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I. AITHΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣ:
∆οµή Στήριξης (∆.Σ.)
Ο∆ΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ
Τ.Κ. ΠΟΛΗ

ΘΕΜΑ: Κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας για ένταξη στο Μέτρο 2.13 του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ:

Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
Ενέργεια 4 επιχειρήσεων
πρώτης
µεταποίησης
και
εµπορίας
γεωργικών προϊόντων
ΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑ :
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ :
∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ.:
FAX :
Ε-mail :
Α.Φ.Μ.:
∆.Ο.Υ.:
Αρµόδιος στον οποίο µπορεί να
απευθυνθεί η ∆.Σ. για πληροφορίες:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΤΗΛ.:
FAX :

Παρακαλούµε να ενεργήσετε για την
υπαγωγή του προτεινόµενου έργου, που
περιγράφεται στο συνηµµένο Φάκελο
Υποψηφιότητας, στην Ενέργεια 4 του
Μέτρου 2.13 του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 20002006.

Συνηµµένα
υποβάλλουµε
όλα
τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στον
οδηγό για τη σύνταξη της πρότασης.
Ο νόµιµος εκπρόσωπος

Ηµεροµηνία:

........................................................
(Υπογραφή-Ονοµατεπώνυµο)

Συνηµµένα
1. Υπεύθυνη ∆ήλωση
2. Στοιχεία επενδυτικής πρότασης
3. Ακριβή αντίγραφα δικαιολογητικών

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ηµεροµηνία : ......................................................
Αριθ. Πρωτ. : ......................................................

4. Παράρτηµα

Υπογραφή : ......................................................
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ΙI. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

∆ιακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
 Α)

δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση του Φακέλου

Υποψηφιότητας και η έλλειψη των οποίων αποτελεί λόγο απόρριψης του επενδυτικού
σχεδίου και
 Β)

δικαιολογητικά που δεν είναι αναγκαία για την αξιολόγηση του Φακέλου

Υποψηφιότητας, προσκοµίζονται ωστόσο υποχρεωτικά, πριν την οριστική ένταξη του
υποψήφιου επενδυτή.
Ειδικότερα, στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Καταστατικό ή εταιρικό κατά περίπτωση του φορέα και τυχόν τροποποιήσεις του, όπου ορίζεται ο
νόµιµος εκπρόσωπος, εκτός και εάν η επιχείρηση είναι προσωπική. Για τις κεφαλαιούχες εταιρίες
(Α.Ε., Ε.Π.Ε.) απαιτείται αντίγραφο ΦΕΚ όπου ορίζεται ο διαχειριστής, στις περιπτώσεις ΕΠΕ και
ο νόµιµος εκπρόσωπος στις περιπτώσεις ΑΕ. Σε περίπτωση που ο φορέας υποβάλλει πρόταση και
είναι υπό σύσταση εταιρεία, θα πρέπει, κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, να
περιλαµβάνεται και σχέδιο καταστατικού της εταιρείας µαζί µε υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου
φορέα, όπου δηλώνεται η νοµική µορφή και η µετοχική/ εταιρική σύνθεση του κεφαλαίου της
καθώς και ο υπεύθυνος για την υλοποίηση του έργου. Προϋπόθεση για την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης, εφόσον εγκριθεί η πρόταση, είναι η σύσταση της εταιρείας.
2. Τίτλοι ιδιοκτησίας οικοπέδου στο οποίο πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η επένδυση, εφόσον
πρόκειται για νέα µονάδα ή για µετεγκατάσταση ή επέκταση ήδη υπάρχουσας µονάδας. Γίνονται
αποδεκτές και οι περιπτώσεις µίσθωσης οικοπέδων µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και
πιστοποιητικό µεταγραφής, από το οποίο προκύπτει η µίσθωση του ακινήτου για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον είκοσι ετών από την υποβολή της αίτησης. Αυτό το παραστατικό είναι απαραίτητο να
προσκοµιστεί πριν την οριστική έγκριση, ενώ µε την κατάθεση του φακέλου γίνεται δεκτό και
προσύµφωνο της µίσθωσης.
3. Ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσεως για τα τρία (3) προηγούµενα έτη αυτού της αίτησης για τα
νοµικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας ή στοιχεία εσόδων-εξόδων για τα νοµικά
πρόσωπα που τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.),
καθώς επίσης και υποβολή των αντιστοίχων Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικών σηµειωµάτων της ∆.Ο.Υ.
ενός εκάστου των εταίρων που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω των 10%. Εάν πρόκειται για
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νεοσύστατη εταιρία υποβάλλονται µόνο τα αντίστοιχα παραστατικά της ∆.Ο.Υ. των τριών (3)
τελευταίων ετών, ενός εκάστου των παραπάνω µετόχων. Στην περίπτωση που επενδυτικά σχέδια
αναφέρονται σε µετεγκατάσταση ή εκσυγχρονισµό, θα πρέπει δια των ισολογισµών να
αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητα της µονάδας δεν είχε διακοπεί τα τρία (3) τουλάχιστον
τελευταία έτη.
4. Οικονοµοτεχνική µελέτη, οι προδιαγραφές και το περιεχόµενο της οποίας καθορίζονται στον
παρόντα Φάκελο Υποψηφιότητας.
5. Αναφορά της υφιστάµενης υποδοµής, στις περιπτώσεις µετεγκατάστασης ή εκσυγχρονισµού ή
βελτίωσης ή επέκτασης για υφιστάµενες µονάδες. Ιδιαίτερα για τον µηχανολογικό εξοπλισµό, θα
πρέπει να αναφέρεται η επωνυµία του κατασκευαστή, ο αριθµός του µηχανήµατος, το έτος
κατασκευής και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά (Ιπποδύναµη - δυναµικότητα κλπ).
6. Τεχνικά σχέδια (τοπογραφικό διάγραµµα και διάγραµµα κάλυψης 1:200, κατόψεις, όψεις, τοµές,
υπογεγραµµένα από µηχανικό) σχέδια διάταξης µηχανολογικού εξοπλισµού και λεπτοµερής
τεχνική και λειτουργική περιγραφή του προτεινοµένου επενδυτικού σχεδίου.
7. Αναλυτικός

