ΑΞΟΝΑ 4 - “ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER”
Μέηξν L311 «Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο»
Φνξείο Γηαρείξηζεο νη θαηά ηόπνπο Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο (Αλαπηπμηαθέο Δηαηξείεο)
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Σθνπφο ηνπ κέηξνπ είλαη ε παξνρή δπλαηνηήησλ δεκηνπξγίαο πνιιαπιώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
απφθηεζεο ελαιιαθηηθώλ εηζνδεκάησλ γηα ηε κείσζε ηεο ππναπαζρφιεζεο ζην γεσξγηθό ηνκέα, ηε δεκηνπξγία
ίζσλ επθαηξηψλ ζε λένπο, γπλαίθεο θαη εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ, ηε βειηίσζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηε ζπγθξάηεζε
ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν.
Σηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε επελδχζεσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ
δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή απαζρφιεζε θαη πνπ δηαθνξνπνηνύλ ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζήο ηνπο, κε ηελ αλάπηπμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ
ζρεηίδνληαη κε ηε γεσξγία (αγξνηηθόο ηνπξηζκόο, βηνηερλία θ.ι.π.).
ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ:
Οη αηηήζεηο ελίζρπζεο – θάθεινη ππνςεθηφηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα ππνβάιινληαη ζηηο αληίζηνηρεο Οκάδεο
Τνπηθήο Δξάζεο αλάινγα κε ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο πνπ ζα αλαθνηλψλνπλ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπο.
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ-ΠΟΟΣΟ ΔΝΙΥΤΗ:
Η ελίζρπζε ρνξεγείηαη ζηνλ δηθαηνχρν θνξέα ηεο επέλδπζεο κε ηε κνξθή επηδόηεζεο θεθαιαίνπ θαη ην χςνο ηεο
ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο.
Όζνλ αθνξά ζηηο ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο (ηδξχζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί) ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα αλέξρεηαη
κέρξη 600.000 € θαη κε δπλακηθφηεηα φπσο νξίδεη ν νδεγφο.
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο, ε ζρεηηθή παξέκβαζε ζα αθνξά είηε
πνηνηηθή αλαβάζκηζε, είηε θαη αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπο κέρξη ηνπ νξίνπ πνπ νξίδεη ν νδεγόο.
Τν ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηηο ππφινηπεο δξάζεηο ηνπ κέηξνπ (ηδξχζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ) ζα
αλέξρεηαη κέρξη 300.000 €.
Σε πεξίπησζε ζπλδπαζκνχ δξάζεσλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο δχλαηαη λα αλέιζεη ζην
κεγαιχηεξν φξην ηνπ επηιέμηκνπ θφζηνπο (δει. ηα 600.000 € αλ αθνξά θαη ζε ππνδνκέο
δηαλπθηέξεπζεο), κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην θφζηνο θάζε επηκέξνπο παξέκβαζεο δελ ζα ππεξβαίλεη ην
όξην ηνπ επηιέμηκνπ θόζηνπο θάζε δξάζεο μερσξηζηά (πρ ηα 300.000 € γηα ηε δξάζε ησλ ινηπψλ
επηρεηξήζεσλ.
ΠΟΟΣΑ ΔΝΙΥΤΗ:
Γηα ηηο ηδησηηθέο παξαγσγηθέο επελδχζεηο ηνπ παξφληνο κέηξνπ, εθηφο απηψλ ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα (εθηφο ησλ
πξντφλησλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο Σπλζήθεο) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο θιάδνπο ηνπ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο
ΙII ηνπ νδεγνύ εθαξκνγήο, πνπ πινπνηνχληαη ζηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ Άμνλα4 απφ πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο,
ηζρχνπλ αλά γεσγξαθηθή ελφηεηα ηα αθφινπζα πνζνζηά ελίζρπζεο, εθπεθξαζκέλα ζην ζχλνιν ηνπ επηιέμηκνπ
θφζηνπο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ:
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Αλώηαην όξην πεξηθεξεηαθώλ εληζρύζεσλ
(Γηα επελδπηηθά ζρέδηα πνιύ κηθξώλ
επηρεηξήζεσλ )
1.1.2007-31.12.2010
1.1.2011-31.12.2013
1) Πεξηθέξεηεο επηιέμηκεο πξνο ελίζρπζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 87 παξάγξαθνο 3
ζηνηρείν α) ηεο πλζήθεο ΔΚ, έσο ηηο 31.12.2013
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
60%
60%
ΗΠΔΙΡΟ
60%
60%
ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ
60%
60%
ΘΔΑΛΙΑ
50%
50%
ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ
50%
50%
ΚΡΗΣΗ
50%
50%
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ
60%
50%
ΒΟΡΔΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
60%
50%
2. Πεξηθέξεηεο επηιέμηκεο πξνο ελίζρπζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 87 παξάγξαθνο 3
ζηνηρείν α) ηεο πλζήθεο ΔΚ, έσο ηηο 31.12.2010 (Πεξηθέξεηεο ζηαηηζηη νύ αληίθηππνπ)
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
50%
40%
ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
50%
40%
ΑΣΣΙΚΗ
50%
40%
3. Πεξηθέξεηεο επηιέμηκεο πξνο ελίζρπζε σο πεξηθέξεηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο
βάζεη ηνπ άξζξνπ 87 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν γ) ηεο πλζήθεο ΔΚ
ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
50%
35%
ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΒΟΙΩΣΙΑ
50%
35%
ΦΘΙΩΣΙΓΑ
50%
35%
ΔΤΒΟΙΑ
50%
35%
ΦΩΚΙΓΑ
50%
40%
ΔΤΡΤΣΑΝΙΑ
50%
40%
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ NUTS II
ΠΔΡΙΦEΡΔIΑ NUTS III

