ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 19.2.2 - «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΗ
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Αριθμός Πρόσκλησης
Υπογραφή Υπάλληλου Παραλαβής
Αριθμός Πρωτοκόλλου
Ημερομηνία υποβολής της Αίτησης
Σφραγίδα Ομάδας Τοπικής Δράσης
(ΟΤΔ)

ΟΝΟΜΑ ΟΤΔ
Αριθμός Αίτησης ΚΟΑΠ

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές
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ΠΡΟΣΟΧΗ
***** ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ *****
• Πριν αρχίσετε να συμπληρώνετε το Έντυπο Αίτησης
διαβάστε το ολόκληρο προσεκτικά καθώς επίσης και το
Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών της Δράσης.
• Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της αίτησης είναι
απαραίτητη.
• Άμεσα υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση της αίτησης και την
ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών είναι οι ίδιοι οι
αιτητές.
• Οι αιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν τις επενδύσεις τους
πριν την προκαταρκτική έγκριση της αίτησης τους και μετά
την υποβολή της αίτησης τους, θα πρέπει να το αναφέρουν
στην αίτηση και να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση στην
οποία να αναφέρεται ότι δεν θα έχουν οποιαδήποτε
απαίτηση σε περίπτωση μη έγκρισης της αίτησης τους. Η
δυνατότητα αυτή θα παραχωρηθεί υπό τον όρο ότι η
επένδυση έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες (π.χ.
Άδεια Οικοδομής κ.λ.π.).
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Μέρος 1α – Στοιχεία Αιτητή Φυσικού Προσώπου

i.

Όνομα

ii.

Επώνυμο

iii.

Κύρια Απασχόληση*

iv.

Ημερομηνία Γέννησης

v.

Φύλο

vi.

Στοιχεία Επικοινωνίας**

vii.

Διεύθυνση διαμονής

Άρρεν

Θήλυ

Πόλη-Χωριό
Ταχυδρομικός
Κώδικας

viii.

Τηλέφωνο (σταθερό/κινητό)

ix.

Ηλεκτρονική Δ/ση (email)

x.

Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας

xi.

Αριθμός στο ΤΚΑ

xii.

Αριθμός ΦΠΑ

xiii.

Κωδικός Υποδράσης

Υπογραφή Αιτητή: ………………………………
Ημερομηνία: ………………………………………
* Η κύρια απασχόληση για γεωργούς / κτηνοτρόφους αποδεικνύεται μόνο με την
προσκόμιση πιστοποιητικού κοινωνικών ασφαλίσεων που να ισχύει κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
** Σύμφωνα με τα στοιχεία στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ. Συνεπώς, ο αιτητής πριν
την υποβολή της αίτησης στην ΟΤΔ θα πρέπει εγγραφεί στο Μητρώο Αιτητών του
ΚΟΑΠ.
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Μέρος 1β –Στοιχεία Νομικού Προσώπου

i.
ii.
iii.

Επωνυμία Νομικού
Προσώπου
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου
Εκπροσώπου
Κύρια Απασχόληση*

Κατηγορία Εταιρείας
(σημειώστε √ σε ότι
εφαρμόζεται)
v.
Αριθμός Εγγραφής
vi.
Έτος Ίδρυσης
Στοιχεία Επικοινωνίας**:
vii.
Οδός
iv.

Περιορισμένης Ευθύνης
Εμπορική Επωνυμία
Συνεταιρισμός

Πόλη-Χωριό
Ταχυδρομικός Κώδικας
viii.
ix.

Τηλέφωνο επικοινωνίας
(σταθερό/ κινητό)
Ηλεκτρονική Δ/ση (email)

x.

Αριθμός Φορολογικής
Ταυτότητας

xi.

Αριθμός στο ΤΚΑ

xii.

Αριθμός ΦΠΑ

xiii.

Κωδικός Υποδράσης

Υπογραφή Αιτήτη: ………………………………
Ημερομηνία: ………………………………………
* Η κύρια απασχόληση για γεωργικές / κτηνοτροφικές εταιρείες αποδεικνύεται μόνο
με την προσκόμιση πιστοποιητικού κοινωνικών ασφαλίσεων που να ισχύει κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
** Σύμφωνα με τα στοιχεία στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ. Συνεπώς, ο αιτητής πριν
την υποβολή της αίτησης στην ΟΤΔ θα πρέπει εγγραφεί στο Μητρώο Αιτητών του
ΚΟΑΠ.
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Μέρος 1γ –Υφιστάμενη Κατάσταση Επενδυτή/Επένδυσης

1.2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ – ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(περιγραφή των δραστηριοτήτων του Υποψηφίου – περιγραφικό βιογραφικό)

1.3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
(σε περίπτωση υφιστάμενης μονάδας – επιχείρησης)

1.4 ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ / ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (για νομικά πρόσωπα)
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ποσοστό
Μετοχών
(%)

Ηλικία

Φύλο
(Άρρεν ή
Θήλυ)

1.
2.
3.
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1.5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΙΤΗΤΗ *
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Εκπαίδευση / Κατάρτιση
(πτυχία ανώτερης ή άλλης εκπαίδευσης,
αναφορά σε τυχόν εξειδίκευση κ.λπ.)

1

2

3

4

5
* Για νομικά πρόσωπα θα πρέπει να γίνει αναφορά στους μετόχους της Εταιρείας.
1.6 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (αφορά υφιστάμενη)
Ετήσιος Κύκλος
Εργασιών(€)
Σύνολο στοιχείων
Ενεργητικού(€)
Αριθμός ατόμων
που εργάζονται
στην επιχείρηση
Οι οικονομικοί δείκτες πρέπει να βασίζονται στους ελεγμένους οικονομικούς λογαριασμούς για το 2015
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Μέρος 2 – Συνοπτική Περιγραφή Πρότασης
2.1 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

2.2 ΣΚΟΠΟΙ-ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

2.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
(Να συμπληρωθεί ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη επένδυση.)
Κωδικός
Τίτλος Υποδράσης
Περιγραφή
Υποδράσης
19.2.2.1
Δημιουργία, επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί μικρής
δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης
19.2.2.2
Δημιουργία, επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης
19.2.2.3.1
Δημιουργία, επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί μονάδων
οικοτεχνίας ή χειροτεχνίας ή
παραγωγής ειδών παραδοσιακής
τέχνης
19.2.2.3.2
Δημιουργία, επεκτάσεις
εκσυγχρονισμοί καταστημάτων
λιανικής πώλησης που σχετίζονται
με γεωργικά προϊόντα
19.2.2.3.3
Άλλες εμπλουτιστικές
δραστηριότητες που συνδέονται με
τη φύση, τον πολιτισμό, την
παράδοση και την ψυχαγωγία

