Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020
Μέτρο 4.3: Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών
Λάρνακας – Αμμοχώστου 2014-2020

«Σχέδιο Ενίσχυσης της Εμπορίας και της Μεταποίησης των
Αλιευτικών Προϊόντων (Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο)»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6α:
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΦΑΕ)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟΔΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΛΤΔ
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Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 4.1/4.3.1.1/01/09.2019
Στοιχεία Δικαιούχου
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΗΤΗ:
ή
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ:
ΑΔΤ ή ΑΦΤ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:

4.1/4.3.1.1/01/09.2019/………………..

Μέρος Α. Κριτήρια Επιλεξιμότητας

ΝΑΙ

1. Η Πρόταση έχει υποβληθεί εντός της τεθείσας
προθεσμίας
στην
πρόσκληση
υποβολής
προτάσεων.

ΟΧΙ

Δ/Ε

Σχόλια
Ημερομηνία Υποβολής
Πρότασης : …………….

2. Η Πρόταση έχει υποβληθεί στα τυποποιημένα
έντυπα που προβλέπονται στο Σχέδιο και είναι
πλήρως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα.
3. Η Πρόταση περιέχει
συνοδευτικά έγγραφα.

όλα

τα

απαιτούμενα

3.1 Φωτοαντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας
(φυσικό πρόσωπο) και νόμιμου εκπροσώπου
(νομικό πρόσωπο).
3.2 Για νομικά πρόσωπα:
3.2.1 Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας
σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο (σε
περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης)
3.2.2
Πιστοποιητικό από το Τμήμα Εφόρου
Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη στο οποίο
να φαίνονται οι σημερινοί μέτοχοι της εταιρείας
3.3 Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου (Παράρτημα 2)
3.4 Έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης (Παράρτημα 3)
(όπου εφαρμόζεται)
3.5 Άδεια λειτουργίας της μονάδας από το Τμήμα
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
3.6 Υγειονομικό Πιστοποιητικό για Επιχειρήσεις
Τροφίμων από το Τμήμα Υγειονομικών
Υπηρεσιών
3.7 Για επενδύσεις σε κτίρια υποβάλλονται:
3.7.1 Αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις και όψεις)
3.7.2 Πολεοδομική άδεια
3.7.3 Άδεια Οικοδομής
3.7.4 Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Συμφωνία Μίσθωσης
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Οικοπέδου / Γης
3.7.5 Αναλυτική εκτίμηση κόστους από τον
αρχιτέκτονα του έργου
ή / και από τον
επιβλέπων μηχανικό του έργου βεβαιώσεις με
ανάλυση εργασιών με τιμές μονάδας
3.7.6 Βεβαίωση από τον επιβλέπων μηχανικό του
έργου για διασφάλιση της πλήρης εφαρμογής
των κατασκευαστικών σχεδίων
3.8

Προσφορές,
συμφωνίες
και
τεχνικές
προδιαγραφές από τους κατασκευαστές ή / και
τους
προμηθευτές
για
μηχανήματα,
εξοπλισμούς και κατασκευαστικά έργα.

3.9 Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη
δυνατότητα του Δικαιούχου:
3.9.1 να εξασφαλίσει το απαιτούμενο κεφάλαιο για
την ολοκλήρωση του έργου.
3.9.2 Στην περίπτωση δανεισμού έγγραφο πρόθεσης
χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος
για
παραχώρηση δανείου στο οποίο
να
συμπεριλαμβάνονται και οι όροι χορήγησης
αυτού (ύψος – διάρκεια – επιτόκιο –
εξασφαλίσεις), όταν στο προτεινόμενο
επενδυτικό
σχέδιο
προβλέπεται
η
χρησιμοποίηση δανειακών κεφαλαίων.
3.10 Κατάσταση αποδοχών και εισφορών ΥΚΑ 2-002
στην οποία να
του Δικαιούχου που να
πιστοποιείται ο αριθμός υπαλλήλων που
εργοδοτούνται, με βάση το τελευταίο έτος από
την ημερομηνία υποβολής της Πρότασης, για
το οποίο η εταιρεία υποχρεούται βάσει της
Νομοθεσίας να έχει υποβάλει ελεγμένους
λογαριασμούς στο Τμήμα Φορολογίας
3.11 Ελεγμένες Οικονομικές καταστάσεις για το
τελευταίο έτος από την ημερομηνία υποβολής
της Πρότασης, για το οποίο η εταιρεία
υποχρεούται βάσει της Νομοθεσίας να έχει
υποβάλει ελεγμένους λογαριασμούς στο Τμήμα
Φορολογίας
3.12 Βεβαίωση από τον Εγκεκριμένο Λογιστή της
εταιρείας ότι η εταιρεία δεν εμπίπτει στις
προβληματικές επιχειρήσεις με βάση τον
κανονισμό 651/2014 της ΕΕ με ημ 17/06/2014
3.13 Δήλωση Συμμόρφωσης με τις Περιβαλλοντικές
Νομοθεσίες
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3.14 Άδεια απόρριψης αποβλήτων

