Εθνικό Πρόγραμμα στήριξης αμπελοοινικού τομέα Ενίσχυση επενδύσεων
Υ.Α. 1771/149520-ΦΕΚ 2736/Β/2019

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Msc
Προϊστάμενος Τμήματος
Αμπέλου Οίνου
& Αλκοολούχων Ποτών
Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ


Παραγωγή αμπελοοινικών προϊόντων – βελτίωση
προϊόντων



Ποιοτικός έλεγχος



Εμπορία αμπελοοινικών προϊόντων



Επενδύσεις στην επιχείρηση εν γένει

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων εξετάζεται με βάση τα
ακόλουθα κριτήρια:
α) οι δράσεις και οι υποκείμενες ενέργειές τους είναι
σαφώς καθορισμένες στις αιτήσεις και περιλαμβάνουν τις
αιτούμενες δαπάνες αναλυτικά.
β) οι αιτούμενες δαπάνες των επιμέρους ενεργειών της
προτεινόμενης δράσης δεν υπερβαίνουν τις συνήθεις
τιμές της αγοράς και για το λόγο αυτό ο φάκελος, εκτός
από την περιγραφή τους, θα περιλαμβάνει και δύο
οικονομικές προσφορές (με σφραγίδα)
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
γ) τις εγγυήσεις για τη διασφάλιση επαρκών
χρηματοδοτικών πόρων ώστε να υλοποιηθεί
αποτελεσματικά η επένδυση
δ) τη συνεκτικότητα μεταξύ των προτεινόμενων
στρατηγικών και των τεθέντων στόχων και τον πιθανό
αντίκτυπο και τη συμβολή στη βελτίωση των συνολικών
επιδόσεων της επεξεργασίας ή της εμπορίας και την
προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και
στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Α .Εξοικονόμηση ενέργειαςΠεριβάλλον

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Αγορά μηχανημάτων που
συμβάλουν στην
εξοικονόμηση ενέργειας

0,15

Χρήση πηγών ενέργειας
φιλικών προς το
περιβάλλον

0,15

Παραγωγή βιολογικών
προϊόντων

0,10

Β. Είδος παραγόμενου
προϊόντος

Παραγωγή προϊόντων ποιότητας
ΠΟΠ/ΠΓΕ/Ποικιλιακών και οίνων
ονομασίας κατά παράδοση

0,10

Γ. Μέγεθος οινοπαραγωγής

Σύνολο οινοπαραγωγής 200-500 hl
(Μ.Ο.διετίας)

0,15

Σύνολο οινοπαραγωγής 500,15.000 hl (Μ.Ο.διετίας)

0,10

Σύνολο οινοπαραγωγής 5.000,1 –
άνω hl (Μ.Ο.διετίας)

0,05

Συλλογικές δομές

0,20

Δ. Είδος Επιχείρησης

(Οργανώσεις παραγωγών/Ενώσεις
Οινοπαραγωγών/ Διεπαγγελματικές
Οργανώσεςι/Συνεταιρισμοί)

ΥΨΟΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ


50% των δαπανών για τις περιφέρειες που έχουν οριστεί ως
λιγότερο ανεπτυγμένες, για τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.)
που ανήκουν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,
Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής
Ελλάδας.



65% των δαπανών για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους



40% των δαπανών για τις άλλες περιφέρειες πλην των λιγότερο
ανεπτυγμένων. Δηλαδή για τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.)
που ανήκουν στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων
Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης

ΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ


Ως ανώτερο ποσό προγράμματος επένδυσης
ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 350.000
ευρώ και ως κατώτερο ποσό επένδυσης ανά
δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 10.000 ευρώ.



Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή
συλλογικού φορέα το ανώτερο πόσο της
επένδυσης αυξάνεται στις 500.000 ευρώ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18 ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -ΘΡΑΚΗ

7

6

5

Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

12

12

11

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

3

3

3

ΗΠΕΙΡΟΥ

3

2

1

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

5

5

5

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

3

3

3

ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑ

1

1

0

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

3

3

2

ΑΤΤΙΚΗ

2

2

1

Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

3

2

1

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

6

6

6

ΚΡΗΤΗΣ

2

2

2

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

50

47

37

ΑΙΤΗΜΑΤΑ –ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2017-18
•

50 υποβληθείσες αιτήσεις με συνολικό ύψος επενδύσεων
5.365.115 € και ύψος ενωσιακής ενίσχυσης 2.713.262 €

•

47 επιλέξιμες αιτήσεις με συνολικό ύψος επενδύσεων
4.931.446 € και ύψος ενωσιακής ενίσχυσης 2.468.082 €

•

37 ολοκληρωμένα σχέδια επενδύσεων με συνολικό ύψος
3.828.234 € και ύψος ενωσιακής ενίσχυσης 1.885.510 €

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019 ΑΝΑ Π.Ε. (1)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

4

3

ΔΡΑΜΑΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

3

3

7

6

ΣΕΡΡΩΝ

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2

2

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

2

2

ΠΕΛΛΑΣ

1

1

ΗΜΑΘΙΑΣ

4

4

Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

10

9

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

3

3

ΚΟΖΑΝΗΣ

1

1

Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

4

4

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019 ΑΝΑ Π.Ε. (2)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

5

4

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

5

4

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1

1

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1

1

ΑΧΑΙΑΣ

2

1

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

2

1

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

2

2

ΕΥΒΟΙΑΣ

1

1

ΦΩΚΙΔΑΣ

1

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

4

3

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1

1

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1

1

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019 ΑΝΑ Π.Ε. (3)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

1

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

1

1

ΑΤΤΙΚΗΣ

2

1

ΛΕΣΒΟΥ

1

1

ΣΑΜΟΥ

1

1

ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ

2

2

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

7

7

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

7

7

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2

2

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

1

1

ΧΑΝΙΩΝ

1

1

ΚΡΗΤΗΣ

4

4

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

49

43

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018-2019






49 υποβληθείσες αιτήσεις με ύψος επενδύσεων
6.608.300 € και ύψος ενωσιακής ενίσχυσης
3.296.952€
43 εγκεκριμένες αιτήσεις με ύψος επενδύσεων
5.730.676,34 € και ύψος ενωσιακής ενίσχυσης
2.864.459,64 €
Από τις 49 επιχειρήσεις οι 17 αφορούν σε επιχειρήσεις
που είχαν καταθέσει επενδυτικό φάκελο και στο
προηγούμενο πρόγραμμα (2017-2018)

ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δεξαμενές
Πιεστήρια
Βαρέλια
Ανταλλάκτες θερμότητας
Κατασκευή και επίπλωση αίθουσας γευσιγνωσίας και
αίθουσας πωλήσεων
Εξοπλισμός τμήματος πωλήσεων (Η/Υ- Λογισμικό)
Εξοπλισμός χημείου
Εκραγιστήρες
Αντλίες
Κτηριακά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2020-2023












Κατάθεση αιτήσεων 1 Ιουλίου -10 Σεπτεμβρίου
Έλεγχος από ΥΠΑΑΤ 11 Σεπτεμβρίου -10 Νοεμβρίου
Υποβολή ενστάσεων έως 30 Νοεμβρίου
Εξέταση ενστάσεων έως 20 Δεκεμβρίου
Έκδοση αποφάσεων ένταξης έως 10 Ιανουαρίου
Αίτηση τροποποίησης έως 20 Μαΐου
Αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής
Αίτηση πληρωμής έως 10 Ιουλίου
Αποστολή φακέλου πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έως 7
Σεπτεμβρίου
Καταληκτική ημερομηνία πληρωμής 15 Οκτωβρίου

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
«ΕΠΕΝΔΥΣΕΙς ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗς»
Mέσω της ψηφιακής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ.
(www.minagric.gr):


Υποβολή Αίτησης ένταξης



Υποβολή ένστασης



Υποβολή αίτησης ενδιάμεσης πληρωμής



Υποβολή αίτησης τροποποίησης



Υποβολή τελικής αίτησης πληρωμής

(μόνο μια φορά)

(μόνο μια φορά)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)






Μελέτη σκοπιμότητας επενδυτικού σχεδίου. Υποχρεωτικά στόχοι
και ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες
Για κάθε ενέργεια υποχρεωτικά δύο (2) απολύτως συγκρίσιμες
γραπτές προσφορές (με σφραγίδα του προμηθευτή)
Υποχρεωτικά τεχνικά σχέδια σε περίπτωση ανακαίνισης ή
εκσυγχρονισμού (τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης,
κατόψεις, σχέδια διάταξης εξοπλισμού (π.χ μηχανολογικού
εξοπλισμού, κατασκευές, κ.α. με σχετικό υπόμνημα, τόσο της
υφιστάμενης όσο και της προτεινόμενης κατάστασης.