2.4 ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (σημειώστε με √ όπου ισχύει)
Η οικοδομή βρίσκεται σε Δήμο/ Κοινότητα με αξιόλογο παραδοσιακό
χαρακτήρα1;
Υπόλοιπες επενδύσεις

Αξιόλογο παραδοσιακό χαρακτήρα έχουν οι Δήμοι/Κοινότητες που ανήκουν στο Παράρτημα
Ζ και στην παράγραφο 10.3.1 της Δήλωσης Πολιτικής και οι Ορεινοί Δήμοι, όπως εκάστοτε
τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
1
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2.5 ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Χαρακτηριστικά Γεωγραφικά Περιοχής2)
Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπου πραγματοποιείται η
επένδυση
Σημειώστε με √ όπου ισχύει:
Επένδυση σε ορεινές περιοχές με υψόμετρο ≥800 m
Επένδυση σε ορεινές περιοχές με υψόμετρο 500-800m και
κλίση ≥15%
Επένδυση σε περιοχές με φυσικά/ ειδικά μειονεκτήματα
Άλλες περιοχές

2.6 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (σημειώστε με √ όπου ισχύει)
Ιδιόκτητο
Ενοικιαζόμενο
Διαχειριστήριο Έγγραφο

2.7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Στην Κοινότητα/ Δήμο που θα
πραγματοποιηθεί η Δράση υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες
δραστηριοτήτων. Σημειώστε ✓
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Τουριστικά Καταλύματα / Ξενοδοχεία
Χώροι εστίασης (π.χ. ταβέρνες, καφενεία)
Μονάδες οικοτεχνίας/ χειροτεχνίας
Καταστήματα λιανικής/ χονδρικής πώλησης γεωργοκτηνοτροφικών
προϊόντων
Εμπλουτιστικές δράσεις (π.χ. θεματικά πάρκα)
Θεματικά Μουσεία
Στοιχεία Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος(π.χ. μονοπάτια της φύσης,
θέσεις θέας, γεφύρια)

Σύμφωνα με τον διαχωρισμό που υπάρχει στο ΠΑΑ 2014 - 2020, όπως εκάστοτε
τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
2
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2.8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (να υποβληθούν σχετικά
έντυπα τεκμηρίωσης – βλέπε ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ €

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
(%)

Καταθέσεις
Δάνεια
Ποσό χορηγίας
(στη βάση του Εγχειριδίου Εφαρμογής)
Σύνολο

2.9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
Στοιχεία άλλων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην επιχείρηση (Δικαιούχος) ή που
η επιχείρηση (Δικαιούχος) συμμετέχει σε αυτές (σε ποσοστό πάνω από 25%).

α/α

ΟΝΟΜΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1
2
3
4
5

2.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Προβλεπόμενος κύκλος εργασιών για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας της
Επιχείρησης. Σημειώνεται ότι ο προβλεπόμενος κύκλος εργασιών θα προκύψει μετά
από ετοιμασία Τεχνοοικονομικής Μελέτης.

ΕΤΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ
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Μονογραφή…………..

ΕΤΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

2.11 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α/Α

Ειδικότητα

Υφιστάμενη

Προτεινόμενη

Διαφορά

1
2
3
4
5

2.12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΧΟΡΗΓΙΑΣ
(€)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΈΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

2

ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

3

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ (Αμοιβές
Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών,
Μηχανολόγων Μηχανικών,
Επιμετρητών, Διακοσμητών
Εσωτερικού/ Εξωτερικού Χώρου)

4

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΜΙΒΛΕΨΗ

5

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ/ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΊ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
(%)

ΣΥΝΟΛΟ
2.13 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΕΤΗ
1Ο

2Ο

3Ο

4Ο

5Ο

Καθαρές
ταμειακές
Ροές (Έσοδα-Έξοδα)
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Μονογραφή…………..

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

2.14ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (θα πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (excel) και δύνανται οι
αιτητές να υποβάλλουν συμπληρωματικό πίνακα)
Σε περίπτωση που η επένδυση περιλαμβάνει περισσότερες από μία υποδράσεις (π.χ Κωδικοί υποδράσεων 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.3.1,
19.2.2.3.2, 19.2.2.3.3) θα πρέπει να συμπληρώνεται ξεχωριστός πίνακας για κάθε υποδράση.
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ

ΛΗΞΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΈΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ
1 (π.χ. εργοληπτικό συμβόλαιο)
ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1 (π.χ. 10 τραπέζια διαστάσεων 1,5Χ1,5)
2
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ (Αμοιβές Αρχιτεκτόνων,
Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών,
Επιμετρητών, Διακοσμητών Εσωτερικού/ Εξωτερικού
Χώρου)
1 (π.χ. Πολιτικός Μηχανικός)
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΙΒΛΕΨΗ
….
ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ/
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
….

ΣΥΝΟΛΟ
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Μονογραφή…………..

ΦΠΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(ΕΠΙΛΈΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ)

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

2.15 ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΕΝ ΙΣΧΥΙ

ΥΠΑΡΧΕΙ /
ΑΔΕΙΑ/ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΧΕΙ
ΕΚΔΟΘΕΙ

ΕΧΕΙ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

ΔΕΝ

ΔΕΝ

ΓΙΑ

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΕΓΚΡΙΣΗ

1. Κήρυξη οικοδομής
ως Παραδοσιακής
από ΚΟΤ
2 Κατάταξη ΚΟΤ
3. Τουλάχιστον 3
προσφορές
εργολάβου/
υπεργολάβου, για
τις οικοδομικές
εργασίες
4. Δύο τουλάχιστον
προσφορές
προμηθευτών για
αγορά μηχανημάτων
/ εξοπλισμού
5. Τεχνοοικονομική
Μελέτη ή
Απλοποιημένο
Σχέδιο Βελτίωσης
6. Ύπαρξη Άδειας
Οικοδομής
7. Άλλο (να
αναφερθεί)
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Μονογραφή…………..

