Μέτρο 3.4.4 – «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
του α’ κύκλου αξιολόγησης: 23.10.2017 & ώρα 12.00
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων του α’ κύκλου αξιολόγησης: 18.01.2018 & ώρα 14.00

Υπαγόμενες Πράξεις
Παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,
και αφορούν στα παρακάτω Είδη Πράξεων:
-Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
-Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.
- Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Μεταποίηση των υποπροϊόντων.
- Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
- Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.
Επισημαίνεται ότι, το τελικό προϊόν πρέπει να υπάγεται στο Παράρτημα I της Σ.Λ.Ε.Ε.
Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν με ενέργειες, όπως :
 Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης
 Επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.
 Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.
Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν στην
προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνει :
- τον τεμαχισμό σε φιλέτα,
- τη συσκευασία,
- την κονσερβοποίηση,
- την κατάψυξη,
- το κάπνισμα,
- το αλάτισμα,
- το μαγείρεμα,
- τη διατήρηση σε ξίδι,
- την αποξήρανση, ή
- την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο

Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
1. Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας είναι :
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που
έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που
τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ.
2. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους :
(i) των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα,
(ii) που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή,
(iii) που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό
Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης,
(iv) των οποίων οι επιχειρήσεις
διαθέτουν (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) εγκαταστάσεις
μεταποίησης.
Ενισχύσεις δεν παρέχονται σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις που οι
άδειές τους έχουν εκδοθεί στο όνομα άλλης επιχείρησης, η οποία είναι και υπεύθυνη για την
τήρηση των όρων τους.
(v) οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1
στοιχείο α) έως γ του άρθρου 10 του Καν.508/2014 και συνοδεύονται από την ενυπόγραφη
δήλωση του αιτούντα επιχειρηματία, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου
(Υπόδειγμα 6Α Υπεύθυνης Δήλωσης).

Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες
Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι εξής δαπάνες (ενδεικτικά):













Εδαφικές εκτάσεις
Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου
Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης
Λιμενικά έργα για την ασφαλή μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων
Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κτιριακών
εγκαταστάσεων της μονάδας
Μεταφορά και εγκατάσταση του απαιτούμενου νέου (καινούργιου) εξοπλισμού
Κατασκευές και εξοπλισμός για την επεξεργασία και τη μεταποίηση των υποπροϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
Εκσυγχρονισμό, και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό ή αντικατάσταση χερσαίων
μέσων μεταφοράς
Μελέτες και αμοιβές συμβούλων
Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών
Δαπάνες ενοικίων για τη χρήση πάγιων στοιχείων
Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας,
περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.α.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών του Μέτρου 3.4.4, ορίζεται η 2310-2015 (ημερομηνία έγκρισης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020).
Προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων από 20.000 ΕΥΡΩ έως
8.000.000 €.
Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται τα δύο (2) έτη, με ημερομηνία
εκκίνησης την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης. (Δίνεται η δυνατότητα
παράτασης ενός έτους).

Ποσοστά Δημόσιας Δαπάνης και Ιδιωτικής Συμμετοχής

Η Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από Ίδια κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό,
σύμφωνα με το Παράρτημα 5.
Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 23.10.2015 και μέχρι την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης, μπορούν να προσμετρηθούν στην απαιτούμενη Ιδιωτική Συμμετοχή,
εφόσον διαπιστώνεται η εξόφλησή τους.