προϋπολογισµός

κόστους

κτιριακών

και

µηχανολογικών

εγκαταστάσεων

(προµέτρηση, ανάλυση κατά µηχάνηµα, κλπ) σε ΕΥΡΩ µε διαχωρισµό του καθαρού ποσού και του
Φ.Π.Α.
8. Προσφορές που συνοδεύονται από τεχνική περιγραφή (προσπέκτους) για την προµήθεια του
µηχανολογικού εξοπλισµού καθώς και κάθε προτεινόµενης δαπάνης, που θα αποτελούν την βάση
κατάρτισης του προϋπολογισµού (µια τουλάχιστον προσφορά ανά προτεινόµενη δαπάνη).
9. Άδεια λειτουργίας ή αντίστοιχο απαλλακτικό έγγραφο, για τις επιχειρήσεις που ζητούν
εκσυγχρονισµό, επέκταση ή/και µετεγκατάσταση.
10. Επαρκής αιτιολόγηση των ευνοϊκών επιπτώσεων του επενδυτικού σχεδίου στους παραγωγούς των
πρωτογενών προϊόντων και προσκόµιση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων όπου αυτό είναι
πρόσφορο.
11. Επαρκή στοιχεία, από τα οποία να είναι δυνατή η εκτίµηση της εν γένει επιχειρηµατικής δράσης
του φορέα και της ικανότητάς του για την διάθεση των τελικών προϊόντων (π.χ. συµβάσεις
πώλησης προϊόντων κλπ).

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥ 2.13, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4.

