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Πρόγραµµα - Πράσινη Επιχείρηση 2010
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
Ο∆ΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010»
1. Τι είναι το πρόγραµµα “Πράσινη Επιχείρηση 2010”;
Σκοπός του προγράµµατος είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων ενσωµάτωσης της
περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων, προκειµένου να κάνουν
παρεµβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας.
2. Ποιές επιχειρήσεις αφορά το πρόγραµµα;
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο
της µεταποίησης (Κωδικοί 10–33) και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές
(κωδικοί 82.92 και 96.01 του τοµέα υπηρεσιών) εκτός από τις επιχειρήσεις µε δραστηριότητες
που εξαιρούνται από τον κανονισµό de minimis.
3. Ποιές περιοχές της Ελλάδας περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα;
Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.
4. Ποιές είναι οι επιλέξιµες επιχειρήσεις που µπορούν να συµµετέχουν στο
πρόγραµµα;
α) Ως προς τη µορφή και δραστηριότητα επιλέξιµες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές
επιχειρήσεις (Ανώνυµη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρεία ή
Ετερόρρυθµη Εταιρεία), καθώς και οι ατοµικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β και Γ
κατηγορίας, µε δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους κωδικούς
Κ.Α.∆. 2008 (NACE—αναθεώρηση 2 όπως ισχύει) που αντιστοιχούν σε µεταποιητικές
επιχειρήσεις (Κωδικοί 10–33), όπως επίσης και οι κωδικοί 82.92 και 96.01 του τοµέα
υπηρεσιών, όπως αυτοί οι κωδικοί αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας της µονάδας ή τη
βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος, ή σε άλλο στοιχείο ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας εκτός
από τις επιχειρήσεις µε δραστηριότητες που εξαιρούνται από τον κανονισµό de minimis.
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β) Ως προς το µέγεθος επιλέξιµες θεωρούνται όλοι οι τύποι µικρών και πολύ µικρών
επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 3 του ορισµού ΜΜΕ του Παραρτήµατος Ι του
Κανονισµού 800/2008 που κατά τη χρήση του 2009 και την προηγούµενη αυτής χρήση 2008
απασχολούσαν 0 έως 50 άτοµα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (εκφραζόµενα σε Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ)) και το όριο του κύκλου εργασιών ή εκείνο του συνόλου του
ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ (για τον ορισµό της ΜΜΕ βλ. Παράρτηµα Ι του
Οδηγού).

Για το παρόν πρόγραµµα ως υφιστάµενες επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν κλείσει τρεις
(3) πλήρεις δωδεκάµηνες διαχειριστικές χρήσεις.

Επιπρόσθετα των παραπάνω κριτηρίων οι επιχειρήσεις για να είναι επιλέξιµες πρέπει να
ικανοποιούν το σύνολο και των ακολούθων προϋποθέσεων:
-

Η επιχείρηση να µην είναι προβληµατική

-

Το ύψος του προϋπολογισµού του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται

να υπερβαίνει το 100% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της
τελευταίας 3ετίας (2007, 2008 και 2009)
-

Η επιχείρηση να λειτουργεί νόµιµα.

5. Ποιό είναι το ποσοστό της επιδότησης και της ιδίας συµµετοχής;
Το χρηµατοδοτικό σχήµα του έργου είναι το ακόλουθο:
-

Ιδία Συµµετοχή (τουλάχιστον): 25%

-

∆ηµόσια Χρηµατοδότηση (αναλόγως την περίπτωση): 35% έως 45%

-

Τραπεζική Συµµετοχή (το ανώτερο): Υπολειπόµενο ποσοστό

6. Ποιές είναι οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών;
Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών είναι οι εξής:
1. ∆ιαµόρφωση κτιρίων και χώρων
2. Προµήθεια µηχανηµάτων και εξοπλισµού
3. Μεταφορικά µέσα (πλην επιβατικών)
4. Προµήθεια λογισµικού
5. ∆απάνες

πιστοποίησης,

επαλήθευσης,

επικύρωσης

συστηµάτων

περιβαλλοντικής

διαχείρισης. ∆απάνες δοκιµών και επαληθεύσεις από εργαστήρια
6. Αµοιβές συµβούλων
7. Αγορά τεχνογνωσίας (άυλες επενδύσεις)
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7. Ποιό είναι το ποσοστό της επιδότησης σε κάθε περιφέρεια;
-

Περιοχή Α) Στο 35% του επιλέξιµου προϋπολογισµού, για τους Νοµούς Αττικής και

Θεσσαλονίκης πλην των Βιοµηχανικών Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και των νησιών
των Νοµών αυτών που εντάσσονται στην Περιοχή Β΄.
-

Περιοχή Β) Στο 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για:
Περιφέρεια

-

Νοµοί

Θεσσαλίας

Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων

Νοτίου Αιγαίου

Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου

Ιονίων Νήσων

Κέρκυρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου

Κρήτης

Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου, Χανίων

Κεντρικής Μακεδονίας

Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας

∆υτικής Μακεδονίας

Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς

Στερεάς Ελλάδας

Φθιώτιδος, Φωκίδος, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας

Περιοχή Γ) Στο 45% του επιλέξιµου εξοπλισµού για:
Περιφέρεια

Νοµοί

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, ∆ράµας

Ηπείρου

Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου, Χίου, Σάµου

Πελοποννήσου

Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας

∆υτικής Ελλάδας

Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας

8. Ποιοί

είναι

οι

επιλέξιµοι

προϋπολογισµοί

ανά

αίτηση

ενδιαφεροµένων

επιχειρήσεων;
Στο

πλαίσιο

της

Προγράµµατος

«ΠΡΑΣΙΝΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

2010»

ενισχύονται

έργα

προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από €30.000 έως €200.000. Επισηµαίνεται ότι κάθε
υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωµα να υποβάλλει µόνο µία επενδυτική πρόταση η οποία
αφορά µόνο έναν τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
9. Ποιά είναι η ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας των δαπανών;
Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
της επιχείρησης για συµµετοχή στο παρόν πρόγραµµα.
10. Ποιά είναι η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων;
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 18 µήνες από την ηµεροµηνία
της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, µε δυνατότητα εξάµηνης (6) παράτασης, εφόσον το
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αίτηµα υποβληθεί πριν την τυπική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου του έργου.