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ:
Οη δηθαηνχρνη ηεο ελίζρπζεο είλαη θπζηθά πξόζσπα πνπ πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
Αληινχλ ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ αηνκηθνχ ηνπο εηζνδήκαηνο απφ γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ
αζθνύληαη ζηα όξηα ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπο θαη παξάιιεια δελ αθηεξψλνπλ γηα δξαζηεξηφηεηεο εθηφο
ησλ νξίσλ ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο πάλσ απφ 50% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ηνπο.
ή

Αληινχλ ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ αηνκηθνχ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γεσξγία,
θηελνηξνθία, αγξνηνπξηζκφ, αγξνβηνηερλία, αιηεία -πιελ ππεξπφληηαο - δαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη
δξαζηεξηφηεηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ) ππό ηνλ όξν όηη ηνπιάρηζηνλ ην 25% ηνπ ζπλνιηθνύ
ηνπ εηζνδήκαηνο πξνέξρεηαη από γεσξγηθέο - θηελνηξνθηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αζθνύληαη ζηα
όξηα ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπο θαη παξάιιεια δελ αθηεξψλνπλ γηα δξαζηεξηφηεηεο εθηφο γεσξγηθήο
εθκεηάιιεπζεο ρξφλν κεγαιχηεξν ηνπ 50% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ απαζρφιεζεο.

ή

Είλαη Νένη Γεσξγνί ζηα πιαίζηα ηνπ θαζεζηψηνο ελίζρπζεο ηνπ Μέηξνπ 112 «Δγθαηάζηαζε Νέσλ
Γεσξγώλ».
ΔΝΙΥΤΟΜΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ:
Εηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ εληάζζνληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο γηα πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο:
Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκώλ δηαλπθηέξεπζεο.
Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρώξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο.
Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ
ηνπξηζκνύ ηεο ππαίζξνπ (π.ρ. ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ,

εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ρψξνη

αζινπαηδηψλ, ρψξνη γεπζηγλσζίαο).
Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κνλάδσλ νηθνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδψλ παξαδνζηαθήο
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ηέρλεο, βηνηερληθψλ κνλάδσλ.
Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ.
Ιδξχζεηο,

