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Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ.) ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005) όπως ισχύει κάθε
φορά.
2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την
έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ.
4. Την με αρ. πρωτ. 126786/23-07-2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ.
5. Την από 03/04/2008 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, με
την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας,
όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση
έγγραφο.
6. Την με αρ. πρωτ. 2925/13-10-2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 όπως ισχύει κάθε φορά.
7. Την υπ’ αριθμ. 195/28-02-2011 (ΦΕΚ 339/Β/14-03-2011) Υπουργική Απόφαση
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 2925/13-10-2008 Υπουργικής Απόφασης
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 20072013» όπως ισχύει κάθε φορά.
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8. Την με αριθ. πρωτ. 341509 (ΦΕΚ 2437/Β/1-12-2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση με την
οποία συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ όπως
ισχύει κάθε φορά.
9. Την με αρ. πρωτ. 1911 (ΦΕΚ 1718/Β/2-11-2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία
εκχωρούνται στις Ο.Τ.Δ. Αλιείας αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης όπως ισχύει
κάθε φορά.
10. Την υπ’ αριθμ. 1477/10-08-2010 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, με την οποία εγκρίθηκε το τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. Αλιείας Αναπτυξιακή
Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
11. Την από 31-03-2011 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Θαλάσσιων
Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας και της Ο.Τ.Δ. Αλιείας Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων
Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
12. Την υπ’ αριθμ. 551/23-05-2011 (ΦΕΚ 1122/Β/03-06-2011) Υπουργική Απόφαση
«Λεπτομέρειες εφαρμογής, σύστημα επαληθεύσεων και επιθεωρήσεων του Άξονα 4 του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)» όπως ισχύει κάθε φορά.
13. Την υπ’ αριθμ. 888 (ΦΕΚ 1876/Β/25-08-2011) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 551/23-05-2011 Υπουργικής Απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής, σύστημα
επαληθεύσεων και επιθεωρήσεων του Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)» όπως ισχύει κάθε φορά.
14. Το Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012) περί αλιευτικού τουρισμού όπως ισχύει κάθε
φορά.
15. Την με αρ. πρωτ. 3136/07.11.2011 (ΦΕΚ 2533/Β/7-11-2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση
«Καθορισμός διαδικασιών υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών
ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» του Άξονα
Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013» όπως ισχύει
κάθε φορά.
16. Την υπ’ αριθμ. 433/29.12.2012 (ΦΕΚ 605/Β/5.03-2012) Υπουργική Απόφαση «Πρόσκληση
υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και
Εμπορία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013» όπως ισχύει κάθε φορά.
17. Την από 18/7/2013 απόφαση της Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας της Αναπτυξιακής Εταιρείας
Κυκλάδων Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες
δυνητικών δικαιούχων:


Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.1: Κατά κύριο επάγγελμα αλιείς κατά την
έννοια του άρθρου 3, σημείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως ορίζονται από την
κείμενη νομοθεσία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή
παρέμβασης. Στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται οι συνεταιρισμοί, καθώς και
κάθε άλλο νομικό πρόσωπο, που απαρτίζεται αποκλειστικά από επαγγελματίες
αλιείς,
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Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.2: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν
εμπίπτουν στους δικαιούχους της κατηγορίας πράξεων 4.1.1.1 και είναι κατά
προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4,
που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με
τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ,



Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.3: Ατομικές Επιχειρήσεις η Νομικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δίκαιου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, προσωπικές εταιρείες του
εμπορικού νόμου, αγροτικές/ αλιευτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε
βαθμίδας,
συνεταιριστικές
επιχειρήσεις,
δημοτικές
επιχειρήσεις),
που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών
προϊόντων και οι οποίες λειτουργούν συμφωνά με τις διατάξεις της εμπορικής και
φορολογικής νομοθεσίας, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά
επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου και δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ
μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ,

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη
Αλιευτικών Περιοχών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.

Άρθρο 1
Γενικά στοιχεία τοπικού προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών περιοχών»
1.1 Στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του
Προγράμματος «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013» (Ε.Π.ΑΛ.) εγκρίθηκε, με
την αριθ. 1477/10-08-2010 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η
εφαρμογή τοπικού προγράμματος, με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την
Εταιρεία μας με την επωνυμία: «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. – Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Α.Ε.)», (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ. Αλιείας).
Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από 31/03/2011 Σύμβαση
μεταξύ του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και της Ο.Τ.Δ.
Αλιείας.