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

2.16 ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2.16.1 Συμβατότητα της Πρότασης με την Παραδοσιακή Τοπική Αρχιτεκτονική
Αναφέρετε στοιχεία της Πρότασης που την καθιστούν συμβατή με την τοπική
αρχιτεκτονική και προσδιορίζουν την ομαλή εναρμόνισή της με το ευρύτερο
περιβάλλον της περιοχής. Π.χ. αναφορά σε υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

2.16.2 Περιγραφή Οργάνωσης – Προσφερόμενες Υπηρεσίες – Αναμενόμενα
Αποτελέσματα (εάν υπάρχει αναλυτική μελέτη επισυνάπτεται)
Περιγράψτε τις προσφερόμενες υπηρεσίες που θα παρέχονται από την επένδυση/
επιχείρηση. Σε περίπτωση βελτίωσης / εκσυγχρονισμού, αποτυπώστε τη διαφορά
πριν και μετά την υλοποίηση της υπηρεσίας. Περιγράψτε πώς θα οργανωθείτε για να
παρέχετε αυτές τις υπηρεσίες:
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Μονογραφή…………..

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

2.16.3 Τήρηση αναγνωρισμένων προτύπων, συμμετοχή σε αναγνωρισμένα
συστήματα ποιότητας
Περιγράψτε εάν η επιχείρηση συμμετέχει σε αναγνωρισμένα συστήματα ποιότητας
(π.χ. ISO, HACCP, βιολογική γεωργία, παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ)

2.16.4 Λειτουργικότητα – Πληρότητα Πρότασης
Τεκμηριώστε τον αυτοτελή, ολοκληρωμένο και λειτουργικό χαρακτήρα της Πρότασης
ή περιγράψτε συμπληρωματικές ενέργειες και παρεμβάσεις που έχουν γίνει ή και
απαιτούνται, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης λειτουργία / λειτουργικότητα του έργου.
Να καταγραφούν τυχόν συνεργασίες, συμμετοχές σε Δίκτυα κ.λπ.
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Μονογραφή…………..

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π)
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2.17 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
(ΠΡΩΤΌΤΥΠΑ ή ΠΙΣΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΟΥΣ)

Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1

Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του Δικαιούχου
(για φυσικά πρόσωπα και τους μετόχους του νομικού
προσώπου).

2

Αντίγραφο Πιστοποιητικό συστάσεως της εταιρείας
πιστοποιητικό μετόχων της εταιρείας για νομικά πρόσωπα

3

Αντίγραφο Καταστατικό ίδρυσης εταιρείας με τυχόν
τροποποιήσεις για νομικά πρόσωπα. Σε αυτό θα πρέπει να
φαίνεται καθαρά ο σκοπός και η ημερομηνία ίδρυσης της
Εταιρείας.

4

Βεβαίωση/Πρακτικό της Εταιρείας που να ορίζει το Νόμιμο
Εκπρόσωπο της.

5

Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα

6

Πιστοποιητικό Διεύθυνσης της Εταιρείας

7

Οργανόγραμμα της Επιχείρησης

8

Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης επί ιδίω κινδύνω.

9

Πιστοποιητικά σπουδών/απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης του
αιτητή. Σε περίπτωση νομικών προσώπων τα πιστοποιητικά
σπουδών των μετόχων της εταιρείας.

10

Υπεύθυνη Δήλωση για την περίπτωση
εκτελέστηκαν πριν την υποβολή της Αίτησης

11

Θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή
τεχνοοικονομική μελέτη/ απλοποιημένο σχέδιο βελτίωσης, ο
πίνακας με την αναλυτική περιγραφή των δράσεων και το
αναλυτικό δελτίο ποσοτήτων

12

Στις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού υφιστάμενων οικοδομών/
επιχειρήσεων αντίγραφο επιστολής Κατάταξης από τον ΚΟΤ.

13

Αντίγραφο κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού της
επιχείρησης
θεωρημένο
από
την
Επιθεωρούσα
Αρχή/Κοινωνικές Ασφαλίσεις (για υφιστάμενες Επιχειρήσεις).

14

Τίτλος ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο έγγραφο τεμαχίου ή
υποστατικού.
Στην περίπτωση ενοικιαστηρίου εγγράφου, να φαίνεται η
διάρκεια ισχύος του, καθώς και η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη για
την
προτεινόμενη
επιχειρηματική
δραστηριότητα.
Το
ενοικιαστήριο έγγραφο πρέπει να είναι για πέντε (5) τουλάχιστον
χρόνια, από την ημερομηνία τελικής πληρωμής που θα γίνει
από τον ΚΟΑΠ.

εργασιών

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ


και

που
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15

Επίσημο Χωρομετρικό Κτηματολογικό Σχέδιο με σημειωμένο το
τεμάχιο

16

Αντίγραφα ελεγμένων οικονομικών λογαριασμών για τα έτη
2013, 2014 και 2015. Σε περίπτωση που υπάρχουν ελεγμένοι
οικονομικοί λογαριασμοί για το 2016 να υποβληθούν.

17

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

18

Αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν την δυνατότητα του
Δικαιούχου να εξασφαλίσει το απαιτούμενο κεφάλαιο για την
ολοκλήρωση του έργου3 (απαιτείται η προσκόμισή τους το
αργότερο τρεις μήνες μετά την ημερομηνία της επιστολής
προκαταρτικής έγκρισης).

19

Τρεις τουλάχιστον προσφορές από τους κατασκευαστές –
υπεργολάβους (αφορά οικοδομικά έργα).

20

Διεθνής Αριθμός Λογαριασμού (ΙΒΑΝ): (Να ζητηθεί από το
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και να επισυνάπτεται το
πιστοποιητικό)

21

Μηχανήματα/Εξοπλισμός. Δύο τουλάχιστον προσφορές από
τους προμηθευτές (σε περίπτωση μηχανήματος ή εξοπλισμού4
που η τιμή του αντικειμένου ξεπερνά τις 10.000 ευρώ πλέον
ΦΠΑ) και τεχνικές προδιαγραφές για μηχανήματα/εξοπλισμούς.

22

Τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου όπου θα εγκατασταθεί ή
είναι ήδη εγκαταστημένη η επιχείρηση, στο οποίο να φαίνονται
οι οποιεσδήποτε γειτνιάζουσες κοινότητες και δραστηριότητες
στην περιοχή.

23

Αναλυτικά Δελτία Ποσοτήτων – Επιμετρήσεις Ποσοτήτων,
υπογεγραμμένα
από
εγκριμένο
από
το
ΕΤΕΚ
επιμετρητή/μηχανικό.

24

Αντίγραφα παραστατικών πληρωμής για αναδρομικές δαπάνες
– μελετητές (τιμολόγια – αποδείξεις πληρωμής).

25

Τεχνοοικονομική μελέτη ή Απλοποιημένο Σχέδιο Βελτίωσης

26

Αντίγραφο κήρυξης της οικοδομής ως Παραδοσιακής από τον
ΚΟΤ.
Υγειονομικό Πιστοποιητικό για υποστατικά τροφίμων που
εκδίδεται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Υγείας.

