ΑΞΟΝΑ 4 - “ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER”
Μέηξν L312 - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ
Οη Δηδηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σνκέα Κνηλνηηθψλ Πφξσλ θαη Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ- ΟΠΔΚΔΠΔ
ΠΡΟΚΛΗΗ ΙΟΤΛΙΟ 2010
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Σηφρνο ηνπ Μέηξνπ είλαη ε πξνψζεζε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο, κε ηελ ελίζρπζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ε δεκηνπξγία δπλαηνηήησλ απαζρφιεζεο εθηφο ηνπ
πξσηνγελή ηνκέα, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπγθξάηεζε ή/θαη αχμεζε ηνπ
πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν, κε παξάιιειε ελδπλάκσζε ησλ πνιιαπιαζηαζηηθψλ επηδξάζεσλ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία.
Ιδηαίηεξε βαξχηεηα ζα δνζεί ζηελ πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ ζε λένπο, γπλαίθεο θαη εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ.
ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ:
Οη αηηήζεηο ελίζρπζεο – θάθεινη ππνςεθηφηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα ππνβάιινληαη ζηηο αληίζηνηρεο Οκάδεο
Τνπηθήο Γξάζεο αλάινγα κε ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο πνπ ζα αλαθνηλψλνπλ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπο.
ΠΟΟΣΟ ΔΝΙΥΤΗ- ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:
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
Ι ηνπ νδεγνχ εθαξκνγήο, πνπ πινπνηνχληαη ζηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ απφ πνιχ κηθξέο
επηρεηξήζεηο, ηζρχνπλ αλά γεσγξαθηθή ελφηεηα ηα αθφινπζα πνζνζηά ελίζρπζεο, εθπεθξαζκέλα ζην ζχλνιν ηνπ
επηιέμηκνπ θφζηνπο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ:
Αλψηαην φξην πεξηθεξεηαθψλ εληζρχζεσλ
(Γηα επελδπηηθά ζρέδηα πνιχ κηθξψλ
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 ζηαηηζηηθνχ 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
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ NUTS III

Η ελίζρπζε ρνξεγείηαη ζηνλ δηθαηνχρν θνξέα ηεο επέλδπζεο κε ηε κνξθή επηδφηεζεο θεθαιαίνπ θαη ην χςνο ηεο
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ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο.
Τν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επελδχζεσλ αλέξρεηαη έσο 300.000 €.
Σηελ θαηεγνξία ελέξγεηαο πνπ αθνξά ζηε «Γηθηχσζε νκνεηδψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ
φισλ ησλ θιάδσλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο» εάλ ζην επελδπηηθφ ζρέδην δελ πξνβιέπνληαη επελδχζεηο γηα
ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ή ηελ θαηαζθεπή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ην επηιέμηκν θφζηνο δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηα 100.000 Δπξψ
ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ:
Γηθαηνχρνη ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ
Μέηξνπ L311 (θαη ζπγθεθξηκέλα εθηφο κειψλ ηνπ αγξνηηθνχ λνηθνθπξηνχ θαη εηδηθφηεξα εθηφο πξνζψπσλ πνπ
αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή απαζρφιεζε ηε ζηηγκή ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο), θάηνηθνη ή κε ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο ηνπ Άμνλα 4 πνπ δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ
κηθξψλ επηρεηξήζεσλ.
ΔΝΙΥΤΟΜΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ:
Σηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ αλήθνπλ ζηνπο θιάδνπο ηνπ
Παξαξηήκαηνο ηνπ νδεγνχ εθηφο:
απηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (θσδ. θιάδσλ ΚΑΓ 2008 55,56, 79.1, 77.21.10 θαη 93.11)
θαη απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πξψηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
Σην Μέηξν εληάζζνληαη νη αθφινπζεο ελδεηθηηθέο δξάζεηο:
Α)

Β)

Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί βηνηερληθψλ κνλάδσλ.
Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ.
Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α΄κεηαπνίεζε.
Βειηίσζε ππνδνκήο επηρεηξήζεσλ κε ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γηα παξαγσγή
ζεξκφηεηαο/ςχμεο ή/θαη ειεθηξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη
επεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο.
Γηθηχσζε νκνεηδψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ θιάδσλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ:
Η πξνηεηλφκελε επέλδπζε λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ Άμνλα 4 θαη ζε Γεκνηηθφ
Γηακέξηζκα έσο 3000 θαηνίθνπο.
Να ηεθκεξηψλεηαη ε ζθνπηκφηεηα ηεο επέλδπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Μέηξνπ.
Η επελδπηηθή πξφηαζε θαη ν αληίζηνηρνο πξνυπνινγηζκφο απηήο λα αθνξνχλ νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ
θπζηθφ αληηθείκελν.
Να ηεθκεξηψλεηαη ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα θαη ε παξνρή επαξθψλ εγγπήζεσλ σο πξνο ηελ
απνδνηηθφηεηα ησλ επελδχζεσλ 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 απαζρφιεζεο ζηελ
πεξηνρή.
Η επηρείξεζε λα εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ.

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΗ

Δξγαδφκελνη (ΔΜΔ)
Κχθινο Δξγαζηψλ

<10 θαη
< 2 εθαη €
ή
< 2 εθαη €

χλνιν Δλεξγεηηθνχ
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Η επελδπηηθή πξφηαζε λα πεξηνξίδεηαη ζηνπο ηνκείο, επηιεγκέλνπο θιάδνπο ζχκθσλα κε ηαμηλφκεζε ΚΑΓ
2008(πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα I ηνπ επίζεκνπ νδεγνχ) θαη ζην ζπλνιηθφ επηιέμηκν θφζηνο
πνπ εληζρχεηαη.

εκ: Παξεκβάζεηο κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο απηνχο, δελ εληάζζνληαη ζε άιιν
ρξεκαηνδνηηθφ κέζν ηεο Δ.Δ.
Μφλν γηα ηελ θαηεγνξία ελέξγεηαο Β) «Γηθηχσζε νκνεηδψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ
θιάδσλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο» απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο είλαη:
Η εμαζθάιηζε απφ ηνλ δηθαηνχρν θνξέα ηεο πξφηαζεο, ηεο απαηηνχκελεο θξίζηκεο κάδαο γηα ηε
βησζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ απφ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηνρέο
παξέκβαζεο ηνπ κέηξνπ ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα.
Τν θάζε κέινο ηνπ Γηθηχνπ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ πνπ δελ ζα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 20%.
Η έδξα ηνπ Φνξέα ηνπ Γηθηχνπ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο ηνπ κέηξνπ φηαλ ην
Γίθηπν ζηελ πξφηαζή ηνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη δαπάλεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ.
εκ: Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζην επελδπηηθφ ζρέδην δελ πξνβιέπνληαη επελδχζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ
ή ηελ θαηαζθεπή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε έδξα ηνπ Γηθηχνπ κπνξεί λα βξίζθεηαη εθηφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, φρη
φκσο εθηφο ησλ νξίσλ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξνηεηλφκελε ρσξνζέηεζε ηεο έδξαο ηνπ Γηθηχνπ
εμππεξεηεί πιήξσο ηε ζθνπηκφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ.