1.2 Βασικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. Αλιείας είναι οι ακόλουθοι:
 Στόχος 1: Διεύρυνση των πεδίων απασχόλησης και βελτίωση του επιπέδου
διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής
Αποτελεί τον βασικό στόχο του Τοπικού Προγράμματος, με τον οποίο επιδιώκεται
η διαμόρφωση ελκυστικών προοπτικών πολυαπασχόλησης για τον τοπικό
πληθυσμό, η δημιουργία συμπληρωματικών πηγών εισοδήματος και η βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου των νοικοκυριών. Η επίτευξη του στόχου αναμένεται να
συμβάλει ειδικότερα στη διατήρηση και ενίσχυση της απασχόλησης καθώς και στη
δημιουργία ευκαιριών επιχειρηματικής δραστηριοποίησης των κατοίκων
γενικότερα και στη συγκράτηση του ενεργού πληθυσμού στα νησιά. Έμφαση θα
δίνεται στην προώθηση της γυναικείας και της νεανικής επιχειρηματικότητας.
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 Στόχος 2: Διαφοροποίηση & εμπλουτισμός της τουριστικής προσφοράς
Με τον στόχο αυτό επιδιώκεται ο αναπροσανατολισμός του υφιστάμενου
προτύπου τουριστικής ανάπτυξης των νησιών και ο εμπλουτισμός του τουριστικού
προϊόντος στην κατεύθυνση ενίσχυσης των ειδικών μορφών τουρισμού,
προκείμενου να αποτελέσουν έναν δημιουργικό χώρο απασχόλησης και μια
πραγματικά βιώσιμη εναλλακτική μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας για
τους κατοίκους της περιοχής (σε αντίθεση με τις περιορισμένες δυνατότητες που
προσφέρει η ευκαιριακή και χαμηλής ανταγωνιστικότητας ενασχόληση με τις
παραδοσιακές μορφές τουρισμού). Συνδέεται δε άμεσα με τον πρώτο στόχο που
επιδιώκει τη διαμόρφωση δυνατοτήτων συμπληρωματικής απασχόλησης και
επιχειρηματικής δραστηριότητας των αλιέων. Η επίτευξη του στόχου αποτελεί
επίσης κύριο μοχλό για τη διαμόρφωση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των νησιών της περιοχής ως τουριστικών
προορισμών στο σύγχρονο περιβάλλον της τουριστικής αγοράς.

 Στόχος 3: Προώθηση δράσεων και επιχειρηματικών πρακτικών φιλικών προς το
περιβάλλον
Με δεδομένες τις πιέσεις που υφίσταται η περιοχή εφαρμογής στο φυσικό,
οικιστικό και κοινωνικό περιβάλλον, ο συγκεκριμένος στόχος επιδιώκει την
προώθηση δράσεων και επιχειρηματικών πρακτικών που θα συμβάλουν στην
προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση της παραδοσιακής
φυσιογνωμίας του οικιστικού χώρου.

 Στόχος 4: Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στην αλιευτική
παράδοση της περιοχής εφαρμογής
Τέλος, κρίσιμο στόχο του προγράμματος αποτελεί η ανάδειξη και αξιοποίηση της
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, σε συνδυασμό με την
ανάδειξη της αλιευτικής παράδοσης, του ρόλου των αλιέων στις νησιωτικές
κοινωνίες και των παραδοσιακών επαγγελμάτων που συνδέονται με την αλιεία.

1.3 Το τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. Αλιείας περιλαμβάνει το Μέτρο 4.1 του Ε.Π. Αλιεία
2007 – 2013 με τις αντίστοιχες Δράσεις και Κατηγορίες Πράξεων ως ακολούθως:
ΜΕΤΡΟ
4.1 Αειφόρος
Ανάπτυξη Αλιευτικών
Περιοχών