11. Οι δαπάνες για την µελέτη, εγκατάσταση και πιστοποίηση της επιχείρησης
σύµφωνα µε το πρότυπο ΙSO 9001 : 2000 είναι επιλέξιµες;

Όχι δεν είναι επιλέξιµες. Είναι επιλέξιµες σύµφωνα µε τη σελ. 18 του Οδηγού του
προγράµµατος µόνο οι δαπάνες για την µελέτη, εγκατάσταση και πιστοποίηση διαχειριστικών
συστηµάτων

ποιότητας

περιβάλλοντος

(π.χ.

ISO

14001,

EMAS,

ECO

LABEL)

από

διαπιστευµένο φορέα για το πρότυπο που θέλει να εγκαταστήσει η επιχείρηση.

12. Οι

δαπάνες

για

κτηριακές

επεµβάσεις

είναι

επιλέξιµες

µόνον

εφόσον

ικανοποιούν το στόχο του προγράµµατος;

Σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος όλες οι δαπάνες του επιχειρηµατικού σχεδίου θα
πρέπει να ικανοποιούν τους γενικούς στόχους και τους σκοπούς του προγράµµατος.

13. Μπορούν να αναφερθούν ορισµένες κτηριακές δαπάνες καθώς και δαπάνες
περιβάλλοντος χώρου που θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ότι ικανοποιούν
το γενικό σκοπό του προγράµµατος;

Ορισµένα παραδείγµατα δαπανών κτηριακών επεµβάσεων που υπηρετούν το στόχο του
προγράµµατος είναι η τοποθέτηση θερµοµονωτικών κουφωµάτων, η καλή θερµοµόνωση του
κτηρίου

(σε

σκεπή,

λέβητα,

εξωτερικές

σωληνώσεις

θέρµανσης),

η

εγκατάσταση

κλιµατιστικών κλάσης Α+(Ιnverter), η εγκατάσταση συστήµατος φυσικού αερίου, η
κατασκευή εγκατάστασης για τη διαχείριση αποβλήτων, η τοποθέτηση διπλών τζαµιών στα
παράθυρα

του

κτηρίου,

τοποθέτηση

οικολογικών

λαµπτήρων

στις

ηλεκτρολογικές

εγκαταστάσεις, παθητικά συστήµατα ψύξης (σκίαστρα) για εξοικονόµηση ενέργειας στους
χώρους παραγωγής, επεµβάσεις στα δίκτυα υποδοµών (διόρθωση συνηµιτόνου, λαµπτήρες),
για εξοικονόµηση ενέργειας στους χώρους παραγωγής, κ.λ.π. Επισηµαίνεται ότι δεν είναι
επιλέξιµες οι δαπάνες για διαµόρφωση, επέκταση και κατασκευή γραφείων.

14. Εφόσον η επιχείρηση έχει ως δαπάνη στο επιχειρηµατικό της σχέδιο τον
ελαιοχρωµατισµό του χώρου παραγωγής και την τοποθέτηση θερµοµονωτικών
κουφωµάτων τα οποία δεν απαιτούν την έκδοση οικοδοµικής αδείας και το
οικόπεδο δεν ανήκει στην επιχείρηση, θα πρέπει να καταθέσει και πάλι 15 ετές
µισθωτήριο συµβόλαιο; Σε ποια φάση του προγράµµατος θα πρέπει να το
καταθέσει;
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α)

Σύµφωνα

µε

τη

σελ.

16

του

Οδηγού

του

Προγράµµατος

οι

δαπάνες

για

επεµβάσεις/διαµορφώσεις κτηριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στο
φορέα της επένδυσης για να είναι επιλέξιµες θα πρέπει να προσκοµιστεί µισθωτήριο
συµβόλαιο για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών. Η µίσθωση θα πρέπει να έχει
µεταγραφεί και ο εκµισθωτής να έχει παραιτηθεί από το δικαίωµα της δικαιόχρησης. Η
διάρκεια παραχώρησης ή µίσθωσης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης
ένταξης της επένδυσης στο πρόγραµµα. Κατά συνέπεια η επιχείρηση θα πρέπει να
προσκοµίσει το απαιτούµενο 15ετές µισθωτήριο συµβόλαιο µε τους όρους που περιγράφηκαν
προηγουµένως.
β) Η κατάθεση του µισθωτηρίου συµβολαίου είναι υποχρεωτική για την πιστοποίηση των
δαπανών κτηριακών εγκαταστάσεων και επεµβάσεων που τυχόν περιλαµβάνονται στο
επιχειρηµατικό (επενδυτικό) σχέδιο. Κατά συνέπεια, η επιχείρηση θα πρέπει να προσκοµίσει το
µισθωτήριο συµβόλαιο µε την κατάθεση είτε της ενδιάµεσης έκθεσης προόδου είτε της
έκθεσης ολοκλήρωσης του έργου της προκειµένου να πιστοποιηθούν οι δαπάνες κτηριακών
εγκαταστάσεων

του

επιχειρηµατικού

σχεδίου

και

στη

συγκεκριµένη

περίπτωση

να

πιστοποιηθούν οι δαπάνες για τον ελαιοχρωµατισµό και την τοποθέτηση θερµοµονωτικών
κουφωµάτων.

15. Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου όπου το
πιστοποιητικό

πυροπροστασίας

ή

το

πιστοποιητικό

περιβαλλοντικών

επιπτώσεων έχουν λήξει, είναι επιλέξιµη για χρηµατοδότηση εφόσον έχει κάνει
αίτηση για ανανέωση;

Η επιχείρηση είναι επιλέξιµη για ένταξη εφόσον προσκοµιστεί αίτηση για ανανέωση των
πιστοποιητικών πυρασφάλειας ή/και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχουν λήξει. Όµως η
επιχείρηση είναι υποχρεωµένη σύµφωνα µε τη σελ. 41 του Οδηγού του Προγράµµατος να
προσκοµίσει µε την ολοκλήρωση του έργου της την απαιτούµενη ανανεωµένη άδεια
λειτουργίας σε ισχύ, στην οποία περιλαµβάνεται ο νέος εξοπλισµός που προµηθεύτηκε η
επιχείρηση

στο

πλαίσιο

του

έργου.

Επίσης

τα

πιστοποιητικά

πυρασφάλειας

και

περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει να είναι σε ισχύ και να µην έχουν λήξει.

16. Οι δαπάνες για κατασκευή αποθήκης είναι επιλέξιµες;

Οι δαπάνες για κατασκευή αποθήκης η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες της παραγωγικής
λειτουργίας και εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης (π.χ. αποθήκευση προϊόντων) και τους
γενικότερους σκοπούς του προγράµµατος (π.χ. η κατασκευή των παραθύρων της αποθήκης

5

να είναι µε διπλά τζάµια, η τοποθέτηση κλιµατιστικών να είναι τύπου Inverter εφόσον
τοποθετηθούν εντός της αποθήκης κλιµατιστικά) είναι επιλέξιµη.

17. Τα σήµατα ECO LABEL και EMAS µπορεί να τα αποκτήσει οποιαδήποτε
επιχείρηση;
Λιγότερο για το EMAS και περισσότερο για το ECO LABEL, η απόκτηση τους υπόκειται σε
ορισµένους περιορισµούς ως προς το εύρος των δραστηριοτήτων που µπορούν να
πιστοποιηθούν µε τα εν λόγω συστήµατα. Για περισσότερες πληροφορίες οι επιχειρήσεις
µπορούν να επικοινωνούν µε τις παρακάτω διευθύνσεις :

1. Εθνικός Αρµόδιος Φορέας στην Ελλάδα για το Κοινοτικό Σύστηµα
Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΕΧΩ∆Ε)
Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων και Ε. Ένωσης
Αµαλιάδος 17, 112 51 Αθήνα
Tηλ: (21 0) 6411717, 2131515681
Fax: (21 0) 6434470
∆ιαδικτυακός τόπος : www.minenv.gr & www.ypeka.gr

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το EMAS υπάρχουν στην ιστοσελίδα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas

2. Εθνικός Αρµόδιος Φορέας στην Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα
(ECOLABEL)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΕΧΩ∆Ε)
ΠΕΡΠΑ - ΑΣΑΟΣ
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα
Τηλ.: (21 0) 86 46 939
Fax : (21 0) 86 76 772
∆ιαδικτυακός τόπος : www.ypeka.gr (Πεδίο Οριζόντια θέµατα)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ECOLABEL υπάρχουν στην ιστοσελίδα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
http://www.europa.eu.int/comm/environment/ecolabel

18. Μία επιχείρηση που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη και παραρτήµατα στο Ηράκλειο
και στην Λάρισα µπορεί να υποβάλλει πρόταση και για τρία µέρη;
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Σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος η επιχείρηση δεν µπορεί να υποβάλλει και για τρία
µέρη. Μπορεί να υποβάλλει µόνο µία πρόταση και για ένα τόπο υλοποίησης

19. Ο κανόνας De minimis ισχύει για τις συνδεδεµένες και συνεργαζόµενες
επιχειρήσεις µε την επιχείρηση που θα υποβάλλει πρόταση;
Ο κανόνας De miminis ισχύει για όλες τις συνδεδεµένες και συνεργαζόµενες (βλέπε ορισµό
των ΜΜΕ σύµφωνα µε τον Καν. 800/2008) επιχειρήσεις µε την επιχείρηση που θα υποβάλλει
αίτηση υπαγωγής στο πρόγραµµα. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι πολύ
προσεκτικές στην συµπλήρωση του σχετικού πίνακα στην ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης
καθώς και στα στοιχεία της Υ∆ που θα προσκοµίσουν για τις ενισχύσεις De minimis που έλαβε
η επιχείρηση στην τελευταία τριετία.

20. Μία

επιχείρηση

µπορεί

να

υποβάλλει

προϋπολογισµό

µεγαλύτερο

από

200.000,00 €;
Στο σχετικό πίνακα του εντύπου υποβολής που θα συµπληρώσει ηλεκτρονικά η επιχείρηση το
σύνολο του αιτούµενου προϋπολογισµού του έργου δεν µπορεί να υπερβαίνει τις
€200.000,00.

21. Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας που να περιλαµβάνει το
νέο εξοπλισµό κατά την ολοκλήρωση του έργου;
Σύµφωνα µε τη σελ. 41 του Οδηγού Προγράµµατος κατά την ολοκλήρωση του φυσικού και
οικονοµικού η αντικειµένου του έργου της η επιχείρηση θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει
άδεια λειτουργίας που να περιλαµβάνει το σύνολο του εξοπλισµού που προµηθεύτηκε στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου της. Η εν λόγω υποχρέωση αποτελεί µεταξύ των άλλων βασική
προϋπόθεση για την παραλαβή του έργου της επιχείρησης από τον ΕΦΕΠΑΕ.