27

28

Αντίγραφα των εγκεκριμένων Αρχιτεκτονικών (κατόψεις, όψεις
και τομές σε κλίμακα 1:100) / Στατικών Σχεδίων (εις διπλούν) με
τα οποία εξασφαλίστηκαν οι απαιτούμενες άδειες. Τα σχέδια

Η ίδια συμμετοχή των δυνητικών δικαιούχων θα αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία που θα
υποβάλλονται με το φάκελο της αίτησης πχ. λογαριασμοί καταθέσεων, επιστολή/ βεβαίωση
τράπεζας κτλ. στο όνομα της επιχείρησης ή των κυρίων μετόχων. Σε περίπτωση που τα ίδια
κεφάλαια προέρχονται από μετόχους της επιχείρησης θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή
Υπεύθυνη Δήλωση/ Δέσμευση στην οποία να αναφέρεται η πρόθεση τους για παραχώρηση
ιδίων κεφαλαίων στην επιχείρηση για χρηματοδότηση της επένδυσης της.
4 Μηχανήματα ορίζονται μεμονωμένες συσκευές, ενώ στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται
κατηγορίες υλικών, π.χ. είδη επιπλοποιίας/ξυλείας, stainless steel πάγκοι, πέραν του ενός
ομοειδή μηχανήματα (π.χ. 10 κλιματιστικά). δηλ., για τα τραπεζοκαθίσματα και κρεβάτια πέραν
των 10.000 ευρώ απαιτούνται 2 προσφορές.
3
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29

πρέπει να είναι σφραγισμένα από την Αρμόδια Πολεοδομική
Αρχή.
Αντίγραφα Αδειών που εξασφαλίστηκαν (όπου ισχύει)
Πολεοδομική Άδεια
(Απαραίτητη κατά την υποβολή της Αίτησης).
Άδεια Οικοδομής
(απαιτείται η προσκόμισή της το αργότερο τρεις μήνες μετά την
ημερομηνία της επιστολής προκαταρτικής έγκρισης).



Επιστολή Κατάταξης ΚΟΤ
30

31

32
33

34




Βεβαίωση από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις στην οποία να
αναφέρεται ότι ο αιτητής ή άλλο μέλος της οικογένειας
ασχολείται με τη γεωργία.
Βεβαίωση από τον Κοινοτάρχη για τον χώρο διαμονής του
αιτητή (για φυσικό πρόσωπο) ή δραστηριοποίησης της
επιχείρησης (για νομικό πρόσωπο)
Πιστοποιητικά εφαρμογής συστημάτων ποιότητας (π.χ. ISO,
HACCP, βιολογική γεωργία, παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ)
Γραπτή Δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3 (2)
των περί ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις
Ήσσονος Σημασίας), Κανονισμών του 2009 και 2012.
Αντίγραφο της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή

Γίνεται αποδεκτή η κατάθεση της αίτησης χωρίς την απαιτούμενη Άδεια Οικοδομής
με την προϋπόθεση ότι για την Πρόταση έχει εξασφαλιστεί και έχει υποβληθεί η
Πολεοδομική Άδεια.
Σε περίπτωση έγκρισης της χορηγίας, όλες οι απαιτούμενες άδειες θα πρέπει να
έχουν εξασφαλιστεί και να προσκομιστούν εντός τριών μηνών από την ημερομηνία
της Προκαταρτικής Έγκρισης. Σε αντίθετη περίπτωση, η προκαταρτική έγκριση θα
ακυρώνεται και οι πόροι θα διατίθενται σε τυχόν επιλαχόντες αιτητές.

17
ΠΑΑ 2014-20202, ΔΡΑΣΗ 19.2.2 - «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»

Μονογραφή…………..

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
2.18 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Επισύρεται η προσοχή των αιτητών, ειδικά ως προς το περιεχόμενο των αιτήσεων
των οποιονδήποτε δηλώσεων και στοιχείων τα οποία υποβάλλονται προς
υποστήριξη τους ότι, στις πρόνοιες του άρθρου 46(3) του Περί της Ίδρυσης και
Λειτουργίας του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών καθώς και άλλων συναφών
θεμάτων Νόμου: «Πρόσωπο που παρεμποδίζει τους υπαλλήλους του ΟΑΠ στην
εκτέλεση των καθηκόντων τους όπως προνοείται στα εδάφια (1) και (2) ή παρέχει
ανακριβή ή ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή παρεμποδίζει, με οποιοδήποτε άλλον
τρόπο το έργο τους, διαπράττει ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή
φυλάκισης μέχρι 2 χρόνια ή με χρηματική ποινή μέχρι €8.543 ή και με τις δύο αυτές
ποινές». Όπου ο Οργανισμός έχει εύλογη υποψία για διάπραξη του πιο πάνω ή
οποιουδήποτε άλλου ποινικού αδικήματος, η υπόθεση θα παραπέμπεται στις
αρμόδιες διωκτικές αρχές.