ΔΡΑΣΗ
4.1.1 Ιδιωτικές
Επενδύσεις Για Την
Αειφόρο Ανάπτυξη
Αλιευτικών
Περιοχών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ
4.1.1.1
Ιδιωτικές
επενδύσεις
εκσυγχρονισμού ή ίδρυση νέων
πολύ
μικρών
επιχειρήσεων
σύμφωνα
με
την
Οδηγία
2003/361/ΕΚ
σε
επιλεγμένους
τομείς, που υλοποιούνται από
αλιείς,
με
στόχο
την
διαφοροποίηση των οικονομικών
δραστηριοτήτων τους
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4.1.1.2
Ιδιωτικές
επενδύσεις
εκσυγχρονισμού ή ίδρυση νέων
πολύ
μικρών
επιχειρήσεων
σύμφωνα
με
την
Οδηγία
2003/361/ΕΚ
σε
επιλεγμένους
τομείς, που υλοποιούνται από μη
αλιείς
4.1.1.3 Λοιπές ιδιωτικές επενδύσεις
τομέα αλιείας
4.1.2 Δημόσιες
Επενδύσεις Για Την
Αειφόρο Ανάπτυξη
Αλιευτικών
Περιοχών

4.1.2.1
Υποδομές
ενθάρρυνση
της
δραστηριότητας

για
την
τουριστικής

4.1.2.2 Υποδομές και υπηρεσίες για
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
στις αλιευτικές περιοχές
4.1.2.5 Οργάνωση και λειτουργία
της Ομάδας Τοπικής Δράσης
Αλιείας
4.1.2.6 Διατοπική - διακρατική
συνεργασία μεταξύ παράκτιων
περιοχών μέσω της δικτύωσης και
διάδοσης βέλτιστων πρακτικών

1.4 Περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος αποτελούν οι ακόλουθοι ΔήμοιΔημοτικές/Τοπικές Κοινότητες:
ΝΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Τ.Κ. Αιγιάλης

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Τ.Κ. Αμοργού

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Τ.Κ. Αρκεσίνης

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Τ.Κ. Βρούτση

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Τ.Κ. Θολαρίων

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Τ.Κ. Καταπόλων

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
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ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

Τ.Κ. Κύθνου

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

Τ.Κ. Δρυοπίδος

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Δονούσης

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ Ηρακλείας

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Κουφονησίων

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Σχοινούσσης

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ.Κ. Ναούσης

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ.Κ. Πάρου

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Τ.Κ. Αγκαιριάς

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Τ.Κ. Αρxιλόχου

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Τ.Κ. Κώστου

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Τ.Κ. Λευκών

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Τ.Κ. Μαρπήσσης

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Δ.Κ. Ερμουπόλεως

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Δ.Κ. Μάννα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δ.Κ. Θηρασίας
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8

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

Τ.Κ. Φολεγάνδρου

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

Τ.Κ. Άνω Μεριάς

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα υπάρχουν ιδιαιτερότητες
ως προς τη χωροθέτηση επιμέρους δράσεων, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα
στον Οδηγό Εφαρμογής - Ενημερωτικό Υλικό (Παράρτημα I της παρούσας πρόσκλησης).

1.5 Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος έχουν εγκριθεί με τις ανωτέρω αποφάσεις
συνολικά για όλες τις δράσεις αυτού πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης ύψους 4.520.000,00
Ευρώ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο της πρόσκλησης
2.1 Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
(υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 4.1
«Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών περιοχών», στην Δράση 4.1.1 «Ιδιωτικές Επενδύσεις για
την Αειφόρο Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» και συγκεκριμένα για τις Κατηγορίες
Πράξεων:

4.1.1.1 Ιδιωτικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυση νέων πολύ μικρών
επιχειρήσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε επιλεγμένους τομείς,
που υλοποιούνται από αλιείς, με στόχο την διαφοροποίηση των οικονομικών
δραστηριοτήτων τους
Περιλαμβάνει τις ομάδες πράξεων:
o

4.1.1.1.1 Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων
που έχουν σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία

o

4.1.1.1.2 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
δραστηριοτήτων ειδικών μορφών τουρισμού (εκτός των δραστηριοτήτων
του θαλάσσιου τουρισμού)

o

4.1.1.1.3 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με την
συντήρηση εξοπλισμού αλιείας, την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής
χρήσης, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, την εμπορία ναυτιλιακών ειδών, τις
υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών καθώς και την παροχή προσωπικών
υπηρεσιών όπως αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση
παιδιών, τη λειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων κλπ.

o

4.1.1.1.4 Επιχειρήσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μικρής δυναμικότητας
υποδομών διανυκτέρευσης, δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα

o

4.1.1.1.5 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
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o

4.1.1.1.6 Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας - χειροτεχνίας ή
βιοτεχνίας για την παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές
βιοτεχνικές δραστηριότητες εκτός του τομέα της αλιείας

o

4.1.1.1.7 Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.

