του Δικαςτθρίου 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΔΕΚ). 

   

Υποβάλλεται Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι-9 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Δικαιοφχου τθσ Ρρόςκλθςθσ, 
(ςωςτά ςυμπλθρωμζνθ όςον αφορά το ςυγκεκριμζνο ςθμείο). 

Υποβάλλεται φορολογικι Ενθμερότθτα ι βεβαίωςθ Οφειλϊν τθσ 
επιχείρθςθσ από τθν οποία να προκφπτει ότι δεν είναι υπόχρεθ ςε 
ανάκτθςθ παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ κατόπιν προθγοφμενθσ 
αποφάςεων τθσ Επιτροπισ 
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2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΙΤΗΙΩΝ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΞΕΩΝ 

 

Κριτιριο Επιλεξιμοτθτασ 1:  

Εμπρόκεςμθ θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ και αποςτολι του αποδεικτικοφ κατάκεςθσ και του 
επιςυναπτόμενου υλικοφ ςτθν ΟΤΔ ςτθν προκεςμία που ορίηεται από τθν προκιρυξθ. 

Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι, οι δυνθτικοί δικαιοφχοι οφείλουν, εντόσ προκεςμίασ επτά (7) 
εργάςιμων θμερϊν, να υποβάλλουν ςτθν ΟΤΔ αποδεικτικό κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, όπωσ 
παράγεται από το ΡΣΚΕ μαηί με φυςικό φάκελο ο οποίοσ κα περιζχει: 

1. Τθν αίτθςθ ςτιριξθσ, ζτςι όπωσ υποβλικθκε και τυπϊκθκε από το ΡΣΚΕ. 

2. Πλα τα δικαιολογθτικά που δφναται να εκπλθρϊνουν τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και 
επιλογισ, όπωσ αυτά τίκενται ςτθν πρόςκλθςθ και ςτον παρόντα Οδθγό. 

Εξετάηεται επίςθσ εάν θ Αίτθςθ Στιριξθσ και το Ραράρτθμα αυτισ ζχουν ςυνταχκεί  ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα τθσ Ρρόςκλθςθσ (αν χρθςιμοποιικθκαν τα τυποποιθμζνα ζντυπα), και θ τυπικι 
πλθρότθτα τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ (ςυμπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κατά περίπτωςθ πεδίων). 

Επιπλζον υποβάλλεται θ Υπεφκυνθ Διλωςθ ςφμφωνα με το υπόδειγμα Ι-9 του Ραραρτιματοσ τθσ 
πρόςκλθςθσ ανάλογα διαμορφωμζνθ. 

Κατά τθ φάςθ εξζταςθσ τυχϊν ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων – διευκρινίςεων, εξετάηεται αν αυτά 
υποβλικθκαν εντόσ τθσ κακοριςμζνθσ προκεςμίασ. 

 

 Κριτιριο Επιλεξιμοτθτασ 2:  

Ρλθροφνται όλεσ οι γενικζσ και ειδικζσ προχποκζςεισ του ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014 και των 
εφαρμοηόμενων άρκρων 

Το ςυγκεκριμζνο κριτιριο λαμβάνεται υπόψθ ςτισ υπο-δράςεισ ςτισ οποίεσ εφαρμόηεται ο Καν. (ΕΕ) 
651/2014. Ο/Οι κανονιςμόσ/οι και τα αντίςτοιχα άρκρα αυτϊν που εφαρμόηονται – 
λαμβάνονται υπόψθ ςτθν υλοποίθςθ κάκε υπο-δράςθσ δίνονται ςτθν περιγραφι των δράςεων, 
τόςο ςτον παρόντα οδθγό, όςο και ςτθν  αναμορφωμζνθ πρόταςθ του ΟΑΚ ΑΕ. 

Για τον ζλεγχο των γενικϊν και ειδικϊν προχποκζςεων του ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014 ο δυνθτικόσ 
δικαιοφχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του τα ςχετικά άρκρα τθσ πρόςκλθςθσ κακϊσ επίςθσ και το 
ςχετικό κανονιςμό ο οποίοσ παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ_3 τθσ πρόςκλθςθσ. Για τθ διεξαγωγι 
του ελζγχου κρίνεται απαραίτθτο ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ και ςτα ςχετικά τθσ πεδία να δίνονται 
όλεσ εκείνεσ οι πλθροφορίεσ που ςτθρίηουν τθ ςυμβατότθτα τθσ πράξθσ με τον εν λόγω 
κανονιςμό. Εξετάηεται θ Αίτθςθ Στιριξθσ τα παραρτιματα αυτισ, τα υποβαλλόμενα 
δικαιολογθτικά. 

 

 Κριτιριο Επιλεξιμότθτασ 3:  

Ρλθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ του Καν. Ε.Ε. 1407/2013 

Το ςυγκεκριμζνο κριτιριο λαμβάνεται υπόψθ ςτισ υπο-δράςεισ ςτισ οποίεσ εφαρμόηεται ο Καν. 
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(ΕΕ) 1407/2013. Ο/Οι κανονιςμόσ/οι και τα αντίςτοιχα άρκρα αυτϊν που εφαρμόηονται – 
λαμβάνονται υπόψθ ςτθν υλοποίθςθ κάκε υπο-δράςθσ δίνονται ςτθν περιγραφι των δράςεων 
τόςο ςτον παρόντα οδθγό (ενότθτα 3), όςο και ςτθν  αναμορφωμζνθ πρόταςθ του ΟΑΚ ΑΕ. 

Για τον ζλεγχο των γενικϊν και ειδικϊν προχποκζςεων του Καν. Ε.Ε. 1407/2013 ο δυνθτικόσ 
δικαιοφχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του τα ςχετικά άρκρα τθσ πρόςκλθςθσ κακϊσ επίςθσ και το 
ςχετικό κανονιςμό ο οποίοσ παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ_3 τθσ πρόςκλθςθσ. Για τθ διεξαγωγι 
του ελζγχου κρίνεται απαραίτθτο ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ και ςτα ςχετικά τθσ πεδία να δίνονται 
όλεσ εκείνεσ οι πλθροφορίεσ που ςτθρίηουν τθ ςυμβατότθτα τθσ πράξθσ με τον εν λόγω 
κανονιςμό. Εξετάηεται θ Αίτθςθ Στιριξθσ τα παραρτιματα αυτισ, τα υποβαλλόμενα 
δικαιολογθτικά. 

 

 Κριτιριο Επιλεξιμοτθτασ 4:  

Η πρόταςθ ςυνοδεφεται από μελζτθ βιωςιμότθτασ. 

Εξετάηεται θ ορκότθτα, πλθρότθτα και ρεαλιςτικότθτα τθσ Μελζτθσ Βιωςιμότθτασ υπόδειγμα τθσ 
οποίασ επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθμα Ι-8 τθσ πρόςκλθςθσ. Επιςθμαίνεται ότι θ Μελζτθ υποχρεωτικά 
ςυμπλθρϊνεται και υποβάλλεται ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (αρχείο excel). Συμπλθρϊνεται το 
αντίςτοιχο πεδίο τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ ςτο οποίο ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ κα πρζπει με ςαφι και 
τεκμθριωμζνο τρόπο να αναλφςει τισ παραδοχζσ που αξιοποιοφνται ςτθν ςφνταξθ τθσ μελζτθσ. 
Ενδεικτικά αναφζρεται τυχόν ςτοιχεία ζρευνασ αγοράσ για τα προϊόντα – υπθρεςίεσ που κα 
παραχκοφν κ.α. 

Επιςθμαίνεται ότι κατά τθ ςφνταξθ τθσ μελζτθσ, πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ τα όςα ορίηονται ςτθν 
ΥΑ 13214 (30.11.2017) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν υπ. Αρ. 7888/14.09.18 απόφαςθ 
(άρκρο 16). 

 

 Κριτιριο Επιλεξιμοτθτασ 5:  

Η πρόταςθ ςυνοδεφεται από αναλυτικό προχπολογιςμό εργαςιϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο υπόδειγμα του αίτθςθ ςτιριξθσ. 

Εξετάηεται εάν ζχει ςυνταχκεί ο προχπολογιςμόσ των κτιριακϊν εργαςιϊν με βάςθ τισ τιμζσ μονάδασ 
του Ρίνακα Τιμϊν Μονάδασ, και εάν ζχουν υποβλθκεί προτιμολόγια/προςφορζσ για τισ λοιπζσ 
δαπάνεσ. 

Για τον υπολογιςμό του εφλογου κόςτουσ, ο υποψιφιοσ προςκομίηει οικονομικζσ προςφορζσ για 
λοιπζσ δαπάνεσ πλθν κτιριακϊν υποδομϊν. Εφόςον το μοναδιαίο ανά τεμάχιο κόςτοσ αυτϊν 
υπερβαίνει, ςε αξία τα 1.000€, ι το ςυνολικό ποςό ανά είδοσ υπερβαίνει τα 5.000€ , απαιτοφνται 
τρεισ (3) ςυγκρίςιμεσ προςφορζσ για το εν λόγω τεμάχιο, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ τουλάχιςτον μία 
(1). Οι ςυγκρίςιμεσ προςφορζσ αφοροφν ομοειδι και εφάμιλλα προϊόντα. Οι οικονομικζσ προςφορζσ 
κα πρζπει να περιλαμβάνουν πλιρθ περιγραφι του επενδυτικοφ αγακοφ όπωσ, τεχνικά 
χαρακτθριςτικά, δυναμικότθτα, ποςότθτα κτλ και να ςυνοδεφεται από τεχνικό φυλλάδιο- προςπζκτ 
και κάκε άλλθ τεχνικι πλθροφορία που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου είναι απαραίτθτθ για 
τθν αξιολόγθςθ του εφλογου τθσ δαπάνθσ. 

Είναι δυνατό να γίνει δεκτι μια προςφορά θ οποία δεν είναι θ πιο ςυμφζρουςα οικονομικά, αρκεί ο 
δικαιοφχουσ να τεκμθριϊνει και θ ΟΤΔ να αποδζχεται, τθν μοναδικότθτα ι τθν υψθλι ποιότθτα ι τισ 
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ειδικζσ προδιαγραφζσ που προςφζρει το προμθκευόμενο προϊόν. 

Απαιτείται θ υποβολι του προτεινόμενου προχπολογιςμοφ ςε θλεκτρονικι μορφι (αρχείο excel) 
ςφμφωνα με το υπόδειγμα. 

 

 Κριτιριο Επιλεξιμοτθτασ 6:  

Αποδεικνφεται θ κατοχι ι θ χριςθ του ακινιτου, ςτο οποίο προβλζπεται θ υλοποίθςθ τθσ 
πρόταςθσ. 

Σε περίπτωςθ πράξεων που περιλαμβάνουν επενδφςεισ ςε νζεσ ι υφιςτάμενεσ υποδομζσ, 
απαιτοφνται είτε αποδεικτικά ιδιοκτθςίασ ςτο όνομα του δικαιοφχου είτε μακροχρόνια μίςκωςθ 
που να καλφπτει χρονικι περίοδο, τουλάχιςτον δεκαπζντε (15), ζτθ από τθν δθμοςιοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ, επί του γθπζδου ι του οικοπζδου ι/και του ακινιτου, ςτισ οποίεσ 
πραγματοποιοφνται οι επενδφςεισ. Σε περίπτωςθ εκςυγχρονιςμοφ χωρίσ επζμβαςθ ςτον φζροντα 
οργανιςμό του κτιρίου ι ςε περίπτωςθ μικρϊν προςκθκϊν που ςυμπλθρϊνουν τθν λειτουργικότθτα 
του κτιρίου οι οποίεσ ςε κάκε περίπτωςθ αποτελοφν λιγότερο από το 10% του αιτοφμενου 
κόςτουσ, εννζα (9) ζτθ από τθν δθμοςιοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. 

 

Κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ ςτο τοπικό πρόγραμμα, γίνονται δεκτά προςφμφωνα 
μίςκωςθσ ι αγοράσ γθπζδου ι του οικοπζδου ι/και του ακινιτου υπό τθν προχπόκεςθ να μθν 
αποτελοφν ανάλθψθ υποχρζωςθσ που κακιςτά μθ αναςτρζψιμθ τθν επζνδυςθ ζτςι ϊςτε να 
πλθροφται ο χαρακτιρασ κινιτρου ςτθν περίπτωςθ επενδφςεων που υλοποιοφνται βάςει του  Καν. ΕΕ 
651/2014). 

 

Σε κάκε περίπτωςθ το γιπεδο ι το οικόπεδο ι το ακίνθτο κα πρζπει να είναι ελεφκερο βαρϊν 
(απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ), εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που το βάροσ ζχει προκφψει από 
επιχειρθματικό δάνειο για τθν ίδια φφςθ επζνδυςθσ ι κα προκφψει από επιχειρθματικό δάνειο 
για τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ι από δάνειο για τθν αντιμετϊπιςθ φυςικισ καταςτροφισ, από 
τθν οποία επλιγει θ επιχείρθςθ. 

Είναι επιλζξιμθ δαπάνθ θ αγορά οικοδομθμζνθσ ι μθ οικοδομθμζνθσ γθσ, ςε περιπτϊςεισ πράξεων 
που περιλαμβάνουν κτιριακζσ υποδομζσ, για ποςό που μζχρι το 10 % των ςυνολικϊν επιλζξιμων 
δαπανϊν τθσ πράξθσ. Για εγκαταλελειμμζνεσ και πρϊθν βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ που 
περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται ςτο 15 % (ςε περίπτωςθ χριςθσ του Άρκρου 14 του 
Καν 651/2014 είναι επιλζξιμεσ μόνο ενεργζσ επιχειρθματικζσ εγκαταςτάςεισ). Το κριτιριο δεν 
αφορά προτάςεισ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν μόνο άυλεσ ενζργειεσ. 

Επιςθμαίνεται ότι κατά τθ διαδικαςία υποβολισ των αιτιςεων κα πρζπει να προςκομιςτεί πλιρθ 
ςειρά πιςτοποιθτικϊν ιδιοκτθςίασ όπωσ επίςθσ και πιςτοποιθτικά βαρϊν και μθ διεκδικιςεων και 
βεβαιϊςεων χριςεων γθσ για τθν προβλεπόμενθ κζςθ εγκατάςταςθσ τθσ επζνδυςθσ. 

 

Κριτιριο Επιλεξιμοτθτασ 7:  

Η πρόταςθ είναι ςφμφωνθ με τθν περιγραφι, τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ τθσ 
προκθρυςςόμενθσ υποδράςθσ. Μεταξφ άλλων κα πρζπει ο ςυνολικόσ προτεινόμενοσ 
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προχπολογιςμόσ τθσ πρόταςθσ να μθν υπερβαίνει το όριο που κακορίηεται ςτο ΡΑΑ. 
Ειδικότερα μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ πράξεων και επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ 600.000€, ςε 
περίπτωςθ μθ άυλων πράξεων και 100.000€ ςε περίπτωςθ άυλων πράξεων. Σε περίπτωςθ 
χριςθσ του Καν 1407/2013 από τον δικαιοφχο, θ ενίςχυςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
200.000€ Δθμόςια Δαπάνθ, ςυνακροίηοντασ και τυχόν ενιςχφςεισ που ζχουν λθφκεί ι κα 
λθφκοφν, από άλλεσ μζτρα από το κακεςτϊσ de minimis, ςε οποιαδιποτε περίοδο τριϊν 
οικονομικϊν ετϊν ςε επίπεδο ενιαίασ επιχείρθςθσ. Επίςθσ, πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τα 
όρια που κζτονται ςτο παράρτθμα IV Ροςοςτά ενίςχυςθσ ανά Υποδράςθ. 

 

Εξετάηεται εάν θ πρόταςθ (Αίτθςθ Στιριξθσ, Ραραρτιματα & Δικαιολογθτικά) είναι ςφμφωνθ με τα 
περιγραφόμενα που περιλαμβάνονται ςτον παρόντα Οδθγό (ανάλογα με τθν ςχετιηόμενθ εκάςτοτε 
Υποδράςθ). 

Μεταξφ άλλων κα πρζπει ο ςυνολικόσ προτεινόμενοσ προχπολογιςμόσ τθσ πρόταςθσ να μθν 
υπερβαίνει το όριο που κακορίηεται ςτο ΡΑΑ . Ειδικότερα μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ πράξεων και 
επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ 600.000€, ςε περίπτωςθ μθ άυλων πράξεων και 100.000€ ςε περίπτωςθ 
άυλων πράξεων. Σε περίπτωςθ χριςθσ του Καν 1407/2013 από τον δικαιοφχο, θ ενίςχυςθ δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τισ 200.000€ Δθμόςια Δαπάνθ, ςυνακροίηοντασ και τυχόν ενιςχφςεισ που ζχουν λθφκεί 
ι κα λθφκοφν, από άλλα μζτρα από το κακεςτϊσ de minimis, ςε οποιαδιποτε περίοδο τριϊν 
οικονομικϊν ετϊν ςε επίπεδο ενιαίασ επιχείρθςθσ. 

Σε περίπτωςθ χριςθσ του Καν. 1407/20130, υποχρεωτικά υποβάλλεται θ ΔΘΛΩΣΘ DE MINIMIS 
(Yπόδειγμα Ι-7 του Ραραρτιματοσ τθσ Ρρόςκλθςθσ με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ). 

Ελζγχεται εάν θ επιχείρθςθ χαρακτθρίηεται ωσ Μεγάλθ, Μεςαία, Μικρι ι και Ρολφ Μικρι. Για το 
ςκοπό αυτό πρζπει να υποβλθκεί Υπεφκυνθ διλωςθ ςχετικά με τα ςτοιχεία που αφοροφν τθν 
ιδιότθτα ΜΜΕ μιασ Επιχείρθςθσ ςφμφωνα με το Υπόδειγμα Ι-6 «Διλωςθ ΜΜΕ» που δίδεται ςτο 
Ραράρτθμα Ι τθσ Ρρόςκλθςθσ. Θ κατθγοριοποίθςθ των επιχειριςεων ςε Μεγάλεσ, Μεςαίεσ, Μικρζσ 
και Ρολφ Μικρζσ γίνεται ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (Υπόδειγμα II-3 τθσ 
παροφςασ πρόςκλθςθσ) ι με το Ραράρτθμα Ι του Καν. (ΕΕ) 702/2014 ι με τθν ςφςταςθ 2003/361/ΕΚ 
τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 
μεςαίων επιχειριςεων, κατά περίπτωςθ. 

Εξετάηεται θ ςωςτι και πλιρθσ ςυμπλιρωςθ τθσ ςχετικισ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Ν. 1599/1986, όπωσ 
ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ), ςχετικά με ότι το φυςικό αντικείμενο τθσ προτεινόμενθσ 
πράξθσ δεν ζχει περαιωκεί μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ ςφμφωνα με τον 
Καν. 1303/2013, άρκρο 65, παρ. 6». . Σθμειϊνεται ότι για όλεσ τισ Υποδράςεισ θ ολοκλιρωςθ του 
φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ πράξθσ γίνεται το μζγιςτο ςε τρία (3) ζτθ από τθ ςτιγμι 
τθσ ζνταξισ τθσ, και ςε κάκε περίπτωςθ μζχρι τισ 30/06/2023. 

 

 Κριτιριο Επιλεξιμοτθτασ 8:  

Η πρόταςθ αφορά ςτθν περιοχι εφαρμογισ ι υλοποιείται εντόσ τθσ περιοχισ εφαρμογισ τθσ 
προκθρυςςόμενθσ υπο-δράςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ. 

Εξετάηεται θ ςωςτι και πλιρθσ ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν πεδίων τθσ Αίτθςθσ ςτιριξθσ, το 
τοπογραφικό διάγραμμα (αν απαιτείται από τθν φφςθ τθσ πρόταςθσ), και τα αποδεικτικά κατοχισ – 
χριςθσ. 
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 Κριτιριο Επιλεξιμοτθτασ 9:  

Για πρόταςθ εκςυγχρονιςμοφ (φυςικό αντικείμενο) α) δεν ζχει υπάρξει προθγοφμενθ ενίςχυςθ του 
ίδιου φυςικοφ αντικειμζνου από αναπτυξιακά προγράμματα, ι β) ςτθν περίπτωςθ προθγοφμενθσ 
ενίςχυςθσ για το ίδιο φυςικό αντικείμενο ζχει παρζλκει κατά τθ ςτιγμι υποβολισ τθσ αίτθςθσ 
πενταετία από τθν απόφαςθ αποπλθρωμισ του. 

Για προτάςεισ εκςυγχρονιςμοφ, εξετάηεται θ ςωςτι και πλιρθσ ςυμπλιρωςθ τθσ ςχετικισ Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ). 

 

Κριτιριο Επιλεξιμοτθτασ 10:  

Η πρόταςθ δεν ζχει ενταχκεί / οριςτικά υπαχκεί ςε άλλο πρόγραμμα / για το ίδιο φυςικό 
αντικείμενο. 

Εξετάηεται θ ςωςτι και πλιρθσ ςυμπλιρωςθ τθσ ςχετικισ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Ν. 1599/1986, όπωσ 
ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ), ςχετικά με ότι θ πρόταςθ δεν ζχει ενταχκεί / οριςτικά 
υπαχκεί ςε άλλο πρόγραμμα / για το ίδιο φυςικό αντικείμενο. 

 

 Κριτιριο Επιλεξιμότθτασ 11:  

Η πρόταςθ, εφόςον περιλαμβάνει υποδομζσ διανυκτζρευςθσ: πλθροί τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ τθσ ΚΥΑ 2986/2-12-2016, όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 

Εξετάηεται θ ςυμμόρφωςθ ι μθ με τθν ΚΥΑ 2986/2-12-2016 «Ρροςδιοριςμόσ των λειτουργικϊν 
μορφϊν και κατθγοριϊν των τουριςτικϊν καταλυμάτων και λοιπϊν τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων που 
εντάςςονται ςε προγράμματα αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων», 
όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 

Επιπλζον, εξετάηεται θ ςυμπλιρωςθ πεδίου τθσ ςχετικισ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Ν. 1599/1986) του 
υποψθφίου δικαιοφχου με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςχετικά με ότι: κα πλθροί τουσ όρουσ και 
τισ προχποκζςεισ τθσ ΚΥΑ 2986/2-12-2016, όπωσ ιςχφει κάκε φορά. Υποβάλλονται διάγραμμα 
κάλυψθσ και αρχιτεκτονικά ςχζδια. Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ υποβάλλεται και το ςχετικό 
ςιμα λειτουργίασ. 

Σε περίπτωςθ κφριων ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων και ενοικιαηόμενων επιπλωμζνων δωματίων – 
διαμεριςμάτων απαιτοφνται, επιπλζον, αναλυτικι εμβαδομζτρθςθ ανά δωμάτιο – διαμζριςμα 
και κοινοχριςτων χϊρων και πίνακασ μοριοδότθςθσ κατάταξθσ αςτεριϊν ι κλειδιϊν. 

