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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020
Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές
Εκμεταλλεύσεις
Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56,
104 41 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Τσολακίδη
Τηλ: 210 527 5013
Fax: 210 5275270
e-mail: ktsolakidi@mou.gr

Αθήνα 26/06/2018
Αρ. Πρωτ.: 5405

ΠΡΟΣ: Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας
Περιφερειών
ΚΟΙΝ.: ΕΥΔ ΠΑΑ

Θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υποβολής έντυπης μορφής της αίτησης στήριξης προτάσεων
στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.»
Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής
1. Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι ο ορισμός των προδιαγραφών της έντυπης μορφής της αίτησης
στήριξης.
2. Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας εγκυκλίου περιορίζεται στις αιτήσεις στήριξης των οποίων η
έντυπη μορφή (φυσικός φάκελος) υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ από τις 27 Ιουνίου 2018 και μετά.
Άρθρο 2
Παρουσίαση της Έντυπης Εφαρμογής της Αίτησης Στήριξης
1. Η έντυπη μορφή της αίτησης στήριξης υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα
αντίγραφο. Κάθε αντίτυπο υποβάλλεται σε κουτί με λάστιχο το οποίο περιέχει τουλάχιστον δύο (2)
τεύχη σε μορφή ντοσιέ με έλασμα.
2. Στην εξωτερική επιφάνεια του κουτιού με λάστιχο επικολλούνται τα τυποποιημένα υποδείγματα
εξώφυλλου και ράχης του Παραρτήματος 1. Στο πεδίο «ημερομηνία οριστικοποίησης» συμπληρώνεται
η ημερομηνία οριστικοποίησης δεύτερου σταδίου, από την οποία ξεκινά η προθεσμία των 15 ημερών
για την υποβολή του φυσικού φακέλου στη ΔΑΟΚ.
3. Το πρώτο τεύχος (Τεύχος 1) περιέχει με τη σειρά που αναφέρονται:
3.1
Την αίτηση στήριξης με το επιχειρηματικό σχέδιο, όπως εκτυπώνονται μετά την ηλεκτρονική
τους υποβολή στο ΠΣΚΕ. Η αίτηση υπογράφεται από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του
νομικού προσώπου ή το νόμιμο εκπρόσωπο του συλλογικού σχήματος ο οποίος ορίστηκε για
τους σκοπούς του προγράμματος, όσο και από το συντάκτη του φακέλου υποψηφιότητας.
3.2
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως αυτή παράγεται από το ΠΣΚΕ,
υπογεγραμμένη, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, από τον υποψήφιο ή το νόμιμο
εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή το νόμιμο εκπρόσωπο του συλλογικού σχήματος ο οποίος
ορίστηκε για τους σκοπούς του προγράμματος.
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4. Το δεύτερο τεύχος (Τεύχος 2) περιέχει με τη σειρά που αναφέρονται:
4.1
Κατάλογο συνημμένων δικαιολογητικών, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ (Πίνακας VIIΙ.1).
Επισημαίνεται ότι ο κατάλογος αυτός παράγεται βάσει των αναρτήσεων του συντάκτη στο ΠΣΚΕ
και είναι στην αποκλειστική του ευθύνη να αναρτηθούν όλα τα απαιτούμενα από το θεσμικό
πλαίσιο δικαιολογητικά.
4.2
Δικαιολογητικά αριθμημένα σύμφωνα με τον κατάλογο συνημμένων δικαιολογητικών.
5. Εφόσον απαιτείται η προσκόμιση σχεδίων ή/και συγκριτικού πίνακα ή/και τεχνικής έκθεσης, η έντυπη
μορφή της αίτηση στήριξης περιλαμβάνει ένα επιπλέον τεύχος (Τεύχος 3) στο οποίο περιλαμβάνονται
κατάλογος των σχετικών δικαιολογητικών και τα δικαιολογητικά αυτά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Χ. ΚΑΣΙΜΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Υπόδειγμα εξώφυλλου φακέλου αίτησης στήριξης φυσικού προσώπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»
Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»
Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»
&
Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία
του περιβάλλοντος»
ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κωδικός Πράξης
Ημερομηνία Οριστικοποίησης
Επώνυμο
Όνομα
Όνομα πατρός
Περιφέρεια
Περιφερειακή Ενότητα

ΣΒΕΛ-
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Υπόδειγμα εξώφυλλου φακέλου αίτησης στήριξης νομικού προσώπου/συλλογικού σχήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»
Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»
Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»
&
Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία
του περιβάλλοντος»

ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κωδικός Πράξης
Ημερομηνία Οριστικοποίησης
Επωνυμία
Περιφέρεια
Περιφερειακή Ενότητα

ΣΒΕΛ-
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Υπόδειγμα ράχης φακέλου

(i)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.1 ή/και 4.1.3
ΠΑΑ 2014-2020

(iii)

(ii)

(iv)

(iv)

(i) Συμπληρώνεται η Περιφερειακή Ενότητα.
(ii) Συμπληρώνεται το επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο (φυσικό πρόσωπο)/επωνυμία (νομικό πρόσωποσυλλογικό σχήμα) του υποψηφίου.
(iii) Συμπληρώνονται τα στοιχεία του συντάκτη της αίτησης στήριξης (προαιρετικά).
(iv) Κενό πεδίο που δύναται να συμπληρωθεί από τις ΔΑΟΚ βάσει συστήματος αρχειοθέτησής τους.