4.1.1.2 Ιδιωτικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυση νέων πολύ μικρών
επιχειρήσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε επιλεγμένους τομείς,
που υλοποιούνται από μη αλιείς
Περιλαμβάνει τις ομάδες πράξεων:
o

4.1.1.2.1 Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων
που έχουν σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία

o

4.1.1.2.2 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
δραστηριοτήτων ειδικών μορφών τουρισμού (εκτός των δραστηριοτήτων
του θαλάσσιου τουρισμού)

o

4.1.1.2.3 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με την
συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα
εξοπλισμού αλιείας, την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις
υπηρεσίες τροφοδοσίας, την εμπορία ναυτιλιακών ειδών, τις υπηρεσίες
φωτογραφικών τεχνών καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών
όπως αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη
λειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων κλπ.

o

4.1.1.2.4 Επιχειρήσεις εκσυγχρονισμού μικρής δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης, δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα

o

4.1.1.2.5 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής

o

4.1.1.2.6 Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας - χειροτεχνίας ή
βιοτεχνίας για την παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές
βιοτεχνικές δραστηριότητες εκτός του τομέα της αλιείας

o

4.1.1.2.7 Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

o

4.1.1.2.8 Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας
του περιβάλλοντος, εκτός των όσων προβλέπονται από τη νομοθεσία (π.χ.
φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας κλπ.).

4.1.1.3 Λοιπές ιδιωτικές επενδύσεις τομέα αλιείας
Περιλαμβάνει τις ομάδες πράξεων:
o

4.1.1.3.1 Ίδρυση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων μεταποίησης
στοχεύοντας ιδίως σε παραγωγή υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης
αξίας, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, διασφάλιση της υγιεινής και του
περιβάλλοντος, παραγωγή ή εμπορία νέων προϊόντων, εφαρμογή
τεχνολογιών, ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής.

Στον Οδηγό Εφαρμογής - Ενημερωτικό Υλικό (Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης),
γίνεται αναλυτική αναφορά για κάθε προκηρυσσόμενη ομάδα πράξεων και αναφέρονται
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οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή προτάσεων και την ένταξη επενδυτικών
σχεδίων.

2.2 Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός και οι αντίστοιχες πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης των
Κατηγοριών Πράξεων στις οποίες αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση είναι ο εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
& ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

4.1.1.1 Ιδιωτικές Επενδύσεις Εκσυγχρονισμού Ή
Ίδρυση Νέων Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Σύμφωνα
Με Την Οδηγία 2003/361/ΕΚ Σε Επιλεγμένους
Τομείς, Που Υλοποιούνται Από Αλιείς, Με Στόχο Τη
Διαφοροποίηση Των Οικονομικών Δραστηριοτήτων
Τους

2.375.833,33 €

1.425.500,00 €

4.1.1.2. Ιδιωτικές Επενδύσεις Εκσυγχρονισμού Ή
Ίδρυση Νέων Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Σύμφωνα
Mε Tην Οδηγία 2003/361/ΕΚ Σε Επιλεγμένους
Τομείς, Που Υλοποιούνται Από Μη Αλιείς

3.275.810,91 €

1.801.696,00 €

4.1.1.3 Λοιπές Ιδιωτικές Επενδύσεις Τομέα Αλιείας

64.786,67 €

38.872,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

5.716.430,91 €

3.266.068,00 €

Ο Ε.Φ.Δ. Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. δύναται να επικαιροποιήσει τη συνολική
δημόσια δαπάνη ή/και την προς διάθεση κάθε έτους συνολική δημόσια δαπάνη με
ανακατανομή της ανά Κατηγορία Πράξεων με τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, καθώς και να προβεί σε
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αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση
τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν Πράξεις ανά Κατηγορία Πράξεων
έως το ύψος της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Άρθρο 3
Ύψος της ενίσχυσης – μέγιστος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου
Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο φορέα της επένδυσης με τη μορφή επιδότησης
κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών του
επενδυτικού σχεδίου. Τα όρια της χορηγούμενης δημόσιας δαπάνης καθορίζονται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ &
ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

