ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑ – ∆ΡΑΣΕΙΣ 3.4.3 και 3.4.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Χρηµατοδότηση επενδύσεων στον τοµέα της εµπορίας προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, δηλαδή χρηµατοδότηση των επενδύσεων, που συµπεριλαµβάνονται στην
διακίνηση, επεξεργασία, παραγωγή και διανοµή µεταξύ του χρόνου εκφόρτωσης ή
συγκοµιδής και του σταδίου του τελικού προϊόντος.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ
Η κατασκευή νέων επιχειρήσεων µεταποίησης αλιευτικών προϊόντων για τη διασφάλιση της υγιεινής
και του περιβάλλοντος, καθώς και η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισµός των επιχειρήσεων για την
αυτοµατοποίηση των διοικητικών, οικονοµικών, επιχειρηµατικών και παραγωγικών διαδικασιών.
Οι εγκαταστάσεις υποδοµής καθώς και η βελτίωση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων υποδοµής για
την υποδοχή, τυποποίηση - συσκευασία και διακίνηση των αλιευµάτων (συσκευαστήρια, κέντρα
αποθήκευσης και διανοµής, κέντρα αποστολής- εξυγίανσης οστράκων, ψυκτικοί και αποθηκευτικοί
χώροι) για τη βελτίωση της ποιότητας, υγιεινής και εµπορικής παρουσίασης των αλιευτικών προϊόντων
Η εγκατάσταση και βελτίωση συστηµάτων οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη
συνεργασιών δικτύων και πληροφορικών συστηµάτων
Η επεξεργασία των υπολειµµάτων των αλιευτικών προϊόντων και των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας
Η ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και τρόπων συσκευασίας και την αξιοποίηση των
παραδοσιακών τοπικών συνταγών
Η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, των υγειονοµικών συνθηκών παραγωγής και την
προστασία του περιβάλλοντος ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
η διάρκεια υλοποίησης να µην ξεπερνά τα δύο έτη.
να υιοθετηθεί σύστηµα αυτοελέγχων της εγκατάστασης(HACCP) και να εφαρµοστούν τις κοινοτικές
οδηγίες 91/492/ΕΟΚ και 91/493/ΕΟΚ (κατά περίπτωση όπου απαιτείται).
να µην έχει υποβληθεί αίτηση ένταξης σε άλλο πρόγραµµα για την ίδια επένδυση να αφορά προϊόντα
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για ανθρώπινη κατανάλωση, µε
εξαίρεση τις επενδύσεις που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία, µεταποίηση και εµπορία
απορριµµάτων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
να µην αφορά το λιανικό εµπόριο.
να παρέχει επαρκείς εγγυήσεις τεχνικής και οικονοµικής βιωσιµότητας
να µην αφορά εκσυγχρονισµό που περιλαµβάνει εργασίες συντήρησης, επισκευών και
συµπλήρωσης ελλείψεων σε υφισταµένες εγκαταστάσεις.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Ο προϋπολογισµός του δεν πρέπει είναι µικρότερος των 50.000 ευρώ και να µην υπερβαίνει τα
8.000.000 ευρώ.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα ή οι ενώσεις τους, Λοιπές οργανώσεις, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Πρόκειται να επενδύσει στη µεταποίηση µε την κατασκευή νέας µονάδας ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Επιδοτείται το 50% του συνολικού κόστους της
επένδυσης (το πιο πάνω ποσοστό µπορεί να φθάσει και το 60% σε ειδικές περιπτώσεις).
Η ιδιωτική συµµετοχή (40 ή 50 % του συνολικού κόστους) θα πρέπει να καλύπτεται µε ίδια κεφάλαια ή
και δάνεια. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τα ίδια κεφάλαια θα πρέπει να καλύπτουν το 15% του
επιλέξιµου κόστους. Το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δε θα πρέπει να
ξεπερνάει τα 2 έτη. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων είναι η 31/10/2007.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση
2) Τεχνικοοικονοµική µελέτη
3) Αξιολόγηση της βιωσιµότητας του επενδυτικού σχεδίου από πιστωτικό ίδρυµα προκειµένου για
επενδύσεις συνολικού κόστους µεγαλύτερου των 450.000 Ευρώ.
