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Σε συνέχεια ερωτηµάτων των Οµάδων σας που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο
προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος σηµειώνονται τα ακόλουθα:
1. Στο υποµέτρο L312 εντάσσονται επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων που
αφορούν βιοτεχνικές µονάδες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και επιχειρήσεις
παροχής ειδών διατροφής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Καν (ΕΚ) 800/2008, στο
πλαίσιο του οποίου δεν ενισχύονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους
τοµείς της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας Κατά συνέπεια, η περίπτωση ίδρυσης
εργαστηρίου καπνισµού ψαριών (πέστροφας) αφορά µεταποίηση αλιευτικού
προϊόντων και δεν µπορεί να ενισχυθεί στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
2. Σε ό,τι αφορά στη δράση L123α, στον τοµέα των οπωροκηπευτικών µπορεί να
ενισχυθεί τόσο ίδρυση όσο και εκσυγχρονισµός µονάδων συσκευασίας,
τυποποίησης,
διαλογής,
συντήρησης,
ψύξης,
αποθήκευσης
νωπών
οπωροκηπευτικών.
Στην
κατηγορία
των
νωπών
οπωροκηπευτικών
συµπεριλαµβάνονται τόσο τα ακτινίδια όσο και τα µανιτάρια.
3. Η προτεραιότητα στην επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών στις προτάσεις που
υποβάλλονται στη δράση L123α αξιολογείται µε το κριτήριο Γ2.3. Κατά συνέπεια,
στην περίπτωση προτάσεων εκσυγχρονισµού ελαιοτριβείων, όσες από αυτές
αφορούν σε επεξεργασία βιολογικής πρώτης ύλης θα βαθµολογηθούν υψηλότερα
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στο συγκεκριµένο κριτήριο σε σχέση µε αυτές που αφορούν σε επεξεργασία
συµβατικά παραγόµενης πρώτης ύλης.
4. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την τυποποίηση ελαιόλαδου για την παραγωγή
επώνυµων ποιοτικών, εµπορεύσιµων συσκευασιών παρέχονται στους Καν (ΕΚ)
1019/2002 και Καν (ΕΚ) 1183/2008, καθώς και στην αριθ. 323902/18-9-2009 ΚΥΑ
των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων.
5. Σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στη δράση L312-2 "Ιδρύσεις,
επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών", αυτές θα πρέπει
να συνάδουν µε την τοπική στρατηγική καθώς και µε τους όρους και περιορισµούς
του κάθε τοπικού προγράµµατος.
6. Σε ό,τι αφορά σε προτάσεις εκσυγχρονισµού υφιστάµενων επιχειρήσεων στο
πλαίσιο της δράσης L123α, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
•

Η δραστηριοποίηση της επιχείρησης στον αντίστοιχο τοµέα για τον οποίο ζητείται
η ενίσχυση όπως αυτή διαπιστώνεται από την περιγραφή της υφιστάµενης
κατάστασης (υφιστάµενος εξοπλισµός), καθώς και από τα στοιχεία της µελέτης
βιωσιµότητας (πρώτες ύλες κ.λπ.) που περιλαµβάνονται στο σχετικό φάκελο
υποψηφιότητας.

•

Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας σε ισχύ για το σχετικό επιχειρηµατικό αντικείµενο.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις απαίτησης για µη αύξηση της δυναµικότητας, αυτή θα
πρέπει να τεκµηριώνεται σχετικά.
Η ΟΤ∆ κατά την κρίση της θα µπορούσε να προβεί σε αυτοψία για να διαπιστώσει
την υφιστάµενη κατάσταση της επιχείρησης.
7. Ως προς την αγορά µηχανήµατος έκθλιψης ελαιών για παραγωγή ελαιολάδου στο
πλαίσιο επισκέψιµου αγροκτήµατος σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις επιλέξιµες
δαπάνες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ της ΚΥΑ 401/10-3-2010,
δικαιολογούνται µόνο "εγκαταστάσεις που σχετίζονται µε την καθετοποίηση της
παραγωγής του αγροκτήµατος. Στην περίπτωση που η καθετοποίηση αφορά
µεταποίηση προϊόντων του παραρτήµατος Ι της Συνθήκης, ισχύουν τα αναφερόµενα
στο υποµέτρο 123 και σε ποσοστό µέχρι 30% του συνολικού κόστους."
8. Ως προς την ίδρυση οινοποιείου που επεξεργάζεται προϊόντα βιολογικής
αµπελουργίας και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρατήρηση 10 των κριτηρίων
επιλογής (Παράρτηµα ΙΙ – ΥΑ 1577/22-7-2010), θα πρέπει να προσκοµίζονται:
-

ιδιωτικά συµφωνητικά µε παραγωγούς από τα οποία θα προκύπτει η ποσότητα
του προς διάθεση προϊόντος στην επιχείρηση,

-

βεβαιώσεις από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων από τις οποίες να προκύπτει ότι οι ανωτέρω παραγωγοί βρίσκονται σε
ζώνη ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ., πιστοποιητικά διαπιστευµένου οργανισµού ότι ο
παραγωγός ακολουθεί πρόγραµµα ολοκληρωµένης διαχείρισης ή ειδικής
εκτροφής.

9. Ως προς τη δυνατότητα συµµετοχής Κοινωνίας κληρονόµων ως υποψήφιο δικαιούχο
στα τοπικά προγράµµατα σηµειώνονται τα ακόλουθα:
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Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αρ. 401/2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
(ΦΕΚ 355/Β/30.3.2010), δικαιούχοι για πράξεις επιχειρηµατικού χαρακτήρα µπορούν
να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διευκρινίσεις (σηµείο
5) επί των κριτηρίων επιλεξιµότητας του Παραρτήµατος II της µε αρ. 1577/2010
Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (ΦΕΚ
1133/Β/23.7.2010) υποψήφιοι δικαιούχοι µπορούν να είναι και υπό σύσταση
εταιρείες. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος υποβάλει υποχρεωτικά και σχέδιο
καταστατικού µε βάση το οποίο θα πρέπει να εξεταστούν από την ΟΤ∆ τα κριτήρια
επιλεξιµότητας και επιλογής. Παράλληλα επισηµαίνουµε ότι τα εν λόγω κριτήρια θα
πρέπει να εξεταστούν και να πληρούνται και κατά την υπογραφή της σύµβασης µε το
συσταθέν στο χρονικό εκείνο σηµείο νοµικό πρόσωπο, σε περίπτωση που αυτό
ενταχθεί.
Εν προκειµένω η Κοινωνία κληρονόµων ως µη έχουσα νοµική προσωπικότητα δεν
µπορεί φυσικά η ίδια να αποτελέσει υποψήφιο στην προκήρυξη του τοπικού σας
προγράµµατος. Θα µπορούσε είτε κάποιο από τα φυσικά πρόσωπα που την
αποτελούν είτε αν περισσότερα από αυτά τα πρόσωπα υποβάλουν πρόταση ως υπό
σύσταση εταιρεία, σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερθέντα.
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1. Αποδέκτες προς ενέργεια:
ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ – Έδρες τους
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