Γηα ηελ νξηζηηθή έγθξηζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε Γηθηχσζε, ζα πξέπεη λα έρεη ζπζηαζεί δηαθξηηφ
λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζα είλαη θαη ν δηθαηνχρνο ηεο πξάμεο θαη ζα εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιχ κηθξψλ
επηρεηξήζεσλ
ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ:
Οη δαπάλεο νη νπνίεο ζεσξνχληαη επηιέμηκεο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπο ζην πιαίζην ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ κέηξνπ
είλαη:
Γαπάλεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ,
Γαπάλεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ: πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο
ιεηηνπξγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο βηνηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Γαπάλεο γηα αγνξά κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ παξαγσγήο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη
δαπάλεο γηα ηε κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζή ηνπ.
Γαπάλεο γηα ινηπφ εμνπιηζκφ
Γεληθέο δαπάλεο ζπλδεφκελεο κε ηα αλσηέξσ φπσο, ακνηβέο αξρηηεθηφλσλ, κεραληθψλ θαη ζπκβνχισλ,
δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ, φπσο νηθνδνκηθή άδεηα, δαπάλεο γηα κειέηεο ζθνπηκφηεηαο θαη
νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ΑΠΔ θιπ. δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 12% ηνπ
ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο.
Γαπάλεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο, φπσο ε έθδνζε δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ, ε πξνβνιή ζε κέζα καδηθήο
ελεκέξσζεο, ε αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ θ.ι.π. θαη ζε πνζνζηφ κέρξη 5% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο
(θαη πάλησο φρη κεγαιχηεξν ηνπ πνζνχ ησλ 10.000 επξψ).
Γαπάλεο αγνξάο εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ 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.
Γαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο κειέηεο-εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη
πνηνηηθψλ ζεκάησλ θαζψο επίζεο θαη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο ηειηθνχο απνδέθηεο ζε
αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ αξρηθή πηζηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Οη
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ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 3% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο ηεο
επέλδπζεο.
Γαπάλεο θαηαζθεπψλ, πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ αμηνπνίεζε
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο/ςχμεο ή/θαη ειεθηξηζκνχ, γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηερλνινγίεο Α.Π.Δ. φπσο θεληξηθά ελεξγεηηθά
ειηαθάπζηήκαηα, θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, ζπζηήκαηα αμηνπνίεζεο βηνκάδαο, γεσζεξκηθέο εθαξκνγέο,
ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο/ςχμεο ρψξσλ κε εθκεηάιιεπζε ηεο ζεξκφηεηαο γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ
θαη λεξψλ, πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη σο γεσζεξκηθφ δπλακηθφ αηνιηθά ζπζηήκαηα, ζπλδπαζκέλα ζπζηήκαηα
ζέξκαλζεο κε αμηνπνίεζε ειηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη βηνκάδαο θ.ά.
Γαπάλεο θαηαζθεπψλ, πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ ή πιηθψλ γηα ηελ
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο
εκ: Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηηο δαπάλεο γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ φισλ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ, απηέο είλαη
επηιέμηκεο θαη ρξεκαηνδνηνχληαη κφλν φηαλ πινπνηείηαη ε θαηαζθεπή ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ. Μειέηεο νη νπνίεο δελ
εθαξκφζηεθαλ, αλεμαξηήησο αηηίαο, δελ ρξεκαηνδνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο Μέηξνπ.

Όζν αθνξά ζηελ θαηεγνξία ελέξγεηαο «Γηθηχσζε νκνεηδψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ
θιάδσλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο» επηιέμηκεο δαπάλεο γηα ηνλ θνξέα ηνπ δηθηχνπ είλαη :
Δλέξγεηεο εκςχρσζεο – ελεκέξσζεο.
Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ειεθηξνκεραλνινγηθφο θαη ινηπφο εμνπιηζκφο
γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα ηνπ δηθηχνπ (γξαθεία, απνζήθεο, ρψξνη ζπλεδξηάζεσλ –
ζπλαληήζεσλ θιπ).
Η δεκηνπξγία θνηλψλ εξγαζηεξίσλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ πξντφλησλ ή ησλ πξψησλ πιψλ, εμνπιηζκφο
ειέγρνπ πνηφηεηαο, θιπ.
Δθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ εθνδηαζκνχ ζε πξψηεο χιεο, κειέηεο έξεπλαο ηεο αγνξάο, κειέηεο
marketing, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη κέρξη πνζνζηνχ 5% ηνπ
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο.
Τν θφζηνο δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ θαη δηθηπαθψλ ηφπσλ (web-sites) ζε λένπο ή πθηζηάκελνπο δηθηπαθνχο
ηφπνπο.
Τν θφζηνο ελεξγεηψλ πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ/πξντφλησλ ηνπο
Πεξηνξηζκνί:
•

Γελ ζεσξείηαη επηιέμηκε,

θακία άιιε

δαπάλε

πέξαλ ησλ παξαπάλσ

αλαθεξνκέλσλ

γηα ηηο

θαηεγνξίεο

παξεκβάζεσλ ηνπ κέηξνπ.
•

Γαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο - θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο ζηηο
αξκφδηεο αξρέο ηνπ δελ ζεσξνχληαη 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 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
Υπνπξγηθήο Απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγσγήο ηνπο ζην Μέηξν L312.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΣΡΟΤ:
Ο Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Μέηξνπ (Γεκφζηα Γαπάλε θαη Ιδησηηθή Γαπάλε) δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ
Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο θαη αλαθέξεηαη ζηελ αληίζηνηρε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.
Γηα ηηο Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο παηήζηε εδψ
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