Σχετικά με την πρόσκληση για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της δράσης
19.2.2 - «Δράσεις ενίσχυσης Επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες
δηλώνων υπεύθυνα ότι:
Εγώ ο/η
• ……………………………………………………………………………………… (όνομα
νόμιμου εκπροσώπου εταιρίας ή φυσικού προσώπου) δεν εμπίπτω στους λόγους
αποκλεισμού και θα πληροφορήσω την ΟΤΔ και το Τμήμα Γεωργίας άμεσα εάν
υπάρχει αλλαγή οποιωνδήποτε δεδομένων σε σχέση με την αίτηση μου.
• Αποδέχομαι τα κριτήρια και τους όρους του Καθεστώτος στο οποίο θα
συμμετάσχω, καθώς και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η συμμετοχή μου στο
Καθεστώς αυτό.
• Εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ/ Τμήμα Γεωργίας να εξασφαλίζει δεδομένα σχετικά με το
αντικείμενο της αίτησής μου από άλλα αρχεία του Κράτους, Τμήματα ή/και
Υπηρεσίες του Κράτους ή άλλες πηγές, για σκοπούς διασταυρωμένων ελέγχων
της αίτησής μου, χωρίς κοινοποίηση σε εμένα. Περαιτέρω, εξουσιοδοτώ τον
ΚΟΑΠ όπως προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την αίτησή μου σε άλλα
Τμήματα/Υπηρεσίες του Κράτους ή/και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
(ΝΠΔΔ), είτε στην περίπτωση που η αίτησή μου συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο
με άλλη αίτησή μου σε άλλη Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή/και στην περίπτωση που
ζητούνται στοιχεία για σκοπούς έρευνας και μελέτης.
• Έχω ενημερωθεί για το Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ.
• Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων μου, η αίτηση μου θα υπόκειται στις
όποιες κυρώσεις προβλέπονται από τις σχετικές Νομοθεσίες, Κυπριακή και
Ευρωπαϊκή.
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• Θα τηρώ τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 καθώς και τις
διατάξεις της σχετικής Κυπριακής Νομοθεσίας.
• Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου αναφορικά με
ψευδείς δηλώσεις ότι όλες οι πληροφορίες που δίδονται στην αίτηση αυτή είναι
αληθείς και ορθές.
• Γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της
αίτησής μου. Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να στερηθώ του
δικαιώματος υποβολής άλλης αίτησης στη Δράση αυτή σε επόμενες προκηρύξεις
ή / και να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα εναντίων μου.
• Επίσης δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους όρους της Δράσης όπως αυτοί
περιγράφονται στο αντίστοιχο έντυπο του Εγχειρίδιου Εφαρμογής – Ενημέρωση
Αιτητών ή / και στην παρούσα Αίτηση και συμφωνώ να συμμορφώνομαι πλήρως
με αυτούς.
• Αποδέχομαι οποιουσδήποτε ελέγχους για την εξακρίβωση της ορθότητας των
δηλωθέντων στοιχείων.
• Αναλαμβάνω να διασφαλίσω ότι οι μόνιμες κατασκευές και τα μηχανήματα/
εξοπλισμό, τα οποία θα επιδοτηθούν μέσω της παρούσας αίτησης, θα
αξιοποιηθούν για το σκοπό και στη συγκεκριμένη επένδυση που έχουν εγκριθεί
για τουλάχιστον πέντε χρόνια από την τελική πληρωμή. Η δέσμευση ισχύει και για
τυχόν, νέο ιδιοκτήτη / διαχειριστή της επένδυσης.
• Εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ να δημοσιοποιήσει την παροχή ενίσχυσης για την αίτηση
μου και αποδέχομαι την ενημέρωση που παρέχει μέσω γραπτών μηνυμάτων
(SMS). Επίσης αποδέχομαι να συμπληρώσω οποιαδήποτε ερωτηματολόγια μου
δοθούν.
• Αναλαμβάνω την υποχρέωση να συμμορφώνομαι με οποιαδήποτε σχετική
Κυπριακή ή Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
• Σε περίπτωση που μου ζητηθούν, από την ΟΤΔ ή/και το Τμήμα Γεωργίας ή/και
τον ΚΟΑΠ οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες δύναται να
θεωρηθούν εύλογα αναγκαίες για την αξιολόγηση ή/και την έγκριση της Πρότασης
μου, πρόθυμα θα ανταποκριθώ, υποβάλλοντας αυτές, σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας.
• Επιπρόσθετα, δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν μου έχει καταβληθεί δημόσια
χρηματοδότηση (κοινοτική ή εθνική) ή δεν έχω υποβάλει αίτηση για να λάβω
δημόσια χρηματοδότηση (κοινοτική ή εθνική) από άλλες Πηγές/Σχέδια (π.χ τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία/ Σχέδια ΚΟΤ/ Σχέδια του
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού/ Σχέδια του
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως/ Μέτρα του ΚΟΑΠ) για την υλοποίηση των
ίδιων δαπανών.
• Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι εγώ/ η επιχείρηση είναι σε θέση να καταβάλει τη
συμμετοχή της σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης.
• Με την υπογραφή μου στο παρόν Έντυπο, αναγνωρίζω το δικαίωμα της ΟΤΔ ή
και του Τμήματος Γεωργίας να προβεί ανά πάσα στιγμή, σε τροποποιήσεις /
συμπληρώσεις ή αλλαγές στο Καθεστώς που τυχόν θα απαιτήσει η Διαχειριστική
Αρχή ή/και ο ΚΟΑΠ, στα πλαίσια των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας.
• Δηλώνω υπεύθυνα ότι εάν για οποιοδήποτε λόγο παύσει η λειτουργία της
Επιχείρησης πριν την πάροδο πέντε τουλάχιστον ετών από την ημερομηνία της
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•
•
•