 

 Κριτιριο Επιλεξιμοτθτασ 12:  

Η πρόταςθ (είτε εκςυγχρονιςμοφ είτε ιδρφςεωσ) αφορά ολοκλθρωμζνο και λειτουργικό 
φυςικό αντικείμενο. 

Εξετάηονται θ ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ, τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψθσ, 
αρχιτεκτονικά ςχζδια υπογεγραμμζνα από μθχανικό και ο ςυνολικόσ αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ 
τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ, ϊςτε να προκφπτει ολοκλθρωμζνο και λειτουργικό φυςικό αντικείμενο. 

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

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

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

Εξετάηεται επίςθσ, αν θ προτεινόμενθ πράξθ εξαςφαλίηει τθν προςβαςιμότθτα των ατόμων με 
αναπθρία (ςτισ περιπτϊςεισ που απαιτοφνται από τθ φφςθ τθσ πράξθσ), βάςει των 
υποβλθκζντων και υπογεγραμμζνων από μθχανικό, μελετϊν και ςχεδίων του φακζλου 
υποψθφιότθτασ 

Ο δυνθτικόσ δικαιοφχουσ κα πρζπει (λαμβάνοντασ υπόψθ τον οδθγό του ΕΣΡΑ 2014-2020 
«Εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτα άτομα με αναπθρία» βλ. Ραράρτθμα ΙΙ-10α και 10β τθσ 
Ρρόςκλθςθσ), να περιγράψει αναλυτικά τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ κα προβεί για τθ διευκόλυνςθ τθσ 
πρόςβαςθσ ατόμων με αναπθρία - ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 7 του Κανονιςμοφ 
(ΕΕ) αρικ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 
2013, περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχισ και τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 
1083/2006 - ςε Συνθμμζνθ Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των 
ατόμων με αναπθρία, που κα υποβάλλει ςτα δικαιολογθτικά του φακζλου υποψθφιότθτασ. 

Ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ κα πρζπει να τεκμθριϊςει ςτο πλαίςιο περιγραφισ του φυςικοφ 
αντικειμζνου ςτο αντίςτοιχο πεδίο τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, τθν επιλογι των μεγεκϊν του επενδυτικοφ 
ςχεδίου και τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ όπου απαιτείται. 

 

 Κριτιριο Επιλεξιμοτθτασ 13:  

Στθν πρόταςθ δε δθλϊνονται ψευδι και αναλθκι ςτοιχεία. 

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

Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ δθλϊνει ψευδι ςτοιχεία προκειμζνου να λάβει ενίςχυςθ, θ 
αίτθςθ ςτιριξθσ απορρίπτεται ςτθν τρζχουςα πρόκλθςθ και δεν ζχει δικαίωμα κατάκεςθσ αίτθςθσ 
ςτιριξθσ ςε προςκλιςεισ του τρζχοντοσ και του επόμενου θμερολογιακοφ ζτουσ τθσ διαπίςτωςθσ για 
όλα τα ΤΡ. Για τισ ανάγκεσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ θ ΟΤΔ που διαπιςτϊνει τθν διλωςθ ψευδϊν 
ςτοιχείων ςε μια αίτθςθ ςτιριξθσ, κοινοποιεί τα ςτοιχεία του δικαιοφχου ςτθν ΕΥΕ ΡΑΑ, θ οποία με 
ευκφνθ τθσ ενθμερϊνει όλεσ τισ ΟΤΔ. 

 

 Κριτιριο Επιλεξιμοτθτασ 14:  

Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ: να εξαςφαλίηεται θ νόμιμθ λειτουργία τουσ κατά τθν αίτθςθ. 

Για τισ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ που κατακζτουν Αίτθςθ Στιριξθσ, εξετάηεται εάν λειτουργοφν 
νόμιμα για όλεσ τισ δθλωκείςεσ δραςτθριότθτεσ, γεγονόσ που κα πρζπει να τεκμθριϊνεται με τθν 
προςκόμιςθ ζναρξθ εργαςιϊν taxisnet, εκτφπωςθ taxisnet με υφιςτάμενουσ ΚΑΔ, Ριςτοποιθτικά 
ΓΕΜΘ (Γενικό Ριςτοποιθτικό ΓΕΜΘ & Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό ΓΕΜΘ τρζχουςασ εκπροςϊπθςθσ), 
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Άδειασ Λειτουργίασ ι Σιματοσ ΕΟΤ (για καταλφματα) τα οποία βρίςκονται ςε ιςχφ κατά τθν περίοδο 
υποβολισ τθσ Αίτθςθσ κτλ. 

 

 Κριτιριο Επιλεξιμοτθτασ 15:  

Να μθν ςυνιςτοφν προβλθματικι επιχείρθςθ κατά τθν χοριγθςθ τθσ ενίςχυςθσ. Πταν 
χρθςιμοποιείται ο Καν. (ΕΕ) 1407/2013 ι ο Καν. (ΕΕ) 1305/2013 το κριτιριο δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Πταν χρθςιμοποιείται ο Καν. (ΕΕ) 1407/2013 ι ο Καν. (ΕΕ) 1305/2013 το κριτιριο δεν λαμβάνεται 
υπόψθ. 

Ειδικότερα το ςυγκεκριμζνο κριτιριο επιλεξιμότθτασ δεν λαμβάνεται υπόψθ ςτισ υποδράςεισ  
19.2.2.4, 19.2.2.6 και ςτθν υποδράςθ 19.2.3.1 όπου χρθςιμοποιείται ο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. 

Μία από τισ βαςικζσ προχποκζςεισ (αρ.1 παρ.4γ του Καν.) ςυμβατότθτασ με τον Καν. (Ε.Ε.) 
651/2014 είναι θ μθ ενίςχυςθ προβλθματικϊν επιχειριςεων. Συνεπϊσ για τισ υπόλοιπεσ 
υποδράςεισ τθσ προκιρυξθσ όπου εφαρμόηεται ο Καν.651/2014 για τθν εκπλιρωςθ του κριτθρίου 
αυτοφ οι Δυνθτικοί δικαιοφχοι κα πρζπει να υποβάλλουν, ανάλογα και με τον τφπο τθσ επιχείρθςισ 
τουσ: 

α. Τα δικαιολογθτικά που περιγράφονται ςτο ςθμείο Β του Εντφπου «Οριςμόσ Ρροβλθματικϊν 
Επιχειριςεων» που δίδεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ-4 

β. Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) του 
υποψιφιου δικαιοφχου ότι: 

- Δεν ςυνιςτϊ προβλθματικι επιχείρθςθ 

- «θ επιχείρθςθ δεν ζχει λάβει ενίςχυςθ διάςωςθσ ι αναδιάρκρωςθσ, ι θ επιχείρθςθ ζχει 
λάβει ενίςχυςθ διάςωςθσ αλλά ζχει αποπλθρϊςει το δάνειο και ζχει λφςει τθ ςφμβαςθ 
εγγφθςθσ ι θ επιχείρθςθ ζχει λάβει ενίςχυςθ αναδιάρκρωςθσ θ οποία ζχει ολοκλθρωκεί». 

Οι δικαιοφχοι κα πρζπει να γνωρίηουν πωσ ςε περίπτωςθ που υπάρχει χρονικι απόκλιςθ από τθν 
υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ μζχρι και τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ, κα προςκομίςτοφν νζεσ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ ςε περίπτωςθ που ζχουν ςυνταχκεί/δθμοςιευκεί ι υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία να 
δθλϊνει ότι δεν ζχει δθμοςιεφςει άλλθ οικονομικι χριςθ τθσ επιχείρθςθσ πζραν αυτισ που υπζβαλε 
με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ είτε να προςκομίςει όλα τα επικαιροποιθμζνα οικονομικά 
ςτοιχεία που αφοροφν ςτα δικαιολογθτικά εξζταςθσ τθσ προβλθματικότθτασ, ϊςτε να διαπιςτϊνεται 
ότι θ επιχείρθςθ κατά τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ ορκϊσ αξιολογείται ωσ μθ 
προβλθματικι, προκειμζνου να ενταχκεί ςτθν εν λόγω δράςθ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ όπου 
διαπιςτϊνεται ότι θ εν λόγω επιχείρθςθ, δεδομζνων των νζων ςτοιχείων, είναι προβλθματικι δεν 
είναι δυνατι θ ζνταξθ τθσ επιχείρθςθσ ςτθν εν λόγω δράςθ. 

  

Κριτιριο Επιλεξιμοτθτασ 16:  

Η μορφι του υποψιφιου είναι ςφμφωνθ με τα προβλεπόμενα ςτθν ΥΑ 13214/2017, όπωσ 
ιςχφει κάκε φορά, και ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ. 

Οι Δικαιοφχοι του υπομζτρου 19.2 περιγράφονται ςτο άρκρο 2 τθσ ΚΥΑ 2635/13.9.2017 (ΦΕΚ 
3313/Β/20.9.2017) λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εξειδίκευςθ και τουσ περιοριςμοφσ του Άρκρου 3 τθσ 
πρόςκλθςθσ και ςτουσ ειδικοφσ όρουσ που αναφζρονται ςτα ςχετικά παραρτιματα. 
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Εξετάηεται θ μορφι του δικαιοφχου να είναι ςφμφωνθ με τθν ΥΑ 13214/30.11.17, όπωσ ιςχφει κάκε 
φορά. 

Γενικότερα οι δικαιοφχοι δφναται να είναι: 

α. υφιςτάμενεσ, είτε υπό ίδρυςθ επιχειριςεισ. Ειδικά για τισ υπό ίδρυςθ ατομικζσ 
επιχειριςεισ, αρκεί θ αίτθςθ ςτιριξθσ ενϊ για τα Νομικά Ρρόςωπα απαιτείται θ 
κατάκεςθ καταςτατικοφ ι ςχεδίου καταςτατικοφ ςυνθμμζνο ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ 
κακϊσ και απόκτθςθ ΑΦΜ (όταν υπάρχει). 

β. το νομικό πρόςωπο που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΤΔ ι μζλοσ που τθν απαρτίηει 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των μελϊν τθσ ΕΔΡ κακϊσ επίςθσ και μζλθ του ΔΣ του 
νομικοφ προςϊπου, ςε επίπεδο φορζων. Τα φυςικά πρόςωπα που εκπροςωποφν τουσ 
παραπάνω φορείσ δεν μπορεί να είναι δικαιοφχοι. 

γ. εργαηόμενοσ ςε ΝΡΙΔ εφόςον δεν κωλφεται από διατάξεισ του καταςτατικοφ του ΝΡΙΔ ι 
εργαηόμενοσ ςε ΝΡΔΔ και ςτο Δθμόςιο τομζα, που διακζτει ςχετικι άδεια από 
Υπθρεςιακό Συμβοφλιο ι άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 

Επιςθμαίνεται ότι οι υπό ίδρυςθ επιχειριςεισ: 

I. υποβάλλουν αίτθςθ ςτιριξθσ κάνοντασ χριςθ του προςωπικοφ ΑΦΜ του Νόμιμου 
εκπροςϊπου, 

II. υποχρεοφνται μετά τθν αίτθςθ ςτιριξθσ να αποκτιςουν ΑΦΜ και να προςκομίςουν τθν 
ζναρξθ δραςτθριότθτασ ςτθν ΟΤΔ: 

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

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

Οι δικαιοφχοι κα πρζπει να δραςτθριοποιοφνται ι να δραςτθριοποιθκοφν ςε επιλζξιμουσ κωδικοφσ 
αρικμοφσ δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) ανά υποδράςθ όπωσ αυτοί δίνονται ςτο Ραράρτθμα II-8α τθσ 
Ρρόςκλθςθσ. 

Για τθν δράςθ 19.2.3.1 οι υποψιφιοι δικαιοφχοι κα πρζπει να δραςτθριοποιοφνται ι να 
δραςτθριοποιθκοφν ςε επιλζξιμουσ ΚΑΔ εντόσ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ Συνκικθσ για τθ Λειτουργία 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (γεωργικό προϊόν) και να καταλιγουν ςε τελικό προϊόν του Ραραρτιματοσ Ι 
(γεωργικό προϊόν). Σφμφωνα με το παράρτθμα επιλζξιμων κωδικϊν γεωργικϊν προϊόντων τθσ 
υποδράςθσ . 

Σε περίπτωςθ υπό ίδρυςθσ επιχείρθςθσ κακϊσ και υφιςτάμενθσ που κα δραςτθριοποιθκεί ςε νζουσ 
ΚΑΔ κα πρζπει να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ ςτθν οποία κα 
αναφζρεται ο ι οι ΚΑΔ που κα ενεργοποιθκεί/ουν. Σε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων θ Υπεφκυνθ 
Διλωςθ υπογράφεται από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο και ςυνοδεφεται από απόφαςθ του αρμοδίου 
οργάνου. 

Θ διαδικαςία διλωςθ ι ςυμπλιρωςθσ / μεταβολισ νζου κωδικοφ δραςτθριότθτασ που αντιςτοιχεί ςε 
επιλεξιμουσ τομείσ δραςτθριότθτασ όπωσ αυτοί δίνονται ςτο παράρτθμα, κα πρζπει να ολοκλθρωκεί: 

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

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

Δικαιοφχοι δεν είναι: . 

α.   εξωχϊριεσ / υπεράκτιεσ εταιρείεσ 

β. προβλθματικζσ επιχειριςεισ με βάςθ τον οριςμό τθσ προβλθματικισ επιχείρθςθσ ςτον Καν. ΕΕ 
651/2014 αρ. 2 ςθμείο 18. Θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ δεν αφορά ςε πράξεισ που ενιςχφονται 
βάςει των Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Κα. (ΕΕ) 1407/2013. 

γ. φυςικά πρόςωπα: 

γ.1 του Υπθρεςιακοφ Ρυρινα τθσ ΟΤΔ. 

γ.2 ςτελζχθ του φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΤΔ. 

γ.3 εκπρόςωποι φορζων ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Ρρογράμματοσ (ΕΔΡ) ςτο Διοικθτικό 
Συμβοφλιο του φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΤΔ. 

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

Επιςθμαίνεται ότι υποβάλλεται υποχρεωτικά 

1. Διλωςθ ςφμφωνα με το Υπόδειγμα Διλωςθσ ςχετικά με τα ςτοιχεία που αφοροφν τθν 
ιδιότθτα ΜΜΕ Επιχείρθςθσ (Ραράρτθμα Ι-6), 

2. Φορολογικά ςτοιχεία για τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ που προθγοφνται του 
ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ ανάλογα με το είδοσ τθσ επιχείρθςθσ: 

a. ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου ι ατομικισ επιχείρθςθσ 

i. Ζντυπο Ε1 

ii. Ζντυπο Ε3 

b. ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου 

i. Ζντυπο Ν 

ii. Ζντυπο Ε3 

iii. Ιςολογιςμοί-Αποτελζςματα χριςθσ (για επιχειριςεισ με τιρθςθ 
διπλογραφικϊν βιβλίων) 

 Σθμείωςθ: Για τισ επιχειριςεισ που ζχουν κλείςει λιγότερεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ θ 
υποχρζωςθ υποβολισ προςαρμόηεται αντίςτοιχα. 

3. Σε περίπτωςθ υφιςτάμενθσ επιχείρθςθσ, 

a. Δικαιολογθτικά νόμιμθσ υπόςταςθσ όπωσ: 

i. Βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν ι Ρροςωποποιθμζνθ πλθροφόρθςθ μζςω 
TAXIS 
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ii. Καταςτατικό ςε ιςχφ, 

iii. Ριςτοποιθτικό ΓΕΜΘ 

iv. Νομιμοποίθςθ εκπροςϊπθςθσ 

v. Απόφαςθ για τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ 

vi. κλπ 

b. Καταςτάςεισ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (πίνακασ προςωπικοφ) Ε4 
(ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν τροποποιιςεων αυτϊν) και για τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ 
διαχειριςτικζσ χριςεισ που προθγοφνται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 
χρθματοδότθςθσ (εφόςον απαςχολοφν προςωπικό) 

c. Αποδεικτικό Υποβολισ διλωςθσ Αποδοχϊν & Συντάξεων μαηί με ςυγκεντρωτικι 
Κατάςταςθ τζλουσ ζτουσ ςτθν οποία κα αποτυπϊνεται αναλυτικά ο κάκε 
εργαηόμενοσ με τον αρικμό των θμερϊν που απαςχολικθκε και για τισ τρεισ (3) 
κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ που προθγοφνται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 
χρθματοδότθςθσ (εφόςον απαςχολοφν προςωπικό) 

4. Για  τα  υπό  ίδρυςθ  νομικά πρόςωπα, ςχζδιο καταςτατικοφ, από  τον  οποίο  να  προκφπτουν 
οι εταίροι – μζτοχοι και τα ποςοςτά αυτϊν, οριςμόσ προςωρινοφ διαχειριςτι και 
απόφαςθ υποβολισ πρόταςθσ. 

Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ ςυνδεδεμζνων ι/και ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων ςφμφωνα με τον οριςμό 
των ΜΜΕ του Ραραρτιματοσ Ι του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 651/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 17θσ Ιουνίου 2014, 
κα προςκομίηονται τα φορολογικά ςτοιχεία (Ε3, ιςολογιςμοί) για τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ 
διαχειριςτικζσ χριςεισ που προθγοφνται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ κακϊσ και 
τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςχετικά με τθν εταιρικι/ μετοχικι ςφνκεςθ, τθ 
νόμιμθ εκπροςϊπθςθ και διαχείριςθ, τουσ εργαηομζνουσ για όλεσ τισ επιχειριςεισ (Ε4, Αποδεικτικό 
Υποβολισ διλωςθσ Αποδοχϊν & Συντάξεων μαηί με ςυγκεντρωτικι Κατάςταςθ κλπ) που είναι 
ςυνεργαηόμενεσ ι/και ςυνδεδεμζνεσ με τθν επιχείρθςθ που υπζβαλε το επιχειρθματικό ςχζδιο για 
χρθματοδότθςθ ςτθν παροφςα δράςθ 

 

 Κριτιριο Επιλεξιμοτθτασ 17 :  

Στον υποψιφιο μζχρι και το χρόνο υποβολισ τθσ πρόταςθσ δεν ζχουν επιβλθκεί διοικθτικζσ κυρϊςεισ 
για παραβίαςθ Κοινοτικϊν Κανονιςμϊν ι Εκνικισ Νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με τθν υλοποίθςθ ζργων. 

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

 

 Κριτιριο Επιλεξιμοτθτασ 18:  

Στθν περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ είναι Δθμόςιοσ Υπάλλθλοσ ι εργαηόμενοσ ςε ΝΡΔΔ ι ΝΡΙΔ, 
διακζτει ςχετικι άδεια από αρμόδιο Υπθρεςιακό Συμβοφλιο ι δεν κωλφεται από διατάξεισ του 
καταςτατικοφ του ΝΙΡΔ. Το κριτιριο δεν εξετάηεται ςτθν περίπτωςθ Συνεταιριςμϊν. 

Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ είναι Δθμόςιοσ Υπάλλθλοσ ι εργαηόμενοσ ςε ΔΕΚΟ, 
ΝΡΔΔ ι ΝΡΙΔ, κα πρζπει να διακζτει ςχετικι άδεια από αρμόδιο Υπθρεςιακό Συμβοφλιο και να μθν 
κωλφεται από διατάξεισ του καταςτατικοφ του Φορζα ςτον οποίο εργάηεται. Για τθν τεκμθρίωςθ 
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των ανωτζρω κα πρζπει να προςκομίηονται κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά όπωσ Αντίγραφο του Ε1 
του τελευταίου διαχειριςτικοφ ζτουσ που ζχει υποβλθκεί, ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ με 
κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ, άδεια αρμόδιου οργάνου, καταςτατικό ςχετικοφ 
οργανιςμοφ. 

Το κριτιριο δεν εξετάηεται ςτθν περίπτωςθ Συνεταιριςμϊν. 

Σε περίπτωςθ εταιρειϊν εξετάηεται το κριτιριο για το ςφνολο των εταίρων / μετόχων. 

 

 Κριτιριο Επιλεξιμοτθτασ 19 :  

Ο υποψιφιοσ ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ. Στθν 
περίπτωςθ προςωπικϊν εταιρειϊν, ο περιοριςμόσ ιςχφει για όλα τα μζλθ τουσ. Ο περιοριςμόσ δεν 
ιςχφει για τισ Ανϊνυμεσ εταιρίεσ, τισ Εταιρίεσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ, ΙΚΕ και τουσ 
Συνεταιριςμοφσ. 

Ο υποψιφιοσ πρζπει να ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του κατά τθν υποβολι τθσ 
πρόταςθσ. Θ εκπλιρωςθ του κριτιριου ελζγχεται από τθν Αντίγραφου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου 
κακϊσ και με τθν προςκόμιςθ καταςτατικοφ εταιρικοφ ςχιματοσ ι ςχεδίου καταςτατικοφ για τισ υπο 
ίδρυςθ προςωπικζσ επιχειριςεισ. Στθν περίπτωςθ προςωπικϊν εταιρειϊν, ο περιοριςμόσ ιςχφει για 
όλα τα μζλθ τουσ. Ο περιοριςμόσ δεν ιςχφει για τισ Ανϊνυμεσ εταιρίεσ, τισ Εταιρίεσ Ρεριοριςμζνθσ 
Ευκφνθσ, ΙΚΕ και τουσ Συνεταιριςμοφσ. 

Υποβάλλεται Αντίγραφο ταυτότθτασ ι διαβατθρίου, Καταςτατικό εταιρικοφ ςχιματοσ ι ςχεδίου 
καταςτατικοφ για τισ υπό ίδρυςθ προςωπικζσ επιχειριςεισ. 

 

 Κριτιριο Επιλεξιμοτθτασ 20:  

Για φυςικά πρόςωπα διαςφαλίηεται ότι δεν υπάρχει κζμα πτϊχευςθσ. 

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

Σθμειϊνεται ότι κατά τθν ζνταξθ κα προςκομιςκοφν τα κατάλλθλα δικαιολογθτικά δθλαδι 
πιςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ζκδοςθσ τελευταίου εξαμινου, που 
τεκμθριϊνουν ότι δεν υπάρχει κζμα πτϊχευςθσ για τα φυςικά πρόςωπα. 

 

 Κριτιριο Επιλεξιμοτθτασ 21:  

Για νομικά πρόςωπα διαςφαλίηεται ότι δεν υπάρχει κζμα λφςθσ, εκκακάριςθσ ι πτϊχευςθσ. 

Εξετάηεται θ φπαρξθ ςχετικισ αναφοράσ ςε Υπεφκυνθ Διλωςθ (του Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) του Νομίμου Εκπροςϊπου ςε περίπτωςθ εταιρείασ. 

