Δράση L313-9 : Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του
υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά,
αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την ίδια κατανάλωση
Γνωρίστε τη Δράση...

1. Περιγραφή της Δράσης

Με δεδομένο ότι στην
προτεινόμενη περιοχή δραστηριοποιούνται αρκετές ε
της παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου
εστίασης αναψυχής, γραφεία τουρισμού κ.λπ.) οι οποίες
έχουν τη δυνατότ
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με σκοπό την ίδια κατανάλωση στην παρούσα
εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας με τη χρήση ανανεώσιμων
(φωτοβολταϊκά συστήματα κ.λπ.) στις παραπάνω επιχειρήσεις.

2. Περιοχή εφαρμογής της δράσης σε Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του
σχέση με τους στόχους και τη
στρατηγική του τοπικού
προγράμματος

3.

Δικαιούχοι

προγράμματος

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που δ
επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με
τη σύσταση της Επιτρο
τον Καν. (ΕΚ) 800/2008

4. Ύψος παρεμβάσεων

Μέχρι 300.000 € .

5. Ποσοστό επιχορήγησης

50%

6. Άλλες προϋποθέσεις

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του
διέπει την εφαρμογή του του ΠΑΑ, ενώ στην
περίπτωση τυχόν διαφοροπο
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

επί του συνολικού κόστους της επένδυσης

7. Επιλέξιμες / μη επιλέξιμες δαπάνες

α) Επιλέξιμες Δαπάνες

1.
Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών ερ
εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, κ.λπ.

2.
Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανο
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνοντα
και εγκατάστασης.

3.
Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχαν
δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική
άδεια
σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Ο
μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

β) Μη επιλέξιμες δαπάνες

1.
Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσ
κ.λπ.).

2.

Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.

3.
Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομι
δικαιούχου.

4.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), εκτός εάν δεν μπορεί να ανα
ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3 (α) του Καν (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθ

5.
Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Για τις δράσεις ενθάρρυ
δραστηριοτήτων των υπομέτρου L311 και L313 και αποκλειστικά και μόν
έχουν χαρακτηρισθεί ως
παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιμη η αγ
εξοπλισμού και μέχρι ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδ

6.

Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά

7.

Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές

8.

Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.

9.
Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και
ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης.

τ

προσωπ

λειτου

10. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή
επιλέξιμων δαπάνες.

α

11.
Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων
τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμο

Δαπάνες προβολής και

8. Νομική Βάση

Άρθρα 61, 62, 63(α) και
Καν(ΕΚ) 1974/2006

προώθησης γεωργικών προϊόντων.

64 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005, άρθρο 37 και σημείο 5
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