22. Η κατασκευή ιστοσελίδας είναι επιλέξιµη;

Όχι δεν είναι επιλέξιµη στο παρόν πρόγραµµα η δαπάνη κατασκευής ιστοσελίδας.

23. Μία επιχείρηση που έχει αρνητικά κέρδη (ζηµίες) είναι επιλέξιµη για το
πρόγραµµα ή θεωρείται προβληµατική;

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής µίας επιχείρησης στο πρόγραµµα είναι να µην
είναι προβληµατική. Ο ορισµός της προβληµατικής επιχείρησης παρατίθεται αναλυτικά στο
παράρτηµα ΙΙ του Οδηγού Προγράµµατος. Εφόσον η επιχείρηση δεν είναι προβληµατική τότε
δύναται να είναι επιλέξιµη για να ενταχθεί στο πρόγραµµα εφόσον ικανοποιεί όλα τα κριτήρια
συµµετοχής που περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράµµατος.
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24. Εφόσον η επιχείρηση δεν ικανοποιεί το κριτήριο του µεγέθους από 0 έως 50
άτοµα αλλά ικανοποιεί το κριτήριο του κύκλου εργασιών είναι επιλέξιµη;

Όχι δεν είναι επιλέξιµη. Σύµφωνα µε τη σελ. 12 του Οδηγού Προγράµµατος επιλέξιµοι
θεωρούνται όλοι οι τύποι µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου
3 του ορισµού ΜΜΕ του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 800/2008 που κατά τη χρήση του
2009 και την προηγούµενη αυτής χρήση 2008 απασχολούσαν 0 έως 50 άτοµα µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας (εκφραζόµενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) και το όριο του
κύκλου εργασιών ή εκείνο του συνόλου του ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ
(για τον ορισµό της ΜΜΕ βλ. Παράρτηµα Ι του Οδηγού του Προγράµµατος).

25. Μία επιχείρηση η οποία λειτουργεί από το 2000 µε τη µορφή της Ο.Ε. και το
2009 µετατρέπεται σε Α.Ε. είναι επιλέξιµη για χρηµατοδότηση;

Είναι επιλέξιµη για χρηµατοδότηση εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας στη νέα νοµική µορφή
β) στο καταστατικό της επιχείρησης αναφέρεται σαφώς ότι η Α.Ε. προέρχεται από την Ο.Ε.
και ότι αναλαµβάνει καθολικά το σύνολο των υποχρεώσεων της Ο.Ε. ενώ επίσης εισφέρεται
στην Α.Ε. το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Ο.Ε.
γ) οι εταίροι της Ο.Ε. είχαν κατά την µετατροπή και καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου µέχρι
και σήµερα, πλειοψηφικό ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου στην Α.Ε.
δ) η Α.Ε. διατηρεί το ίδιο αντικείµενο µε την Ο.Ε.(ή και προσθήκη συναφούς αντικειµένου).

26. Μία επιχείρηση η οποία ήταν ατοµική από το 2004 έως το 2009 και το 2009
λόγω συνταξιοδότησης του ιδιοκτήτη µεταβιβάστηκε στον υιό του είναι
επιλέξιµη ;

Είναι επιλέξιµη για χρηµατοδότηση εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας στην νέα ονοµασία
β) υπάρχει µε βάση συµβολαιογραφική πράξη/ιδιωτικό συµφωνητικό µεταβίβαση της
επιχείρησης και παραστατικά πώλησης παγίων στοιχείων
γ) υπάρχει διατήρηση του ιδίου αντικειµένου
δ) υπάρχει καθολική ανάληψη όλων των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από το νέο ιδιοκτήτη
της επιχείρησης.

27. Μία επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2006 ως Ο.Ε. µε βιβλία Β’ κατηγορίας και τον
Ιούνιο του 2009 έχει µετατραπεί σε Α.Ε. µε βιβλία Γ’ κατηγορίας και µε χρήση
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από 1/6/2009 έως 30/6/2010 ποια οικονοµικά στοιχεία θα προσκοµίσει
προκειµένου να είναι επιλέξιµη; Πως θα γίνει ο υπολογισµός των οικονοµικών
στοιχείων;

Θα προσκοµίσει τα ισοζύγια από 1/6/2009 έως 31/12/2009. Ο υπολογισµός των κερδών προ
φόρων και αποσβέσεων θα γίνει αναλογικά. Ο υπολογισµός του κύκλου εργασιών είναι απλός
για τη χρήση 2009 (πρόσθεση στοιχείων από 1/1/2009 έως 1/6/2009 µε τα στοιχεία από
1/6/2009 έως και 31/12/2009).

28. Mία επιχείρηση που έχει µη επιλέξιµο ΚΑ∆ τα έτη 2007 και 2008 και επιλέξιµο
ΚΑ∆ το 2009 είναι επιλέξιµη;

Όχι δεν είναι επιλέξιµη. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει επιλέξιµο ΚΑ∆ και τις τρεις τελευταίες
διαχειριστικές χρήσεις

29. Μία επιχείρηση που είχε επιλέξιµο ΚΑ∆ στα έτη 2007 και 2008 διαφορετικό από
το 2009 όπου έκανε µεταβολή σε ΚΑ∆ επίσης επιλέξιµο είναι επιλέξιµη για
χρηµατοδότηση;

Είναι επιλέξιµη για χρηµατοδότηση. Στο επιχειρηµατικό σχέδιο θα πρέπει να είναι εµφανής η
µεταποιητική

δραστηριότητα

που

θα

ενισχυθεί.

Σε

κάθε

περίπτωση

η

αξιολόγηση/βαθµολόγηση των κριτηρίων θα γίνει µε βάση την αιτούµενη για χρηµατοδότηση
δραστηριότητα της επιχείρησης.