4

12. Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν την δυνατότητα του φορέα να καταβάλλει την
υποχρεωτική συµµετοχή του µε ίδια κεφάλαια (π.χ. καταθέσεις, αύξηση µετοχικού κεφαλαίου,
κλπ).
13. Έγγραφο πρόθεσης χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος για σύναψη δανείου στο οποίο θα
συµπεριλαµβάνονται και οι όροι χορήγησης αυτού (ύψος – διάρκεια – επιτόκιο – εξασφαλίσεις),
όταν στο προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται η χρησιµοποίηση δανειακών κεφαλαίων.
14. Βεβαίωση κατάθεσης των περιβαλλοντικών µελετών προς έγκριση στις αρµόδιες υπηρεσίες.
15. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 του υποψήφιου επενδυτή και στην περίπτωση που ο
επενδυτής είναι εταιρία για τις µεν προσωπικές εταιρίες(οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες),
υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται από όλους τους εταίρους, για δε τις κεφαλαιουχικές (ΕΠΕ,
Α.Ε.) οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται από τους νόµιµους εκπροσώπους τους. Στην υπεύθυνη
δήλωση αναφέρονται τα εξής:
I. Όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στον φάκελο υποψηφιότητας είναι
αληθή.
II. Το ίδιο αντικείµενο επένδυσης ή η ίδια παραγωγική µονάδα δεν έχει ενταχθεί / οριστικά
υπαχθεί για ενίσχυση-επιχορήγηση σε άλλο αναπτυξιακό νόµο.
III. Η κάλυψη της ιδίας συµµετοχής σε περίπτωση που αυτή θα καλυφθεί µε φορολογικά
αποθεµατικά να δηλώνεται ότι αυτά δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ή πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής άλλου ενισχυόµενου
προγράµµατος.
IV. Κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας για συµµετοχή στο πρόγραµµα
ελήφθησαν υπόψη και έγιναν αποδεκτοί όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που
αναφέρονται στο σχετικό οδηγό εφαρµογής και στο φάκελο υποψηφιότητας.
V. Σε περίπτωση συµµετοχής στο πρόγραµµα υποψήφιου επενδυτή (άρρεν) ότι έχει
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νοµίµως από αυτές.
VI. Αποδέχοµαι να διευκολύνω τους εθνικούς και κοινοτικούς ελέγχους.
VII. ∆εν µου έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση κοινοτικών κανονισµών ή
εθνικής νοµοθεσίας σχετικές µε την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.
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VIII. ∆εν έχω τελεσίδικα καταδικαστεί για οικονοµικό αδίκηµα ή αδίκηµα που σχετίζεται µε
την επαγγελµατική µου δραστηριότητα ή αδίκηµα σχετικά µε καλλιέργεια, κατοχή,
εµπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών ή/ και απάτη εις βάρος του ∆ηµοσίου.

Στην δεύτερη κατηγορία, που µπορούν να προσκοµιστούν στο στάδιο πριν την οριστική ένταξη µιας
πρότασης, ανήκουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικά µεταγραφής, πιστοποιητικά βαρών και µη διεκδικήσεως για τα ακίνητα στα
οποία αφορά η επένδυση, καθώς και συµβολαιογραφικό έγγραφο και πιστοποιητικό
µεταγραφής, από το οποίο προκύπτει η µίσθωση του ακινήτου για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον είκοσι ετών, στις περιπτώσεις µίσθωσης οικοπέδων και όπου υπήρχε προσύµφωνο
κατά την κατάθεση του φακέλου.
2. Πιστοποιητικό µη λύσης και µη πτώχευσης, όταν ο υποψήφιος επενδυτής είναι νοµικό
πρόσωπο.
3. Χάρτης περιοχής πραγµατοποίησης της επένδυσης (κλίµακα 1:50.000) όπου θα σηµειώνεται η
θέση της µονάδας και µε κύκλο θα εµφανίζεται η ακτίνα δράσης της όπου αυτό είναι δυνατόν.
4. Φωτογραφικό υλικό σχετικά µε την υλοποίηση του έργου, ανάλογα µε το προβλεπόµενο
φυσικό αντικείµενο.
5. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του φυσικού ή του νοµικού προσώπου. Όσον
αφορά την ασφαλιστική ενηµερότητα διευκρινίζεται ότι, ο υποψήφιος επενδυτής πρέπει να
είναι ενήµερος τόσο ως προς τις δικές του ασφαλιστικές εισφορές, αν είναι έµπορος ή
ελεύθερος επαγγελµατίας (ασφαλιστική ενηµερότητα από το αντίστοιχο ασφαλιστικό ταµείο,
π.χ. ΤΕΒΕ, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ), όσο και ως προς τις τυχόν εργοδοτικές εισφορές (ασφαλιστική
ενηµερότητα από το ΙΚΑ ότι δεν οφείλει εργοδοτικές εισφορές ή ότι δεν απασχολεί
προσωπικό).
6. Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο φορέας πρέπει να τηρεί την Εθνική και
Κοινοτική Νοµοθεσία (οδηγία 85/337/ΕΟΚ της 27ης Ιουνίου 1985) που αφορά την προστασία
του περιβάλλοντος και να προσκοµίσει τα πιο κάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:
•

Η προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση

•

Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, και
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•

Η άδεια ή θεωρηµένη µελέτη διάθεσης αποβλήτων.

7. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψήφιου επενδυτή ή του νόµιµου
εκπροσώπου του φορέα που εκπροσωπεί.
8. Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου αρµοδίου οργάνου όπως προσδιορίζεται
στο Καταστατικό της επιχείρησης για τον ορισµό του υπευθύνου υλοποίησης του έργου
και τον αριθµό Τραπεζικού Λογαριασµού στον οποίο θα καταβάλλονται οι πληρωµές. Το
ανωτέρω πρόσωπο είναι το µόνο αρµόδιο για την υποβολή αιτήσεων πληρωµής,
τροποποιήσεων, παρατάσεων του επενδυτικού σχεδίου.
9. Για την περίπτωση που ο φορέας επένδυσης είναι Συνεταιρισµός, υπεύθυνη δήλωση ότι για
την υλοποίηση του έργου θα τηρηθεί η ισχύουσα κάθε φορά εθνική νοµοθεσία που διέπει την
πραγµατοποίηση έργων από Συνεταιρισµούς. Οι διαδικασίες προµήθειας και εκτέλεσης
έργων που προβλέπονται στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 383/89 είναι υποχρεωτικές για τους
Συνεταιρισµούς οποιασδήποτε βαθµίδας.
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ΙΙI. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Α/α πρότασης

(συµπληρώνεται από την ∆.Σ.Α.Χ.)

:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ

ΧΩΡΟΘΕΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ....................................................................................................................................
ΝΟΜΟΣ: ............................................................................................................................................
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡ. ∆ΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: .................................................................................................
∆ΗΜΟΤΙΚΟ / ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ............................................................................................
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ..................................................................................................................................................
ΟΡΕΙΝΗ*

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ*

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΗ ΩΣ

Συµπληρώνεται σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση του Υπουργείου Γεωργίας, τοποθετώντας στο κατάλληλο
τετραγωνίδιο την ένδειξη Χ.
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1.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.1.1

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α.Φ.Μ. / ∆.Ο.Υ.
∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ *
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε∆ΡΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΦΑΞ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΦΑΞ

e-mail
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΥ (**)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΝΟΜΟΥ (***)

Στο πεδίο “Αριθµός Απασχολούµενων” σηµειώνεται ο αριθµός απασχολούµενων της επιχείρησης για την τελευταία
προ της υποβολής περίοδο λειτουργίας της.
** Σηµειώνονται οι κωδικοί του Κλάδου σύµφωνα µε ΣΤΑΚΟ∆
*** Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία.
*

1.1.2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

e-mail
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΦΑΞ

1.1.3

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

e-mail
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΦΑΞ
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1.2 Ιστορικό της Επιχείρησης
Η ανάπτυξη του παρόντος κεφαλαίου να περιοριστεί κατά το δυνατόν σε 1-2 σελ. Α4

1.2.1

Ταυτότητα και σύντοµο ιστορικό της επιχείρησης

1.2.2

Βασικοί µέτοχοι και ποσοστό συµµετοχής τους.

1.2.3

Οι δραστηριότητες της επιχείρησης από την ίδρυση της µέχρι σήµερα.
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1.3 Τεχνικά Στοιχεία Της Επιχείρησης
Η ανάπτυξη του παρόντος κεφαλαίου να περιοριστεί κατά το δυνατόν σε 2-3 σελ. Α4

1.3.1

Υφιστάµενες εγκαταστάσεις (θέση, περιγραφή κλπ)

1.3.2

Χρησιµοποιούµενος παραγωγικός εξοπλισµός
Να συµπληρωθεί ο πίνακας Α1 του παραρτήµατος

1.3.3

∆υναµικότητα παραγωγικού εξοπλισµού και βαθµός απασχόλησής του

1.4 Οργάνωση & ∆ιοίκηση Της Επιχείρησης
Η ανάπτυξη του παρόντος κεφαλαίου να περιοριστεί κατά το δυνατόν σε 1-2 σελ. Α4

1.4.1

Οργανωτική δοµή της επιχείρησης

1.4.2

∆ιοίκηση της επιχείρησης
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1.5 Απασχόληση
Η ανάπτυξη του παρόντος κεφαλαίου να περιοριστεί κατά το δυνατόν σε 1 σελ. Α4
Να συµπληρωθεί ο πίνακας Α2 του παραρτήµατος

1.6 Επενδύσεις Της Επιχείρησης που Έτυχαν Κρατικής
Συγχρηµατοδότησης

1.6.1 Επενδύσεις της επιχείρησης που έτυχαν κρατικής συγχρηµατοδότησης
Να συµπληρωθεί ο πίνακας Α3 του παραρτήµατος

1.6.2 Επενδύσεις της επιχείρησης (εκτός κρατικής συγχρηµατοδότησης)
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1.7 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Επιχείρησης
Να σχολιαστεί συνοπτικά η εικόνα της επιχείρησης όπως προκύπτει από την ανάλυση των
πινάκων (Η ανάπτυξη του παρόντος κεφαλαίου να µην υπερβαίνει τις 5 σελ. Α4)
1.7.1 Στοιχεία αγορών πρώτων γεωργικών υλών
Να συµπληρωθεί ο πίνακας Α4 του παραρτήµατος