•

•

τελικής πληρωμής που θα του γίνει από τον ΚΟΑΠ, υποχρεούμαι σε επιστροφή
της ενίσχυσης, που έλαβα στο πλαίσιο του Καθεστώτος, εντόκως.
Δεσμεύομαι να τηρώ τους εθνικούς και κοινοτικούς κανονισμούς για τη
Δημοσιότητα.
Επιπρόσθετα, δηλώνω υπεύθυνα ότι η επιχείρηση αποδέχεται όλους τους
κανονισμούς, Εθνικούς και Κοινοτικούς, που ισχύουν για το Καθεστώς.
Επιπρόσθετα, αποδέχομαι και θα τηρώ τους Νόμους και τους Κανονισμούς για το
Περιβάλλον, την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση
και την απασχόληση και τις Κρατικές Ενισχύσεις.
Επιπρόσθετα, δηλώνω υπεύθυνα ότι η Επιχείρησή μου ή οι μέτοχοι της
Επιχείρησής μου ή εγώ ως φυσικό πρόσωπο δεν θα είναι/είμαι και ο εργολάβος ή
υπεργολάβος του έργου ή μέτοχος στην εργοληπτική εταιρεία που θα αναλάβει
την εκτέλεση του έργου ή στην εταιρεία που προμηθεύει τα υλικά.
Επιπρόσθετα δηλώνω υπεύθυνα ότι οι μέτοχοι της Επιχείρησής μου ή εγώ ως
φυσικό πρόσωπο δεν έχουν/έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση, ούτε
οποιαδήποτε εξ αίματος, εξ αγχιστείας, εξ υιοθεσίας ή εκ βαπτίσματος συγγένεια
μέχρι δεύτερου βαθμού, ούτε συνδέονται/συνδέομαι οικονομικά με τον εργολάβο ή
υπεργολάβο του Έργου ή με μέτοχο στην εργοληπτική εταιρεία που θα αναλάβει
την εκτέλεση του Έργου ή με μέτοχο στην εταιρεία που προμηθεύει τα υλικά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι αιτητές ενημερώνονται ότι στον ΚΟΑΠ τηρείται αρχείο Προσωπικών Δεδομένων,
σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού
χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001.
Η τήρηση του αρχείου αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή λειτουργία του ΚΟΑΠ και
των σκοπών που υπηρετεί. Σκοποί του ΚΟΑΠ είναι:
(α) η διαχείριση των πιστώσεων του Ταμείου Πληρωμών,
(β) η πρόληψη και πάταξη ατασθαλιών σε σχέση με τις πιστώσεις που αναφέρονται
στο σημείο (α),
(γ) η ανάκτηση ποσών που προέρχονται από τις πιστώσεις που αναφέρονται στο
σημείο (α), οι οποίες απωλέστηκαν λόγω παρατυπίας ή αμέλειας.
Την ευθύνη για τη λειτουργία του αρχείου έχει ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών
Πληρωμών, Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (γωνία Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα) 2000
Λευκωσία, τηλ.: 00357-22557777, Φαξ: 00357-22557755.
Αποδέκτες του αρχείου ή μέρους αυτού και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που περιέχει, είναι: Ανάδοχοι του ΚΟΑΠ, Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, Όργανο
Πιστοποίησης ΚΟΑΠ, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF),
Όργανα και Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργείο Εσωτερικών και άλλοι
Δημόσιοι Οργανισμοί, Τμήματα και Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των νόμιμων
αρμοδιοτήτων τους.
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ
ΚΟΑΠ (www.capo.gov.cy)
Σε εφαρμογή των άρθρων 111 και 112 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο ΚΟΑΠ υποχρεούται να
δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένα στοιχεία των δικαιούχων
κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ)
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και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Τα στοιχεία θα
περιλαμβάνουν τηρουμένων των σχετικών προνοιών: Το ονοματεπώνυμο (για
φυσικά πρόσωπα), την πλήρη εταιρική επωνυμία (για νομικά πρόσωπα), την
επωνυμία της ένωσης (για ενώσεις χωρίς δική τους νομική προσωπικότητα), τον
δήμο ή την κοινότητα ή το χωριό και τον ταχυδρομικό κώδικα, τα αντίστοιχα ποσά
των ενισχύσεων τα οποία έχει λάβει κάθε δικαιούχος κατά το υπό εξέταση οικονομικό
έτος και τη φύση και περιγραφή των χρηματοδοτούμενων μέτρων. Η δημοσιοποίηση
πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που είναι αναγκαίοι για την
εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλουν οι εν λόγω Ενωσιακοί Κανονισμοί. Τα
δεδομένα ή στοιχεία που δημοσιοποιούνται ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο
επεξεργασίας από τις Αρμόδιες Αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ένωσης και των
Κρατών Μελών για σκοπούς διαφύλαξης των οικονομικών συμφερόντων της
Ένωσης.
Σημείωση: Παρακαλείστε να μονογράψετε όλες τις σελίδες της αίτησης στο
κάτω δεξιά μέρος και προτρέπεστε όπως φωτοτυπήσετε την παρούσα αίτηση
για δική σας χρήση και αναφορά.
Υπογραφή Αιτητή

Ημερομηνία

…………………………..

…………………………….

2.19 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ



3.1 Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη εργασιών επί ιδίω κινδύνω.



3.2 Υπεύθυνη Δήλωση για την περίπτωση εργασιών που εκτελέστηκαν πριν
την υποβολή της Αίτησης



3.3 Γραπτή Δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3 (2) των Περί
Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας),
Κανονισμών του 2009 και 2012.



3.4 Βεβαίωση από τον Κοινοτάρχη για τον χώρο διαμονής του αιτητή (για
φυσικό πρόσωπο) ή δραστηριοποίησης της επιχείρησης (για νομικό
πρόσωπο).
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Υποπαράρτημα 3.1

Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη εργασιών επί ιδίω κινδύνω
Ως αιτητής / νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, δηλώνω υπεύθυνα ότι:
➢ Προτίθεμαι να προχωρήσω, πριν την προκαταρκτική έγκριση της Ομάδας
Τοπικής Δράσης ……………………………………………………………………
και μετά από τη σχετική ανακοίνωση που θα δημοσιευτεί από τη Ομάδα
Τοπικής Δράσης πάντα µε δική µου πρωτοβουλία, επί ιδίω κινδύνω, στην
υλοποίηση δράσεων που περιλαμβάνονται στην αίτηση που υπέβαλα για
συμμετοχή στο Καθεστώς 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020. Στη σχετική ανακοίνωση
θα δίνονται λεπτομέρειες σχετικά με τις κατηγορίες των δράσεων για τις
οποίες θα υπάρχει η δυνατότητα έναρξης επί ιδίω κινδύνω, οι όροι και η
ημερομηνία, μετά από την οποία θα μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίηση των
δράσεων.
➢ Αναγνωρίζω ότι η ΟΤΔ δεν δεσμεύεται από την υποβολή της αίτησης
συμμετοχής μου στο Καθεστώς 19.2 και έχει το δικαίωμα να την απορρίψει, ή
να την εγκρίνει, ή να εγκρίνει μέρος αυτής, ανεξάρτητα από την απόφασή μου
να προχωρήσω µε δική µου πρωτοβουλία επί ιδίω κινδύνω στην υλοποίηση
δράσεων και ουδεμία απαίτηση θα έχω για καταβολή χορηγίας.
Ονοματεπώνυμο αιτητή / νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας:
……………………………….……………………………………..
Όνομα Εταιρείας:
…………………………………………………………………………………………..….
Αριθμός ταυτότητας / αριθμός εγγραφής εταιρείας (σφραγίδα εταιρείας):
…………….……………………………………..
Υπογραφή:
…………………………………………………………………………………………....
Ημερομηνία:
………………………………………………………………………
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Υποπαράρτημα 3.2
Υπεύθυνη Δήλωση για την περίπτωση εργασιών που εκτελέστηκαν πριν την
υποβολή της Αίτησης

Ημερομηνία: …………………………………

Εγώ ο/η ………………………………………………………………………………………
(όνομα νόμιμου εκπροσώπου εταιρίας ή φυσικού προσώπου) δηλώνω υπεύθυνα ότι
πριν την υποβολή της αίτησης μου, εκτέλεσα τις ακόλουθες εργασίες, οι οποίες είναι
συναφείς με την αίτηση μου:

α/α

Κόστος
Εργασίας
(συμπεριλ.
ΦΠΑ)

Περιγραφή Εργασίας

Αριθμός
Τιμολογίου

Ημερομηνία
σχετικού
Τιμολογίου

Υπογραφή Αιτητή: ……………………………………….. (σφραγίδα εταιρείας)

Τα πιο πάνω δεδομένα πιστοποιώ και εγώ, ο/η …………………………………………..
......................……., μελετητής/ Αρχιτέκτονας του έργου, με Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ …….