επεθηάζεηο,

εθζπγρξνληζκνί

επηρεηξήζεσλ

παξαγσγήο

εηδώλ

δηαηξνθήο

κεηά

ηελ

α΄

κεηαπνίεζε.
Βειηίσζε ππνδνκήο επηρεηξήζεσλ (ησλ θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δξάζεηο απηνχ ηνπ Μέηξνπ θαη
γηα ηνπο δηθαηνχρνπο απηνχ ηνπ Μέηξνπ) κε ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γηα παξαγσγή
ζεξκφηεηαο/ςχμεο ή/θαη ειεθηξηζκνχ (φπσο θεληξηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, αμηνπνίεζε βηνκάδαο, γεσζεξκηθέο
εθαξκνγέο, θσηνβνιηατθά, θ.ι.π) κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη επεκβάζεηο
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (ζην θηηξηαθφ θέιπθνο ή/θαη ζηνλ Η/Μ εμνπιηζκφ) ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο.
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ:
Η πξνηεηλφκελε επέλδπζε λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ Άμνλα 4 θαη ζε Δεκνηηθφ
Δηακέξηζκα έσο 3000 θαηνίθνπο.
Να ηεθκεξηψλεηαη ε ζθνπηκόηεηα ηεο επέλδπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ Μέηξνπ.
Η επελδπηηθή πξφηαζε θαη ν αληίζηνηρνο πξνυπνινγηζκφο απηήο λα αθνξνχλ νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ
θπζηθφ αληηθείκελν.
Να ηεθκεξηψλεηαη ε νηθνλνκηθή βησζηκόηεηα θαη ε παξνρή επαξθώλ εγγπήζεσλ σο πξνο ηελ
απνδνηηθόηεηα ησλ επελδύζεσλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ θαη λα πξνθχπηεη θεξδνθνξία ηνπιάρηζηνλ ζην ηξίην
έηνο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο.
Να ηεθκεξηψλεηαη ε ζπκβνιή ηεο επέλδπζεο ζηε δεκηνπξγία ή ηε δηαηήξεζε ζέζεσλ απαζρόιεζεο ζηελ
πεξηνρή.
Η επηρείξεζε λα εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη λα αθνξά δξαζηεξηφηεηεο
ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ νδεγνχ εθαξκνγήο.

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΗ

Δξγαδόκελνη (ΔΜΔ)
Κύθινο Δξγαζηώλ

<10 θαη
< 2 εθαη €
ή
< 2 εθαη €

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ

Οη δηθαηνχρνη λα είλαη θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή
κεξηθή απαζρφιεζε
Η επελδπηηθή πξφηαζε λα πεξηνξίδεηαη ζηηο θαηεγνξίεο - ηνκείο παξεκβάζεσλ ηνπ παξφληνο κέηξνπ θαη ην
ζπλνιηθφ επηιέμηκν θφζηνο πνπ εληζρχεηαη.
Επίζεο, γηα ηηο ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο, ε επελδπηηθή πξφηαζε λα πεξηνξίδεηαη ζην όξην δπλακηθόηεηαο
πνπ νξίδεη ν νδεγόο.
εκ: Παξεκβάζεηο κε ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο απηνύο, δελ εληάζζνληαη ζε άιιν ρξεκαηνδνηηθό κέζν ηεο
Δ.Δ.
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ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ:
Δαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, γηα ηδξύζεηο ππνδνκώλ δηαλπθηέξεπζεο θαη
γηα βηνηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο, κε ηνλ απαξαίηεην ειεθηξνκεραλνινγηθφ, εμνπιηζκφ παξαγσγήο,
μελνδνρεηαθφ θαη ινηπφ εμνπιηζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ γηα ηε κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζή
ηνπ, θαζψο θαη δαπάλεο έξγσλ ππνδνκήο θαη δηακόξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ απηώλ.
Δαπάλεο γηα ηελ επέθηαζε θαη βειηίσζε θηηξηαθώλ ππνδνκώλ, ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ησλ
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ παξαγσγήο θαη ηνπ μελνδνρεηαθνχ θαη ινηπνχ
εμνπιηζκνχ, γηα εθζπγρξνληζκφ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο, απηφο δχλαηαη λα αθνξά είηε
πνηνηηθή αλαβάζκηζε, είηε θαη αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο κέρξη ηνπ νξίνπ πνπ νξίδεη ν νδεγφο.
Δαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ρώξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο κε ηελ αληίζηνηρε αγνξά εμνπιηζκνχ,
θαζψο θαη δαπάλεο γηα ηελ αλαβάζκηζε, επέθηαζε πθηζηακέλσλ ππνδνκψλ.
Δαπάλεο γηα ηελ ίδξπζε, επέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ινηπώλ ηνπξηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη αγνξά ηνπ
ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ απηψλ.
Δαπάλεο γηα κειέηεο – ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, φπσο ε ζχληαμε ζρεηηθήο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο, ε
κειέηε έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, δαπάλεο επηβιέςεσλ, επηκεηξήζεσλ, κειέηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ΑΠΕ
θιπ. Οη ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 12% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο ηεο
επέλδπζεο.
Δαπάλεο θαηαζθεπψλ, πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ, γηα ηελ αμηνπνίεζε
αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο/ςχμεο ή/θαη ειεθηξηζκνχ γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο.
Δαπάλεο θαηαζθεπψλ, πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ ή πιηθψλ γηα ηελ
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο.
Δαπάλεο πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο, φπσο ε έθδνζε δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ, ε αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ
θαη κε πνζνζηφ κέρξη 5% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο (θαη πάλησο όρη κεγαιύηεξεο ησλ 10.000€).
Απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηα θηίζκαηα ηα νπνία έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο παξαδνζηαθά θαη δηαηεξεηέα κε
ζρεηηθή Υπνπξγηθή απφθαζε είλαη επηιέμηκε ε αγνξά ή επηζθεπή παιαηνύ εμνπιηζκνύ θαη κέρξη πνζνζηνχ
5% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.
Δαπάλεο γηα ηελ αγνξά ίππσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο πεξηήγεζεο.
εκ: Δηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ζηηο δαπάλεο γηα ηελ εθπόλεζε κειεηώλ όισλ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηώλ, απηέο είλαη
επηιέμηκεο θαη ρξεκαηνδνηνύληαη κόλν όηαλ πινπνηείηαη ε θαηαζθεπή ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ. Μειέηεο νη νπνίεο δελ
εθαξκόδνληαη, αλεμαξηήησο αηηίαο, δελ ρξεκαηνδνηνύληαη ζηα πιαίζηα ηνπ παξόληνο Μέηξνπ.