4.1.1.1 Ιδιωτικές Επενδύσεις
Εκσυγχρονισμού Ή Ίδρυση Νέων
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Σύμφωνα
Με Την Οδηγία 2003/361/ΕΚ Σε
Επιλεγμένους Τομείς, Που
Υλοποιούνται Από Αλιείς

Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου η οποία δεν
καλύπτεται από το
στόχο σύγκλισης

Μέχρι 60% των
επιλέξιμων δαπανών της
πράξης

4.1.1.2. Ιδιωτικές Επενδύσεις
Εκσυγχρονισμού Ή Ίδρυση Νέων
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Σύμφωνα
Mε Tην Οδηγία 2003/361/ΕΚ Σε
Επιλεγμένους Τομείς, Που
Υλοποιούνται Από Μη Αλιείς

Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου η οποία δεν
καλύπτεται από το
στόχο σύγκλισης

Μέχρι 55% των
επιλέξιμων δαπανών της
πράξης

4.1.1.3 Λοιπές Ιδιωτικές Επενδύσεις
Τομέα Αλιείας

Απομακρυσμένα
ελληνικά νησιά της
Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου

Μέχρι 60% των
επιλέξιμων δαπανών της
πράξης

Σημειώνεται ότι στα ποσοστά συνεισφοράς της δημόσιας δαπάνης, όπως ορίζεται στο
άρθρο 53 και στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 1198/2006, συμπεριλαμβάνονται και
ενισχύσεις που αφορούν σε μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής σύμφωνα με τα άρθρα 34 και
37 του Κανονισμού 498/2007 («Θέσπιση λεπτομερειών κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας»),
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καθώς οι ενέργειες οι οποίες προβλέπονται από τα εν λόγω μέσα (εγγυήσεις, επιδότηση
δανείου ή/και επιτοκίου κ.λ.π.) συνυπολογίζονται στη σώρευση ενισχύσεων.
Όταν ενεργοποιηθεί, με τη συμμετοχή του τραπεζικού τομέα το ταμείο ΕΝΑΛΙΟ, οι
υποψήφιοι οι οποίοι θα απευθυνθούν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την εξασφάλιση
της ιδίας συμμετοχής τους θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις δυνατότητες που
παρέχονται από το Ταμείο, καθώς θα προκύπτουν προϊόντα με τους πλέον ευνοϊκούς
όρους της αγοράς.

Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στην παρούσα πρόσκληση για την Κατηγορία
Πράξεων στην οποία εντάσσεται:
• 700.000 € για ιδρύσεις επιχειρήσεων στην κατηγορία των καταλυμάτων
• 500.000 € για ιδρύσεις επιχειρήσεων στις λοιπές επενδύσεις
• 300.000 € σε περιπτώσεις εκσυγχρονισμού σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων.

Άρθρο 4
Επενδύσεις που ενισχύονται / Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες
Οι επενδύσεις που ενισχύονται καθώς και οι επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες των
προκηρυσσόμενων Κατηγοριών Πράξεων περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εφαρμογής Ενημερωτικό Υλικό (Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης).

Άρθρο 5
Οδηγίες Υποβολής Επενδυτικού Σχεδίου
Ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των προτάσεων (επενδυτικών
σχεδίων) είναι η υποβολή σχετικής αίτησης και φακέλου υποψηφιότητας, τα οποία θα
πρέπει να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος ΙΙ και τα
οποία θα πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα (ένα εκ των οποίων είναι το
πρωτότυπο, το οποίο φέρει αντίστοιχη ένδειξη) δακτυλογραφημένα σε μέγεθος Α4 και
τοποθετημένα σε ντοσιέ (κλασέρ). Επίσης, θα πρέπει να υποβάλλεται ένα πλήρες
αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή.
Προτάσεις οι οποίες δεν ακολουθούν το τυποποιημένο υπόδειγμα της αίτησης
ενίσχυσης - φακέλου υποψηφιότητας, απορρίπτονται κατά τη διαδικασία ελέγχου
πληρότητας στοιχείων των προτάσεων.
Η Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής (Οδηγός Εφαρμογής – Ενημερωτικό Υλικό,
Αίτηση Ενίσχυσης – Φάκελος Υποψηφιότητας, κλπ) διατίθενται:
• στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. Αλιείας Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. (Πλατεία
Τσιροπινά, Ερμούπολη, Σύρος 84100, τηλ.: 2281088834, Fax: 2281087982) κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
• στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ. Αλιείας (www.e-cyclades.gr).
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά
με το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα αρμόδια
στελέχη της Ο.Τ.Δ. Αλιείας Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (τηλ. 2281088834). Συμπληρωματικές έγγραφες διευκρινήσεις σχετικά με
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παρέχονται από την Ο.Τ.Δ. Αλιείας το
αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των επενδυτικών σχεδίων και εφόσον έχουν ζητηθεί τουλάχιστον δέκα (10)
ημέρες πριν την ημερομηνία αυτή (καταληκτική ημερομηνία υποβολής).