Υπογραφή Μελετητή: ……………………………………….. (σφραγίδα εταιρείας)
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Υποπαράρτημα 3.3
Γραπτή Δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3 (2) των περί
ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας),
Κανονισμών του 2009 και 2012.
ΤΙΤΛΟΣ:
ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012
Υπότιτλος: Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί
Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών
του 2009 και 2012
Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί
Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών
του 2009 και 2012 εκδίδει το ακόλουθο υπόδειγμα γραπτής δήλωσης το οποίο η
εκάστοτε Αρμόδια Αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει από το δικαιούχο ενίσχυσης
ήσσονος σημασίας πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης.
ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3(2) ΤΩΝ ΠΕΡΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2009 και 2012
Η πιο κάτω δήλωση υποβάλλεται από το δικαιούχο ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de
minimis) για σκοπούς συμμόρφωσης είτε:
Α) με το Άρθρο 6(1) του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
(εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013»), (Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352, 24.12.2013, σ.1)
ή
Β) με το Άρθρο 6(1) του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de
minimis») στον γεωργικό τομέα (εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013»),
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352, 24.12.2013, σ.9)
ή
Γ) με το Άρθρο 4(1) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 875/2007 της Επιτροπής της
24ης Ιουλίου 2007 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας και για την τροποποίηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 (εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007»)
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, (Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης L 193, 25.7.2007,σ.6).
Δ) με το Άρθρο 3(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2012 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και
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108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες
γενικού οικονομικού συμφέροντος (εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012»),
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 114, 26.4.2012,σ.8).

ανάλογα με τον τομέα της οικονομίας στον οποίο θα χορηγηθεί η ενίσχυση.

(α) Εγώ ο/η5 ………………….………………………………………………………………
με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ………………………………………………….
ή
(β) Εγώ ο/η6 ………………………………….……….………………………………………
με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας …………………………………..….…………………….,
κατά νόμο εκπρόσωπος της /του εταιρείας/ συλλόγου/ σωματείου/ οργανισμού/
εμπορικής επωνυμίας/ φορέα/ ………….…………………………………... (να
διαγραφεί
ότι
δεν
εφαρμόζεται
ή
να
συμπληρωθεί
κατάλληλα)
…..…………………………………………………………………….. με Αριθμό Εγγραφής
(εφόσον εφαρμόζεται) …………………………..…………………… στο Μητρώο του/
της …………………………………………………………….. ενόψει της χορήγησης σε
μένα ή στην εταιρεία/σύλλογο/σωματείο/οργανισμό/εμπορική επωνυμία/ φορέα/
…………………... (να διαγραφεί ότι δεν εφαρμόζεται ή να συμπληρωθεί κατάλληλα)
που εκπροσωπώ της ακόλουθης ενίσχυσης de minimis:
Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για τη χορήγηση της ενίσχυσης: Κυπριακός Οργανισμός
Αγροτικών Πληρωμών
Στα πλαίσια του καθεστώτος (εάν εφαρμόζεται): Δράση 19.2.2 «Δράσεις ενίσχυσης
επενδύσεων σε μη γεωργικές δραστηριότητες», του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020
Μέγιστο δυνατό ύψος της επιχορήγησης ή ισοδυνάμου επιχορήγησης7
…….................................................................................................................…………
και εν γνώσει μου ότι, δυνάμει του Κανονισμού 6(2) των Περί Ελέγχου των Κρατικών
Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012,
ψευδής, ανακριβής, ελλιπής ή παραπλανητική δήλωση συνεπάγεται την υποχρέωση
5

Για φυσικά πρόσωπα
Για νομικά πρόσωπα.
7
Σύμφωνα με το άρθρο 3(6) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1408/2013 καθώς και το άρθρο 3(5) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και το άρθρο 2(3) του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 360/2012 σε όλες τις περιπτώσεις δηλώνονται ακαθάριστα ποσά, δηλαδή πριν
αφαιρεθεί ο τυχόν φόρος ή άλλη επιβάρυνση. Εφόσον η ενίσχυση χορηγείται με μορφή άλλη από την
επιχορήγηση, το ποσό της ενίσχυσης είναι το ακαθάριστο ισοδύναμο της ενίσχυσης. Οι ενισχύσεις που
καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις ανάγονται στην αξία της κατά το χρόνο της χορήγησής τους. Το
επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την αναγωγή αυτή είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο
χορήγησης της ενίσχυσης. Το μέγιστο δυνατό ύψος της επιχορήγησης ή το ισοδύναμο επιχορήγησης θα πρέπει
να υπολογίζεται και να υποδεικνύεται στον αιτητή από την Αρμόδια Αρχή.
6
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επιστροφής, με νόμιμους τόκους, και την επιβολή διοικητικού προστίμου το οποίο
εισπράττεται ως χρηματική ποινή επιβαλλόμενη από Δικαστήριο κατά την άσκηση
ποινικής διαδικασίας,

ΔΗΛΩ σήμερα

... / ... /20..

τα εξής:

Α) Τομέας οικονομικής δραστηριότητας8 (επιλέξετε α, β, γ ή δ):
α) τομέας πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων
β) τομέας αλιείας συμπεριλαμβανομένου
μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων

του

τομέα

της εμπορίας

και

γ) τομέας των οδικών μεταφορών
δ) άλλος τομέας, συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών
προϊόντων
ή κατά πόσο η χορήγηση χορηγείται ως αποζημίωση για την παροχή υπηρεσιών
γενικού οικονομικού συμφέροντος

Β) Κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, δηλαδή το τρέχον οικονομικό έτος και τα
δύο προηγούμενα (επιλέξετε i ή ii),
i)
Δεν έχω λάβει ούτε έχω καταστεί δικαιούχος να λάβω, ή η επιχείρηση στην
οποία ανήκω ή εκπροσωπώ δεν έχει λάβει ούτε έχει καταστεί δικαιούχος να λάβει
από οποιανδήποτε Αρμόδια Αρχή, οιανδήποτε ενίσχυση de minimis, κατά την έννοια
των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας)
Κανονισμών του 2009 και 2012.
ή
ii) Κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, δηλαδή το τρέχον οικονομικό έτος και τα
δύο προηγούμενα, έχω λάβει ή η επιχείρηση στην οποία ανήκω ή εκπροσωπώ έχει
λάβει τις ακόλουθες ενισχύσεις de minimis9:

8

Μια επιχείρηση μπορεί να δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, π.χ. στην πρωτογενή παραγωγή και
στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Πρέπει να δηλωθεί ο τομέας στον οποίο θα χορηγηθεί η ενίσχυση
ήσσονος σημασίας.