Σθμειϊνεται ότι κατά τθν ζνταξθ κα προςκομιςκοφν τα κατάλλθλα δικαιολογθτικά δθλαδι 
πιςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ζκδοςθσ τελευταίου εξαμινου, που 
τεκμθριϊνουν ότι δεν υπάρχει κζμα λφςθσ, εκκακάριςθσ ι πτϊχευςθσ. 
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 Κριτιριο Επιλεξιμοτθτασ 22:  

Δεν ζχουν υποβλθκεί περιςςότερεσ από μία αιτιςεισ ςτιριξθσ ανά ΑΦΜ ανά υποδράςθ ςτα 
πλαίςια τθσ ίδιασ πρόςκλθςθσ ανά ΤΡ . 

Θ εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν ςυνεκτίμθςθ ςχετικισ Υπεφκυνθσ διλωςθσ (Ν. 
1599/1986, όπωσ ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) και του αρχείου τθσ ΟΤΔ. 

Επιτρζπεται θ ςυμμετοχι φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου ςε περιςςότερεσ από μια αιτιςεισ ςτιριξθσ 
ςτα πλαίςια τθσ ίδιασ Υποδράςθσ ανά ΤΡ, εφόςον τα ποςοςτά ςυμμετοχισ του ςτα Νομικά Ρρόςωπα 
που κατακζτουν τισ αιτιςεισ ςτιριξθσ, δεν υπερβαίνουν ακροιςτικά το 100% για όλθ τθν περίοδο 
2014 – 2020. 

Δεν κεωρείται διαφορετικι Υποδράςθ, θ διαφοροποίθςθ μεταξφ Οριηόντιασ εφαρμογισ μιασ 
Υποδράςθσ και εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ ςτο ίδιο ΤΡ εφόςον το 
περιεχόμενο τθσ Υποδράςθσ είναι το ίδιο (Άρκρο 3 ΚΥΑ 2635/13-09-2017 (ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017). 

Σε περίπτωςθ Συνεταιριςμϊν, το κριτιριο εξετάηεται ςε επίπεδο φορζα. 

 

 Κριτιριο Επιλεξιμοτθτασ 23:  

Ο  υποψιφιοσ δεν είναι (ι και δεν  ιταν  κατά  τθν  1θ δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ), μζλοσ του 
Υπθρεςιακοφ Ρυρινα τθσ ΟΤΔ, ςτζλεχοσ του φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΤΔ, εκπρόςωποσ 
φορζων ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Ρρογράμματοσ (ΕΔΡ). 

Θ εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν ςυνεκτίμθςθ τθσ ςχετικισ αναφοράσ ςε Υπεφκυνθ 
Διλωςθ (Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ) του υποψιφιου δικαιοφχου 
και του επικαιροποιθμζνου αρχείου τθσ ΟΤΔ και του ΟΑΚ Α.Ε. υπογεγραμμζνο από το Ρρόεδρο ι τον 
Δ/νων Σφμβουλο του ΟΑΚ Α.Ε. 

Το κριτιριο εξετάηεται ςε επίπεδο φυςικϊν προςϊπων λαμβάνοντασ υπόψθ τα οριηόμενα ςτο 
κριτιριο 17. 

 

 Κριτιριο Επιλεξιμοτθτασ 24:  

Ο υποψιφιοσ δεν αποτελεί εξωχϊρια / υπεράκτια εταιρεία. 

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

 

 Κριτιριο Επιλεξιμοτθτασ 25:  

Ο υποψιφιοσ αποδεικνφει τθν φπαρξθ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το χρθματοδοτικό 
ςχιμα. Σε περίπτωςθ χριςθσ του Άρκρου 14 του Καν 651/2014 ζχει προςκομιςτεί αποδεικτικό κατοχισ 
ιδιωτικϊν κεφαλαίων που αντιςτοιχοφν τουλάχιςτον ςτο 25% του προχπολογιςμοφ τθσ πράξθσ. 

Πςον αφορά το ςυγκεκριμζνο κριτιριο ςθμειϊνεται πωσ: 

Θ Ιδιωτικι ςυμμετοχι του δικαιοφχου, ςε ότι αφορά τθν πράξθ αποτελεί τθ διαφορά τθσ δθμόςιασ 
δαπάνθσ από τον Συνολικό Ρροχπολογιςμό του ζργου 

Για τθν κάλυψθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ ο δυνθτικόσ Δικαιοφχοσ τθσ ενίςχυςθσ μπορεί να 
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χρθςιμοποιιςει ιδίουσ πόρουσ / δάνειο ι και ςυνδυαςμό τουσ. 

Θ απόδειξθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ δφναται να τεκμθριϊνεται, είτε με υπεφκυνθ διλωςθ του 
δικαιοφχου, είτε με ςχετικό τραπεηικό ζγγραφο. 

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

Σε περίπτωςθ που χρθματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΡΑ ςυνδυάηονται με επιχορθγιςεισ: 

α) οι διατάξεισ που ιςχφουν για τα χρθματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΡΑ εφαρμόηονται ςε όλεσ τισ 

μορφζσ ςτιριξθσ για τισ εν λόγω πράξεισ.  

β) πρζπει να τθροφνται οι ιςχφοντεσ κανόνεσ τθσ Ζνωςθσ περί κρατικϊν ενιςχφςεων και 

ςυνδυαςμοφ επιχορθγιςεων με χρθματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΡΑ.  

γ) πρζπει να διενεργοφνται χωριςτζσ λογιςτικζσ εγγραφζσ για τθν κάκε μορφι ςτιριξθσ. 

δ) μπορεί ο ςυνδυαςμόσ τουσ να καλφπτει τθν ίδια δαπάνθ υπό τον όρο ότι το άκροιςμα όλων 

των ςυνδυαςμζνων μορφϊν ςτιριξθσ δεν υπερβαίνει το ςυνολικό ποςό τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

δαπάνθσ (το τμιμα χρθματοδοτικοφ εργαλείου υποςτθριηόμενο από το ΕΣΡΑ μαηί με τθν 

Επιχοριγθςθ να είναι μικρότερο ι ίςο του επιχορθγοφμενου π/υ του επενδυτικοφ ςχεδίου). 

ε) οι επιχορθγιςεισ δεν χρθςιμοποιοφνται για τθν αποπλθρωμι ςτιριξθσ που ελιφκθ από 

χρθματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΡΑ.  

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

επιχειριςεων. 

Επιςθμαίνεται ότι όταν το χρθματοδοτικό εργαλείο εμπεριζχει ενίςχυςθ, το Ακακάριςτο Ιςοδφναμο 
Επιχοριγθςθσ (ΑΙΕ) αυτισ ςωρεφει με τθν επιχοριγθςθ κατά τον υπολογιςμό του ορίου που κζτουν οι 
Κανονιςμοί χοριγθςθσ των ενιςχφςεων. 

Εξαίρεςθ αποτελοφν οι πράξεισ που ενιςχφονται μζςω του άρκρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 τθσ 

Επιτροπισ  (αφορά τισ υποδράςεισ 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, ) θ ιδιωτικι ςυμμετοχι του δικαιοφχου 

τθσ ενίςχυςθσ πρζπει να ανζρχεται ςε τουλάχιςτον 25% των επιλζξιμων δαπανϊν, είτε μζςω ιδίων 

πόρων είτε μζςω εξωτερικισ χρθματοδότθςθσ και ειδικότερα μζςω εγκεκριμζνου τραπεηικοφ δανειςμοφ 

(θ ζγκριςθ του δανείου προαπαιτείται τθσ ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ) και με μορφι 

που δεν ενζχει ςτοιχεία κρατικισ ενίςχυςθσ. Πταν γίνεται χριςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ περί ιδίων πόρων, 

κα πρζπει να αναγράφεται ότι ςε περίπτωςθ δανειςμοφ, που κα ανζρχεται ςτο ωσ άνω ποςοςτό, το 

δάνειο κα πρζπει να είναι ελεφκερο από κάκε είδουσ κρατικι ενίςχυςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν 

εγγυιςεων ι επιδοτιςεων επιτοκίου, ι δανείου με ευνοϊκότερουσ όρουσ χοριγθςθσ μζςω κάκε είδουσ 

χρθματοδοτικϊν εργαλείων. 

Θ απουςία κάκε κρατικισ ςτιριξθσ, πρζπει να επιβεβαιϊνεται κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του 

ζργου που χρθματοδοτείται και ςε όλα τα ςτάδια (αίτθςθ, προκαταβολι, ενδιάμεςεσ πλθρωμζσ, τελικι 

πλθρωμι) προκειμζνου θ εν λόγω ενίςχυςθ να είναι ςυμβατι.  

Διευκρινίηεται ότι, κάκε δυνθτικόσ δικαιοφχοσ μπορεί να υποβάλλει πράξθ με προχπολογιςμό ςτα 

ανϊτατα όρια που τίκενται ςτθν κάκε υποδράςθ, ωςτόςο ο επιχορθγοφμενοσ προχπολογιςμόσ 
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προςδιορίηεται ςφμφωνα με τθ διακεςιμότθτα των πόρων τθσ κάκε υποδράςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, 

παρόλο που οι υπερβάλλουςεσ δαπάνεσ δεν επιχορθγοφνται, το ςφνολο του υπερβάλλοντοσ κόςτουσ, 

καλφπτεται αποκλειςτικά με ιδιωτικι ςυμμετοχι. Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ χριςθσ του ΚΑΝ. 

1407/2014, δεν μπορεί να υποβλθκεί πρόταςθ με δθμόςια δαπάνθ άνω των 200.000 ευρϊ. 

Πλα τα τραπεηικά ζγγραφα και λοιπά δικαιολογθτικά πρζπει να ζχουν θμερομθνία ζκδοςθσ 

μεταγενζςτερθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ Ρρόςκλθςθσ.   

Σε περίπτωςθ υφιςτάμενων νομικϊν προςϊπων, απαιτοφνται όλα τα ανωτζρω είτε από τθν εταιρεία, 

είτε από τα μζλθ τθσ εταιρείασ με τθν πρόςκετθ δζςμευςθ (Υπεφκυνθ Διλωςθ του Νομίμου 

Εκπροςϊπου) ότι ςε περίπτωςθ ζγκριςθσ τθσ πρόταςθσ κα ακολουκιςει διαδικαςία ιςόποςθσ αφξθςθσ 

Κεφαλαίου, πριν τθν απόφαςθ ζνταξθσ. 

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

Επιςθμαίνεται ότι επειδι θ κάλυψθ τθσ Ιδιωτικισ ςυμμετοχισ αποτελεί βακμολογοφμενο κριτιριο, θ 

προςκόμιςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ βακμολογείται με μθδζν (0).  

 

 Κριτιριο Επιλεξιμοτθτασ 26:  

Στο δικαιοφχο δεν ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα τα οποία ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, για παραβάςεισ εργατικισ νομοκεςίασ και ειδικότερα για:  Ραράβαςθ «υψθλισ» ι 
«πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ (3 πρόςτιμα/ 3ζλεγχοι) ι Αδιλωτθ εργαςία (2 πρόςτιμα/ 2 
ζλεγχοι). 

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

 

Κριτιριο Επιλεξιμοτθτασ 27:  

Ο δικαιοφχοσ τθρεί τθ νομοκεςία περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ 
του επαγγελματικοφ κινδφνου 

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

 

 Κριτιριο Επιλεξιμοτθτασ 28: 

Δεν εκκρεμεί για τον δικαιοφχο εντολι ανάκτθςθσ εκδοκείςα βάςει προθγοφμενθσ 
απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ ι του Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΔΕΚ). 

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

Υποβάλλεται φορολογικι Ενθμερότθτα ι βεβαίωςθ Οφειλϊν τθσ επιχείρθςθσ  από τθν οποία 
να προκφπτει ότι δεν είναι υπόχρεθ ςε ανάκτθςθ παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ κατόπιν 
προθγοφμενθσ αποφάςεων τθσ Επιτροπισ. Δεδομζνου ότι τα ποςά προσ ανάκτθςθ δεν ζχουν 
καταβλθκεί, εμφανίηονται ςτισ βεβαιωμζνεσ οφειλζσ των επιχειριςεων και δεν δφναται να 
υπαχκοφν ςε ρφκμιςθ καταβολισ. 
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3 ΡΕΙΓΑΦΗ ΥΡΟΔΑΣΕΩΝ ΤΟΡΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΥ ΡΟΚΗΥΣΣΟΝΤΑΙ 

 

3.1 ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ – ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Γενικά : 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηονται αναλυτικά οι υποδράςεισ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ τθσ 
ΟΤΔ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΘΤΘΣ Α.Ε. όπωσ αυτό ιςχφει. 

Στθν παρουςίαςθ εκτόσ των άλλων περιλαμβάνονται : 

1. θ Νομικι βάςθ υλοποίθςθσ, 

2. θ αναλυτικι περιγραφι του περιεχομζνου τθσ, 

3. οι ςτόχοι και οι προτεραιότθτεσ που κζτει 

4. θ κεματικι κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται 

5. τα ενδεικτικά χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

6. οι Δικαιοφχοι 

 

Οι επιλζξιμεσ και μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ αναφζρονται ςτο άρκρο 5 τθσ πρόςκλθςθσ. 

Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι θ επιλεξιμότθτα των αιτιςεων ςτιριξθσ προχποκζτει εκτόσ των άλλων 
ότι οι δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ προτείνονται είναι ςυμβατζσ α) με τουσ εφαρμοηόμενουσ 
κανονιςμοφσ ανά υποδράςθ, β) με τθν ςτρατθγικι και το περιεχόμενο του Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ. 

Για αυτό το λόγο και για τθν καλφτερθ διατφπωςθ του περιεχομζνου των επιλζξιμων 
δραςτθριοτιτων των υποδράςεων, αυτζσ εντάςςονται ςε αντίςτοιχουσ Κωδικοφσ Αρικμϊν 
Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ). Θ αντιςτοίχιςθ αυτι πραγματοποιείται ανά υποδράςθ ςτο Ραράρτθμα 
ΙΙ_8α τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και είναι ςφμφωνθ με τθ ςτατιςτικι ταξινόμθςθ οικονομικϊν 
δραςτθριοτιτων 2008 (ΣΤΑΚΟΔ 08) θ οποία βαςίηεται ςτθ ςτατιςτικι ταξινόμθςθ οικονομικϊν 
δραςτθριοτιτων NACE rev. 2 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Ειδικότερα για τθν υποδράςθ 19.2.3.1 εκτόσ των ΚΑΔ οι επιλζξιμοι κλάδοι αναφζρονται και ςτο 
Ραράρτθμα Ι τθσ ςυνκικθσ το οποίο επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ_9 τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ. Στο τζλοσ του εγγράφου του Ραραρτιματοσ Ι τθσ ςυνκικθσ  υπάρχουν  ςχετικοί 
υπερςφνδεςμοι (links)  για  τον εκτελεςτικό κανονιςμό (ΕΕ) 2017/1925 τθσ Επιτροπισ τθσ 12θσ 
Οκτωβρίου 2017 «ςχετικά με τθν τροποποίθςθ του παραρτιματοσ I του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) αρικ. 
2658/87 του Συμβουλίου για τθ δαςμολογικι και ςτατιςτικι ονοματολογία και το κοινό 
δαςμολόγιο». 
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3.2 ΡΕΙΓΑΦΗ ΥΡΟΔΑΣΕΩΝ 

 

Τίτλοσ Δράςθσ 

 

 

Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και  
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχι εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ 
τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.2 

Τίτλοσ Υποδράςθσ Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, 

παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με 
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ Υποδράςθσ 19.2.2.4 

Νομικι Βάςθ 
Άρκρο 19, παρ. 1β, Καν. (ΕΕ) αρικ. 1305/2013, Καν. (ΕΕ) αρικ. 
1407/2013. 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ / υποδράςθσ 

Θ περιοχι εφαρμογισ χαρακτθρίηεται από παραγωγι προϊόντων υψθλισ και ποιότθτασ και 
διατροφικισ αξίασ, Το ιςχυρό αυτό αγροδιατροφικό κεφάλαιο είναι άμεςα ςυνδεδεμζνο με τθν 
πλοφςια τοπικι πολιτιςτικι παράδοςθ, αλλά και το περιβάλλον. Επίςθσ, πολλζσ από τισ 
χειρωνακτικζσ τζχνεσ που ζχουν εγκαταλειφκεί ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα, ςτθν Κριτθ παραμζνουν 
ηωντανζσ παρά τον ςαφι περιοριςμό τουσ. Θ πλειοψθφία των παραδοςιακϊν επαγγελμάτων ςτθ 
Δυτικι Κριτθ ςυνδζεται άμεςα, όπωσ και ςε όλο το νθςί, με το γεωργικό τομζα. Ραρόλα αυτά, ςτο 
πρόςφατο παρελκόν άνκθςαν αρκετζσ τζχνεσ και επαγγζλματα όπωσ αγγειοπλάςτεσ, ξυλουργοί, 
οργανοποιοί, τςαγκάρθδεσ, ξυλογλφπτεσ, μαρμαροτεχνίτεσ, μαχαιροποιοί, θ τζχνθ τθσ 
καλακοπλεκτικισ, τθσ κανιςτροπλεκτικισ και θ υφαντικι. Ιδιαίτερα θ τελευταία γνϊριςε μεγάλθ 
άνκθςθ ςε όλθ τθν Κριτθ, με τα Σφακιά να αποτελοφν ςθμαντικό κζντρο.  

Στόχοσ τθσ Δράςθσ είναι θ ιςόρροπθ ανάπτυξθ τθσ περιοχισ μζςα από τθν ενίςχυςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και τθσ απαςχόλθςθσ, με όρουσ «ποιότθτασ» και αξιοποίθςθσ του παραγωγικοφ 
και κοινωνικοφ κεφαλαίου ςτο δευτερογενι και τριτογενι τομζα τθσ τοπικισ οικονομίασ, με απϊτερο 
ςκοπό τθ ςυγκράτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ ςτθν φπαικρο και τθν αξιοπρεπι διαβίωςθ του. 

Ωσ ειδικοί ςτόχοι τοπικισ ςτρατθγικισ ορίηονται τα παρακάτω:  

 Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ για τθν ενδυνάμωςθ τθσ 
τοπικισ οικονομίασ. 

 Διαφοροποίθςθ τθσ οικονομικισ βάςθσ και προϊκθςθ τθσ πολφ-λειτουργικότθτασ ςτο πλαίςιο 
τθσ διαςφνδεςθσ αγρο-διατροφισ – πολιτιςμοφ/περιβάλλοντοσ – τουριςμοφ. 

 Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν φπαικρο με ηθτοφμενο τθ διατιρθςθ και προςζλκυςθ 
πλθκυςμοφ. 

 Διατιρθςθ και ανάδειξθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων τθσ υπαίκρου. 

Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ ςε επίπεδο Υποδράςθσ κα ςτθριχκοφν επενδφςεισ ςε μθ γεωργικζσ 
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δραςτθριότθτεσ και ςυγκεκριμζνα για τθν ίδρυςθ (αφορά Φυςικά και Νομικά πρόςωπα ζωσ 35 ετϊν), 
επζκταςθ, εκςυγχρονιςμό: 

 μικρϊν μονάδων παραγωγισ ειδϊν διατροφισ μετά τθν πρϊτθ μεταποίθςθ,  

 μικρϊν βιοτεχνικϊν και χειροτεχνικϊν μονάδων,  

 μονάδων παραγωγισ ειδϊν παραδοςιακισ τζχνθσ (π.χ. παραγωγισ προϊόντων ζνδυςθσ, 
κλωςτοχφαντουργίασ, επεξεργαςίασ μετάλλου, πζτρασ, μαρμάρου, ξφλου, δζρματοσ, καταςκευισ 
ειδϊν καλακοποιίασ και ςπαρτοπλεκτικισ, εργαςτιρια κεραµικισ, αγιογραφίασ, ψθφιδωτοφ, 
παραδοςιακϊν ςτολϊν, μαχαιροποιίασ, μουςικϊν οργάνων, αργυροχρυςοχοΐασ κ.α.), 

 επιχειριςεων λιανικοφ εμπορίου που εξυπθρετοφν τισ κακθμερινζσ ανάγκεσ κατοίκων και 
επιςκεπτϊν τθσ υπαίκρου (π.χ. παντοπωλεία, τρόφιμα-ποτά, είδθ ζνδυςθσ, βιβλιοπωλεία, 
αναμνθςτικά είδθ κ.α.) 

Μονάδεσ οικοτεχνίασ ςτον τομζα των τροφίμων δεν χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ υποδράςθσ. 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε επιχειριςεισ όπου: 

 Μζςω τθσ υποδράςθσ κα δθμιουργιςουν επιςκζψιμουσ χϊρουσ ϊςτε να ενταχκοφν ςε 
τουριςτικζσ διαδρομζσ (υφιςτάμενεσ και νζεσ μονάδεσ). 

 Αφοροφν ςε εκςυγχρονιςμό, με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ, υφιςτάμενθσ μονάδασ, 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του κεςμικοφ πλαιςίου 
που διζπουν τθν εφαρμογι τθσ, ενϊ αντίςτοιχα κα διαμορφωκοφν και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ (Καν. 
(ΕΕ) 1305/2013). 

Οι επιλζξιμοι ΚΑΔ τθσ Υποδράςθσ αναγράφονται ςτο Ραράρτθμα II_8α ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΑΝΑ 
ΥΡΟΔΑΣΘ  

Ζνταςθ Ενίςχυςθσ 
Θ παρεχόμενθ ςτιριξθ διζπεται από τον Κανονιςμό 
του γενικοφ DeMinimis  (EE) 1407/2013, με ζνταςθ 
ενίςχυςθσ 65% των επιλζξιμων δαπανϊν. 

 

 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται 

Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ροςό (€) Ροςοςτό (%)  

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 400.000,00 100% 

Δθμόςια Δαπάνθ 260.000,00 65% 

Ιδιωτικι Συμμετοχι 140.000,00 35% 
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Ρεριοχι Εφαρμογισ 

Ρεριοχι εφαρμογισ τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ Ρ.Ε. Χανίων, τμιμα Ρ.Ε. εκφμνθσ 

Δικαιοφχοι 

1. Κδρυςθ 

 Φυςικά πρόςωπα ζωσ 35 ετϊν 

 Νομικά Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ δικαίου, ςτο κεφάλαιο των οποίων ςυμμετζχουν νζοι/εσ (ζωσ 35 
ετϊν ) με ποςοςτό τουλάχιςτον 75% και θ διαχείριςι τουσ αςκείται αποκλειςτικά από τουσ νζουσ/εσ 
που δφνανται να υλοποιιςουν επενδφςεισ ςε πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια 
τθσ ςφςταςθσ τθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ 

2. Επζκταςθ, εκςυγχρονιςμόσ 

 Επιχειριςεισ του Ν. 4019/2011 «Κοινωνικι Οικονομία και Κοινωνικι Επιχειρθματικότθτα και 
άλλεσ διατάξεισ». 