Για την παραλαβή της πρότασης δεν προβλέπεται κόστος.

Η Ο.Τ.Δ. Αλιείας (όργανα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε., επιτροπές και
μέλη αυτών, στελέχη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.) δεν μπορεί να
απαιτήσει οποιαδήποτε αμοιβή από τους υποψήφιους δικαιούχους για την αξιολόγηση και
επιλογή των προτάσεών τους.

Άρθρο 6
Τόπος – Προθεσμία Υποβολής Επενδυτικού Σχεδίου
Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου στην έδρα της Ο.Τ.Δ.
Αλιείας Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.: Πλατεία Τσιροπινά, Ερμούπολη Σύρος
84100 Κυκλάδες, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή
ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του
τοπικού προγράμματος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων, της
Ο.Τ.Δ. Αλιείας Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.» Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προτάσεων προσδιορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 2:30 μ.μ. (τελευταία καταγραφή εισερχομένου πρωτοκόλλου).
Απόδειξη έγκαιρης παραλαβής αποτελεί η εγγραφή στο πρωτόκολλο εισερχομένων της
Ο.Τ.Δ. Αλιείας. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.
Εκπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια δεν παραλαμβάνονται ή εάν παραλειφθούν θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτα και δεν θα εξετάζονται.

Άρθρο 7
Διαδικασία επιλογής και ένταξης πράξεων
Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων των δυνητικών δικαιούχων είναι συγκριτική
ανά Κατηγορία Πράξεων και γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτείται με
απόφαση της Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας. Η σύνθεση της Επιτροπής και η λειτουργία της θα πρέπει
να πληροί τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 6 της Κ.Υ.Α. 1911/29-10-2010 και όσα ρητά
αναφέρονται στο Κεφ. VII «Όροι και Προϋποθέσεις Υλοποίησης Πράξεων» του
Παραρτήματος Ι «Οδηγός Εφαρμογής – Ενημερωτικό Υλικό» της παρούσας πρόσκλησης.
Τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης μίας πράξης είναι τα ακόλουθα:


Έλεγχος πληρότητας σύμφωνα με τη «Λίστα Εξέτασης Πληρότητας Στοιχείων
Πρότασης» (Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης) και εφόσον υπάρχει θετική
απάντηση σε όλα τα κριτήρια πληρότητας ακολουθεί το επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
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Βαθμολόγηση σύμφωνα με τα «Κριτήρια Επιλογής Πράξεων» (Παράρτημα ΙV της
παρούσας πρόσκλησης).



Κοινοποίηση στον κάθε υποψήφιο από την Ο.Τ.Δ. Αλιείας με συστημένη επιστολή
της απόφασης της Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας συμπεριλαμβανομένου του πίνακα κατάταξης,
καθώς και το αναλυτικό δελτίο αξιολόγησης της πρότασής του.



Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης. Οι ενστάσεις των υποψηφίων
δικαιούχων εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων, που συγκροτείται με απόφαση της
Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας και ακολούθως η Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας αποφασίζει επί των ενστάσεων με
βάση τη γνωμοδότηση της Επιτροπής.



Κοινοποίηση της ως άνω απόφασης της Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας, καθώς και των
πρακτικών της Επιτροπής Ενστάσεων με συστημένη επιστολή στους ενδιαφερόμενους
της Κατηγορίας Πράξεων, στην οποία εντάσσεται η πρόταση, από την Ο.Τ.Δ. Αλιείας.
Η απόφαση της Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας και ο πίνακας κατάταξης των υποβληθεισών
προτάσεων, όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση των ενστάσεων, αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ. Αλιείας και τοιχοκολλούνται στην έδρα της.