9

Οι κοινοτικοί κανόνες του ανταγωνισμού, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι κανόνες των κρατικών
ενισχύσεων, αφορούν αποκλειστικά ενισχύσεις προς «επιχειρήσεις» (undertakings). Ο όρος «επιχείρηση» νοείται ως
οικονομική ενότητα (economic unit) έστω και αν από νομική άποψη η οικονομική αυτή ενότητα αποτελείται από
περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο αιτητής είναι μέρος μιας οικονομικής
ενότητας η οποία αποτελείται από περισσότερα του ενός νομικά ή φυσικά πρόσωπα, η παρούσα γραπτή δήλωση θα πρέπει
να αφορά συνολικά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβε η οικονομική ενότητα στην οποία ανήκει, δηλαδή η
«επιχείρηση».
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Α/Α

Έτος
χορήγησης
της
ενίσχυσης10

Ύψος
επιχορήγησης

Τίτλος του μέτρου
ενίσχυσης

Αρμόδια Αρχή

ή ισοδύναμο
επιχορήγησης

1.
2.
3.
4.
5.

Και ενόψει των πιο πάνω ποσών όσο και του ποσού της ενίσχυσης για τους σκοπούς
της οποίας προβαίνω στην παρούσα δήλωση (στο εξής η «οικεία ενίσχυση»), εγώ
δεν έλαβα και δε θα λάβω με την καταβολή της οικείας ενίσχυσης ή η
εταιρεία/σύλλογος/σωματείο/
οργανισμός/εμπορική
επωνυμία/φορέας/
………………… (να διαγραφεί ό,τι δεν εφαρμόζεται ή να συμπληρωθεί κατάλληλα)
που εκπροσωπώ δεν έλαβε και δε θα λάβει με την καταβολή της οικείας ενίσχυσης
ως ενίσχυση de minimis συνολικό ποσό που να υπερβαίνει τα όρια που καθορίζουν ο
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013, ο
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και ο Κανονισμός (ΕΕ) 360/2012, ανάλογα με την
περίπτωση, κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη11.

ο/η Δηλών/ούσα (Υπογραφή) …………………………………………………
(σφραγίδα Εταιρείας)

Σημειώσεις:

Για σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 τα ανώτατα όρια που καθορίζονται
στο άρθρο 3(2) αφορούν μια «ενιαία επιχείρηση». Στην ενιαία επιχείρηση περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν
τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου
των μετοχών ή των εταιριών άλλης επιχείρησης· β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία
των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης· γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να
ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του
καταστατικού της τελευταίας· δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει
συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλου μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων
ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.
10
11

Δεν απαιτείται κατ’ ανάγκην συγκεκριμένη ημερομηνία.
Ισχύουν όσα αναφέρονται στην υποσημείωση 9.
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1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δήλωση έχουν την έννοια που
αποδίδουν σε αυτούς ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
1408/2013, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και ο Κανονισμός (ΕΕ) 360/2012.
2. Ο Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας επιτρέπει τη χορήγηση
ενισχύσεων μέχρι 200.000 ευρώ ανά τρία οικονομικά έτη ανά επιχείρηση. Το
συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια δεδομένη
επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν
επιτρέπεται να υπερβεί τις 100.000 ευρώ σε οποιανδήποτε περίοδο τριών
οικονομικών ετών.
3. Ο Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ής Δεκεμβρίου 2013
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στο
γεωργικό τομέα επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων μέχρι 15.000 ευρώ ανά τρία
οικονομικά έτη ανά επιχείρηση. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας που χορηγείται από την Κυπριακή Δημοκρατία στις επιχειρήσεις του τομέα
της παραγωγής γεωργικών προϊόντων για περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν
υπερβαίνει τα 7.060.000 ευρώ.
4. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2007 για την
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας στον τομέα της αλιείας και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1860/2004 επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων μέχρι 30.000 ευρώ ανά τρία
οικονομικά έτη ανά επιχείρηση. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας που χορηγείται από την Κυπριακή Δημοκρατία στις επιχειρήσεις του τομέα
της αλιείας για περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει τα 1.562.000 ευρώ.
5. Για τον έλεγχο των εθνικών σωρευτικών ορίων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
875/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 θα ακολουθείται από την
Αρμόδια Αρχή η διαδικασία που προνοούν οι Κανονισμοί 4 και 5 των περί Ελέγχου
των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009.
6. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 25ης Απριλίου
2012 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, οι οποίες
χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού
συμφέροντος, επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων μέχρι 500.000 ευρώ ανά τρία
οικονομικά έτη ανά επιχείρηση. Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει του εν λόγω
Κανονισμού μπορούν να σωρευθούν με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει
άλλων Κανονισμών σχετικά με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας νοουμένου ότι το
σωρευτικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας δε θα ξεπερνά τις 500.000 ευρώ
ανά τριετία. Επίσης, απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω Κανονισμού με οποιανδήποτε
αντιστάθμιση αναφορικά με την ίδια υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος,
ανεξαρτήτως του αν συνιστά ή όχι κρατική ενίσχυση.
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7. Η υποβολή της παρούσας δήλωσης δε δημιουργεί κανένα δικαίωμα στον
υπογράφοντα για λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης ήσσονος σημασίας. Η έγκριση για
χορήγηση της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας για την οποία υποβάλλεται η παρούσα
δήλωση εναπόκειται αποκλειστικά στην Αρμόδια Αρχή.
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Υποπαράρτημα 3.4
Βεβαίωση από τον Κοινοτάρχη για τον χώρο διαμονής του αιτητή (για φυσικό
πρόσωπο) ή δραστηριοποίησης της επιχείρησης (για νομικό πρόσωπο)

Ημερομηνία: …………………………………

Εγώ ο/η ………………………………………………………………………………………
(όνομα Κοινοτάρχη) βεβαιώνω ότι (επιλέγεται ότι εφαρμόζεται από τα ακόλουθα και
διαγράφεται ότι δεν εφαρμόζεται):

(Α) ο/η ..………………………………………………………., με Αρ. Ταυτότητας
……………..……., διαμένει στην Κοινότητα …………………………………..

(Β) η επιχείρηση ………………………………………………………………….,
Αριθμό Εγγραφής …………………………………, είναι εγκατεστημένη ή
εγκατασταθεί στην Κοινότητα ………………………………………..

με
θα

Υπογραφή: ……………………………………….. (σφραγίδα Κοινοτάρχη)
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