Σχέδια υφιστάμενης κατάστασης
Σχέδια μελλοντικής κατάστασης
Φωτογραφίες υφιστάμενης κατάστασης (εάν απαιτείται)
Αναλυτικές προσμετρήσεις

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Άδεια λειτουργίας οινοποιείου
 Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού υφιστάμενης
κατάστασης
 Δήλωση Μηχανικού του ν. 4495/2017 σε ισχύ
(Σε περίπτωση ένταξης σε προηγούμενο νόμο υποχρεωτικά νέα
δήλωση)
 Στοιχεία τεκμηρίωσης κάλυψης της ιδίας συμμετοχής (Βεβαίωση
καταθέσεων/δανεισμού)
 Βεβαίωση της τράπεζας για το λογαριασμό πληρωμής της
ενωσιακής χρηματοδότησης υποχρεωτικά στο όνομα της
οινοποιητικής επιχείρησης/επενδυτή μέσω του οποίου θα
πληρώνονται όλες οι δαπάνες της επένδυσης


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής) του νόμιμου
εκπρόσωπου του φορέα περί:
- τρόπου κάλυψης ιδίας συμμετοχής της επένδυσης.
- μη υποβολής των ίδιων επενδυτικών δαπανών για ενίσχυση σε άλλο
επενδυτικό πρόγραμμα.
- περί μη εκκρεμότητας εντολής ανάκτησης εις βάρος του αιτούντος.
- της ιδιότητας που τον καθιστά εν δυνάμει δικαιούχο (π.χ. ΜΜΕ, ατομική
επιχείρηση, επαγγελματίας αγρότης κ.λ.π.)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί:
- μη πτώχευσης
- μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης
- μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή-εξυγίανση
- μη κατάθεση αίτησης για λύση και μη λύσης του νομικού προσώπου





Τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό επιχείρησης
Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. (ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις)
Έντυπο Ε3 δύο (2) προηγούμενων ετών ή/και Έντυπα
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων
κερδοσκοπικού χαρακτήρα (2 προηγούμενων ετών)

- --

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ









Βιβλίο Μητρώου Μελών (για Συνεταιριστικές Οργανώσεις)
Εν Ισχύ Φορολογική Ενημερότητα
Εν Ισχύ Ασφαλιστική Ενημερότητα
Απόσπασμα πρακτικού με ορισμό διαχειριστικής αμοιβής
εταίρων ή μετόχων/Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου
εκπροσώπου περί μη χορήγησης διαχειριστικής αμοιβής
Ισολογισμός - Αποτελέσματα χρήσεως 2 τελευταίων ετών με
κοινοποίηση στη Γ.Ε.Μ.Η. (για τις υπόχρεες εταιρείες)
Προσάρτημα ή Έκθεση Διαπιστώσεως Ορκωτού Ελεγκτή
Λογιστή 2 προηγούμενων ετών (για τις υπόχρεες εταιρείες)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ




«Παραγωγή βιολογικών προϊόντων», που δύναται να
αποδοθεί μόνο για ιδιόκτητους αμπελώνες, απαιτείται
προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού βιολογικής
καλλιέργειας.
«Παραγωγή προϊόντων ποιότητας» απαιτείται η προσκόμιση
του εγγράφου της αντίστοιχης Πιστοποίησης Οίνου από την
αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ.

* Όσα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι επισημασμένα
με έντονη γραμματοσειρά δεν δύναται να προσκομισθούν ή
να διορθωθούν με την διαδικασία της ένστασης (παρ. 2 του
άρθρου 12 της Υ.Α.)