30. Η έννοια της συνδεδεµένης και συνεργαζόµενης ισχύει και για το φυσικό
πρόσωπο;

Σύµφωνα µε τον καν. 800/2008 της Ε.Ε. που αναλύεται στο παράρτηµα Ι του Οδηγού
Προγράµµατος

σε

ορισµένες

περιπτώσεις

ισχύει

η

έννοια

της

συνδεδεµένης

και

συνεργαζόµενης και για τα φυσικά πρόσωπα. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
συµπληρώσουν µε τη δέουσα προσοχή τους σχετικούς πίνακες στην υποβολή της πρότασης
καθώς και την Υ.∆. που αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ του καν. 800/2008 της Ε.Ε.

31. Εφόσον µία επιχείρηση επιλέξει να αγοράσει τον εξοπλισµό µε Leasing τι θα
πρέπει να προσκοµίσει;

Σύµφωνα µε τη σελ. 19 του Οδηγού του Προγράµµατος, είναι επιλέξιµη η αγορά
εξοπλισµού µε Leasing εφόσον η σχετική σύµβαση µεταξύ της Τράπεζας και της επιχείρησης
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έχει ολοκληρωθεί µε την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και η κυριότητα του
εξοπλισµού έχει περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης (επιχείρηση).
Πέρα από τη σύµβαση µε την Τράπεζα η επιχείρηση µε τη λήξη του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου του έργου της, θα πρέπει να προσκοµίσει για την πιστοποίηση των
σχετικών δαπανών τα απαραίτητα παραστατικά (µισθώµατα, τιµολόγια, εξοφλητικές
αποδείξεις, παραστατικά εξόφλησης κλπ) καθώς επίσης βεβαίωση της Τράπεζας στην οποία θα
βεβαιώνεται η λύση της σύµβασης και ότι η κυριότητα του εξοπλισµού περιέρχεται στην
επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση η πιστοποίηση των δαπανών αγοράς παγίων µε
Leasing θα γίνει µόνο στην ολοκλήρωση του έργου και όχι ενδιάµεσα και υπό την
προϋπόθεση της απόκτησης της κυριότητας των παγίων από την επιχείρηση.

32. Είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για εγκατάσταση ΑΠΕ;

Σύµφωνα µε τη σελ. 17 του Οδηγού του Προγράµµατος είναι επιλέξιµη η εγκατάσταση
εξοπλισµού µε χρήση ΑΠΕ. Σηµειώνεται ότι οι δαπάνες για εγκατάσταση µικρής κλίµακας
Α.Π.Ε. δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 75% του προϋπολογισµού του έργου. Ειδικότερα,
όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η ηλεκτρική ισχύς της υπό ένταξη
εγκατάστασης

από

ΑΠΕ

δεν µπορεί

να

υπερβαίνει

το

άθροισµα

των

ηλεκτρικών

καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει από την ηλεκτροµηχανολογική µελέτη
της εγκατάστασης στην οποία εγκαθίσταται η υπό ένταξη εγκατάσταση από ΑΠΕ
Σε κάθε περίπτωση δεν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για εγκατάσταση ΑΠΕ µε σκοπό
την πώληση της παραγόµενης ενέργειας στη ∆ΕΗ. Μη τήρηση της σχετικής
υποχρέωσης ακόµη και µετά την ολοκλήρωση του έργου δύναται να επιφέρει
απένταξη του έργου από το πρόγραµµα.

33. Είναι επιλέξιµη η συσκευασία αγροτικών προϊόντων που ανήκει στον ΚΑ∆
82.92;

∆εν είναι επιλέξιµες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ΚΑ∆ 82.92.10.01,
82.92.10.02, 82.92.10.03, 82.92.10.04.
Επίσης δεν είναι επιλέξιµες οι οµάδες γεωργικών/αγροτικών προϊόντων που περιγράφονται
αναλυτικά στο παράρτηµα ΙΙΙ (σελ. 65-76) του Οδηγού του Προγράµµατος.

34. Mία επιχείρηση της οποίας η τρίτη χρήση ολοκληρώνεται στις 30/6/2010 είναι
επιλέξιµη;
Όχι δεν είναι επιλέξιµη καθώς µέχρι την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης
(καταληκτική ηµεροµηνία 18/6/2010) οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τρείς πλήρεις
διαχειριστικές χρήσεις.
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35. Είναι επιλέξιµη η προµήθεια πετρελαιοκίνητου κλάρκ ή µόνο τα ηλεκτροκίνητα
κλάρκ που έχουν περιβαλλοντικό χαρακτήρα είναι επιλέξιµα; Tα κλάρκ είναι
εξοπλισµός ή µεταφορικό µέσο;

Τα κλάρκ είναι µεταφορικά µέσα. Επίσης τα ηλεκτροκίνητα κλάρκ εξυπηρετούν το γενικό
σκοπό του προγράµµατος ενώ τα πετρελαιοκίνητα δεν τον εξυπηρετούν. Κατά συνέπεια
επιλέξιµη είναι µόνο η αγορά ηλεκτροκίνητου κλάρκ.

36. Οι δαπάνες για την συγγραφή της πρότασης θεωρούνται επιλέξιµες πριν την
υποβολή της πρότασης;

Όχι, οι δαπάνες για τη συγγραφή της πρότασης δεν θεωρούνται επιλέξιµες εφόσον
υλοποιήθηκαν πριν την υποβολή της πρότασης.

37. Ποιες θεωρούνται µη επιλέξιµες δαπάνες πριν την υποβολή της πρότασης;

Όλες οι δαπάνες που έχει υλοποιήσει η επιχείρηση πριν την υποβολή της πρότασης όπως π.χ.
έκδοση τιµολογίου, έκδοση επιταγής, έκδοση δελτίου αποστολής, µερική/ολική εξόφληση
τιµολογίου.