3.15 Πιστοποιημένο αντίγραφο πιστοποιητικού
εγγραφής ΦΠΑ (εάν Δικαιούχος είναι
εγγεγραμμένος στο ΦΠΑ ) ή Βεβαίωση από την
Υπηρεσία ΦΠΑ ότι δεν απαιτείται.
3.16

Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Μητρώο
Εγγεγραμμένων
Αγοραστών
Αλιευτικών
Προϊόντων που εκδίδεται από το Τμήμα Αλιείας
και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ). (όπου
εφαρμόζεται)

3.17

Πιστοποιητικό
μεταφοράς
αλιευτικών
προϊόντων για μέσα μεταφοράς (αυτοκίνητα)
από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (όπου
εφαρμόζεται)

3.18 Υγειονομικό Πιστοποιητικό του Οχήματος από
τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Κράτους
(Κατηγορία 2 - πλανόδιοι πωλητές)
3.19

Σχετική Άδεια Οχήματος Μεταφοράς
Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης που εκδίδεται
από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Κράτους
(Κατηγορία 2 - πλανόδιοι πωλητές)

3.20 Για την Κατηγορία 2 (πλανόδιοι πωλητές) θα
πρέπει να επισυνάπτεται της αίτησης μία
Βεβαίωση του αιτητή, η οποία θα βεβαιώνει
την μεταφορά και πώληση μόνο αλιευτικών
προϊόντων.
4. Το
χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης
του
προτεινομένου έργου και η χρηματοδοτική
εκτέλεση του είναι εντός της τεθείσας από την
πρόσκληση προθεσμίας.
5. Ο προϋπολογισμός του προτεινόμενου έργου
μπορεί να καλυφθεί από τους οικονομικούς
πόρους του Σχεδίου και είναι μέσα στα
καθορισμένα όρια, σύμφωνα με το Σχέδιο.
6. Η πρόταση εντάσσεται στις επιλέξιμες δράσεις του
Σχεδίου και συμβάλει στην επίτευξη των στόχων
του Μέτρου 4.3.2.
7. Στην πρόταση καθορίζονται μετρήσιμοι στόχοι για
τους συγκεκριμένους δείκτες για το προτεινόμενο
έργο.
8. Η πρόταση είναι συμβατή με τους όρους
επιλεξιμότητας, όπως περιγράφονται στο Σχέδιο.
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8.1 Υπάρχει η σύνδεση των προβλεπόμενων
δαπανών με τις αντίστοιχες κατηγορίες επιλέξιμων
δαπανών.
8.2 Σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο, το
προτεινόμενο έργο δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως
σύμφωνα με το Παράρτημα 5γ.
8.3 Οι αναδρομικές δαπάνες εμπίπτουν στους
όρους της αντίστοιχης πρόσκλησης, σύμφωνα με
το Παράρτημα 5γ.
9. Ο Δικαιούχος για το προτεινόμενο έργο δεν έχει
εξασφαλίσει χρηματοδότηση από προηγούμενα
Σχέδια του ΕΠ Θάλασσα 2014-2020 ή του ΕΠΑΛ
2007-2013 ή από άλλες πηγές, σύμφωνα με το
Παράρτημα 5α.
10. Ο Δικαιούχος δεν έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα ή παράπτωμα που
θίγει τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
της ΕΕ, το οποίο μπορεί να διαπιστώσει με
οποιοδήποτε τρόπο η αρμόδια αρχή ή έχει
καταδικαστεί
για αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική του διαγωγή η οποία έχει ισχύ
δεδικασμένου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καν.
(ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ και τον κατ΄
εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 288/2015, σύμφωνα με
το Παράρτημα 5β.
11. Η βιωσιμότητα της επιχείρησης κρίνεται
ικανοποιητική, σύμφωνα με το Παράρτημα 6β.

Η Πρόταση είναι συμβατή με όλα τα κριτήρια του
Μέρους Α: Κριτήρια Επιλεξιμότητας1

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
(Λειτουργός ΤΟΔΑ)
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

1

Η πρόταση πρέπει να λαμβάνει θετική απάντηση σε όλα τα κριτήρια του Μέρους Α, διαφορετικά απορρίπτεται.
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Μέρος Β. Συμβατότητα Έργου με Εθνικές και
Κοινοτικές Πολιτικές

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δ/Ε

Σχόλια

Δ/Ε

Σχόλια

1. Ύπαρξη συνέπειας και συνοχής του προτεινόμενου
έργου με το ΕΠ Θάλασσα, το ΕΤΘΑ και την Κοινή
Αλιευτική Πολιτική.
2. Τήρηση ή δέσμευση για τήρηση από το Δικαιούχο
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τις
δημόσιες συμβάσεις
3. Τήρηση ή δέσμευση για τήρηση από το Δικαιούχο
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη
διαφύλαξη, προστασία και βελτίωση του
περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
4. Τήρηση ή δέσμευση για τήρηση από το Δικαιούχο
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για την
ισότητα των δυο φύλων και τη μη διάκριση.
5. Τήρηση ή δέσμευση για τήρηση από το Δικαιούχο
των ενωσιακών κανονισμών για την πληροφόρηση
και δημοσιότητα.