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Υποβολή έως 20 Μαΐου
 Αποδεκτή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούμενες
τροποποιήσεις είναι:
(α) δεόντως αιτιολογημένες,
(β) δεν υπονομεύουν τους στόχους της κάθε εγκεκριμένης δράσης
(γ) δεν αλλάζουν τη βαθμολογία της εγκεκριμένης αίτησης ένταξης
(δ) δεν αυξάνουν το συνολικό ποσό της εγκριθείσας στήριξης.


!

Η μεταβολή δαπάνης ενέργειας εγκεκριμένης δράσης δεν πρέπει να ξεπερνά
το 20% του αρχικού εγκριθέντος ποσού (ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, προδιαγραφές)

! Η έκδοση τιμολογίων για τις εγκεκριμένες ενέργειες που αιτήθηκαν πρώτη
φορά στην αίτηση τροποποίησης πρέπει να γίνει μετά την έκδοση της
απόφασης έγκρισης της τροποποίησης του εν λόγω προγράμματος

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ


Υποβάλλεται ηλεκτρονικά υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επιμέρους ενέργειες που αφορούν στην
ολοκλήρωση τουλάχιστον του 30 % της αντίστοιχης δράσης με βάση
το εγκεκριμένο πρόγραμμα
β) το χρηματικό ποσό που αφορά την ενδιάμεση αίτηση πληρωμής
αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού εγκεκριμένου
ποσού του προγράμματος




Οι ενέργειες για τις οποίες έχει κατατεθεί αίτηση ενδιάμεσης
πληρωμής δεν δύναται να τροποποιηθούν
Αποστολή του φακέλου πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε από την αρμόδια
Δ.Α.Ο.Κ. σε ένα(1) μήνα από την ημερομηνία της υποβολής της
αίτησης και πληρωμή στις επόμενες 15 ημέρες.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
1) Μελέτη σκοπιμότητας




Χωρίς τους απαραίτητους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες
μέτρησης (παράδειγμα)
Προσφορές μη συγκρίσιμες και χωρίς σφραγίδα

2) Έλλειψη ανάλυσης εργασιών



τεχνικά σχέδια/κατόψεις/όψεις
προσμετρήσεις

(υφιστάμενη και μελλοντική κατάσταση)

3) Δήλωση μηχανικού του νόμου 4495/17
(ελλιπής ή βεβαιώσεις προηγούμενου νόμου)

4) Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα ΙΙ, σημείο 5)
5) Προσφορές (έλλειψη δύο (2) προσφορών, μη συγκρίσιμες, χωρίς
σφραγίδα)

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
6) Τεκμηρίωση περί μη απλής αντικατάστασης εξοπλισμού
Ο ρητός αποκλεισμός της αντικατάστασης αναφέρεται μόνο σε "απλή
αντικατάσταση", που σημαίνει αντικατάσταση του υπάρχοντος
εξοπλισμού χωρίς βελτίωση της υπάρχουσας τεχνολογίας.
Παραδείγματα αντικαταστάσεων:
• 5 βαρέλια 225lt αντικαθίστανται από 5 βαρέλια 225lt
ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
• 5 βαρέλια 225lt αντικαθίστανται από 10 βαρέλια 225lt
ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
• Βαρέλια που αντικαθίστανται από κωνικά βαρέλια που βελτιώνουν το τελικό προϊόν
χάρη στις τεχνικές τους ιδιαιτερότητες
ΑΠΟΔΕΚΤΟ
• τυχόν τεχνικές αλλαγές / προσαρμογές του συστήματος / μονάδων
παραγωγής αναγκαίες για την εκπλήρωση των ειδικών απαιτήσεων των χωρών
εισαγωγής
ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Μελέτη σκοπιμότητας
Παράδειγμα ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών :
Ενέργεια: Αγορά μηχανικού αναδευτήρα
ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

Μείωση του χρόνου
Επίτευξη καλύτερου
ανάδευσης έως 50% σε σχέση αποτελέσματος (προϊόντος)
με το χειροκίνητο τρόπο
με συγκεκριμένο ποιοτικό
κριτήριο

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Παραδείγματα γενικών στόχων του επενδυτικού προγράμματος:




Η επιχείρηση με το παρόν επενδυτικό πρόγραμμα επιδιώκει τόσο την
ενεργειακή όσο και την ποιοτική αναβάθμιση της.
Η υλοποίηση του προτεινομένου σχεδίου είναι σίγουρο πως θα δημιουργήσει
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την επιχείρηση τα οποία είναι:






Βελτίωση της επιχείρησης, της υλικοτεχνικής υποδομής και των παραγόμενων προϊόντων
Μείωση ενεργειακών αναγκών
Απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος της εταιρείας έναντι ανταγωνιστικών επιχειρήσεων
του κλάδου που δεν έχουν εκσυγχρονιστεί.