1.7.2 Στοιχεία πωλήσεων προϊόντων της επιχείρησης
Να συµπληρωθεί ο πίνακας Α5 του παραρτήµατος

1.7.3 Ανάλυση κύκλου εργασιών της επιχείρησης
Να συµπληρωθεί ο πίνακας Α6 του παραρτήµατος

1.7.4 Ανάλυση στοιχείων κόστους πωληθέντων
Να συµπληρωθεί ο πίνακας Α7 του παραρτήµατος

1.7.5 Ανάλυση στοιχείων αποτελεσµάτων χρήσης και διάθεσης καθαρών
κερδών
Να συµπληρωθεί ο πίνακας Α8 του παραρτήµατος

1.7.6 Ανάλυση των στοιχείων του Ισολογισµού
Να συµπληρωθεί ο πίνακας Α9 του παραρτήµατος
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2

ΤΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

2.1.

Σκοπιµότητα επένδυσης

2.2.

Περιγραφή προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου
Τεχνική περιγραφή και να συµπληρωθεί ο πίνακας Β1 του παραρτήµατος

2.3.

Οι αναµενόµενες επιπτώσεις του σχεδίου για τους παραγωγούς του
πρωτογενούς προϊόντος

2.4.

Περιγραφή προϊόντων που θα παραχθούν

2.5.

∆υναµικότητα µονάδας µετά την επένδυση – εκτιµώµενη κλιµάκωση
παραγωγής κατά προϊόν κατά τα πέντε πρώτα χρόνια µετά την
υλοποίηση της επένδυσης

2.6.

Τόπος εγκατάστασης µονάδας – αιτιολόγηση επιλογής τόπου
εγκατάστασης

2.7.

Ανάλυση Συνολικού Κόστους Επένδυσης - Προβλεπόµενη διάρκεια
υλοποίησης
Να συµπληρωθεί ο πίνακας Β2 του παραρτήµατος

2.8.

Προβλεπόµενες νέες θέσεις απασχόλησης στη µονάδα, συνολικά και κατά
βάρδια
Να συµπληρωθεί ο πίνακας Β3 του παραρτήµατος

2.9.

Χρηµατοδότηση Κόστους της Επένδυσης – Τρόπος Kάλυψης Ίδιας
Συµµετοχής
Να συµπληρωθεί ο πίνακας Β4 του παραρτήµατος
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3

3.1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ - ΑΓΟΡΑΣ

Στοιχεία παραγωγής πρώτων γεωργικών υλών (υφιστάµενη κατάσταση –
τάσεις) στο Νοµό, στην Περιφέρεια, στη Χώρα.

3.2.

Υφιστάµενες µονάδες - Παραγωγική δυναµικότητα υφισταµένων
µεταποιητικών µονάδων του κλάδου στο Νοµό, στην Περιφέρεια, στη
Χώρα.

3.3.

Εγχώρια παραγωγή, Εισαγωγές – εξαγωγές προϊόντων

3.4.

Προβλήµατα – προοπτικές κλάδου τόσο στο πρωτογενές όσο και στο
µεταποιηµένο προϊόν

3.5.

Ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης

3.6.

Στρατηγική της επιχείρησης
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4.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

4.1

Ανάλυση Βασικών προβλέψεων - παραδοχών

4.1.1 Προβλεπόµενα ποσοτικά στοιχεία αγορών
Να συµπληρωθεί ο πίνακας Β5 του παραρτήµατος

4.1.2 Προβλεπόµενα ποσοτικά στοιχεία πωλήσεων
Να συµπληρωθεί ο πίνακας Β6 του παραρτήµατος

4.1.3 Εκτίµηση κύκλου εργασιών
Να συµπληρωθεί ο πίνακας Β7 του παραρτήµατος

4.1.4 Προβλεπόµενο κόστος πωληθέντων
Να συµπληρωθεί ο πίνακας Β8 του παραρτήµατος

4.1.5 Προβλεπόµενοι

Λογαριασµοί

Αποτελεσµάτων Χρήσης

και

∆ιάθεσης

Κερδών
Να συµπληρωθεί ο πίνακας Β9 του παραρτήµατος

4.2

Συµπεράσµατα για τις προοπτικές βιωσιµότητας της µονάδας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ A1-9 & B1-9
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