4) Στοιχεία του ιχθυολόγου µελετητή, µε Α.Φ.Μ. και τον αριθµό µητρώου του Γεωτεχνικού
Επιµελητηρίου ή αντίστοιχου οργανισµού κράτους – µέλους της Ε.Ε. που υπογράφει την
τεχνοοικονοµική µελέτη. Στις περιπτώσεις που το κόστος του επενδυτικού σχεδίου υπερβαίνει τα
300.000 Eυρώ απαιτείται υπογραφή οικονοµολόγου µέλους του Οικονοµικού Επιµελητηρίου.
5) Καταστατικό αρχικής σύστασης της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του (ΦΕΚ) ή εταιρικό (κατά
περίπτωση) του φορέα, ή δήλωση έναρξης επιτηδεύµατος στην αρµόδια 2.Ο.Υ. ότι η επιχείρηση είναι
ατοµική και δικαιολογητικά νοµικής εκπροσώπησης. Αιτήσεις εταιρειών υπό ίδρυση δεν γίνονται δεκτές.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από βεβαίωση του πρωτοδικείου ότι είναι τα πλέον
πρόσφατα µε την υποβολή της πρότασης.
6) Τίτλοι ιδιοκτησίας οικοπέδου-υπάρχοντος κτιρίου ή συµβόλαιο ενοικίασης για χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο των δέκα (10) ετών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
Σε περιπτώσεις µισθώσεων δηµοσίων εκτάσεων , αν η διάρκεια είναι δέκα (10) ή και µικρότερη,
λαµβάνεται υπόψη ρήτρα αναµίσθωσης εφόσον περιλαµβάνεται στο συµβόλαιο. Σε περιπτώσεις
εµπορικών µισθώσεων λαµβάνεται υπόψη το ισχύον νοµικό καθεστώς των εµπορικών µισθώσεων.
Σε περίπτωση εγκατάστασης σε ΒΙ.ΠΕ. ως αποδεικτικό αγοράς οικοπέδου θα γίνεται δεκτή η δέσµευση
του οικοπέδου από φορέα ΒΕ.ΠΕ..
7) Χάρτης της ευρύτερης περιοχής που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η επένδυση (κλίµακα 1:
200.000).
8) Τεχνικά σχέδια (τοπογραφικό διάγραµµα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τοµές) σχέδια διάταξης
µηχανολογικού εξοπλισµού και γραµµών παραγωγής.
9) Αναλυτικός προϋπολογισµός κόστους κτιριακών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων (προµέτρηση,
τιµές µονάδας, ανάλυση κατά µηχάνηµα κλπ) σε Ευρώ µε διαχωρισµό του καθαρού ποσού και του
ΦΠΑ.
10) Προσφορές πρωτότυπες, προτιµολόγια (ακριβή αντίτυπα µετά τη επίδειξη κα σφράγιση των
πρωτοτύπων από την αρµόδια Υπηρεσία) και ενηµερωτικά έντυπα (prospectus) µε τεχνικές
προδιαγραφές ενός ή περισσότερων προµηθευτών ή κατασκευαστών για το σύνολο των επενδυτικών
δαπανών αναλυτικά και κατά κατηγορία.
11) Επαρκής αιτιολόγηση των ευνοϊκών επιπτώσεων του επενδυτικού σχεδίου στους παραγωγούς των
πρωτογενών προϊόντων.
12)Επαρκή στοιχεία, από τα οποία να είναι δυνατή η εκτίµηση της εν γένει επιχειρηµατικής δράσης και
εµπειρίας του φορέα της επένδυσης.
13) Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνατότητά καταβολής της υποχρεωτικής συµµετοχής
στην επένδυση µε ίδια κεφάλαια καθώς και του κεφαλαίου κίνησης. H δυνατότητα αυτή πρέπει να
τεκµηριώνεται από τη ύπαρξη διαθέσιµων ρευστών, χρεογράφων, οµολόγων ή τίτλων ή άλλου είδους
περιουσιακών στοιχείων ευκόλως ρευστοποιήσιµων στα χρονικά πλαίσια υλοποίησης της επένδυσης
και πρόσφατη (όχι πέραν του δωδεκάµηνου από την ηµεροµηνία κατάθεσης του φακέλου) αύξηση
του κεφαλαίου καθώς και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων για αύξηση σε µετρητά του
εταιρικού κεφαλαίου του φορέα, εφόσον υπάρχουν σχετικοί πόροι. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας
πιστοποίησης της καταβολής του ποσού της αύξησης πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την πρόοδο του
έργου και αναλογικά µε τις εκταµιεύσεις των οικονοµικών ενισχύσεων, οπωσδήποτε όµως πριν την
υποβολή της αίτησης πληρωµής. Επίσης λαµβάνεται υπόψη και η ανάλωση ιδίων κεφαλαίων για
την πραγµατοποίηση της επένδυσης.
14) Άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας της µονάδας από το ΥΠ.ΑΝ. ή αντίστοιχο έγγραφο απαλλαγής
που θα συνοδεύονται και µε τα θεωρηµένα σχέδια διάταξης Η/Μ εξοπλισµού
15) Προέγκριση χωροθέτησης και απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε τις ισχύουσες
Αποφάσεις και όπως αυτές διαµορφωθούν στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3010/2002.
16) Έγκριση µελέτης για τη διάθεση των αποβλήτων ή άδεια διάθεσης αποβλήτων
17) Έγκριση ίδρυσης ή λειτουργίας της εγκατάστασης από την Κτηνιατρική Υπηρεσία της αρµόδιας Νοµ.
Αυτοδιοίκησης
18) Ισολογισµοί των τελευταίων τριών ετών για εταιρείες Α.Ε ή Ε.Π.Ε ή αντίγραφα φορολογικών
δηλώσεων των φυσικών προσώπων ή µετόχων Ο.Ε ή Ε.Ε. σε περίπτωση µονάδων που λειτουργούν.
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από φυσικό πρόσωπο κατατίθεται και βιογραφικό σηµείωµα.
19) Ασφαλιστική ενηµερότητα που να καλύπτει την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
20) Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνονται:
– Ότι δεν έχει γίνει έναρξη των σχετικών µε το επενδυτικό σχέδιο εργασιών, πριν την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης στην Υπηρεσία Αλιείας της αρµόδιας Νοµ. Αυτ/σης (εξαιρούνται οι δαπάνες για
σχέδια που υποβλήθηκαν µέχρι και 28-2-2002).
– Αν έχω υποβάλλει αίτηση σε άλλη Υπηρεσία ή φορέα για την ίδια ή άλλη επένδυση, σε διάστηµα ενός
έτους πριν από την υποβολή της τελευταίας αίτησης, για ένταξη στα πλαίσια του ΕΠΑΛ 2000-2006.

– Ότι δεν έχω υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση υπαγωγής σε άλλο επιδοτούµενο πρόγραµµα για το ίδιο
φυσικό αντικείµενο.
– Οι νέες θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν .
– Η διαδικασία κάλυψης της ίδιας συµµετοχής.
21) Απόφαση του 2ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου αρµοδίου οργάνου, όπως προσδιορίζεται στο
καταστατικό της επιχείρησης για τον ορισµό του υπευθύνου για την υποβολή αιτήσεων πληρωµής,
τροποποιήσεων, παρατάσεων του επενδυτικού σχεδίου.
22) Σε περίπτωση επέκτασης ή εκσυγχρονισµού απαιτείται επί πλέον :
– Υπεύθυνη δήλωση µου για επιδότηση ή όχι της αρχικής µονάδας στα πλαίσια οποιουδήποτε Εθνικού
ή Κοινοτικού Προγράµµατος.
– Βεβαίωση της αρµόδιας Νοµαρχιακής Υπηρεσίας Αλιείας στην οποία θα αναφέρεται εάν η αρχική
µονάδα έχει επιδοτηθεί από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους µε συγκεκριµένα στοιχεία καθώς και
στοιχεία για την παραγωγική δυναµικότητά της (αντίγραφα αποφάσεων υπαγωγής).
– Αναλυτική περιγραφή των υπαρχουσών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού.
– Έγκριση ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας της υφιστάµενης εγκατάστασης από την Κτηνιατρική Υπηρεσία
της αρµόδιας Νοµ. Αυτοδιοίκησης.
23) Έγγραφο για το θετικό ενδιαφέρον Τραπεζικού Ιδρύµατος για σύναψη δανείου χρηµατοδότησης της
επένδυσης µε τους βασικούς όρους του δανείου όπως :
– Το ύψος του δανείου, το συνολικό κόστος και το είδος της επένδυσης για την οποία χορηγείται το
δάνειο.
– Τη διάρκεια του δανείου.
– Το επιτόκιο.
– Την περίοδο χάριτος.
– Τις εξασφαλίσεις για την παροχή του δανείου.
24) Σε περίπτωση που υποβάλλονται περισσότερα από ένα επενδυτικά σχέδια σε µία ή περισσότερες
Υπηρεσίες Αλιείας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης παρέχονται συγκεντρωτικά στοιχεία για την
αξιολόγηση των φακέλων.

