ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013
ΜΕΤΡΟ 2.3: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του Μέτρου είναι η υποστήριξη των επενδύσεων στον τομέα μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν στις παρακάτω δράσεις, για επενδύσεις στον τομέα της
μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας:
Δράση 1. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης
Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή ίδρυση μονάδων
και εγκαταστάσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων και στην ελαφριάς μορφής
μεταποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη
Δράση 2. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας
Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό
εγκαταστάσεων εμπορίας
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες ατομικές επιχειρήσεις ή Νομικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ κτλ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης
και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων
Οι ενισχύσεις παρέχονται σε δικαιούχους των οποίων:

Μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα,

Παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ιδίας τους συμμετοχής.

Δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση σε άλλη Υπηρεσία ή φορέα για το σύνολο ή
μέρος του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου,

Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κατευθυντήριες γραμμές της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2008/C 84/06

Οι επιχειρήσεις λειτουργούν νόμιμα έχοντας στην επωνυμία τους άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητά
τους.

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ


Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: Από 5 Μαρτίου 2012 έως 15 Ιουλίου 2012



Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων: Καθορίζεται στην απόφαση ένταξης του επενδυτικού σχεδίου,
η διάρκεια της οποίας συναρτάται από το κόστος και από τα ειδικά χαρακτηριστικά που μπορούν να
επηρεάσουν την διάρκεια του χρόνου υλοποίησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη και σε κάθε
περίπτωση την 31.12.2015
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ποσοστό επιχορήγησης:
Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις: 50% για την Ανατ. Μακεδονία - Θράκη και 60% για την Θάσο
Μεσαίες επιχειρήσεις: 50% για την Ανατ. Μακεδονία - Θράκη και 60% για την Θάσο




Ίδια συμμετοχή: Τουλάχιστον 5% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 01.07.2007 και μέχρι την υποβολή της αίτησης στο πλαίσιο της
παρούσας απόφασης, μπορούν να προσμετρηθούν στην απαιτούμενη ίδια συμμετοχή, εφόσον
διαπιστώνεται η εξόφλησή τους.
Προϋπολογισμοί έργων: Από 20.000 € - 5.000.000 €

ΕΙΔΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ













Ίδρυση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων μεταποίησης, στοχεύοντας ιδίως σε παραγωγή προϊόντων
υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, διασφάλιση της υγιεινής
και του περιβάλλοντος, παραγωγή ή εμπορία νέων προϊόντων, εφαρμογή νέων τεχνολογιών, ανάπτυξη
καινοτόμων μεθόδων παραγωγής.
Επέκταση, εξοπλισμός και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης, επιδιώκοντας ιδίως τη
βελτίωση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των αποθηκευτικών χώρων πρώτης ύλης και τελικού
προϊόντος, το σύστημα διακίνησης με σύγχρονο απογραφικό έλεγχο και μηχανογραφική υποστήριξη για
την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος μέχρι τον τελικό καταναλωτή.
Επεξεργασία υπολειμμάτων αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στην
απομάκρυνση από τα ιχθυάλευρα ή τα ιχθυέλαια διοξύνης ή άλλων επιβλαβών ουσιών για την ανθρώπινη
υγεία.
Ελαφριάς μορφή μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη, με την εγκατάσταση
κατάλληλου εξοπλισμού και εφαρμογή πρακτικής σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς,
αξιοποιώντας τα στοιχεία φρεσκάδας των αλιευμάτων και εισάγοντας στο κύκλωμα εμπορίας προϊόντα
επεξεργασμένα και με ταυτότητα.
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων εμπορίας προϊόντων προερχόμενων κυρίως από τοπικές
εκφορτώσεις και υδατοκαλλιέργεια, (συσκευαστήρια, κέντρα αποστολής και εξυγίανσης οστράκων,
ψυκτικοί ή/και αποθηκευτικοί χώροι), για τη βελτίωση της ποιότητας, της υγιεινής και της εμπορικής
παρουσίασης του προϊόντος.
Εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και τρόπων συσκευασίας και στην
αξιοποίηση παραδοσιακών συνταγών.
Ανάπτυξη χώρων άμεσης εμπορίας για την πώληση και ενημέρωση του καταναλωτή, καθώς και για την
ενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών προϊόντων.
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

Αγορά οικοπέδου, για την ίδρυση νέας ή την επέκταση υφιστάμενης μονάδας μεταποίησης, τυποποίησης,
επεξεργασίας, συσκευασίας, εμπορίας, μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της
επένδυσης κατά την ένταξη, (πλην Τεχνικών και απρόβλεπτων εξόδων).

Δαπάνες για την καθαίρεση υπερκείμενων στην εδαφική έκταση κατασκευών – εγκαταστάσεων μέχρι 5%

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, σε ποσοστό έως 5%

Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός βιομηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών ή βοηθητικών
εγκαταστάσεων.

Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων

Δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων

Ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για επιχειρήσεις στα απομακρυσμένα νησιά.

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Αγορά μέσων μεταφοράς

Εργαστηριακός εξοπλισμός

Εξοπλισμός γραφείων και χώρων προσωπικού

Προμήθεια λογισμικού και λογισμικού αναβάθμισης

Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων

Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης,
αυτοέλεγχου και σήμανσης-πιστοποίησης προϊόντων, σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα
ποιότητας.

Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης

Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα, σε ποσοστό έως 10%
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαιούχοι που έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 και μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, αυτές μπορούν να συμπεριληφθούν και να θεωρηθούν
επιλέξιμες, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης και εφόσον το
προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο ενταχθεί στις διατάξεις της παρούσας
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ










Εργασίες επισκευής και συντήρησης υπαρχόντων εξοπλισμών και εγκαταστάσεων.
Εργασίες πράσινου και διακόσμησης.
Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμών.
Λειτουργικά έξοδα.
Η μεταβίβαση της κυριότητας μίας επιχείρησης.
Συμβολαιογραφικά έξοδα, τέλη, φόροι κλπ.
Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έξοδα
συναλλάγματος, συναλλαγματικές διαφορές)
Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών διαδικασιών.
Οιαδήποτε εγκατάσταση-εργασία που αφορά στην άσκηση λιανικού εμπορίου.
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