Ειδικά για τισ νζεσ επιχειριςεισ εφαρμόηεται θ Υ.Α. οικ. 32790/392/Φ.15 «Απλοφςτευςθ πλαιςίου 
άςκθςθσ μεταποιθτικϊν και ςυναφϊν δραςτθριοτιτων τροφίμων και ποτϊν και προτυποποίθςθ των 
διοικθτικϊν διαδικαςιϊν γνωςτοποίθςθσ λειτουργίασ» (ΦΕΚ 1061/τ. Βϋ/28.3.2017). 

Σε κάκε περίπτωςθ οι δικαιοφχοι κα πρζπει να είναι Ρολφ μικρζσ, μικρζσ επιχειριςεισ κατά τθν 
ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ. 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Υποδράςθ ζχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ Υποδράςεισ 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.3.3 & 
19.2.3.4   και τισ Υποδράςεισ 1.α & 1.β, Μζτρο 4.2 (ΕΡΑλΘ). 

Συνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Διαπιςτϊνεται ςυμπλθρωματικότθτα ςε ςχζςθ με το περιφερειακό και το εκνικό ςκζλοσ του ΕΣΡΑ 
(Α.Ρ. 2 & 5 του ΡΕΡ Κριτθσ, Α.Ρ. 3 του ΕΡΑνΕΚ, Α.Ρ. 12 & 14 του ΕΡ Υποδομζσ Μεταφορϊν, 
Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ) και τα Ρρογράμματα Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Ελλάδα-Κφπροσ, 
Balkan-Med, Med, InterregEurope, MEDENICBC, ADRION). 

 

 



ΟΤΔ: ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΗΤΗΣ Α.Ε. – ΤΟΡΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
 

Ο.Α.Κ. Α.Ε. 1Θ ΡΟΚΘΥΞΘ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΩΝ ΙΙ_2 ΟΔΘΓΟΣ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΤΘΤΑΣ Σελίδα 32  

Τίτλοσ Δράςθσ Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ 
τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.2 

Τίτλοσ Υποδράςθσ Ενίςχυςθ επενδφςεων οικοτεχνίασ και πολυλειτουργικϊν 
αγροκτθμάτων με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ 
τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ Υποδράςθσ 19.2.2.6 

Νομικι Βάςθ Άρκρο 17, παρ. 1β. Καν. (ΕΕ) αρικ. 1305/2013, Άρκρο 19, παρ. 1β, 
Καν. (ΕΕ) αρικ. 1305/2013, Καν. (ΕΕ) αρικ. 1407/2013. 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ / υποδράςθσ 

Θ περιοχι παρζμβαςθσ χαρακτθρίηεται από παραγωγι αγροτικϊν προϊόντων υψθλισ και ποιότθτασ 
και διατροφικισ αξίασ, Το ιςχυρό αυτό αγροδιατροφικό κεφάλαιο είναι άμεςα ςυνδεδεμζνο με τθν 
πλοφςια τοπικι πολιτιςτικι παράδοςθ, αλλά και το περιβάλλον. Τθν ίδια ςτιγμι καταγράφεται 
ςθμαντικι μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτον πρωτογενι και κατακόρυφθ αφξθςθ των απαςχολοφμενων 
ςτον τριτογενι τομζα. Ρροσ αντιμετϊπιςθ του παραπάνω φαινομζνου, είναι αναγκαία θ ενίςχυςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ ςτον πρωτογενι τομζα, μζςω τθσ ενίςχυςθσ τθσ μεταςυλλεκτικισ διαδικαςίασ, 
ιτοι τυποποίθςθ και μεταποίθςθ, κακϊσ και θ επείγουςα διαςφνδεςι του με τον τουριςμό κατά κφριο 
λόγο, προκειμζνου τα παραγόμενα προϊόντα να αποκτιςουν προςτικζμενθ αξία. 

Στόχοσ τθσ Δράςθσ είναι θ ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ με όρουσ 
«ποιότθτασ» και αξιοποίθςθσ του παραγωγικοφ και κοινωνικοφ κεφαλαίου για τθν εξαςφάλιςθ ενόσ 
ςυμπλθρωματικοφ ειςοδιματοσ για τα μζλθ του γεωργικοφ νοικοκυριοφ, με ςκοπό τθν αξιοπρεπι 
διαβίωςθ του και κατ’ επζκταςθ τθ ςυγκράτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ ςτθν φπαικρο. Για το ςκοπό 
αυτό κα ενιςχυκοφν επενδφςεισ για τθν πρόοδο και βελτίωςθ του μεταποιθτικοφ κλάδου των 
γεωργικϊν και κτθνοτροφικϊν προϊόντων, κακϊσ και τθσ εμπορίασ τουσ μζςα από αποτελεςματικζσ 
μεκόδουσ προβολισ και προϊκθςθσ.  

Ωσ ειδικοί ςτόχοι τοπικισ ςτρατθγικισ ορίηονται τα παρακάτω:  

• Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ επιχειρθματικότθτασ για τθν ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ 
οικονομίασ. 

• Διαφοροποίθςθ τθσ οικονομικισ βάςθσ και προϊκθςθ τθσ πολφ-λειτουργικότθτασ ςτο πλαίςιο 
τθσ διαςφνδεςθσ αγρο-διατροφισ – πολιτιςμοφ/περιβάλλοντοσ – τουριςμοφ. 

• Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν φπαικρο με ηθτοφμενο τθ διατιρθςθ και προςζλκυςθ 
πλθκυςμοφ. 

• Διατιρθςθ και ανάδειξθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων τθσ υπαίκρου. 

Ειδικότερα ςε επίπεδο Υποδράςθσ κα ςτθριχκοφν επενδφςεισ ςτον τομζα τθσ Οικοτεχνίασ και των 
πολυλειτουργικϊν αγροκτθμάτων, κακϊσ και τθν ίδρυςθ, επζκταςθ και εκςυγχρονιςμό 
πολυλειτουργικϊν αγροκτθμάτων που λειτουργοφν κατά το άρκρο 52 του Ν. 4235 (ΦΕΚ 32/Α/2014 και 
τθν ΚΥΑ 543//34450/24-3-2017 (ΦΕΚ 1145/Β/3-4-2017) 
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Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται 

Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα. 

Α. Ρροϊόντα δθμθτριακϊν π.χ. πλιγοφρι, μπομπότα, 

Β. Αρτοςκευάςματα πχ παξιμάδια φρυγανιζσ, αρτίδια, ςταφιδόψωμα, κριτςίνια, βουτιματα, 
λουκουμάδεσ με μζλι, κουλοφρια, λαγάνεσ, διπυρίτθσ άρτοσ (γαλζτα) φφλλο κροφςτασ, ςφολιάτα, πίτεσ 
(αλμυρζσ και γλυκζσ), 

Γ. Ηυμαρικά π.χ. τραχανάσ, χυλοπίτεσ, λαηάνια, ξυνόχονδροσ 

Δ. Γλυκίςματα π.χ. χαλβάσ με ςιμιγδάλι, ςάμαλι, ραβανί, 

Ε. Ρροϊόντα φυτικισ προζλευςθσ με ι χωρίσ γλυκαντικζσ φλεσ, π.χ. γλυκά κουταλιοφ, μαρμελάδεσ, 
κομπόςτεσ, ηελζ φροφτων, γλυκά αλείμματα και γλυκζσ πάςτεσ φροφτων και λαχανικϊν, φρουι γλαςζ, 
πετιμζηι, μουςταλευριά, αμυγδαλωτά, εργολάβουσ, χαρουπόμελο, προϊόντα από ςουςάμι 

ΣΤ. Ρροϊόντα με extra παρκζνα και παρκζνα ελαιόλαδα που ζχουν προςτεκεί αρωματικά φυτά, 
μπαχαρικά, αικζρια ζλαια, κ.α. ςε ςυςκευαςία ζωσ δφο (2) λίτρων 

Η. Ρροϊόντα φυτικισ προζλευςθσ διατθρθμζνα με αλάτι, ξφδι και λάδι, επιτραπζηιεσ ελιζσ, πάςτεσ 
ελιάσ, τουρςιά, ςάλτςεσ. 

Θ. Αποξθραμζνα προϊόντα φυτικισ προζλευςθσ φροφτα και λαχανικά, ξθροί καρποί, όςπρια, 
αρωματικά φυτά 

Θ. Ρροϊόντα με μζλι που ζχουν προςτεκεί ξθροί καρποί, αποξθραμζνα φροφτα, μαςτίχα, κρόκοσ κ.α. 
τρόφιμα. 

Ι. Γαλακτοκομικά προϊόντα, π.χ. τυρί, βοφτυρο, γιαοφρτι εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ που 
ορίηονται ςτθ με αρικμ.3724/162303/22.12.14 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3438 /Β/2014). 

ΙΑ. Λοιπά τρόφιμα, π.χ. ξφδι, χυμοί φροφτων και λαχανικϊν ςε ςυςκευαςία ζωσ ενόσ (1) λίτρου. 

ΙΒ Ρροϊόντα ςαπωνοποιίασ από ελαιόλαδο 

 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του κεςμικοφ πλαιςίου που 
διζπουν τθν εφαρμογι τθσ, ενϊ αντίςτοιχα κα διαμορφωκοφν και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ (Καν. (ΕΕ) 
1305/2013).  

Οι επιλζξιμοι ΚΑΔ τθσ Υποδράςθσ αναγράφονται ςτο Ραράρτθμα II_8α ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΑΝΑ 
ΥΡΟΔΑΣΘ 

 

Ζνταςθ Ενίςχυςθσ 

 

 

 

Θ παρεχόμενθ ςτιριξθ διζπεται από τον 
Κανονιςμό του γενικοφ DeMinimis  (EE) 
1407/2013, με ζνταςθ ενίςχυςθσ 50% / 65% των 
επιλζξιμων δαπανϊν. 
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Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ροςό (€) Ροςοςτό (%)  

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 500.000,00 100% 

Δθμόςια Δαπάνθ 325.000,00 50% / 65% 

Ιδιωτικι Συμμετοχι 175.000,00 50% / 35% 

Ρεριοχι Εφαρμογισ 

Ρεριοχι εφαρμογισ τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ Ρ.Ε. Χανίων, τμιμα Ρ.Ε. εκφμνθσ. 

Δικαιοφχοι 

Ρολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ (φυςικά και νομικά πρόςωπα εγγεγραμμζνα ςτο Μθτρϊο 
Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων Μ.Α.Α.Ε. ςυμπεριλαμβανομζνων και των μελϊν των 
αγροτικϊν νοικοκυριϊν εγγεγραμμζνων ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Οικοτεχνιτϊν Κ.Θ.Μ.Ο.). 

 

Θ εγγραφι ςτο Μ.Α.Α.Ε. μπορεί να πραγματοποιθκεί και μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ και 
τθσ δθμοςιοποίθςθσ του πίνακα κατάταξθσ, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ 
ζγκριςθσ πράξθσ. 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Υποδράςθ ζχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ Υποδράςεισ 19.2.2.4, 19.2.3.3, 19.2.3.4,  και τθν 
Υποδράςθ 1.α, Μζτρο 4.2 (ΕΡΑλΘ). 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Διαπιςτϊνεται ςυμπλθρωματικότθτα ςε ςχζςθ με το περιφερειακό και το εκνικό ςκζλοσ του ΕΣΡΑ (Α.Ρ. 
2 & 5 του ΡΕΡ Κριτθσ, Α.Ρ. 3 του ΕΡΑνΕΚ, Α.Ρ. 12 & 14 του ΕΡ Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και 
Αειφόροσ Ανάπτυξθ) και τα Ρρογράμματα Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Ελλάδα-Κφπροσ, Balkan-Med, Med, 
InterregEurope, MEDENICBC, ADRION). 
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Τίτλοσ Δράςθσ Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ /βελτίωςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχι 
εφαρμογισ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.3 

Τίτλοσ Υποδράςθσ Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ 
γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό 
τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ Υποδράςθσ 19.2.3.1 

Νομικι Βάςθ Άρκρο 17, παρ. 1β. Καν. (ΕΕ) αρικ. 1305/2013, παράρτθμα ΙΙ Καν. 
(ΕΕ) αρικ. 1305/2013. 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ / υποδράςθσ 

Στόχοσ τθσ Δράςθσ είναι θ ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ με όρουσ 
«ποιότθτασ» και αξιοποίθςθσ του τοπικοφ παραγωγικοφ και κοινωνικοφ κεφαλαίου ςτο δευτερογενι 
και τριτογενι τομζα τθσ τοπικισ οικονομίασ, με απϊτερο ςκοπό τθν οικονομικι πρόοδο τθσ τοπικισ 
κοινωνίασ και τθ δθμιουργία ενόσ αςτικοφ επιπζδου ηωισ για τον τοπικό πλθκυςμό.  

Θ περιοχι εφαρμογισ χαρακτθρίηεται από παραγωγι αγροτικϊν προϊόντων υψθλισ και ποιότθτασ 
και διατροφικισ αξίασ, Για το λόγο αυτό ςε επίπεδο υποδράςθσ, ο ςτόχοσ είναι θ ανάδειξθ του 
παράγοντα «ποιότθτα», «προςτικζμενθ αξία» και «υπεραξία» τόςο ςτθ γεωργικι και μθ γεωργικι 
παραγωγι, μζςα από τθ ςτιριξθ καινοτόμων και πιςτοποιθμζνων προϊόντων, όςο και ςτο περιβάλλον 
μζςα από τθν αποδοτικι χριςθ των πόρων και τθν ορκολογικι διαχείριςθ των υγρϊν αποβλιτων. 

Ωσ ειδικοί ςτόχοι τοπικισ ςτρατθγικισ ορίηονται τα παρακάτω:  

• Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ για τθν ενδυνάμωςθ τθσ 
τοπικισ οικονομίασ. 

• Διαφοροποίθςθ τθσ οικονομικισ βάςθσ και προϊκθςθ τθσ πολφ-λειτουργικότθτασ ςτο πλαίςιο 
τθσ διαςφνδεςθσ αγρο-διατροφισ – πολιτιςμοφ/περιβάλλοντοσ – τουριςμοφ. 

• Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν φπαικρο με ηθτοφμενο τθ διατιρθςθ και προςζλκυςθ 
πλθκυςμοφ. 

• Διατιρθςθ και ανάδειξθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων τθσ υπαίκρου.  

Στθ βάςθ αυτι θ Υποδράςθ κα εξαςφαλίςει ςτιριξθ ςε επενδφςεισ για τθ μεταποίθςθ, εμπορία και/ι 
ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν, με ζμφαςθ ςε αγροτικά προϊόντα 
ποιότθτασ και προϊόντα βιολογικισ καλλιζργειασ, και ςυγκεκριμζνα: ιδρφςεισ, εκςυγχρονιςμοί, 
επεκτάςεισ, μετεγκαταςτάςεισ, μονάδων παραγωγισ και αποκθκευτικϊν χϊρων, ςυγχωνεφςεισ 
μονάδων, μονάδεσ διαχείριςθσ υποπροϊόντων των παρακάτω τομζων και κατεξοχιν καινοτόμων 
δράςεων ςτουσ κλάδουσ: 

 Κρζασ - πουλερικά - κουνζλια (ςφαγεία βοοειδϊν, πτθνοςφαγεία, χοιρινϊν, αιγοπροβάτων, 
παραγωγι κρεατοςκευαςμάτων και προϊόντων με βάςθ το κρζασ, αλλαντικϊν, μονάδεσ 
δθμιουργίασ ηωικϊν υποπροϊόντων) 
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 Γάλα (επεξεργαςία γάλακτοσ, παραγωγι προϊόντων γάλακτοσ, τυρί, γιαοφρτι) 

 Αυγά (τυποποίθςθ ςυςκευαςία αυγϊν, παραγωγι νζων προϊόντων) 

 Διάφορα Ηϊα (μζλι - ςθροτροφία - ςαλιγκάρια) 

 Ηωοτροφζσ (παραγωγι μιγμάτων ηωοτροφϊν για οικόςιτα ηϊα) 

 Δθμθτριακά (παραγωγι αλεφρων, ξιρανςθ δθμθτριακϊν) 

 Ελαιοφχα Ρροϊόντα (εξαιροφνται οι ιδρφςεισ ελαιοτριβείων) 

 Οίνοσ 

 Οπωροκθπευτικά 

 Άνκθ (τυποποίθςθ και εμπορία ανκζων) 

 Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά 

 Σπόροι & Ρολλαπλαςιαςτικό Υλικό 

 Ξφδι (παραγωγι ξυδιοφ από οίνο, από φροφτα και άλλεσ γεωργικζσ πρϊτεσ φλεσ) 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε επενδυτικά ςχζδια που δίνουν ζμφαςθ ειδικά:  

α) ςτθ ςφγχρονθ ςυςκευαςία με ςχθματιςμό ταυτότθτασ - brand, εκλεπτυςμζνο design και labeling, 
υψθλισ ποιότθτασ εκτυπϊςεισ και εμβλθματικά γραφικά, φιλικά προσ το περιβάλλον υλικά 
ςυςκευαςίασ (π.χ. ανακυκλϊςιμα, βιοδιαςπϊμενα, ελαφρφτερα),  

β) ςτθ μικροςυςκευαςία και micro-ςυςκευαςία, ςτθν πλφςθ, αποφλοίωςθ και τεμαχιςμό (π.χ. 
convenience foods),  

γ) ςτθ μίξθ ςυναφϊν ι ςυμπλθρωματικϊν προϊόντων για άμεςθ χριςθ (π.χ. readytoeat),  

δ) ςε νζα προϊόντα (π.χ. χυμοί λαχανικϊν, φφτρα) και τεχνολογικζσ μεκόδουσ (π.χ. ελεγχόμενεσ και 
τροποποιθμζνεσ ατμόςφαιρεσ),  

ε) ςτθν ίδρυςθ τυροκομείων μικρισ δυναμικότθτασ ςε υψόμετρο άνω των 1.000 μ. 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του κεςμικοφ πλαιςίου 
που διζπουν τθν εφαρμογι τθσ, ενϊ αντίςτοιχα κα διαμορφωκοφν και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ (Καν. 
(ΕΕ) 1305/2013). 

Οι επιλζξιμοι ΚΑΔ τθσ Υποδράςθσ αναγράφονται ςτο Ραράρτθμα II_8α ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΑΝΑ 
ΥΡΟΔΑΣΘ 

Ζνταςθ Ενίςχυςθσ Θ παρεχόμενθ ςτιριξθ διζπεται από τον 
Κανονιςμό (EE) 1305/2013 (βάςει του 
Ραραρτιματοσ ΙΙ), με ζνταςθ ενίςχυςθσ 50% 
των επιλζξιμων δαπανϊν. 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται 

Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγρο-διατροφικοφ τομζα 
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Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ροςό (€) Ροςοςτό (%) 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 1.050.000,00 100% 

Δθμόςια Δαπάνθ 525.000,00 50% 

Ιδιωτικι Συμμετοχι 525.000,00 50% 

Ρεριοχι Εφαρμογισ 

Ρεριοχι εφαρμογισ τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ Ρ.Ε. Χανίων, τμιμα Ρ.Ε. εκφμνθσ. 

Δικαιοφχοι 

Φυςικά και Νομικά Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου που δφναται να υλοποιιςουν επενδφςεισ ςε πολφ 
μικρζσ, μικρζσ, επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ. 

Ειδικά για τισ νζεσ επιχειριςεισ εφαρμόηεται θ Υ.Α. οικ. 32790/392/Φ.15 «Απλοφςτευςθ πλαιςίου 
άςκθςθσ μεταποιθτικϊν και ςυναφϊν δραςτθριοτιτων τροφίμων και ποτϊν και προτυποποίθςθ των 
διοικθτικϊν διαδικαςιϊν γνωςτοποίθςθσ λειτουργίασ» (ΦΕΚ 1061/τ. Βϋ/28.3.2017). 

Συνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Υποδράςθ ζχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ Υποδράςεισ 19.2.2.4, 19.2.2.6 & 19.2.3.2 και τισ 
Υποδράςεισ 1.α & 1.β, Μζτρο 4.2 (ΕΡΑλΘ). 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Διαπιςτϊνεται ςυμπλθρωματικότθτα ςε ςχζςθ με το περιφερειακό και το εκνικό ςκζλοσ του ΕΣΡΑ 
(Α.Ρ. 2 & 5 του ΡΕΡ Κριτθσ, Α.Ρ. 3 του ΕΡΑνΕΚ, Α.Ρ. 12 & 14 του ΕΡ Υποδομζσ Μεταφορϊν, 
Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ) και τα Ρρογράμματα Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Ελλάδα-Κφπροσ, 
Balkan-Med, Med, InterregEurope, MEDENICBC, ADRION). 
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   Τίτλοσ Δράςθσ Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχι 
εφαρμογισ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.3 

Τίτλοσ Υποδράςθσ Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον τομζα του 
τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ Υποδράςθσ 19.2.3.3 

Νομικι Βάςθ Άρκρο 19, παρ. 1β, Καν. (ΕΕ) αρικ. 1305/2013, άρκρο 14 Καν. 
(ΕΕ) αρικ.651/2014. 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ / υποδράςθσ 

Χαρακτθριςτικό τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ ςτθν περιοχι εφαρμογισ, είναι θ κυριαρχία τθσ 
‘mainstream’ τουριςτικισ προςφοράσ (μαηικόσ τουριςμόσ) κυρίωσ ςτο βόρειο τμιμα τθσ. Αυτό ζχει 
ωσ αποτζλεςμα τον υψθλό βακμό εξάρτθςθσ από μεγάλουσ tour-operators, τθν ζντονθ εποχικότθτα 
τθσ τουριςτικισ ηιτθςθσ και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ τθν υπζρβαςθ τθσ φζρουςασ ικανότθτασ των 
τουριςτικϊν περιοχϊν κυρίωσ ςτο βόρειο τμιμα τθσ. Επίςθσ, περιορίηεται θ δυνατότθτα διάχυςθσ 
τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ ςε περιοχζσ τθσ ενδοχϊρασ με αποτζλεςμα να διατθροφνται οι 
ενδοπεριφερειακζσ ανιςότθτεσ με ότι αυτό ςυνεπάγεται για τθν τοπικι κοινωνία και οικονομία.  

Από τθν άλλθ πλευρά θ περιοχι εφαρμογισ κρίνεται ιδανικι για τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν και 
ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ, γεγονόσ που προκφπτει από τθν αυξανόμενθ ηιτθςθ και τθ ςυνεχι 
αφξθςθ τουριςτϊν ειδικοφ ενδιαφζροντοσ. Ο εν λόγω κλάδοσ μπορεί να αποτελζςει το βαςικό 
πυλϊνα, ςτον οποίο μπορεί να βαςιςτεί θ επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ ςεηόν, θ διάχυςθ του 
τουριςτικοφ ρεφματοσ προσ τθν ενδοχϊρα και θ ιςόρροπθ ανάπτυξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ, με 
μακροπρόκεςμα οφζλθ για τθν κοινωνικι ςυνοχι ςτον αγροτικό και παράκτιο χϊρο. 