38. Aν η οικονοµική χρήση δεν ξεκινά από 01.01 µπορεί να συµµετάσχει η
εταιρεία?
Η εταιρεία θα µπορούσε να συµµετάσχει µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως π.χ. αν είναι
συνέχεια άλλης επιχείρησης (π.χ. λόγω µετατροπής νοµικής µορφής – βλέπε ερωτήσεις 25 &
26) ή να έχει κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της
πρότασης λόγω ενδιάµεσων χρήσεων (π.χ. από 1/6/… έως 1/6/…) οι οποίες αναφέρονται
πάνω στα φορολογικά έντυπα. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει λεπτοµερής έλεγχος των
στοιχείων και δεδοµένων της επιχείρησης.

39. Αν µία επιχείρηση είναι και µεταποιητική και εµπορική παίζει ρόλο που
δηλώνεται το µεγαλύτερο ύψος εισοδηµάτων;

Εφόσον η επιχείρηση είναι µεταποιητική και εµπορική τότε εφόσον η µεταποιητική της
δραστηριότητα είναι επιλέξιµη και εµφανίζεται στις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, η
επιχείρηση είναι επιλέξιµη για να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο που αφορά αποκλειστικά στη
µεταποιητική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως εάν τα µεγαλύτερα έσοδα προέρχονται από την
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εµπορία. Τα οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης έχουν σηµαντικό ρόλο στην αξιολόγηση των
οικονοµικών κριτηρίων.

40. Στο παράρτηµα πέντε (παράρτηµα V) του Οδηγού του Προγράµµατος ποιες
εταιρείες υπάγονται;

Υπάγονται οι πολύ µικρές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τον Καν. 800/2008 της Ε.Ε. που είναι
εγκατεστηµένες σε περιοχές ΟΠΑΑΧ και για τις οποίες ισχύουν συγκεκριµένα κριτήρια
προκειµένου να είναι επιλέξιµες για το πρόγραµµα.

41. Πώς θα γίνει η υποβολή αιτήσεων του προγράµµατος. Αν υποβάλλουν όλοι µαζί
θα υπάρξει πρόβληµα;

Η αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας υποβολής των προτάσεων περιγράφεται λεπτοµερώς
στη σελ. 24-26 του Οδηγού του Προγράµµατος. Σε περίπτωση που όλοι οι υποψήφιοι
υποβάλλουν την πρότασή τους την ίδια µέρα έχει ληφθεί µέριµνα για την αποφυγή
προβληµάτων στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.

42. Ο επιλέξιµος ΚΑ∆ µπορεί να έχει δηµιουργηθεί εντός του 2010;

Oχι, καθώς η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει επιλέξιµο ΚΑ∆ στη δραστηριότητά της και στις
τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις.

43. Η άδεια λειτουργίας θα πρέπει να είναι διαθέσιµη πριν την Αίτηση Υπαγωγής, ή
αρκεί να έχουν κατατεθεί τα απαιτούµενα χαρτιά για την έκδοσή της;

Η άδεια λειτουργίας πρέπει να έχει κατατεθεί κατά την υποβολή της πρότασης. Εφόσον η
επιχείρηση έχει υποβάλλει αίτηση αναθεώρησης θα πρέπει να προσκοµίσει την αίτηση για
ανανέωση κατά την υποβολή της πρότασης.
Αυτό όµως που έχει υποχρέωση η επιχείρηση σύµφωνα µε τη σελ. 41 του Οδηγού του
Προγράµµατος είναι προκειµένου το έργο να παραληφθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ να προσκοµίσει
κατά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου της άδεια
λειτουργίας σε ισχύ που να περιλαµβάνει το σύνολο του εξοπλισµού που προµηθεύτηκε στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου της.

44. Το πλαφόν των €70.000 ισχύει για το σύνολο των κωδικών που θα προµηθευτεί
κάποιος από τον ίδιο κατασκευαστή, ή ισχύει για κάθε κωδικό αντίστοιχα;
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Επιλέξιµη είναι η δαπάνη επί της προσφοράς του Κατασκευαστή ή του
Ενδιάµεσου προµηθευτή;

Το πλαφόν των 70.000 ευρώ που αναφέρεται στη σελ. 17 του Οδηγού του Προγράµµατος
ισχύει για κάθε δαπάνη που η καθαρή αξία του τιµολογίου είναι πάνω από €70.000,
ανεξαρτήτως προµηθευτή.
Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες του ενδιάµεσου προµηθευτή µόνο εφόσον προσκοµιστεί επίσηµη
βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι είναι επίσηµος αντιπρόσωπος καθώς επίσης και τα
παραστατικά πώλησης από τον κατασκευαστικό οίκο προς τον προµηθευτή. Κατά συνέπεια
όταν µία επιχείρηση υποβάλλει προσφορά από προµηθευτή και όχι από κατασκευαστικό οίκο
για µηχάνηµα πάνω από 70.000 ευρώ καθαρής αξίας θα πρέπει να γνωρίζει ότι κατά την
πιστοποίηση του µηχανήµατος θα ζητηθούν τα παραπάνω έγγραφα/παραστατικά.

Είναι λοιπόν χρήσιµο τα εν λόγω έγγραφα εφόσον δύναται η επιχείρηση, να υποβληθούν κατά
την υποβολή της πρότασης προκειµένου η επιχείρηση να γνωρίζει εξ αρχής την επιλεξιµότητα
της εν λόγω δαπάνης.