Αύξηση των πωλήσεων σε βάθος πενταετίας της τάξεως του 3%.

‼ Οι στόχοι θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Υποχρεωτικότητα υποβολής των απαιτούμενων δηλώσεων
(αποθεμάτων, παραγωγής, συγκομιδής) για το οικονομικό
έτος υποβολής της αίτησης (Καν. (Ε.Ε) 2018/273,άρθρο
48)
α) απόρριψη της αίτησης σε περιπτώσεις σοβαρής ή
επανειλημμένης μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση
υποβολής των εν λόγω δηλώσεων εντός των προθεσμιών



β) μείωση του ποσού της ενίσχυσης μέχρι 10%, ανάλογα με
την βαρύτητα της διαπραχθείσας παράβασης/ύψος
προστίμου (Παράρτημα ΙΙΙ).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Διόρθωση ή προσκόμιση δικαιολογητικών που αφορούν στα
κριτήρια επιλεξιμότητας δεν δύναται να προσκομιστούν στη
διαδικασία της ένστασης. (άρθρο 12, σημείο 2 της Υ.Α)

ΝΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ


Τοποθέτηση ειδική μόνιμη επισήμανση στον μηχανολογικό
εξοπλισμό και στα βαρέλια όπου θα αναγράφεται
«ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡ. 50 ΤΟΥ ΚΑΝ. 1308/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 20…..-20…», με συμπλήρωση της
αντίστοιχης χρονικής περιόδου.



Όλες οι πληρωμές από έναν λογαριασμό (σύμφωνα με την
αίτηση)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, 22-28)
•

•

•

Εξοφλημένα τιμολόγια ή εξοφλητική απόδειξη και αναλυτική
κατάσταση του τραπεζικού λογαριασμού* στο οποίο
φαίνονται οι διατραπεζικές πληρωμές.
Επισημαίνεται ότι τιμολόγια αξίας έως 500 € δύναται να
εξοφληθούν και χωρίς διατραπεζική πληρωμή υπό την
προϋπόθεση ότι αναγράφουν «Εξοφλήθη», έχουν υπογραφή
και σφραγίδα της επιχείρησης και συνοδεύονται από
εξοφλητική απόδειξη.
Κατά τον έλεγχο είναι δυνατή η αναζήτηση μετάφρασης
τιμολογίου εξωτερικού, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

* Όλες οι δαπάνες πληρώνονται υποχρεωτικά διατραπεζικά από τον μοναδικό
λογαριασμό τραπέζης που έχει δηλωθεί κατά την αίτηση στο πρόγραμμα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
•

Βεβαίωση του προμηθευτή ότι τα
μηχανήματα/εξοπλισμός είναι καινούργια,
αμεταχείριστα καθώς και οι σειριακοί αριθμοί τους.

•

Αριθμός Μητρώου εγγραφής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
(απαραίτητος για την υποβολή αίτησης πληρωμής).
Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης πληρωμής).
Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης πληρωμής).
Βεβαίωση προμηθευτή/κατασκευαστή ότι τα υλικά είναι
κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα.

•

•

•

ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Πρέπει να ολοκληρώνονται όλες οι ενέργειες που αφορούν το
εγκεκριμένο πρόγραμμα (σύμφωνα με την Υ.Α ένταξης/τροποποίησης).
Σε περιπτώσεις όπου μεμονωμένες ενέργειες που αφορούν μία
δράση δεν έχουν υλοποιηθεί για λόγους άλλους εκτός ανωτέρας
βίας, τότε απορρίπτεται από την αίτηση πληρωμής όλη η δράση
στην οποία εμπεριέχεται η εν λόγω ενέργεια.
(παρ. 5 του άρθρου 21 της με αριθ. 1771/149520/21-06-2019
Υ.Α (Β΄2736))

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