Δαπάλεο αγνξάο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ απηψλ.
Δαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο κειέηεο-εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη
πνηνηηθώλ ζεκάησλ, θαζψο επίζεο θαη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ζε
αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ αξρηθή πηζηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Οη
ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 3% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο ηεο
επέλδπζεο
Σηελ πεξίπησζε ησλ βηνηερληθώλ δξαζηεξηνηήησλ, δαπάλεο αγνξάο εηδηθψλ επαγγεικαηηθώλ κέζσλ
κεηαθνξάο πξντφλησλ θαη πξψησλ πιψλ. εληφο ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. αλπςσηηθά κεραλήκαηα θ.ν.θ.), ζηελ
πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε απφ ην είδνο ηεο επέλδπζεο.
Πεξηνξηζκνί:
•

Γελ ζεσξείηαη επηιέμηκε,

θακία άιιε

δαπάλε

πέξαλ ησλ παξαπάλσ
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αλαθεξνκέλσλ γηα ηηο

θαηεγνξίεο

παξεκβάζεσλ ηνπ κέηξνπ.
•

Δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο - θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο ζηηο
αξκφδηεο αξρέο ηνπ δελ ζεσξνύληαη επηιέμηκεο θαη δελ ππνινγίδνληαη γηα ελίζρπζε. Σε θάζε πεξίπησζε νη δαπάλεο απφ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ελίζρπζε θαη κέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ ππνςεθίνπ ζην πξφγξακκα πξαγκαηνπνηνχληαη κε
επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ θαη δηέπνληαη απφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο ηνπ κέηξνπ.

•

Ο Φ.Π.Α. δελ πεξηιακβάλεηαη ζε θακία θαηεγνξία δαπαλψλ, θαζψο δελ ζεσξείηαη επηιέμηκε δαπάλε

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΟΤ:
Τα εγθεθξηκέλα επελδπηηθά ζρέδηα ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ εληφο 24 κελώλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
Υπνπξγηθήο Απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγσγήο ηνπο ζην Μέηξν L311.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΣΡΟΤ:
Ο Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Μέηξνπ (Δεκφζηα Δαπάλε θαη Ιδησηηθή Δαπάλε) δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ
Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο θαη αλαθέξεηαη ζηελ αληίζηνηρε Πξφζθιεζε Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο.

Γηα ηηο Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο παηήζηε εδώ
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