45. Τι ορίζεται ως «διασκευασµένο µεταφορικό µέσο»; Μόνο τα διασκευασµένα
µεταφορικά µέσα είναι επιλέξιµα τελικά στο πρόγραµµα;

α) Τα διασκευασµένα µεταφορικά µέσα είναι ειδικά οχήµατα για την µεταφορά αποβλήτων
που

απαιτούν

συγκεκριµένες

προδιαγραφές

και

τροποποιήσεις

στο

εσωτερικό

του

µεταφορικού µέσου(όχι επιβατικού).
β) Σύµφωνα µε τον αντικειµενικό σκοπό και τον Οδηγό του Προγράµµατος επιλέξιµα είναι τα
µεταφορικά οχήµατα (πλην επιβατικών) εντός και εκτός επιχείρησης, όχι µόνο τα
διασκευασµένα, αλλά και αυτά τα οποία εξυπηρετούν το γενικό στόχο του προγράµµατος.

46. Το πλαφόν των €5.000 υφίσταται µόνο για το την Αµοιβή διαχείρισης και
παρακολούθησης του έργου ή για το σύνολο των συµβουλευτικών υπηρεσιών;

Σύµφωνα µε τη σελ. 19 του Οδηγού του προγράµµατος το πλαφόν των €5.000 υφίσταται
µόνο για την Αµοιβή του συµβούλου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης και
διοίκησης του έργου.

47. Στις δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης και
διοίκησης του έργου ανήκει και η δαπάνη για την υποβολή της πρότασης;
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Ναι, η δαπάνη για την υποβολή της πρότασης περιλαµβάνεται στις δαπάνες υποστήριξης,
οργάνωσης και διοίκησης του έργου οι οποίες σηµειωτέον δεν µπορούν να υπερβούν το ποσό
των €5.000 στον προϋπολογισµό του έργου.

48. Ισχύει κάποιο ανώτατο όριο ποσού για την πιστοποίηση των διαχειριστικών
συστηµάτων;

Σύµφωνα µε τους πίνακες του εντύπου υποβολής που υπάρχει στο τέλος του Παραρτήµατος
του Οδηγού του Προγράµµατος οι δαπάνες πιστοποίησης των διαχειριστικών συστηµάτων δεν
θα πρέπει να υπερβαίνουν το 10% του προϋπολογισµού του έργου και ταυτόχρονα το ύψος
των €15.000.

49. Είναι επιλέξιµοι για χρηµατοδότηση οι συνεταιρισµοί;

Όχι δεν είναι επιλέξιµοι για χρηµατοδότηση οι συνεταιρισµοί. Οι επιλέξιµες µορφές
επιχειρήσεων περιγράφονται λεπτοµερώς στη σελ. 12 του Οδηγού του Προγράµµατος.

50. Επιχείρηση µε επιλέξιµο ΚΑ∆ µεταποίησης και άδεια λειτουργίας που εµφανίζει
όλα της τα έσοδα από εµπόριο για εξυπηρέτηση φορολογικών σκοπών είναι
επιλέξιµη εφόσον όλες οι δαπάνες του επιχειρηµατικού σχεδίου της είναι για
την µεταποίηση?

Για τον έλεγχο της µεταποιητικής της δραστηριότητας η επιχείρηση πρέπει να προσκοµίσει
όλα τα αναγκαία στοιχεία (ΚΑ∆, µεταβολές ΚΑ∆, άδεια λειτουργίας, συµπλήρωση πεδίων
σχετικά µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης, τυχόν τιµολόγια πώλησης και αγοράς πρώτων
υλών, αποσβέσεις παγίων, κ.λ.π.). Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση θα πρέπει να προχωρήσει
σε τροποποιήσεις προκειµένου να αποτυπώνεται η πραγµατική οικονοµική και φορολογική
της εικόνα. Εφόσον οι επιλέξιµοι ΚΑ∆ αναγράφονται στα φορολογικά έντυπα και έχουν
προσκοµιστεί τα αναγκαία οικονοµικά και µη στοιχεία για τη µεταποιητική δραστηριότητα η
επιχείρηση δύναται να ικανοποιεί τους όρους συµµετοχής στο πρόγραµµα. Όµως στην
αξιολόγηση των κριτηρίων τα στοιχεία που συµπληρώνονται και αξιολογούνται είναι αυτά που
αναγράφονται στα φορολογικά έντυπα.

51. Για τον υπολογισµό του κριτηρίου που αφορά στη µεταβολή του κύκλου
εργασιών σε σχέση µε τις πωλήσεις σε µία µεταποιητική επιχείρηση που έχει
έσοδα και από παροχή υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη µεταποιητική
δραστηριότητα µπορούµε να τα λάβουµε υπόψη στον υπολογισµό των
πωλήσεων;
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Όχι δεν µπορούµε να τα λάβουµε υπόψη. Θα ληφθούν υπόψη για τις πωλήσεις µόνα τα έσοδα
των πωλήσεων όπως απεικονίζονται στα σχετικά φορολογικά έντυπα και δικαιολογητικά που
θα προσκοµίσει η επιχείρηση. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών θα ληφθούν υπόψη για την
ικανοποίηση του κριτηρίου του υποβαλλόµενου προϋπολογισµού σε σχέση µε το συνολικό
κύκλο εργασιών καθώς και για τον υπολογισµό του κύκλου εργασιών της επιχείρησης στο εν
λόγω κριτήριο.