Υπογραφή σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και της Αναπτυξιακής Εταιρείας
Κυκλάδων Α.Ε., μετά την έκδοση σχετικής Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρωση των
κριτηρίων της Λίστας Εξέτασης Πληρότητας Στοιχείων Πρότασης για την τεκμηρίωση
των οποίων υποβλήθηκε Υπεύθυνη Δήλωση.
Επίσης κατά την υπογραφή της σύμβασης, κάθε δικαιούχος θα προσκομίσει
εγγυητική επιστολή τράπεζας για την καλή εκτέλεση ποσού ίσου με το 5% του
επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Η εγγυητική επιστολή θα
εκδοθεί υπέρ της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. (η οποία θα κοινοποιήσει
υπόδειγμα στους επενδυτές) και θα επιστραφεί στον επενδυτή με την οριστική
παραλαβή του έργου από την Ο.Τ.Δ. Αλιείας.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις δικαιούχων
Οι δικαιούχοι θα πρέπει:


Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης.



Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό
πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης.



Να τηρούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο σχετικά με την τήρηση βιβλίων
και στοιχείων σε μορφή ανάλογη με την κατά περίπτωση ισχύουσα φορολογική
νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση αποτυπώνουν καταχωρώντας τα στοιχεία των
εγγράφων παραστατικών με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτουν ευχερώς και διακριτά
οι δαπάνες και οι αντίστοιχες επιχορηγήσεις που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο.
Εσφαλμένα ή και πλαστά λογιστικά στοιχεία ή η απουσία λογιστικών στοιχείων,
συνιστούν, κατά περίπτωση, σημαντικές παρατυπίες και επιφέρουν δημοσιονομικές
διορθώσεις και επιπτώσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.



Να τηρούν πλήρη φάκελο του έργου στον οποίο να περιέχονται:
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-

η αίτηση ενίσχυσης, ο φάκελος υποψηφιότητας, η απόφαση έγκρισης της Ο.Τ.Δ
Αλιείας και η σύμβαση με αυτήν,

-

οι εγκεκριμένες μελέτες,

-

οι βεβαιώσεις και άδειες νομιμότητας υλοποίησης και λειτουργίας,

-

τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης συμβάσεων,

-

οι επιμετρήσεις από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου,

-

τα αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών,

-

τα πρωτότυπα εξοφληθέντα δικαιολογητικά έγγραφα των δαπανών, τα οποία
φέρουν υποχρεωτικά την ειδική σφραγίδα της Ο.Τ.Δ Αλιείας,

-

τα αιτήματα πληρωμής του δικαιούχου και τα πρακτικά διοικητικού ελέγχου της
Ο.Τ.Δ. Αλιείας (προκαταβολών και δαπανών),

-

τα παραστατικά έγγραφα είσπραξης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης
(αθεώρητο τιμολόγιο),

-

οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου.



Να τηρούν τα κατάλληλα παραστατικά προκειμένου να μπορεί να επαληθευτεί η
ύπαρξη και η ακρίβεια των πληρωμών, να αποδέχονται τον έλεγχο προσκομίζοντας
οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν από τα αρμόδια εντεταλμένα όργανα του
Κράτους και της Ε.Ε. και να παρέχουν πρόσβαση στα λογιστικά τους βιβλία.



Τα παραστατικά που αφορούν στις χρηματοδοτούμενες δαπάνες θα πρέπει να
φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη μετά από το έτος κατά το
οποίο πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 από τον
Οργανισμό Πληρωμών και τουλάχιστον μέχρι το 2020 (σύμφωνα με το σημείο 2.5.2 του
ΣΔΕ). Επιπλέον, σε περίπτωση παρατυπιών ή παραλείψεων, τα ανωτέρω παραστατικά
πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη μετά από το έτος
κατά το οποίο τα ποσά ανακτώνται πλήρως από το δικαιούχο και πιστώνονται στο
Ε.Τ.Α. ή κατά το οποίο καθορίζονται οι οικονομικές επιπτώσεις της μη ανάκτησης
βάσει του ΚΑΝ. (ΕΚ) 1198/2006.



Να τηρούν τους κανόνες δημοσιότητας, όπως αυτές προβλέπονται σύμφωνα με τον
Καν. (ΕΚ) 498/2007. Για επενδύσεις συνολικού κόστους μεγαλύτερου των 50.000 € ο
δικαιούχος τοποθετεί επεξηγηματική πινακίδα.