Ωσ ειδικοί ςτόχοι τοπικισ ςτρατθγικισ ορίηονται τα παρακάτω:  

• Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ για τθν ενδυνάμωςθ τθσ 
τοπικισ οικονομίασ. 

• Διαφοροποίθςθ τθσ οικονομικισ βάςθσ και προϊκθςθ τθσ πολφ-λειτουργικότθτασ ςτο πλαίςιο 
τθσ διαςφνδεςθσ αγρο-διατροφισ – πολιτιςμοφ/περιβάλλοντοσ – τουριςμοφ. 

• Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν φπαικρο με ηθτοφμενο τθ διατιρθςθ και προςζλκυςθ 
πλθκυςμοφ. 

• Διατιρθςθ και ανάδειξθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων τθσ υπαίκρου. 

Συνεπϊσ, θ ανάπτυξθ εναλλακτικϊν και ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ, ςτθ λογικι τθσ παροχισ 
ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν διαμονισ-αναψυχισ, που κα ςυνδζςουν το προςφερόμενο τουριςτικό 
προϊόν με τουσ τομείσ τθσ αγροδιατροφισ, του περιβάλλοντοσ και του πολιτιςμοφ είναι επιτακτικι 
και απολφτωσ χριςιμθ και εφαρμόςιμθ. Στθ βάςθ αυτι θ Υποδράςθ κα ςυνδράμει ςτθ ςτιριξθ  
επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου, και ςυγκεκριμζνα για τθν ίδρυςθ, επζκταςθ 
ι εκςυγχρονιςμό: 
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1. Μικρισ δυναμικότθτασ υποδομϊν διανυκτζρευςθσ (π.χ. ξενοδοχειακά καταλφματα εντόσ 
παραδοςιακϊν ι διατθρθτζων κτιςμάτων, ξενοδοχεία κλαςςικοφ τφπου, ενοικιαηόμενα 
επιπλωμζνα δωμάτια-διαμερίςματα, αυτοεξυπθρετοφμενα καταλφματα-τουριςτικζσ 
επιπλωμζνεσ κατοικίεσ, οργανωμζνεσ τουριςτικζσ καταςκθνϊςεισ (camping), 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε επενδυτικά ςχζδια που χωροκετοφνται:  

 Στισ κεςμοκετθμζνεσ περιοχζσ Natura 2000.  

 Σε οικιςμοφσ με υψόμετρο άνω των 400μ. 

2. Χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ μικρισ δυναμικότθτασ, ζωσ 100 κακίςματα (με ζμφαςθ ςτθν 
ανάδειξθ τθσ τοπικισ αρχιτεκτονικισ, τθσ τοπικισ αιςκθτικισ και τθσ τοπικισ γαςτρονομίασ 
και γενικά τθσ τοπικισ ταυτότθτασ), 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί:  

  Στισ κεςμοκετθμζνεσ περιοχζσ Natura 2000.  

 Σε οικιςμοφσ με υψόμετρο άνω των 400μ. 

3. Επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου (π.χ. 
γραφεία ειδικοφ/εναλλακτικοφ τουριςμοφ, γραφεία ενοικίαςθσ ειδϊν αναψυχισ, γραφεία 
τουριςτικισ προβολισ και ενθμζρωςθσ επιςκεπτϊν, γραφεία οργάνωςθσ εκδρομϊν ςτθ φφςθ 
και υπαίκρων δραςτθριοτιτων, επιςκζψιμοι χϊροι γευςιγνωςίασ/γαςτρονομίασ κ.α.). 

 

          Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε επενδυτικά ςχζδια που αποςκοποφν:  

 ςτθν εξαςφάλιςθ επιςκεψιμότθτασ και εκτόσ τθσ τουριςτικισ περιόδου, με τθ 
δθμιουργία ελκυςτικϊν και πρωτότυπων τουριςτικϊν προϊόντων (π.χ. διαδρομζσ για 
παιδιά με ςτόχο τθν περιβαλλοντικι τουσ ευαιςκθτοποίθςθ)  

 ςτθν προβολι και προϊκθςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων υπαίκρου μζςα από τθν 
ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ,  

 ςτθ δθμιουργία επιχειριςεων με καινοτόμα παροχι υπθρεςιϊν που κα απευκφνονται 
ςε ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, όπωσ τυφλοί, άτομα με κινθτικά προβλιματα, 
θλικιωμζνοι κλπ 

Επειδι χρθςιμοποιείται το αρ. 14 του Καν. Ε.Ε.  651/2014: 

- θ ενιςχυόμενθ πράξθ κα πρζπει να αφορά «αρχικι επζνδυςθ» ςφμφωνα με τον ςχετικό οριςμό 
ςτον Ρίνακασ επεξιγθςθσ όρων και ςυντμιςεων τθσ πρόςκλθςθσ 

- δεν είναι επιλζξιμεσ οι ενιςχφςεισ για παραγωγι ενζργειασ και επομζνωσ ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ 
ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του κεςμικοφ πλαιςίου 
που διζπουν τθν εφαρμογι τθσ, ενϊ αντίςτοιχα κα διαμορφωκοφν και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ (Καν. 
(ΕΕ) 1305/2013). Στθν περίπτωςθ των υποδομϊν διανυκτζρευςθσ κα πρζπει να εφαρμόηεται θ 
Κ.Υ.Α. 2986 (ΦΕΚ 3885/τ.Βϋ2.12.2016) και  ειδικά για τισ οργανωμζνεσ τουριςτικζσ καταςκθνϊςεισ θ 
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 Υ.Α. 14129 (ΦΕΚ 1476/τ.Β’/14.7.2015). 

Οι επιλζξιμοι ΚΑΔ τθσ Υποδράςθσ αναγράφονται ςτο Ραράρτθμα II_8α ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΑΝΑ 
ΥΡΟΔΑΣΘ. 

 

Ζνταςθ Ενίςχυςθσ 

Θ παρεχόμενθ ςτιριξθ διζπεται από τον 
Κανονιςμό (ΕΕ) 651/2014 (Ρεριφερειακόσ 
Χάρτθσ Ενιςχφςεων), με ζνταςθ ενίςχυςθσ 
45% των επιλζξιμων δαπανϊν. 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται 

Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ροςό (€) Ροςοςτό (%)  

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 1.100.000,00 100% 

Δθμόςια Δαπάνθ 495.000,00 45% 

Ιδιωτικι Συμμετοχι 605.000,00 55% 

Ρεριοχι Εφαρμογισ 

   Ρεριοχι εφαρμογισ τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ Ρ.Ε. Χανίων, τμιμα Ρ.Ε. εκφμνθσ 

Δικαιοφχοι 

Φυςικά και Νομικά πρόςωπα Ιδιωτικοφ δικαίου που δφναται να υλοποιιςουν επενδφςεισ ςε πολφ μικρζσ, 
μικρζσ, επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ. 

 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Υποδράςθ ζχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ Υποδράςεισ 19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.4.3, 
19.2.4.4 & 19.2.4.5 και τισ Υποδράςεισ 1.α & 1.β, Μζτρο 4.2 (ΕΡΑλΘ). 

 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Διαπιςτϊνεται ςυμπλθρωματικότθτα ςε ςχζςθ με το περιφερειακό και το εκνικό ςκζλοσ του ΕΣΡΑ (Α.Ρ. 2 
& 5 του ΡΕΡ Κριτθσ, Α.Ρ. 3 του ΕΡΑνΕΚ, Α.Ρ. 12 & 14 του ΕΡ Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και 
Αειφόροσ Ανάπτυξθ) και τα Ρρογράμματα Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Ελλάδα-Κφπροσ, Balkan-Med, Med, 
InterregEurope, MEDENICBC, ADRION). 
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Τίτλοσ Δράςθσ 

  

Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχι 
εφαρμογισ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.3 

Τίτλοσ Υποδράςθσ Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ 

βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ 

μεταποίθςθ, και  του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ 
των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ Υποδράςθσ 19.2.3.4 

Νομικι Βάςθ Άρκρο 19, παρ. 1β, Καν. (ΕΕ) αρικ. 1305/2013, άρκρο 14 Καν. 
(ΕΕ) αρικ.651/2014. 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ / υποδράςθσ 

Θ περιοχι εφαρμογισ χαρακτθρίηεται από παραγωγι προϊόντων υψθλισ και ποιότθτασ και 
διατροφικισ αξίασ, Το ιςχυρό αυτό αγροδιατροφικό κεφάλαιο, είναι άμεςα ςυνδεδεμζνο με τθν 
πλοφςια τοπικι πολιτιςτικι παράδοςθ, αλλά και το περιβάλλον. Επίςθσ, πολλζσ από τισ 
χειρωνακτικζσ τζχνεσ που ζχουν εγκαταλειφκεί ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα, ςτθν Κριτθ παραμζνουν 
ηωντανζσ παρά τον ςαφι περιοριςμό τουσ. Θ πλειοψθφία των παραδοςιακϊν επαγγελμάτων ςτθ 
Δυτικι Κριτθ ςυνδζεται άμεςα, όπωσ και ςε όλο το νθςί, με τον γεωργικό τομζα. Ραρόλα αυτά, 
ςτο πρόςφατο παρελκόν άνκθςαν αρκετζσ τζχνεσ και επαγγζλματα όπωσ αγγειοπλάςτεσ, 
ξυλουργοί, οργανοποιοί, τςαγκάρθδεσ, ξυλογλφπτεσ, μαρμαροτεχνίτεσ, μαχαιροποιοί, θ τζχνθ τθσ 
καλακοπλεκτικισ, τθσ κανιςτροπλεκτικισ και θ υφαντικι. Ιδιαίτερα θ τελευταία γνϊριςε μεγάλθ 
άνκθςθ ςε όλθ τθν Κριτθ, με τα Σφακιά να αποτελοφν ςθμαντικό κζντρο.  

Στόχοσ τθσ Δράςθσ είναι θ ιςόρροπθ ανάπτυξθ τθσ περιοχισ μζςα από τθν ενίςχυςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και τθσ απαςχόλθςθσ, με όρουσ «ποιότθτασ» και αξιοποίθςθσ του 
παραγωγικοφ και κοινωνικοφ κεφαλαίου ςτο δευτερογενι και τριτογενι τομζα τθσ τοπικισ 
οικονομίασ, με απϊτερο ςκοπό τθ ςυγκράτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ ςτθν φπαικρο και τθν 
αξιοπρεπι διαβίωςθ του. 

Ωσ ειδικοί ςτόχοι τοπικισ ςτρατθγικισ ορίηονται τα παρακάτω:  

• Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ για τθν ενδυνάμωςθ τθσ 
τοπικισ οικονομίασ. 

• Διαφοροποίθςθ τθσ οικονομικισ βάςθσ και προϊκθςθ τθσ πολφ-λειτουργικότθτασ ςτο πλαίςιο 
τθσ διαςφνδεςθσ αγρο-διατροφισ – πολιτιςμοφ/περιβάλλοντοσ – τουριςμοφ. 

• Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν φπαικρο με ηθτοφμενο τθ διατιρθςθ και προςζλκυςθ 
πλθκυςμοφ. 

• Διατιρθςθ και ανάδειξθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων τθσ υπαίκρου. 

Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ ςε επίπεδο Υποδράςθσ κα ςτθριχκοφν επενδφςεισ ςε μθ γεωργικζσ 
δραςτθριότθτεσ και ςυγκεκριμζνα για τθν ίδρυςθ, επζκταςθ, εκςυγχρονιςμό: 
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 μονάδων παραγωγισ ειδϊν διατροφισ μετά τθν πρϊτθ μεταποίθςθ,  

 βιοτεχνικϊν και χειροτεχνικϊν μονάδων, 

 μονάδων παραγωγισ ειδϊν παραδοςιακισ τζχνθσ (π.χ. παραγωγισ προϊόντων ζνδυςθσ, 
κλωςτοχφαντουργίασ, επεξεργαςίασ μετάλλου, πζτρασ, μαρμάρου, ξφλου, δζρματοσ, 
καταςκευισ ειδϊν καλακοποιίασ και ςπαρτοπλεκτικισ, εργαςτιρια κεραµικισ, αγιογραφίασ, 
ψθφιδωτοφ, παραδοςιακϊν ςτολϊν, μαχαιροποιίασ, μουςικϊν οργάνων, αργυροχρυςοχοΐασ 
κ.α.), 

 επιχειριςεων λιανικοφ εμπορίου που εξυπθρετοφν τισ κακθμερινζσ ανάγκεσ κατοίκων και 
επιςκεπτϊν τθσ υπαίκρου (π.χ. παντοπωλεία, τρόφιμα-ποτά, είδθ ζνδυςθσ, βιβλιοπωλεία, 
αναμνθςτικά είδθ κ.α.). 

Μονάδεσ οικοτεχνίασ ςτον τομζα των τροφίμων δεν χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ υποδράςθσ. 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί  

 ςτθ δθμιουργία επιςκζψιμων χϊρων ςε υφιςτάμενεσ και νζεσ μονάδεσ ϊςτε να µποροφν να 
ενταχκοφν ςε τουριςτικζσ διαδροµζσ.  

Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του κεςμικοφ πλαιςίου 
που διζπουν τθν εφαρμογι τθσ, ενϊ αντίςτοιχα κα διαμορφωκοφν και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ (Καν. 
(ΕΕ) 1305/2013). 

Επειδι χρθςιμοποιείται το αρ. 14 του Καν. Ε.Ε.  651/2014: 

- θ ενιςχυόμενθ πράξθ κα πρζπει να αφορά «αρχικι επζνδυςθ» ςφμφωνα με τον ςχετικό οριςμό 
ςτον Ρίνακασ επεξιγθςθσ όρων και ςυντμιςεων τθσ πρόςκλθςθσ 

- δεν είναι επιλζξιμεσ οι ενιςχφςεισ για παραγωγι ενζργειασ και επομζνωσ ο εξοπλιςμόσ 
παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. 

Οι επιλζξιμοι ΚΑΔ τθσ Υποδράςθσ αναγράφονται ςτο Ραράρτθμα II_8α ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΑΝΑ 
ΥΡΟΔΑΣΘ. 

 

Ζνταςθ Ενίςχυςθσ 

Θ παρεχόμενθ ςτιριξθ διζπεται από τον 
Κανονιςμό (ΕΕ) 651/2014 (Ρεριφερειακόσ Χάρτθσ 
Ενιςχφςεων), με ζνταςθ ενίςχυςθσ 45% των 
επιλζξιμων δαπανϊν. 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται 

Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ροςό (€) Ροςοςτό (%) 



ΟΤΔ: ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΗΤΗΣ Α.Ε. – ΤΟΡΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ CLLD / LEADER 
 

Ο.Α.Κ. Α.Ε. 1Θ ΡΟΚΘΥΞΘ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΩΝ ΙΙ_2 ΟΔΘΓΟΣ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΤΘΤΑΣ Σελίδα 43  

 

 

 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 800.000,00 
100% 

 

Δθμόςια Δαπάνθ 360.000,00 
45% 

 

Ιδιωτικι Συμμετοχι 440.000,00 55% 

         Δικαιοφχοι 

 Φυςικά και Νομικά Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου που δφνανται να υλοποιιςουν επενδφςεισ ςε 
πολφ μικρζσ & μικρζσ, επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ 

 Επιχειριςεισ του Ν. 4019/2011 «Κοινωνικι Οικονομία και Κοινωνικι Επιχειρθματικότθτα και 
άλλεσ διατάξεισ». 

Ειδικά για τισ νζεσ επιχειριςεισ εφαρμόηεται θ Υ.Α. οικ. 32790/392/Φ.15 «Απλοφςτευςθ πλαιςίου 
άςκθςθσ μεταποιθτικϊν και ςυναφϊν δραςτθριοτιτων τροφίμων και ποτϊν και προτυποποίθςθ των 
διοικθτικϊν διαδικαςιϊν γνωςτοποίθςθσ λειτουργίασ» (ΦΕΚ 1061/τ. Βϋ/28.3.2017). 

Σε κάκε περίπτωςθ οι δικαιοφχοι κα πρζπει να είναι μικρζσ ι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ. 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Υποδράςθ ζχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ Υποδράςεισ 19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.2 & 19.2.3.3  
και τισ Υποδράςεισ 1.α & 1.β, Μζτρο 4.2 (ΕΡΑλΘ). 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Διαπιςτϊνεται ςυμπλθρωματικότθτα ςε ςχζςθ με το περιφερειακό και το εκνικό ςκζλοσ του ΕΣΡΑ (Α.Ρ. 
2 & 5 του ΡΕΡ Κριτθσ, Α.Ρ. 3 του ΕΡΑνΕΚ, Α.Ρ. 12 & 14 του ΕΡ Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και 
Αειφόροσ Ανάπτυξθ) και τα Ρρογράμματα Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Ελλάδα-Κφπροσ, Balkan-Med, Med, 
InterregEurope, MEDENICBC, ADRION). 
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Τίτλοσ Δράςθσ Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.3 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν 
εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι 
ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά κζντρα κλπ) με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των 
ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.3.5 

Νομικι βάςθ Άρκρο 19, παρ. 1β, Καν. (ΕΕ) αρικ. 1305/2013, άρκρο 14 Καν. (ΕΕ) αρικ. 

651/2014. 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Ραρά το γεγονόσ ότι θ περιοχι εφαρμογισ ςτο ςφνολό τθσ παρουςιάηει κετικι πλθκυςμιακι 
μεταβολι, δεν ςυμβαίνει το ίδιο με τισ ορεινζσ περιοχζσ τθσ, όπου παρατθρείται ζντονθ αδυναμία 
ςυγκράτθςθσ του πλθκυςμοφ και κίνδυνοσ πλθκυςμιακισ εριμωςθσ, φαινόμενο που ενιςχφεται και 
από τθ χαμθλι πλθκυςμιακι πυκνότθτα ιδιαίτερα ςτουσ πρόποδεσ των Λευκϊν Ορζων. Λόγω τθσ 
απόκλιςθσ από τα χαρακτθριςτικά τθσ αςτικισ ηωισ, οι νζοι τθσ ενδοχϊρασ και του νοτίου τμιματοσ 
τθσ ΡΡ (με εξαίρεςθ το Διμο Γαφδου), μετακινοφνται προσ τισ πόλεισ των Χανίων και του εκφμνου 
(“αγροτικι ζξοδοσ’’), με αποτζλεςμα ο νεανικόσ πλθκυςμόσ να μειϊνεται και ο πλθκυςμόσ τθσ τρίτθσ 
θλικίασ να αυξάνεται (ποςοςτιαία). Αυτό ςυμβαίνει και λόγω των περιοριςμζνων και χαμθλοφ 
επιπζδου παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτουσ τομείσ τθσ υγείασ, τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ ψυχαγωγίασ κλπ., 
κακϊσ και λόγω των περιοριςμζνων ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ πζραν του πρωτογενι τομζα, γεγονόσ 
που δθμιουργεί µεγάλθ ανιςότθτα του πλθκυςμοφ τθσ ενδοχϊρασ, ςε ςφγκριςθ µε αυτόν των 
αςτικϊν κζντρων. Βάςει των παραπάνω, κρίνεται επιτακτικι θ προςπάκεια αναβάκμιςθσ τθσ 
ποιότθτασ ηωισ του αγροτικοφ χϊρου, τόςο με τθ δθμιουργία κοινωνικϊν δομϊν, όςο και 
προχποκζςεων διατιρθςθσ και δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ.  

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ με όρουσ 
«ποιότθτασ» και αξιοποίθςθσ του παραγωγικοφ και κοινωνικοφ κεφαλαίου ςτο δευτερογενι και 
τριτογενι τομζα τθσ τοπικισ οικονομίασ. Σε επίπεδο Υποδράςθσ, επιδίωξθ είναι θ αναηωογόνθςθ τθσ 
υπαίκρου και ειδικά των ορεινϊν και απομακρυςμζνων περιοχϊν τθσ ενδοχϊρασ και θ ςυγκράτθςθ 
του αγροτικοφ πλθκυςμοφ, μζςω τθσ ςτιριξθσ επαγγελμάτων που εξυπθρετοφν βαςικζσ κοινωνικζσ 
και άλλεσ ανάγκεσ που ςχετίηονται με τθν «κακθμερινότθτα» των κατοίκων και εξαςφαλίηουν μια 
αξιοπρεπι διαβίωςθ και ζνα αςτικό επίπεδο ηωισ. 

Ωσ ειδικοί ςτόχοι τοπικισ ςτρατθγικισ ορίηονται τα παρακάτω:  

• Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ για τθν ενδυνάμωςθ τθσ 
τοπικισ οικονομίασ. 

• Διαφοροποίθςθ τθσ οικονομικισ βάςθσ και προϊκθςθ τθσ πολφ-λειτουργικότθτασ ςτο πλαίςιο 
τθσ διαςφνδεςθσ αγρο-διατροφισ – πολιτιςμοφ/περιβάλλοντοσ – τουριςμοφ. 

• Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν φπαικρο με ηθτοφμενο τθ διατιρθςθ και προςζλκυςθ 
πλθκυςμοφ. 

• Διατιρθςθ και ανάδειξθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων τθσ υπαίκρου. 

Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ κα ςτθριχκοφν επενδφςεισ για τθν ίδρυςθ, επζκταςθ, εκςυγχρονιςμό 
επιχειριςεων ςτον τομζα τθσ παροχισ επιςτθμονικϊν, τεχνικϊν, κοινωνικϊν και ψυχαγωγικϊν 
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υπθρεςιϊν που εξυπθρετοφν τθν τοπικι οικονομία και τισ κακθμερινζσ ανάγκεσ κατοίκων όπωσ:  

 δικθγόροι, λογιςτζσ (ΚΑΔ 69), 

 αρχιτζκτονεσ, μθχανικοί, τοπογράφοι και γεωπόνοι (ΚΑΔ 71), 

 γραφίςτεσ, διαφθμιςτζσ και φωτογράφοι (ΚΑΔ 73.1, 74.2), 

 κτθνίατροι (ΚΑΔ 75), 

 εκπαιδευτικοί (ΚΑΔ 85), 

 ιατροί, νοςθλευτζσ, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, παιδαγωγοί και φροντιςτζσ, φαρμακοποιοί 
κ.α (47.73, 86, 97, 88), 

 δραςτθριότθτεσ ςτον τομζα των τεχνϊν, του κεάματοσ, του πολιτιςμοφ και του ακλθτιςμοφ (ΚΑΔ 90, 
91 & 93). 