52. Επιχείρηση κατασκευής επίπλων αµιγώς µεταποιητική, στην άδεια λειτουργία
της αναφέρεται ο µεταποιητικός ΚΑ∆, τα έσοδά της από τα διαθέσιµα Ε3 της
τελευταίας τριετίας είναι από πώληση προϊόντων αλλά στην έναρξή της στην
∆ΟΥ ο κωδικός δραστηριότητας είναι εµπορικός. Μπορεί να ενταχθεί στο
πρόγραµµα, όπου κανονικά ανήκει, βάσει του ΚΑ∆ στην άδεια λειτουργίας της
και των εσόδων της;
Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράµµατος η επιχείρηση είναι επιλέξιµη
για την υποβολή πρότασης εφόσον έχει επιλέξιµο ΚΑ∆ 2008 και στις τρεις τελευταίες πλήρεις
δωδεκάµηνες διαχειριστικές χρήσεις.
53. Στα κέρδη των επιχειρήσεων λαµβάνεται υπόψη η περαίωση;
Όχι δεν λαµβάνεται υπόψη

54. Είναι υποχρεωτικό για την επιχείρηση να προχωρήσει σε δαπάνες ΑµεΑ;
Σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος η επιχείρηση στην Υ.∆.Ν1599/86 δηλώνει
υπεύθυνα ότι διαθέτει/θα µεριµνήσει για την ύπαρξη κατάλληλων υποδοµών για ΑµΕΑ.
Συνεπώς µία επιχείρηση εφόσον δε διαθέτει είναι υποχρεωµένη να προβεί σε δαπάνες για τα
ΑµεΑ σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον Οδηγό του Προγράµµατος.

55. Στο κριτήριο «Μεταβολή του συνολικού κύκλου εργασιών σε σχέση µε τις
Πωλήσεις» ως πωλήσεις σε µία µικτή επιχείρηση λαµβάνονται οι πωλήσεις από
µεταποίηση ή και οι πωλήσεις από εµπορεύµατα και υπηρεσίες.

Λαµβάνονται υπόψη µόνο οι πωλήσεις από παραγωγική δραστηριότητα (παραγωγή
προϊόντων, υποπροϊόντων).

56. Εφόσον η επένδυσή µου θα υλοποιηθεί στη Λάρισα µπορώ να υποβάλλω την
πρότασή µου και τα δικαιολογητικά στην Αθήνα;
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον Οδηγό του Προγράµµατος η επιχείρηση είναι
υποχρεωµένη να υποβάλλει την πρότασή της µετά την ηλεκτρονική υποβολή στον τόπο
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υλοποίησης της επένδυσης (Λάρισα) και στο σηµείο που έχει ήδη επιλέξει (από αυτά που
αναγράφονται στο Νοµό Λάρισας) στον εν λόγω τόπο στο ηλεκτρονικό σύστηµα υποβολής
προτάσεων.

57. Πόσες φορές υποβάλλω τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον Οδηγό του
Προγράµµατος;
Αφού υποβληθεί ηλεκτρονικά η πρόταση ο υποψήφιος δικαιούχος αποστέλλει/προσκοµίζει έως
και επτά µέρες το αργότερο από την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της
πρότασης τα δικαιολογητικά εις διπλούν (καλό είναι µέσα στο φάκελο να υπάρχει και ένα
αντίγραφο της πρότασης που κατατέθηκε ηλεκτρονικά).

Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει στο εξώφυλλο το διακριτικό πίνακα-ένδειξη που θα εκτυπώνει
ο υποψήφιος από το σύστηµα και αναφέρεται στη σελ. 26 του Οδηγού του Προγράµµατος.

58. Μία πολύ µικρή µεταποιητική επιχείρηση, που θέλει να ενταχθεί στο
πρόγραµµα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» ανήκει σε δήµο ΟΠΑΑΧ µε πληθυσµό
κάτω από 3.000 κατοίκους, υποβάλλει προϋπολογισµό µικρότερο από 200.000
ευρώ και ανήκει σε κλάδο που δεν εντάσσεται στον πίνακα δραστηριοτήτων που
χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, είναι επιλέξιµη για χρηµατοδότηση;
Ναι, είναι επιλέξιµη για χρηµατοδότηση στο πρόγραµµα της Πράσινης Επιχείρησης αφού δεν
εκπληρώνεται το τρίτο κλαδικό κριτήριο.

59. Για να κριθεί µη επιλέξιµη µια πολύ µικρή µεταποιητική επιχείρηση σε σχέση µε
την εφαρµογή των κριτηρίων διαχωρισµού για µη γεωργούς πρέπει να ικανοποιεί
έστω και ένα από

τα

κριτήρια ή σωρευτικά το σύνολο των κριτηρίων που

αναφέρονται στον Κανονισµό (δηµ. ∆ιαµέρισµα <3.000 κατοίκους και π/υ
<300.000 ευρώ και δραστηριότητα χρηµατοδοτούµενη από το ΕΓΤΑΑ);

Για την απόφαση της επιλεξιµότητας πρέπει να υπάρχει συνδυαστική εφαρµογή των
κριτηρίων. Συγκεκριµένα όταν µια παρέµβαση (επένδυση) εκπληρώνει και τα τρία κριτήρια
(δηµ.

∆ιαµέρισµα<3000

κατοίκους

και

π/υ<300.000

ευρώ

και

δραστηριότητα

χρηµατοδοτούµενη από το ΕΓΤΑΑ) τότε εντάσσεται στις χρηµατοδοτήσεις του ΕΓΤΑΑ και
όχι του ΕΤΠΑ. Αν έστω και ένα κριτήριο δεν εκπληρώνεται τότε µπορεί να χρηµατοδοτηθεί
από το ΕΤΠΑ και εν προκειµένου από το πρόγραµµα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010».
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60. Μία µεταποιητική επιχείρηση η οποία έχει επιλέξιµο ΚΑ∆ τις τελευταίες τρεις
διαχειριστικές χρήσεις, µπορεί να κάνει επένδυση σε επίσης επιλέξιµο ΚΑ∆ τον
οποίο όµως απέκτησε το 2010;

Με βάση τον Οδηγό του προγράµµατος και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι
επιχειρήσεις προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν από το παρόν πρόγραµµα, δεν είναι επιλέξιµη
η επένδυση στην περίπτωση αυτή. Θα πρέπει ο ΚΑ∆ να έχει αποκτηθεί το αργότερο έως τις
31/12/2009.
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