Οι ενισχυόμενες πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006 και
την Υ.Α. 2925/13-10-2008, άρθ. 8 παρ. 3, πρέπει,
1. Να μην υποστούν σημαντική τροποποίηση και να διατηρηθούν στην περιοχή
παρέμβασης για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την αποπληρωμή
τους.
Σε κάθε περίπτωση το οποιασδήποτε φύσης οικονομικό όφελος προσπορίζεται
ο δικαιούχος από τις εν λόγω τροποποιήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό
της ίδιας συμμετοχής του. Σε περίπτωση μεταβίβασης παγίων περιουσιακών
στοιχείων της πράξης που έχουν επιχορηγηθεί, θα πρέπει αυτά να
αντικαθίστανται άμεσα από άλλα τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος.
Επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα δε δικαιολογείται η εκμίσθωση παγίων
στοιχείων της πράξης.
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2. Να μην έχουν χρηματοδοτηθεί παράτυπα από δυο διαφορετικές εθνικές ή
κοινοτικές πηγές.
Στις περιπτώσεις μη τήρησης των ανωτέρω επιβάλλεται ολική ή μερική επιστροφή της
καταβληθείσας επιχορήγησης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.


Να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στη σύμβαση με την
Ο.Τ.Δ. Αλιείας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 ετών από την ημερομηνία
αποπληρωμής της πράξης. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται αναλογική
επιστροφή της επιχορήγησης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης δύναται να ανακληθεί η απόφαση έγκρισής της
και η σύμβαση μεταξύ Ο.Τ.Δ. Αλιείας και δικαιούχου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Σ.Δ.Ε του Ε.Π.ΑΛ.

Εγκρίνεται με την από 18/7/2013 απόφαση
της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας (Ε.Δ.Τ.Π Αλιείας) της
Ο.Τ.Δ. Αλιείας Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας
Δημήτριος Ζάννες
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Παραρτήματα Πρόσκλησης:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «Οδηγός Εφαρμογής – Ενημερωτικό Υλικό» σχετικά με το
περιεχόμενο, τις περιοχές εφαρμογής, τους δυνητικούς δικαιούχους, καθώς και τα
ποσοστά ενίσχυσης των προκηρυσσόμενων Ομάδων Πράξεων, τις προϋποθέσεις ένταξης
πράξεων στο τοπικό πρόγραμμα κλπ, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD),
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Αίτηση Ενίσχυσης - Φάκελος Υποψηφιότητας» που πρέπει να
συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους), σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή (CD).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III «Λίστα Εξέτασης Πληρότητας Στοιχείων Πρότασης», σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή (CD).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV «Κριτήρια Επιλογής Πράξεων» (βαθμολογούμενα κριτήρια), σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V «Πίνακας Τιμών Μονάδας Για Κατασκευαστικές Εργασίες», σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ «Θεσμικό Πλαίσιο Του Προγράμματος», σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή (CD).
1. Η με αριθμ. 1911/29-10-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 355/Β/30.3.2010)
«Πλαίσιο Εφαρμογής του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη
Αλιευτικών Περιοχών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 –
2013», σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD)
2. Η με αριθμ. 551/23-05-2011 (ΦΕΚ 1122/3-06-2011) Υπουργική Απόφαση
«Λεπτομέρειες εφαρμογής, σύστημα επαληθεύσεων και επιθεωρήσεων του
Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013», σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή (CD)
3. Η με αριθμ. 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10.04.2009) Κοινή Υπουργική
Απόφαση «Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των
τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που
εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων», σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD),
4. Η με αριθμ. 722-3427-9.6.2010 (ΦΕΚ 894/Β/22.6.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση
«Τροποποίηση της με αριθμ. 2974/710/8-4-2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης",
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD),
5. Ο Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012) περί αλιευτικού τουρισμού, σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή (CD),
6. Η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο
Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007-2013 (ΦΕΚ 605/Β/5-3-2012), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD),
7. Η Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ «Ορισμός των πολύ μικρών, των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD),
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII «Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα», σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή (CD).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ «Μελέτη Καθορισμού Θαλάσσιων Και Χερσαίων Διαδρομών Για
Την Ανάπτυξη Ειδικών Μορφών Τουρισμού (κυριότερα σημεία διαδρομών)», σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας», σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
(CD).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