  

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςτθν ίδρυςθ επιχειριςεων ςτον τομζα τθσ Κοινωνικισ Οικονομίασ, βάςει του 
Ν.4019/2011. 

 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του κεςμικοφ πλαιςίου 
που διζπουν τθν εφαρμογι τθσ, ενϊ αντίςτοιχα κα διαμορφωκοφν και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ (Καν. 
(ΕΕ) 1305/2013). 

Επειδι χρθςιμοποιείται το αρ. 14 του Καν. Ε.Ε.  651/2014: 

- θ ενιςχυόμενθ πράξθ κα πρζπει να αφορά «αρχικι επζνδυςθ» ςφμφωνα με τον ςχετικό οριςμό ςτον 
Ρίνακασ επεξιγθςθσ όρων και ςυντμιςεων τθσ πρόςκλθςθσ 

- δεν είναι επιλζξιμεσ οι ενιςχφςεισ για παραγωγι ενζργειασ και επομζνωσ ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ 
ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. 

Οι επιλζξιμοι ΚΑΔ τθσ Υποδράςθσ αναγράφονται ςτο Ραράρτθμα II_8α ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΑΝΑ 
ΥΡΟΔΑΣΘ. 

Ζνταςθ Ενίςχυςθσ 

Θ παρεχόμενθ ςτιριξθ διζπεται από τον 
Κανονιςμό (ΕΕ) 651/2014 (Ρεριφερειακόσ 
Χάρτθσ Ενιςχφςεων), με ζνταςθ ενίςχυςθσ 45% 
των επιλζξιμων δαπανϊν.  

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ. 

Χ Χρθματοδοτικά ςτοιχεία ρθματοδοτικά Στοιχεία 

 Ροςό (€) Ροςοςτό (%)  

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 800.000 100,00% 

Δθμόςια Δαπάνθ 360.000 45,00% 

Ιδιωτικι Συμμετοχι 440.000 55,00% 

Ρεριοχι Εφαρμογισ 

Ρεριοχι εφαρμογισ τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ Ρ.Ε. Χανίων, τμιμα Ρ.Ε. εκφμνθσ. 
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Δικαιοφχοι 

 Φυςικά και Νομικά Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου που δφνανται να υλοποιιςουν επενδφςεισ ςε πολφ 
μικρζσ, μικρζσ και επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ 

 Επιχειριςεισ του Ν. 4019/2011 «Κοινωνικι Οικονομία και Κοινωνικι Επιχειρθματικότθτα και άλλεσ 
διατάξεισ». 

Σε κάκε περίπτωςθ οι δικαιοφχοι κα πρζπει να είναι μικρζσ ι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ. 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Υποδράςθ ζχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ Υποδράςεισ 19.2.4.2 & 19.2.4.4 και τισ Υποδράςεισ 1.β & 
2.γ, Μζτρο 4.2 (ΕΡΑλΘ). 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Διαπιςτϊνεται ςυμπλθρωματικότθτα ςε ςχζςθ με το περιφερειακό και το εκνικό ςκζλοσ του ΕΣΡΑ (Α.Ρ. 
2 & 5 του ΡΕΡ Κριτθσ, Α.Ρ. 3 του ΕΡΑνΕΚ, Α.Ρ. 12 & 14 του ΕΡ Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και 
Αειφόροσ Ανάπτυξθ) και τα Ρρογράμματα Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Ελλάδα-Κφπροσ, Balkan-Med, Med, 
InterregEurope, MEDENICBC, ADRION). 
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Τίτλοσ Δράςθσ Συνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.7 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ Ανάπτυξθ νζων προϊόντων, πρακτικϊν, διεργαςιϊν και τεχνολογιϊν ςτον 
τομζα των τροφίμων και τθσ δαςοπονίασ 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.7.2 

Νομικι βάςθ Άρκρο 35 του Καν (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Θ περιοχι εφαρμογισ χαρακτθρίηεται από χαμθλό βακμό ςυνεργαςίασ, ςυνζργειασ και δικτφωςθσ 
κακϊσ και περιοριςμζνεσ επιδόςεισ ςε ότι αφορά τον τομζα τθσ καινοτομίασ. Ππωσ διαπιςτϊκθκε και 
από τθν διαδικαςία τθσ διαβοφλευςθσ, θ δθμιουργία δικτυϊςεων κεωρείται μονόδρομοσ με 
πολλαπλά οφζλθ για τουσ τοπικοφσ επιχειρθματίεσ όπωσ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ, καλφτερθ 
προϊκθςθ των τοπικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν και ενίςχυςθ του εξωςτρεφι προςανατολιςμοφ 
των τοπικϊν επιχειριςεων. 

 

Ωσ ειδικοί ςτόχοι τοπικισ ςτρατθγικισ ορίηονται τα παρακάτω:  

• Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ για τθν ενδυνάμωςθ τθσ 
τοπικισ οικονομίασ. 

• Διαφοροποίθςθ τθσ οικονομικισ βάςθσ και προϊκθςθ τθσ πολφ-λειτουργικότθτασ ςτο πλαίςιο 
τθσ διαςφνδεςθσ αγρο-διατροφισ – πολιτιςμοφ/περιβάλλοντοσ – τουριςμοφ. 

• Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν φπαικρο με ηθτοφμενο τθ διατιρθςθ και προςζλκυςθ 
πλθκυςμοφ. 

• Διατιρθςθ και ανάδειξθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων τθσ υπαίκρου. 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςτθν ενίςχυςθ ςχθμάτων ςυνεργαςίασ του γεωργικοφ και μθ γεωργικοφ 
τομζα με ερευνθτικοφσ φορείσ (ακαδθμαϊκά ιδρφματα και ερευνθτικά κζντρα-ινςτιτοφτα), με κφριουσ 
αποδζκτεσ τισ επιχειριςεισ, με ςκοπό τθν παραγωγι νζων προϊόντων, οργανωτικϊν και τεχνολογικϊν 
καινοτομιϊν ςτον τομζα των τροφίμων και ειδικότερα ςτισ εξισ ενδεικτικζσ κατθγορίεσ:  

παραδοςιακι ηαχαροπλαςτικι/προϊόντων ηφμθσ, τυποποιθμζνα/επεξεργαςμζνα προϊόντα μετά τθν 
πρϊτθ μεταποίθςθ, τελικά προϊόντα με ςυνδυαςμό προϊόντων τφπου δίςκου / ποικιλίασ, κζτςαπ, 
ορεκτικά με , παράγωγα τυροκομικϊν προϊόντων ωσ προϊόντα δεφτερθσ μεταποίθςθσ, ςάλτςεσ με 
αρωματικά φυτά, προϊόντα με βάςθ το μοφςτο / παραπροϊόντα εςπεριδοειδϊν, προϊόντα με 
ςυςτατικά φυτοχθμικζσ ουςίεσ άγριων εδϊδιμων χόρτων, ψυχρά αφεψιματα, αναψυκτικά, 
ςυνδυαηόμενα προϊόντα όπωσ λαδόμελο κ.α. 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του κεςμικοφ πλαιςίου 
που διζπουν τθν εφαρμογι τθσ, ενϊ αντίςτοιχα κα διαμορφωκοφν και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ (Καν. 
(ΕΕ) 1305/2013). 
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Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται 

Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα. 

Χ Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ροςό (€) Ροςοςτό (%)  

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 100.000,00 100,00% 

Δθμόςια Δαπάνθ 65.000,00 65,00% 

Ιδιωτικι Συμμετοχι 35.000,00 35,00% 

Ρεριοχι Εφαρμογισ 

Ρεριοχι εφαρμογισ τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ Ρ.Ε. Χανίων, τμιμα Ρ.Ε. εκφμνθσ. 

Δικαιοφχοι 

Συνεργατικά ςχιματα του γεωργικοφ και μθ γεωργικοφ τομζα (γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ, 
οργανϊςεισ παραγωγϊν, ςυνεταιριςμοί, ΜΜΕ, Κοιν.Σ.Επ.) με ερευνθτικοφσ φορείσ (ακαδθμαϊκά 
ιδρφματα και ερευνθτικά κζντρα-ινςτιτοφτα). 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Υποδράςθ ζχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ Υποδράςεισ 19.2.3.1, 19.2.3.2 & 19.2.3.4. 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Διαπιςτϊνεται ςυμπλθρωματικότθτα ςε ςχζςθ με το περιφερειακό και το εκνικό ςκζλοσ του ΕΣΡΑ 
(Α.Ρ. 2 & 5 του ΡΕΡ Κριτθσ, Α.Ρ. 3 του ΕΡΑνΕΚ, Α.Ρ. 12 & 14 του ΕΡ Υποδομζσ Μεταφορϊν, 
Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ) και τα Ρρογράμματα Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Ελλάδα-Κφπροσ, 
Balkan-Med, Med, InterregEurope, MEDENICBC, ADRION). 
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Τίτλοσ Δράςθσ Συνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.7 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ Συνεργαςία μεταξφ μικρϊν επιχειριςεων για διοργάνωςθ κοινϊν 
μεκόδων εργαςίασ και τθν κοινι χριςθ εγκαταςτάςεων και πόρων κακϊσ 
και για τθν ανάπτυξθ και/ι τθν εμπορία τουριςτικϊν υπθρεςιϊν που 
ςυνδζονται με τον αγροτουριςμό 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.7.3 

Νομικι βάςθ Άρκρο 35 του Καν (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Στθν περιοχι εφαρμογισ δραςτθριοποιείται ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ επιχειριςεων που ςυνδζονται με τθν 
πρϊτθ και δεφτερθ μεταποίθςθ αγροτικϊν προϊόντων όπωσ ελαιοτριβεία, τυποποιθτιρια ελαιοκομικοφ 
τομζα, οινοποιεία, επιχειριςεισ ςτον τομζα των εςπεριδοειδϊν, μεταποιθτικζσ μονάδεσ αλιευμάτων, 
επιχειριςεισ ςτον τομζα μελιοφ, μονάδεσ επεξεργαςίασ γάλακτοσ και παραγωγισ γαλακτοκομικϊν 
προϊόντων και μονάδεσ επεξεργαςίασ και παραγωγισ με βάςθ το κρζασ. Επίςθσ, ο αγροτουριςμόσ 
αποτελεί μια ιδιαίτερα δθμοφιλι οικονομικι δραςτθριότθτα ςτθν περιοχι με πλικοσ καταλυμάτων που 
λειτουργοφν όλο το χρόνο προςφζροντασ παραδοςιακι κουηίνα ι φυςιολατρικζσ δραςτθριότθτεσ 
(ορειβαςία, πεηοπορία, ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.α.). Ωςτόςο, ο βακμό ςυνεργαςίασ, ςυνζργειασ και 
δικτφωςθσ είναι ιδιαίτερα χαμθλόσ και οι επιδόςεισ ςε ότι αφορά τον τομζα τθσ καινοτομίασ 
περιοριςμζνεσ. 

Ππωσ διαπιςτϊκθκε και από τθ διαδικαςία τθσ διαβοφλευςθσ, θ δθμιουργία δικτυϊςεων ςτθν περιοχι 
κεωρείται μονόδρομοσ με πολλαπλά οφζλθ για τουσ τοπικοφσ επιχειρθματίεσ, όπωσ μείωςθ του κόςτουσ 
παραγωγισ, καλφτερθ προϊκθςθ των τοπικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν και ενίςχυςθ του εξωςτρεφι 
προςανατολιςμοφ των επιχειριςεων. 

Στόχοσ τθσ Δράςθσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ τοπικισ ανταγωνιςτικότθτασ μζςα από νζα και καινοτόμα 
προϊόντα και υπθρεςίεσ ςτουσ παραγωγικοφσ τομείσ και ςτο ςφμπλεγμα «Μεταποίθςθ-Τουριςμόσ-
Ρολιτιςμόσ-Ρεριβάλλον» που προκφπτουν από ςυμπράξεισ μεταξφ επιχειριςεων και τθ διαςφνδεςθ 
επιχειριςεων με φορείσ παραγωγισ ζρευνασ και γνϊςθσ, κατ’ εφαρμογι τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ 
Εξειδίκευςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ (RISCrete). Ευρφτεροσ ςτόχοσ είναι θ εμπζδωςθ κουλτοφρασ 
καινοτομίασ, θ ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ και θ ανάπτυξθ νζων επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων με 
βιϊςιμεσ προοπτικζσ. 

Ωσ ειδικοί ςτόχοι τοπικισ ςτρατθγικισ ορίηονται τα παρακάτω:  

• Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ για τθν ενδυνάμωςθ τθσ 
τοπικισ οικονομίασ. 

• Διαφοροποίθςθ τθσ οικονομικισ βάςθσ και προϊκθςθ τθσ πολφ-λειτουργικότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ 
διαςφνδεςθσ αγρο-διατροφισ – πολιτιςμοφ/περιβάλλοντοσ – τουριςμοφ. 

• Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν φπαικρο με ηθτοφμενο τθ διατιρθςθ και προςζλκυςθ 
πλθκυςμοφ. 

• Διατιρθςθ και ανάδειξθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων τθσ υπαίκρου. 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε δικτυϊςεισ (clusters) μεταξφ μικρϊν επιχειριςεων (ομοειδϊν και 
αλλθλοςυμπλθροφμενων) ςε τομείσ όπου θ περιοχι εφαρμογισ διακζτει ςυγκριτικό πλεονζκτθμα, με 
ζμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των παραγόμενων προϊόντων του αγροδιατροφικοφ 
τομζα και ςτθ διαφοροποίθςθ και εμπλουτιςμό του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ περιοχισ εφαρμογισ 
ςτθν κατεφκυνςθ των εναλλακτικϊν και ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ. 

Μεταξφ άλλων κα ενιςχυκοφν δίκτυα ςυςκευαςίασ, εξαγωγζων, οριηόντια cluster ςυνεταιριςμϊν, 
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ομάδων παραγωγϊν, τουριςτικϊν επιχειριςεων, μεταποιθτικϊν μονάδων, γεωγραφικό cluster ορεινϊν 
ι πεδινϊν ηωνϊν, cluster τουριςμοφ υπαίκρου ιτοι καταλυμάτων, επιχειριςεων extremesports, 
γραφείων trekking, επιχειριςεων εςτίαςθσ, ορειβατικϊν ςυλλόγων. 

Ενδεικτικά κα χρθματοδοτθκοφν κοινζσ δράςεισ για: τθ διοργάνωςθ κοινϊν μεκόδων εργαςίασ και τθν 
κοινι πρόςβαςθ και χριςθ εγκαταςτάςεων, υποδομϊν και πόρων, τθ διάχυςθ πλθροφοριϊν, γνϊςεων 
και καλϊν πρακτικϊν μεταξφ των μελϊν, τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των τελικϊν προϊόντων/υπθρεςιϊν 
μζςω κοινϊν υποδομϊν, τθν προβολι, ανάδειξθ και προϊκθςθ προϊόντων/υπθρεςιϊν μζςω τθσ 
ανάπτυξθσ τοπικισ ταυτότθτασ, τθν εξωςτρζφεια και πρόςβαςθ ςε νζεσ αγορζσ, τθν ζρευνα και 
ανάπτυξθ κ.α. 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του κεςμικοφ πλαιςίου που 
διζπουν τθν εφαρμογι τθσ, ενϊ αντίςτοιχα κα διαμορφωκοφν και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ (Καν. (ΕΕ) 
1305/2013). 

Ζνταςθ Ενίςχυςθσ 

Η παρεχόμενθ ςτιριξθ διζπεται από τον 
Κανονιςμό του γενικοφ DeMinimis (EE) 
1407/2013, με ζνταςθ ενίςχυςθσ 100% για 
λειτουργικζσ δαπάνεσ και 65% για επενδυτικά 
ςχζδια. 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία  

 Ροςό (€) Ροςοςτό (%)  

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 100.000,00 100,00% 

Δθμόςια Δαπάνθ 65.000,00 65,00% 

Ιδιωτικι Συμμετοχι 35.000,00 35,00% 

Ρεριοχι Εφαρμογισ 

Ρεριοχι εφαρμογισ τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ Ρ.Ε. Χανίων, τμιμα Ρ.Ε. εκφμνθσ. 

Δικαιοφχοι 

 Ρολφ μικρζσ, μικρζσ, μεςαίεσεπιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ 

 Επιχειριςεισ του Ν. 4019/2011 «Κοινωνικι Οικονομία και Κοινωνικι Επιχειρθματικότθτα και 
άλλεσ διατάξεισ» 

 Οργανϊςεισ παραγωγϊν, ςυνεταιριςμοί, Αςτικζσ μθ κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ. 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Υποδράςθ ζχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ Υποδράςεισ 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.3.3 & 19.2.3.4 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Διαπιςτϊνεται ςυμπλθρωματικότθτα ςε ςχζςθ με το περιφερειακό και το εκνικό ςκζλοσ του ΕΣΡΑ (Α.Ρ. 
2 & 5 του ΡΕΡ Κριτθσ, Α.Ρ. 3 του ΕΡΑνΕΚ, Α.Ρ. 12 & 14 του ΕΡ Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και 
Αειφόροσ Ανάπτυξθ) και τα Ρρογράμματα Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Ελλάδα-Κφπροσ, Balkan-Med, Med, 
InterregEurope,MEDENICBC, ADRION). 
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4 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΔΡΑΕΩΝ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Ρίνακασ 2 

Α/Α 
Κριτιρια 
Επιλογισ 

Εξειδίκευςθ κριτθρίων επιλογισ 
Μοριοδότθςθ

(κλίμακα 0-
100) 

Βαρφτθτα βακμολογίασ ανά υποδράςθ 
 

1
9

.2
.2

.4
 

1
9

.2
.2

.6
 

1
9

.2
.3

.1
 

1
9

.2
.3

.3
 

1
9

.2
.3

.4
 

1
9

.2
.3

.5
 

1
9

.2
.7

.2
 

1
9

.2
.7

.3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Σαφινεια και 

πλθρότθτασ τθσ 
πρόταςθσ 

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ 
και πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα 

για τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 
100 

10% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 

βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 
50 

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

βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

0 

2 

Σκοπιμότθτα τθσ 
πρόταςθσ (Ειδικοί 

ςτόχοι του τοπικοφ 
προγράμματοσ που 
εξυπθρετοφνται με 
τθν υλοποίθςθ τθσ 

πρόταςθσ) 

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

100 

10% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

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

70 

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

30 

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

0 

3 
Ρροτεραιότθτεσ 

υποδράςθσ 

Ναι 100 
12%  12% 15% 12% 10% 20% 10% 

Πχι 0 
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Α/Α 
Κριτιρια 
Επιλογισ 

Εξειδίκευςθ κριτθρίων επιλογισ 
Μοριοδότθςθ 

(κλίμακα 0-
100) 

Βαρφτθτα βακμολογίασ ανά υποδράςθ 
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4 
Ρροϊκθςθ νεανικισ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι νζοσ ≤ 35 
ετϊν (φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία οι 

μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο ςφνολο τουσ 
νζοι ≤ 35 ετϊν 

100 

10% 8% 5% 5% 5% 5%   

Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το 
μετοχικό / εταιρικό κεφάλαιο το κατζχουν ςε 

ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 50% νζοι ≤ 35 ετϊν 
50 

5 
Ρροϊκθςθ 
γυναικείασ 

επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι γυναίκα 
(φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ 
οποίασ είναι ςτο ςφνολο τουσ είναι γυναίκεσ 

100 

 8%    5%   
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το 

μετοχικό / εταιρικό κεφάλαιο το κατζχουν ςε 
ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 50% γυναίκεσ 

50 

6 

Ρροϊκθςθ 
επιχειρθματικότθτασ 

ατόμων με ειδικζσ 
Ανάγκεσ 

Ναι 100 

     5%   

Όχι 0 
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Α/Α  Εξειδίκευςθ κριτθρίων επιλογισ 
Μοριοδότθςθ 

(κλίμακα 0- 
100) 

Βαρφτθτα βακμολογίασ ανά υποδράςθ 
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7 Σφςταςθ Φορζα 

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

ι δεν απαιτείται ςφςταςθ φορζα 
100 

 4% 5% 4% 5% 5%   

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που απαιτείται 0 

8 
Τίτλοι Σπουδϊν 

ςχετικοί με τθ φφςθ 
τθσ πρόταςθσ. 

Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

5% 5% 5% 5% 5% 5%   

Ρτυχίο ΙΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ φφςθ τθσ 
πρόταςθσ ι επαγγελματικι κατάρτιςθ 
τουλάχιςτον 200 ωρϊν ςχετικι με το 

αντικείμενο τθσ πρόταςθσ 

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευςθ 0 
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Α/Α 
Κριτιρια 
Επιλογισ 

Εξειδίκευςθ κριτθρίων επιλογισ 
Μοριοδότθςθ 

(κλίμακα 0-
100) 

Βαρφτθτα βακμολογίασ ανά υποδράςθ 
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9 

Επαγγελματικι 
εμπειρία (Ρροθγοφμενθ 

αποδεδειγμζνθ 
απαςχόλθςθ ςε 

αντικείμενο ςχετικό με 
τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ 
βακμολογείται με 20 μονάδεσ - μζγιςτο 

τα 5 ζτθ) 
0-100 5%  5% 5% 5% 5%   

10 

Δυνατότθτα διάκεςθσ 
ιδίων κεφαλαίων για 

τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ 
του επενδυτικοφ 

Σχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ * 100 

0-100 10% 10% 10% 10% 10% 5% 10%  

11 

Ροςοςτό δαπανϊν 
ςχετικϊν με τθ χριςθ ι 

παραγωγι 
ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ (ΑΡΕ), 
(φωτοβολταϊκά, 

βιοντίηελ, βιοαζριο 
κ.λ.π.) για τθν κάλυψθ 

των αναγκϊν των 
μονάδων. 

Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 20% 100 

2%  3%      10% ≤ Ροςοςτό < 20% 60 

 5% ≤ Ροςοςτό < 10% 30 
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Α/Α 
Κριτήρια 
Επιλογήσ 

Εξειδίκευςη κριτηρίων επιλογήσ 
Μοριοδότηςη 

(κλίμακα 0- 
100) 

Βαρφτθτα βακμολογίασ ανά υποδράςθ 
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12 

Εγκατάςταςθ 
ςυςτθμάτων 

περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ (π.χ. ISO 

14.000, EMAS) 

Ναι 100 

2%  3%  4%    

Πχι 0 

13 

Ροςοςτό δαπανϊν 
ςχετικϊν με τθ χριςθ – 

εγκατάςταςθ – 
εφαρμογι ςυςτιματοσ 
εξοικονόμθςθσ φδατοσ 

Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 20% 100 

2%  3%  5%    10% ≤ Ροςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ροςοςτό < 10% 30 

14 
Ρροςταςία 

περιβάλλοντοσ 

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο 

ι ίςο του 5% 
100 

 5%  4%  5%   
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ μικρότερο 
του 5% 

0 

15 

Καινοτόμοσ 
χαρακτιρασ τθσ 

πρόταςθσ/ Χριςθ 
καινοτομίασ και 

νζων τεχνολογιϊν 

Το προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ καινοτόμο 100 

5%  5% 4% 5%    
Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο ςφνολό τθσ 

χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι προθγμζνθ, ι 
αφορά ςε χριςθ ςυςτθμάτων 

αυτοματιςμοφ-ελζγχου-καταγραφισ 

75 
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Α/Α 
Κριτιρια 
Επιλογισ 

Εξειδίκευςθ κριτθρίων επιλογισ 
Μοριοδότθςθ 

(κλίμακα 0- 
100) 

Βαρφτθτα βακμολογίασ ανά υποδράςθ 
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(μονάδεσ μεταποίθςθσ 

και βιοτεχνικζσ μονάδεσ) 

δεδομζνων ςτθν παραγωγικι διαδικαςία  

        

Θ ςυςκευαςία και θ παρουςίαςθ των 
προϊόντων είναι νζα ι προθγμζνθ ι γίνεται 

ειςαγωγι μιασ ςθμαντικά βελτιωμζνθσ 
διαδικαςίασ παραγωγισ για τθ ςυγκεκριμζνθ 
επιχείρθςθ, το αποτζλεςμα τθσ οποίασ είναι 
ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο παραγωγισ 
τθσ, τθν ποιότθτα των προϊόντων ι το κόςτοσ 

παραγωγισ τθσ 

50 

16 

Καινοτόμοσ χαρακτιρασ 
τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ 
καινοτομίασ και νζων 

τεχνολογιϊν (τουριςμόσ 
/υπθρεςίεσ) 

Οργανωτικι καινοτομία / καινοτομία ςτο 
προϊόν ι ςτθν διαχείριςθ και λειτουργία 

100  4%    3% 5% 5% 

17 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ 

υλοποίθςθσ τθσ 
πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων / εγκρίςεων / αδειϊν 

100 

10% 10% 10% 10% 10% 5%   

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων / εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ 

30 
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Α/Α 
Κριτιρια 
Επιλογισ 

Εξειδίκευςθ κριτθρίων επιλογισ 
Μοριοδότθςθ 

(κλίμακα 0- 
100) 

Βαρφτθτα βακμολογίασ ανά υποδράςθ 

1
9

.2
.2

.4
 

1
9

.2
.2

.6
 

1
9

.2
.3

.1
 

1
9

.2
.3

.3
 

1
9

.2
.3

.4
 

1
9

.2
.3

.5
 

1
9

.2
.7

.2
 

1
9

.2
.7

.3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

18 
εαλιςτικότθτα και 

αξιοπιςτία του 
κόςτουσ 

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

10% 10% 10% 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο≤ 10 60 

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

100*(αιτοφμενο -εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 0 

19 
εαλιςτικότθτα 

χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ 
επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το   
μζγεκοσ του ζργου 

50 
5% 4% 

2% 2% 2% 5% 10% 5% 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ 

φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 
50 

   

20 

Ραροχι 
ςυμπλθρωματικϊν 

υπθρεςιϊν / 
προϊόντων 

Δυνατότθτα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν 
υπθρεςιϊν και δραςτθριοτιτων ςε ςχζςθ με τθν 
κφρια δραςτθριότθτα (π.χ. κατάλυμα και παροχι 

δραςτθριοτιτων εναλλακτικοφ τουριςμοφ) 

100    6%     

21 
Αναγκαιότθτα τθσ 

πράξθσ 

Δεν υπάρχει παρόμοια υπθρεςία /υποδομι ςτθν 
Τοπικι / Δθμοτικι Ενότθτα 

100 

     5%   
Υπάρχει παρόμοια υπθρεςία /υποδομι ςτθν 

Τοπικι / Δθμοτικι Ενότθτα 
0 
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Α/Α 
Κριτιρια 
Επιλογισ 

Εξειδίκευςθ κριτθρίων επιλογισ 
Μοριοδότθςθ 

(κλίμακα 0-100) 

Βαρφτθτα βακμολογίασ ανά υποδράςθ 

1
9

.2
.2

.4
 

1
9

.2
.2

.6
 

1
9

.2
.3

.1
 

1
9

.2
.3

.3
 

1
9

.2
.3

.4
 

1
9

.2
.3

.5
 

1
9

.2
.7

.2
 

1
9

.2
.7

.3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

22 

Εμπειρία του 
υπευκφνου ςτθν 

εκτζλεςθ και 
ςυντονιςμό ζργου 

ςυνεργαςίασ (ο 
υπεφκυνοσ ζχει 

ςυμμετάςχει 
τουλάχιςτον ςε ζνα 
ζργο ςυνεργαςίασ) 

Ναι 100 

      10% 10% 

Πχι 0 

23 
Ικανότθτα, εμπειρία 
και αξιοπιςτία των 
μελϊν του δικτφου 

Ναι 100 
      10% 10% 

Πχι 0 

24 
Αξιολόγθςθ 

ςυνεργατικοφ 
ςχθματιςμοφ 

(για κάκε μζλοσ δίδονται 10 βακμοί - 
μζγιςτοσ αρικμόσ βακμολογοφμενων 

μελϊν 10) 
        10% 

25 
Ρρόβλεψθ 

ενεργειϊν δράςεων 
προβολισ 

Ναι 100 
       10% 

Πχι 0 

26 

Συςχζτιςθ τθσ 
πρόταςθσ με 

Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ 
(RIS) 

Ναι 100 

2% 2% 2%  2% 2% 5% 10% 
Πχι 0 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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5. ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

5.1 Μεκοδολογία βακμολόγθςθσ : 

1. Κάκε υποδράςθ ζχει ςυγκεκριμζνθ ομάδα κριτθρίων επιλογισ (βακμολόγθςθσ) 

2. Ρολλά κριτιρια είναι κοινά ςε περιςςότερεσ από μια ομάδεσ κριτθρίων. 

3. Θ κάκε ομάδα κριτθρίων διακρίνεται ςτισ εξισ ςτιλεσ 

 

Κωδικόσ 

Κριτθρίου 

Κριτιριο Εξειδίκευςθ 
κριτθρίου ι 
υποκριτιριο 

Βαρφτθτα Βακμόσ 

Μοριοδότθςθσ 

0-100 

4. Ο βακμόσ μοριοδότθςθσ κάκε κριτθρίου είναι από 0 ζωσ 100, ακόμα και ςε κριτιρια που 
δεν υπάρχει ρθτά υπο-κριτιριο που να παίρνει τον βακμό 0. 

5. Ο βακμόσ κάκε κριτθρίου εξάγεται ωσ εξισ : Ρολλαπλαςιάηεται ο βακμόσ τθσ μοριοδότθςθσ 
κάκε κριτθρίου επί τον βακμό βαρφτθτασ του κριτθρίου. 

6. Το άκροιςμα των επιμζρουσ βακμϊν των κριτθρίων αποτελοφν τθν ςυνολικι βακμολογία 
τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ. Θ μζγιςτθ βακμολογία είναι 100 βακμοί και θ ελάχιςτθ 0. 

7. Σε περιπτϊςεισ ιςοβακμοφντων δυνθτικϊν δικαιοφχων, εντάςςονται όλοι εφόςον επαρκεί ο 
προχπολογιςμόσ τθσ υποδράςθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ δεν εντάςςεται κανείσ από τουσ 
ιςοβακμοφντεσ 
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5.2 Επεξιγθςθ των κριτθρίων επιλογισ 

 

Α/Α Τίτλοσ Κριτθρίου 
Υποδράςθ /εισ 

που αφορά 

1 Σαφινεια και πλθρότθτα πρόταςθσ 

19.2.2.4, 19.2.2.6, 

19.2.3.1, 19.2.3.3, 

19.2.3.4, 19.2.3.5, 

19.2.7.2, 19.2.7.3 

Ελζγχεται αφενόσ, θ ςαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ (Αίτθςθ Στιριξθσ και Ραράρτθμα 
αυτισ) και αφετζρου, θ πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 
που τεκμθριϊνουν τα αναγραφόμενα ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ και το Ραράρτθμά τθσ. 

2 
Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ςτόχοι του τοπικοφ 
προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ) 

19.2.2.4, 19.2.2.6, 

19.2.3.1, 19.2.3.3, 

19.2.3.4, 19.2.3.5, 

19.2.7.2, 19.2.7.3 

Στθ ςκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ ελζγχεται ο αρικμόσ και το ποςοςτό τθσ ςυςχζτιςθσ με το ςφνολο 
των ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ βάςθ του εγκεκριμζνου Τοπικοφ Ρρογράμματοσ. Θ 
ςυςχζτιςθ κα υπολογίηεται με ποςοςτιαία αναλογία επί τθσ 100 και κα βακμολογείται ανάλογα 
με το ποςοςτό. Το μεγαλφτερο ποςοςτό ςυςχζτιςθσ με τουσ ςτόχουσ τθσ Τοπικισ Στρατθγικισ κα 
λαμβάνει και τθν υψθλότερθ βακμολογία. 

Για να πλθροφορθκείτε για το περιεχόμενο και τουσ ςτόχουσ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ (Τ.Ρ.) 
ανατρζξτε ςτο πλιρεσ τεφχοσ του ανακεωρθμζνου Τοπικοφ Ρρογράμματοσ το οποίο είναι 
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα: 

www.oakae.gr/anaptyksiaka-erga/leader-clld/ 

3 Ρροτεραιότθτεσ υποδράςθσ 

19.2.2.4, 19.2.3.1, 

19.2.3.3, 19.2.3.4, 

19.2.3.5, 19.2.7.2, 

19.2.7.3 

Εξετάηεται ςε ποιο βακμό θ επζνδυςθ ςυνειςφζρει ςτθν επίτευξθ των προτεραιοτιτων τθσ 
υποδράςθσ. 

4 Ρροϊκθςθ νεανικισ επιχειρθματικότθτασ 

19.2.2.4, 19.2.2.6, 

  19.2.3.1, 19.2.3.3, 

19.2.3.4, 19.2.3.5, 

Θ εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν προςκόμιςθ Αντίγραφου ταυτότθτασ ι 
διαβατθρίου, κακϊσ και με τθν προςκόμιςθ καταςτατικοφ ι ςχεδίου καταςτατικοφ του εταιρικοφ 
ςχιματοσ. 

5 Ρροϊκθςθ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ 19.2.2.6, 19.2.3.5 

http://www.oakae.gr/anaptyksiaka-erga/leader-clld/
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Θ εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν προςκόμιςθ αντιγράφου ταυτότθτασ ι 
διαβατθρίου, κακϊσ και με τθν προςκόμιςθ καταςτατικοφ ι ςχεδίου καταςτατικοφ εταιρικοφ 
ςχιματοσ. 

  

19.2.3.5 6 Ρροϊκθςθ επιχειρθματικότθτασ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ 

  

Θ εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν προςκόμιςθ πιςτοποίθςθ από Κζντρα 
Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Ρ.Α.)  Δεν γίνεται δεκτι απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου, ςτθν 
οποία αναφζρεται ότι το άτομο με αναπθρία είναι «ανίκανο για κάκε βιοποριςτικι εργαςία». 

7 Σφςταςθ φορζα 
19.2.2.6, 19.2.3.1, 
19.2.3.3, 19.2.3.4, 
19.2.3.5 

Εξετάηεται εάν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ (εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) που κα είναι αρμόδιοσ 
για τθν εκτζλεςθ/υλοποίθςθ τθσ πράξθσ.  

Για το ςκοπό αυτό προςκομίηεται θ Βεβαίωςθ Ζναρξθσ Εργαςιϊν από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ.  
 

8 Τίτλοι Σπουδϊν ςχετικοί με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ. 

19.2.2.4, 19.2.2.6, 

19.2.3.1, 19.2.3.3, 

19.2.3.4, 19.2.3.5 

Θ εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν προςκόμιςθ: 

• Τίτλου ςπουδϊν ΑΕΙ / ΤΕΙ ςχετικϊν με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ 

• Ρτυχίο ΙΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ ι επαγγελματικι κατάρτιςθ 
τουλάχιςτον 200 ωρϊν ςχετικι με το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ 

Σε περίπτωςθ ςυςτθμζνων προςωπικϊν εταιρειϊν ι υπό ςφςταςθ εταιρειϊν, ανεξαρτιτωσ 
μορφισ, τα ανωτζρω υποβάλλονται για όλα τα μζλθ τουσ. 

Σε περίπτωςθ άλλων νομικϊν προςϊπων υποβάλλονται για το νόμιμο εκπρόςωπο ι άλλο μζλοσ 
τθσ διοίκθςθσ. 

Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου εξετάηεται εάν το κριτιριο καλφπτεται ςε 
ποςοςτό από το 50% τουλάχιςτον των εταίρων/μετόχων. 

9 
Επαγγελματικι εμπειρία (Ρροθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ 
ςε αντικείμενο ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

19.2.2.4, 19.2.3.1, 
19.2.3.3, 19.2.3.4, 

19.2.3.5 

Θ εκπλιρωςθ του κριτθρίου ελζγχεται από τθν προςκόμιςθ: 

• Βεβαίωςθσ Ζναρξθσ και ΚΑΔ από Δ.Ο.Υ. ι 

• Βεβαίωςθ εργοδότθ/φορζα, ςυνοδευόμενθ από οποιοδιποτε ζγγραφο δθμόςιου φορζα. 

 

10 

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων για τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ 
του επενδυτικοφ ςχεδίου 

19.2.2.4, 19.2.2.6, 
19.2.3.1, 19.2.3.3, 
19.2.3.4, 19.2.3.5, 
19.2.7.2, 19.2.7.3 
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Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ. Τα ανωτζρω 
τεκμθριϊνονται από Ιδία Κεφάλαια (Βεβαίωςθ Τραπεηικοφ Ιδρφματοσ) ι/και ζγκριςθ δανείου 
ι/και ςυνδυαςμό τουσ. Στθν περίπτωςθ που θ απόδειξθ τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ πραγματοποιείται 
με υπεφκυνθ διλωςθ κεωρθμζνθ με το γνιςιο τθσ υπογραφισ του δικαιοφχου, το κριτιριο 
βακμολογείται με μθδζν (0).  

Συνεπϊσ για τθν βακμολόγθςθ του κριτθρίου κα πρζπει ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ να αποδείξει με 
τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ τθν φπαρξθ και τθν δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων με τθν 
προςκόμιςθ αντίςτοιχων δικαιολογθτικϊν – εγγράφων κτλ. 

Συγκεκριμζνα θ φπαρξθ / δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων τεκμθριϊνεται: 

1. Ζγκριςθ δανείου ι ςφμβαςθ δανείου από χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί 
νόμιμα ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του. Σε κάκε περίπτωςθ, εφόςον θ επιχείρθςθ προςφφγει ςε 
δανειςμό για τθν κάλυψθ του χρθματοδοτικοφ ςχιματοσ του ζργου τθσ, είναι υποχρεωμζνθ να 
προςκομίςει κατά τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ αντίγραφο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ με τισ 
πικανζσ πρόςκετεσ πράξεισ αυτισ. 

2. Βεβαίωςθ μζςω μθνιαίου υπολοίπου επαγγελματικοφ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ (για όλεσ τισ 
μορφζσ των επιχειριςεων προςωπικζσ Ο.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε. κτλ), του προθγοφμενου μινα τθσ 
Αιτιςεωσ Στιριξθσ. 

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

Σε περίπτωςθ χριςθσ του Άρκρου 14 του Καν 651/2014 (19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5) πρζπει να 
προςκομιςτοφν αποδεικτικά τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ (ίδια κεφάλαια ι/και δάνεια) που να 
αντιςτοιχοφν τουλάχιςτον ςτο 25% του προχπολογιςμοφ τθσ πράξθσ. 

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

11 Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθ χριςθ ι παραγωγι ανανεϊςιμων 
πθγϊν ενζργειασ (ΑΡΕ) 

19.2.2.4, 19.2.3.1,  

Στο ςυγκεκριμζνο κριτιριο ελζγχεται το ποςοςτό των δαπανϊν ςχετικϊν με τθ χριςθ 
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΡΕ), (φωτοβολταϊκά, βιοντίηελ, βιοαζριο κ.λπ.) για τθν κάλυψθ 
των αναγκϊν των μονάδων. Σφμφωνα με το κριτιριο κα ελζγχεται θ βελτίωςθ του 
περιβαλλοντικοφ προφίλ των εκμεταλλεφςεων και θ άμβλυνςθ των επιπτϊςεων ςτθν κλιματικι 
αλλαγι μζςω τθσ αποδοτικότερθσ χριςθσ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ όπωσ και ο 
περιοριςμόσ των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου μζςω τθσ ςτιριξθσ επενδφςεων για τθ 
διαχείριςθ και τθν αξιοποίθςθ των υποπροϊόντων και αποβλιτων. 

Οι επενδφςεισ που ςυμβάλλουν ςτθ χριςθ ΑΡΕ ενδεικτικά είναι τα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα 
ςυνδεδεμζνα ι αυτόνομα, γεωκερμικζσ αντλίεσ κερμότθτασ, αντλίεσ κερμότθτασ για παραγωγι 
κερμικισ ενζργειασ, ανεμογεννιτριεσ για παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ ςυνδεδεμζνεσ ι 
αυτόνομεσ, καυςτιρεσ βιομάηασ, ςυςτιματα υδρογόνου κτλ. 

Για τθ βακμολόγθςθ του ανωτζρω κριτθρίου, κα εξετάηονται οι δαπάνεσ επί του ζργου που 
εξυπθρετοφν ΑΡΕ και κα υπολογίηονται ςε κλίμακα επί τοισ εκατό (%). 

Σθμείωςθ: Είναι δυνατι θ εγκατάςταςθ ΑΡΕ μόνο όταν γίνεται χριςθ του άρκρου 22 του 
Καν.651/2014. Δεν επιτρζπονται οι δαπάνεσ ΑΡΕ, όταν γίνεται χριςθ του άρκρου 14 του 
Καν.651/2014 
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12 Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (π.χ. ISO 

14.000, EMAS) 

19.2.2.2, 19.2.2.4, 

19.2.3.1, 19.2.3.4 

Εξετάηεται εάν υπάρχουν εγκατεςτθμζνα ςυςτιματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ι εάν υπάρχει 
πρόβλεψθ για ανάλογθ εγκατάςταςθ (Ι-2 Συμπλθρωματικά ςτοιχεία Αίτθςθσ Στιριξθσ και Ι_11 
Αναλυτικόσ Ρροχπολογιςμόσ/ Ρροςφορζσ) 

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

19.2.2.4, 19.2.3.1, 

19.2.3.4, 

Στο ςυγκεκριμζνο κριτιριο ελζγχεται το ποςοςτό των δαπανϊν ςχετικϊν με τθ χριςθ -
εγκατάςταςθ - εφαρμογι ςυςτιματοσ εξοικονόμθςθσ φδατοσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των 
μονάδων. 

Επενδφςεισ που ςυμβάλουν ςτθν εξοικονόμθςθ φδατοσ ενδεικτικά είναι υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ 
εξοικονόμθςθσ νεροφ όπωσ ειδικζσ βρφςεσ και τθλζφωνα ντουηιζρασ με περιοριςμό ροισ ι/και με 
μίκτθ νεροφ-αζρα, διακόπτεσ παροχισ νεροφ με φωτοκφτταρα, καηανάκια ελεγχόμενθσ ι διπλισ 
ροισ κ.α., ςυςτιματα βιολογικοφ κακαριςμοφ (ςυςτιματα ανακφκλωςθσ-επαναχρθςιμοποίθςθσ 
θμι-ακάκαρτου νεροφ «απόπλυτα») για επιλεγμζνεσ χριςεισ υποκακιςτϊντασ τθ χριςθ του 
κακαροφ πόςιμου νεροφ όπου δεν είναι απαραίτθτθ θ υψθλι ποιότθτά του, ςυλλζκτεσ βρόχινου 
νεροφ (επιφάνεια ςυλλογισ και τα ςυςτιματα για τθν μεταφορά, τθν διικθςθ, τθν αποκικευςθ 
και τθν διανομι του νεροφ) κτλ. 

Για τθ βακμολόγθςθ του ανωτζρω κριτθρίου, κα εξετάηονται οι δαπάνεσ επί του ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ του ζργου που κα ςυμβάλουν ςτθν εξοικονόμθςθ φδατοσ και κα υπολογίηονται 
ςε κλίμακα επί τθσ %, ενϊ κα πρζπει να τεκμθριϊνεται θ αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ το 
οποίο κα εφαρμοςτεί με κατάλλθλθ τεχνικι περιγραφι ι ςυνοδευόμενο ζγγραφα. 

 
 

14 Ρροςταςία περιβάλλοντοσ (ςτισ περιπτϊςεισ όπου δεν ζχει γίνει θ 
χριςθ των ανωτζρω) 

19.2.2.3, 19.2.2.5, 

19.2.2.6, 19.2.3.3, 

19.2.3.4 

Το κριτιριο ζχει ςυνάφεια με τα κριτιρια 11,12,13 και είναι προςαρμοςμζνο ςτισ απαιτιςεισ των 
υποδράςεων που αναφζρεται. Στο ςυγκεκριμζνο κριτιριο ελζγχεται το ποςοςτό των δαπανϊν 
ςχετικϊν με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

Δθλαδι εξετάηονται οι ενζργειεσ που δεν αφοροφν ςυςτιματα ΑΡΕ (παραγωγι ανανεϊςιμων 
πθγϊν ενζργειασ (ΑΡΕ) (φωτοβολταϊκά, βιοντίηελ, βιοαζριο κ.λπ.), αλλά άλλα ςυςτιματα όπωσ 
εξοικονόμθςθσ φδατοσ (υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ εξοικονόμθςθσ νεροφ, ςυςτιματα βιολογικοφ 
κακαριςμοφ, ςυλλζκτεσ βρόχινου νεροφ κτλ) , ςυςτιματα διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων (κάδοι 
ανακφκλωςθσ, κάδοι κομποςτοποίθςθσ κτλ.) κ.α. 