Η Πρόταση είναι συμβατή με όλα τα κριτήρια του
Μέρους Β: Συμβατότητα Έργου με Εθνικές και
Ενωσιακές Πολιτικές2

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
(Λειτουργός ΤΟΔΑ)
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Μέρος Γ. Κριτήρια Επιλογής

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γ1. Κριτήρια Ποιότητας της Πρότασης
1. Το περιεχόμενο της πρότασης παρέχει πλήρη και
σαφή εικόνα του προτεινόμενου έργου σε ότι
αφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.
1.1. Η
καταγραφή
του
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης (χρονικού προγραμματισμού) του
2

Η πρόταση πρέπει να λαμβάνει θετική απάντηση σε όλα τα κριτήρια του Μέρους Β, διαφορετικά απορρίπτεται.
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προτεινομένου
ικανοποιητική.

έργου

είναι

σαφής

και

1.2. Η καταγραφή του κόστους υλοποίησης (ανά
φάση) του έργου είναι σαφής και ικανοποιητική.
1.3. Η καταγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων
είναι σαφής και ικανοποιητική.
1.4. Η περιγραφή του τρόπου διοίκησης
Δικαιούχου είναι σαφής και ικανοποιητική.

του

1.5. Η περιγραφή της διατήρησης των υφιστάμενων
θέσεων εργασίας και της δημιουργίας νέων
θέσεων εργασίας είναι σαφής και τεκμηριωμένη.
2. Η ποιότητα και ο βαθμός καταλληλότητας του
σχεδιασμού του προτεινόμενου έργου σε σχέση με
τις ανάγκες που πρόκειται να καλύψει είναι
ικανοποιητικός.
3. Το προτεινόμενο έργο συμβάλει αυτοτελώς στην
επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του
Σχεδίου και των στόχων του Μέτρου 4.3.2.
4. Το
προτεινόμενο
λειτουργικό.

έργο

είναι

αυτοτελώς

Γ2. Κριτήρια Ωριμότητας του Έργου
5. Ο Δικαιούχος έχει εξασφαλίσει ή δεσμεύεται να
εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις και
αποφάσεις ή/και αδειοδοτήσεις ανάλογα με τη
φύση του προτεινόμενου έργου μέσα στα
αντίστοιχα χρονικά πλαίσια.
6. Ο Δικαιούχος έχει εξασφαλίσει ή δεσμεύεται να
εξασφαλίσει τις απαιτούμενες αρχικές ή/και
τεχνικές μελέτες ανάλογα με τη φύση του
προτεινόμενου έργου μέσα στα αντίστοιχα χρονικά
πλαίσια
Γ3 .Διαχείριση
7. Η διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική
ικανότητα
του
Δικαιούχου
να
διοικεί,
παρακολουθεί και να ελέγχει απρόσκοπτα και
αποτελεσματικά την υλοποίηση του έργου είναι
ικανοποιητική
8. Η διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική
ικανότητα άλλων φορέων που, τυχόν, εμπλέκονται
άμεσα ή έμμεσα στην υλοποίηση του έργου είναι
ικανοποιητική
Γ.4 Κριτήρια Σκοπιμότητας του Έργου
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9. Τα προβλήματα και οι ανάγκες που εντοπίστηκαν
στον
αντίστοιχο
τομέα
αναμένεται
να
αντιμετωπιστούν από το προτεινόμενο έργο.
10.Η βιωσιμότητα και διατηρησιμότητα των
αποτελεσμάτων του προτεινόμενου έργου είναι
ικανοποιητική.
11.Θετικές
ή
ουδέτερες
επιπτώσεις
του
προτεινόμενου έργου στο φυσικό περιβάλλον και
στη
δημιουργία/ενίσχυση
συνθηκών
περιβαλλοντικής αειφορίας
12.Θετική ή ουδέτερη συμβολή του προτεινόμενου
έργου στην ισότητα των δυο φύλων και στη μη
διάκριση.
13.Θετική ή ουδέτερη συμβολή του προτεινόμενου
έργου στον μετριασμό των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή
14. Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα έργα
που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή που προτείνονται να
υλοποιηθούν

Η Πρόταση είναι συμβατή με όλα τα κριτήρια του
Μέρους Γ: Κριτήρια Επιλογής3

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
(Λειτουργός ΤΟΔΑ)
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

3

Η πρόταση πρέπει να λαμβάνει θετική απάντηση σε όλα τα κριτήρια του Μέρους Γ, διαφορετικά απορρίπτεται.
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