Για τθ βακμολόγθςθ του ανωτζρω κριτθρίου, κα εξετάηονται οι δαπάνεσ επί του ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ του ζργου που κα ςυμβάλουν ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και κα 
υπολογίηονται ςε κλίμακα επί τθσ % ενϊ κα πρζπει να τεκμθριϊνεται θ αποτελεςματικότθτα του 
ςυςτιματοσ το οποίο  κα εφαρμοςτεί με κατάλλθλθ τεχνικι περιγραφι ι ςυνοδευόμενο 
ζγγραφα. 
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15 
Καινοτόμοσ χαρακτιρασ τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ καινοτομίασ και νζων 
τεχνολογιϊν (μονάδεσ μεταποίθςθσ και βιοτεχνικζσ μονάδεσ) 

19.2.2.4, 19.2.3.1, 

19.2.3.3, 19.2.3.4, 

Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ, Ειδικότερα, εξετάηεται εάν 
τα προτεινόμενα ζργα πλθροφν τουσ όρουσ που περιγράφονται ςτον ακόλουκο Οριςμό τθσ 
Καινοτομίασ: 

«Θ Καινοτομία ορίηεται ωσ «θ εφαρμοςμζνθ χριςθ τθσ γνϊςθσ με ςκοπό τθν παραγωγι ι/και 
παροχι νζων ι ουςιαςτικά βελτιωμζνων προϊόντων, διαδικαςιϊν ι/και υπθρεςιϊν που βρίςκουν 
άμεςθσ παραγωγικισ, χρθςτικισ ι/και εμπορικισ εφαρμογισ». Εναλλακτικά μπορεί να οριςκεί 
ότι θ καινοτομία ςυνίςταται ςτθν παραγωγι, τθν αφομοίωςθ και τθν εκμετάλλευςθ με επιτυχία 
των νζων επιτευγμάτων ι ιδεϊν ςτον οικονομικό και κοινωνικό τομζα. 

Μια Καινοτόμα Δράςθ μπορεί να είναι ριηοςπαςτικι, ι ςταδιακι (ανάλογα με τισ αλλαγζσ ςε 
υφιςτάμενεσ λειτουργίεσ μιασ επιχείρθςθσ) και μπορεί να αναφζρεται ςε ζνα νζο προϊόν ι μια 
νζα υπθρεςία, ςτουσ τρόπουσ παραγωγισ τουσ ι ςτθν τεχνολογία που χρθςιμοποιείται, όπωσ και 
ςτθν διοικθτικι δομι ενόσ οργανιςμοφ (εςωτερικά ι εξωτερικά ςε ςχζςθ με τουσ πελάτεσ ι 
καταναλωτζσ). 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Ωσ τεχνολογικι καινοτομία ορίηεται: 

α. Θ ειςαγωγι ςτθν αγορά ενόσ νζου ι ςθμαντικά βελτιωμζνου ςε ςχζςθ με τα βαςικά του 
χαρακτθριςτικά, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, το ενςωματωμζνο λογιςμικό ι άλλα μθ υλικά 
ςυςτατικά, προςτικζμενεσ χριςεισ ι τθ φιλικότθτα προσ τον χριςτθ, προϊόντοσ (υλικοφ αγακοφ ι 
υπθρεςίασ), ι, 

β. Θ ειςαγωγι ςτθν επιχείρθςθ μίασ νζασ ι ςθμαντικά βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ παραγωγισ, 
μεκόδου παροχισ και διανομισ ι διαδικαςίασ υποςτιριξθσ για τα αγακά ι τισ υπθρεςίεσ. Το 
αποτζλεςμα (τθσ διαδικαςίασ) κα πρζπει να είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο τθσ 
παραγωγισ, τθν ποιότθτα των προϊόντων ι το κόςτοσ παραγωγισ και διανομισ. Κακαρά 
οργανωτικζσ ι διοικθτικζσ μεταβολζσ δεν περιλαμβάνονται ςτθν τεχνολογικι καινοτομία. 

Επιπρόςκετα, θ τεχνολογικι καινοτομία πρζπει να βαςίηεται ςτα αποτελζςματα νζων 
τεχνολογικϊν εξελίξεων, νζων ςυνδυαςμϊν υπαρχουςϊν τεχνολογιϊν ι ςτθ χρθςιμοποίθςθ 
άλλου είδουσ γνϊςεων που αποκτικθκαν από τθν επιχείρθςθ. Οι μεταβολζσ κακαρά αιςκθτικισ 
φφςεωσ δεν περιλαμβάνονται. 

ΜΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Οργανωτικι μθ τεχνολογικι καινοτομία είναι θ εφαρμογι νζων μεκόδων ι μεταβολϊν των 
μεκόδων, όςον αφορά τθ δομι ι τθ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ, που αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ τθσ 
χριςθσ των γνϊςεων ςτθν επιχείρθςθ, τθσ ποιότθτασ των αγακϊν και των υπθρεςιϊν ι τθσ 
αποτελεςματικότθτασ των ροϊν εργαςίασ. 

Μθ τεχνολογικι καινοτομία εμπορίασ είναι θ εφαρμογι νζων ι βελτιωμζνων ςχεδίων ι μεκόδων 
πϊλθςθσ που αποςκοποφν ςτθν αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ των αγακϊν και των υπθρεςιϊν ι 
ςτθν είςοδο ςε νζεσ αγορζσ. 

Α) Ραραδείγματα του τι μπορεί να αφορά θ τεχνολογικι καινοτομία. Ο κατάλογοσ είναι 
ενδεικτικόσ και δεν εξαντλεί όλεσ τισ περιπτϊςεισ. 

1. Βιομθχανία / Ραραγωγι 

Καινοτομία προϊόντοσ / διαδικαςίασ 
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• Νζεσ μζκοδοι ςτθν παραςκευι τελικϊν και άλλων προϊόντων / υπθρεςιϊν με νζεσ πρϊτεσ 
φλεσ 

• Χριςθ νζων φιλικϊν προσ το περιβάλλον υλικϊν 

Ρροϊόντα βιοτεχνολογίασ 

• Νζεσ ενεργειακζσ τεχνολογίεσ ςτον πρωτογενι τομζα 

• Φάρμακα βιολογικισ βάςθσ 

• Νζεσ διαγνωςτικζσ μζκοδοι ςτθν ιατρικι ι ςτθν παραγωγι 

• Τεχνολογίεσ αιςκθτιρων 

• Ρροϊόντα για τθν παροχι προςταςίασ του χριςτθ ι περιβάλλοντοσ 

• Συςτιματα ολικισ διαχείριςθσ απορριμμάτων ι αποβλιτων 

• Αξιοποίθςθ απορριμμάτων / αποβλιτων. 

• Μείωςθ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ανά μονάδα προϊόντοσ / υπθρεςίασ 

• Ενςωμάτωςθ «πράςινων» τεχνολογιϊν ςτθν παραγωγικι / παροχι υπθρεςιϊν 

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

• Συςτιματα που μετροφν και ελζγχουν τα αποκζματα των προϊόντων 

• Ειςαγωγι μεκόδων που ςτθρίηονται ςε ψθφιακζσ τεχνολογίεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ 
παραγωγισ (π.χ. αυτοματοποιθμζνθ γραμμι παραγωγισ) 

• Ειςαγωγι προγραμμάτων προςομοίωςθσ για τον ζλεγχο και τθ βελτιςτοποίθςθ των τελικϊν 
ι και των ενδιάμεςων μεκόδων τθσ παραγωγισ και των προϊόντων 

 

2. Εμπόριο - Χονδρικό Εμπόριο 

Καινοτομία «προϊόντοσ» ι διαδικαςίασ 

• Ειςαγωγι οικολογικϊν προϊόντων ςτθ ςειρά των αγακϊν 

• Νζα είδθ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ 

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

• Ρϊλθςθ απευκείασ ςτον πελάτθ - Θλεκτρονικι ανταλλαγι προϊόντων 

• Μείωςθ ενεργειακοφ «αποτυπϊματοσ» παραγωγικϊν διαδικαςιϊν 

 • Μζκοδοι εντοπιςμοφ και ελζγχου των φορτίων 

• Ψθφιακόσ χειριςμόσ προϊόντων 

• Ειςαγωγι καναλιϊν άμεςθσ επανατροφοδότθςθσ μεταξφ πελάτθ-παραγωγοφ 

• Θλεκτρονικοί κατάλογοι (π.χ. ςε οπτικοφσ δίςκουσ) 

• Κζντρα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν για ςυντονιςμό όλων των απαιτιςεων των πελατϊν 

3. Άλλεσ περιπτϊςεισ καινοτομίασ 

• Ανάπτυξθ εφαρμογϊν λογιςμικοφ για καινοτόμεσ εφαρμογζσ (π.χ. αγροτικό τομζα) 
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• Ανάπτυξθ ευζλικτου και φιλικοφ προσ το χριςτθ λογιςμικοφ 

• Υπθρεςίεσ βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ πρωτότυπου προϊόντοσ / διεργαςίασ / παροχισ 
υπθρεςίασ. 

• Ανάπτυξθ και παροχι υπθρεςιϊν εξομοίωςθσ και μοντελοποίθςθσ. 

• Εξϋ αποςτάςεωσ ςυντιρθςθ λογιςμικοφ και παροχι ςυμβουλϊν 

• Ραροχι νζων εφαρμογϊν και προγραμμάτων πολυμζςων 

• Εφαρμογζσ εκπαίδευςθσ εξ αποςτάςεωσ 

• Εφαρμογι κερμογραφικϊν και μεκόδων / τεχνικϊν μθ – καταςτροφικϊν ελζγχων ςτθν 
αποτίμθςθ τεχνικϊν ςυςτθμάτων. 

• Εφαρμογζσ τθλεματικισ και ψθφιακϊν ςυςτθμάτων μετάδοςθσ. 

Εφαρμογζσ τθλε-ιατρικισ 

Β) Ραραδείγματα του τι μπορεί να είναι μθ τεχνολογικι καινοτομία 

Είναι ςθμαντικό να γίνει διάκριςθ μεταξφ τθσ τεχνολογικισ καινοτομίασ προϊόντων και 
διαδικαςιϊν και τθσ μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ (οργάνωςθσ και εμπορίασ). Για παράδειγμα: 

• Τα πιςτοποιθτικά ISO ι θ ειςαγωγι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου ποιότθτασ είναι 
τεχνολογικι καινοτομία μόνο όταν ςυνδζονται άμεςα με τθν ειςαγωγι νζων ι ςθμαντικά 
βελτιωμζνων διαδικαςιϊν. 

• Θ δθμιουργία μίασ απλισ ιςτοςελίδασ με πλθροφορίεσ, χωρίσ on-line νζεσ και πρωτότυπεσ 
υπθρεςίεσ δεν αποτελεί καινοτομία. Αν υπάρχουν οι πρωτότυπεσ υπθρεςίεσ τότε αποτελεί 
παράδειγμα μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ 

• Οι οργανωτικζσ καινοτομίεσ κεωροφνται τεχνολογικζσ μόνο ςτθν περίπτωςθ που 
βαςίηονται ςε νζεσ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ και επιφζρουν μετριςιμεσ αλλαγζσ ςτθν απόδοςθ, 
για παράδειγμα αφξθςθ ςτθν παραγωγικότθτα ι ςτισ πωλιςεισ. 

Τι δεν είναι καινοτομία οποιαςδιποτε μορφισ 

Ζνα ςθμαντικό κριτιριο για όλα τα είδθ καινοτομίασ είναι ότι πρζπει να περιζχουν μία ςθμαντικι 
αλλαγι / διαφοροποίθςθ ςτα υπάρχοντα προϊόντα (αγακά ι υπθρεςίεσ), τισ διαδικαςίεσ, τισ 
μεκόδουσ εμπορίασ ι τισ οργανωτικζσ δομζσ και πρακτικζσ τθσ επιχείρθςθσ. Δεν είναι λοιπόν 
καινοτομία αλλαγζσ οι οποίεσ: 

(1) ζχουν μικρι ςθμαςία ι εμβζλεια ι δεν επιφζρουν ικανό βακμό νεωτεριςμοφ ςτθν επιχείρθςθ 
όπωσ: 

• διακοπι χριςθσ μίασ διαδικαςίασ, μεκόδου εμπορίασ ι εμπορικισ εκμετάλλευςθσ ενόσ 
προϊόντοσ, 

• αλλαγζσ προερχόμενεσ αποκλειςτικά από μεταβολζσ των τιμϊν των παραγωγικϊν 
ςυντελεςτϊν, 

• απλι αντικατάςταςθ ι αναβάκμιςθ ενόσ προϊόντοσ ι διαδικαςίασ ι ςυςκευαςίασ 

• παραγωγι επί παραγγελία 

• εποχιακζσ και άλλεσ κυκλικζσ μεταβολζσ. 

(2) επιφζρουν “άλλεσ δθμιουργικζσ βελτιϊςεισ”, όπου ο νεωτεριςμόσ δεν αφορά τθ χριςθ ι τα 
αντικειμενικά χαρακτθριςτικά απόδοςθσ των προϊόντων, οφτε τον τρόπο παραγωγισ ι και 
διανομισ τουσ, αλλά τθν αιςκθτικι ι άλλεσ υποκειμενικζσ ιδιότθτεσ, όπωσ αλλαγζσ που 
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εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό ςτθ μόδα ι γενικά αλλαγζσ αιςκθτικισ φφςεωσ. 

16 
Καινοτόμοσ χαρακτιρασ τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ καινοτομίασ και νζων 
τεχνολογιϊν (τουριςμόσ / υπθρεςίεσ) 

19.2.2.6, 19.2.3.5, 

19.2.7.2, 19.2.7.3 

Ωσ ανωτζρω (κριτιριο 15) αλλά ςτα ςθμεία ςχετικά με τθν οργανωτικι καινοτομία. 

17 Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ 

19.2.2.2, 19.2.2.3, 

19.2.2.4, 19.2.2.5, 

19.2.2.6, 19.2.3.1, 

19.2.3.3, 19.2.3.4 

Εξετάηεται θ περιγραφι των αντίςτοιχων πεδίων τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ. Θ βακμολόγθςθ κα γίνεται 
με βάςθ τθν εξαςφάλιςθ του ςυνόλου/τμιματοσ των απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 
αδειϊν, όπου ο υποψιφιοσ κα λαμβάνει τθν μζγιςτθ βακμολογία, ανάλογα με τα δθλωκζντα ςτα 
ςχετικά πεδία του παρατιματοσ Αίτθςθσ Στιριξθσ. 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δεν ζχει κακόλου άδειεσ και εγκρίςεισ αλλά ζχει υποβάλει τισ 
αιτιςεισ ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για τισ απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ, κα λαμβάνει 
τθν μικρότερθ βακμολογία. Σθμειϊνεται ότι ςτθν πρόταςθ κα πρζπει να υπάρχουν ςε αντίγραφο 
οι αρικμοί πρωτοκόλλου των αιτιςεων. 

Για τθν τεκμθρίωςθ των ανωτζρω υποβάλλονται κατά περίπτωςθ: 

• Άδεια Λειτουργίασ, 

• Άδεια Εγκατάςταςθσ, 

• Άδεια Δόμθςθσ, 

• Επιμζρουσ Άδειεσ, εγκρίςεισ 

• Αιτιςεισ για τθν ζκδοςθ των προθγοφμενων 
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18 εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ 

19.2.2.2, 19.2.2.3, 

19.2.2.4, 19.2.2.5, 

19.2.2.6, 19.2.3.1, 

19.2.3.3, 19.2.3.4 

Εξετάηεται 

1. θ πλθρότθτα του προχπολογιςμοφ (αν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία Υποζργα/κόςτθ για 
τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου), 

2. αν θ κοςτολόγθςθ τθσ πράξθσ είναι εφλογθ με τθν επιςφναψθ δικαιολογθτικϊν που να 
αποδεικνφουν το «εφλογο κόςτοσ» των αιτοφμενων προσ ενίςχυςθ δαπανϊν. 

Οι δαπάνεσ, ωσ προσ το εφλογο του κόςτουσ τουσ, αξιολογοφνται με χριςθ κατάλλθλου 
ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ, όπωσ δαπάνεσ αναφοράσ (πίνακασ τιμϊν Μονάδασ), ςφγκριςθ των 
διαφόρων προςφορϊν ι διαςταυρωτικόσ ζλεγχοσ προςφορϊν ομοειδϊν προϊόντων άλλων 
πράξεων από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ. 

Επίςθσ, θ ΟΤΔ κα λάβει υπόψθ και τουσ επίςθμουσ τιμοκαταλόγουσ των προμθκευτϊν κακϊσ και 
ςχετικζσ μελζτεσ προςδιοριςμοφ του εφλογου κόςτουσ που ζχουν καταρτιςτεί για τον ςκοπό αυτό 
και ζχουν υποςτθρίξει βάςεισ δεδομζνων τιμϊν αναφοράσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και 
κτιριακϊν υποδομϊν, εφόςον αυτζσ είναι διακζςιμεσ και επικαιροποιθμζνεσ. 

Για τον υπολογιςμό του εφλογου κόςτουσ, ο υποψιφιοσ προςκομίηει οικονομικζσ προςφορζσ για 
λοιπζσ δαπάνεσ πλθν κτιριακϊν υποδομϊν. Εφόςον το μοναδιαίο (ανά τεμάχιο) κόςτοσ αυτϊν 
υπερβαίνει, ςε αξία τα 1.000€, απαιτοφνται τρεισ (3) ςυγκρίςιμεσ προςφορζσ, ενϊ ςε αντίκετθ 
περίπτωςθ τουλάχιςτον μία (1). Οι ςυγκρίςιμεσ προςφορζσ αφοροφν ομοειδι και εφάμιλλα 
προϊόντα. Θ ΟΤΔ κα αξιολογιςει τόςο τισ οικονομικζσ παραμζτρουσ των προςφορϊν, όςο και τισ 
ποιοτικζσ. Ζτςι είναι δυνατό να γίνει δεκτι μια προςφορά θ οποία δεν είναι θ πιο ςυμφζρουςα 
οικονομικά, αρκεί ο δικαιοφχουσ να τεκμθριϊνει και θ ΟΤΔ να αποδζχεται, τθν μοναδικότθτα ι 
τθν υψθλι ποιότθτα ι τισ ειδικζσ προδιαγραφζσ που προςφζρει το προμθκευόμενο προϊόν. 

Πςον αφορά ςτισ δαπάνεσ που αφοροφν κτιριακζσ υποδομζσ ο ζλεγχοσ του «εφλογου κόςτουσ» 
κα πραγματοποιείται μζςω ςχετικϊν εγκεκριμζνων Ρινάκων Τιμϊν Μονάδοσ. 

19 εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

19.2.2.2, 19.2.2.3, 

19.2.2.4, 19.2.2.5, 

19.2.2.6, 19.2.3.1, 

19.2.3.3, 19.2.3.4 

Εξετάηεται εάν θ προτεινόμενθ πράξθ δφναται να υλοποιθκεί εντόσ τθσ περιόδου επιλεξιμότθτασ 
που ορίηεται ςτθν πρόςκλθςθ (τρία (3) ζτθ από τθν ςτιγμι τθσ ζνταξθσ) και ειδικότερα, εξετάηεται 
αν το χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ εμπίπτει εντόσ τθσ περιόδου 
επιλεξιμότθτασ του ΡΑΑ 2014-2020. Επίςθσ κα ελζγχεται ο ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου κακϊσ και το χρονοδιάγραμμα βάςθ του μεγζκουσ του 
ζργου. 

 

20 Ραροχι ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν / προϊόντων 19.2.2.3, 19.2.3.3 

Εξετάηεται θ παροχι ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν και δραςτθριοτιτων ςε ςχζςθ με τθν κφρια 
δραςτθριότθτα (π.χ. κατάλυμα και παροχι δραςτθριοτιτων εναλλακτικοφ τουριςμοφ). Τα 
ανωτζρω τεκμθριϊνονται από ςχετικζσ δαπάνεσ ι προτιμολόγια. 
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21 Αναγκαιότθτα πράξθσ 19.2.2.6 

Εξετάηεται θ περιγραφι του αντίςτοιχου πεδίου τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ. Ρεριγράφεται ςτο πεδίο ο 
τρόποσ με τον οποίο ςυμβάλλει θ προτεινόμενι πράξθ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανάγκθ ι 
προβλιματοσ που ζχει εντοπιςτεί και αν υπάρχει παρόμοια υπθρεςία / υποδομι ςτθν Τοπικι / 
Δθμοτικι Ενότθτα Ρροςκομίηεται Βεβαίωςθ από Αρμόδια Δθμοτικι Αρχι ι άλλθ αρμόδια 
υπθρεςία. 

22 Ραροχι ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν / προϊόντων 19.2.2.3, 19.2.3.3 

Εξετάηεται θ παροχι ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν και δραςτθριοτιτων ςε ςχζςθ με τθν κφρια 
δραςτθριότθτα (π.χ. κατάλυμα και παροχι δραςτθριοτιτων εναλλακτικοφ τουριςμοφ). Τα 
ανωτζρω τεκμθριϊνονται από ςχετικζσ δαπάνεσ ι προτιμολόγια. 

23 
Εμπειρία του υπευκφνου ςτθν εκτζλεςθ και ςυντονιςμό ζργου 
ςυνεργαςίασ (ο υπεφκυνοσ ζχει ςυμμετάςχει τουλάχιςτον ςε ζνα 
ζργο ςυνεργαςίασ) 

19.2.7.3 

Εξετάηεται θ περιγραφι του αντίςτοιχου πεδίου τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ. Ρεριγράφεται ςτο πεδίο ο 
τρόποσ με τον οποίο ςυμβάλλει θ προτεινόμενι πράξθ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανάγκθ ι 
προβλιματοσ που ζχει εντοπιςτεί και αν υπάρχει παρόμοια υπθρεςία / υποδομι ςτθν Τοπικι / 
Δθμοτικι Ενότθτα Ρροςκομίηεται Βεβαίωςθ από Αρμόδια Δθμοτικι Αρχι ι άλλθ αρμόδια 
υπθρεςία. 

24 Αξιολόγθςθ ςυνεργατικοφ ςχθματιςμοφ  19.2.7.3 

Εξετάηεται θ περιγραφι του αντίςτοιχου πεδίου τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ. Ελζγχεται ο αρικμόσ των 
μελϊν του Συνεργατικοφ ςχθματιςμοφ και για κάκε μζλοσ δίδονται 10 βακμοί. Ο μζγιςτοσ 
αρικμόσ των βακμολογοφμενων μελϊν είναι 10. Για τθν εκπλιρωςθ του κριτθρίου κα πρζπει να 
προςκομίηεται Καταςτατικό του φορζα ι το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςφμπραξθσ /ςυνεργαςίασ, 
όπου προκφπτει ο αρικμόσ των μελϊν του Συνεργατικοφ ςχθματιςμοφ. 

25 Ρρόβλεψθ δράςεων προβολισ 19.2.7.3 

Ρροκφπτει από τθν εξζταςθ του ςχετικοφ πίνακα τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ και τεκμθριϊνεται από τθν 
φπαρξθ ςχετικϊν δαπανϊν και ςχετικϊν προτιμολογίων/προςφορϊν. 

26 Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (RIS) 19.2.7.3 

Εξετάηεται θ τεκμθρίωςθ ςτο ςχετικό πεδίο τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ αναφορικά με τθν ςυςχζτιςθ τθσ πράξθσ 
με τουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ (RIS3) τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ. 

 

 


