ΑΔΑ: 9ΛΦΥ4653ΠΓ-0ΝΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Λίστα δικαιολογητικών ένταξης
Ι_1
α/α

Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης
Τίτλος δικαιολογητικού

Περιγραφή

1

Υποβολή αίτησης ενίσχυσης

i.
ii.

Συμπλήρωση των πεδίων του Πληροφοριακού συστήματος ΚΑΙ
Συμπλήρωση, υπογραφή και επισύναψη / ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ενίσχυσης του Παραρτήματος IV

2

Οικονομοτεχνική μελέτη

Συμπλήρωση, υπογραφή και επισύναψη / ηλεκτρονική υποβολή της Οικονομοτεχνικής μελέτης του Παραρτήματος
ΙΙ. Περιλαμβάνει τη μελέτη βιώσιμου βιωματικού τουρισμού.
Α. Τήρηση απλογραφικών λογιστικών βιβλίων

3

Φορολογικά έντυπα ή/και
οικονομικές καταστάσεις των
τριών τελευταίων διαχειριστικών
χρήσεων

i.
Φορολογικό έντυπο Ε3 για τα έτη 2018, 2019 και 2020 ΚΑΙ
ii.
Φορολογικό έντυπο Ν
Β. Τήρηση διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων
i.
ii.
iii.

Οικονομικές καταστάσεις έτους 2018 ΚΑΙ
Οικονομικές καταστάσεις έτους 2019 ΚΑΙ
Οικονομικές καταστάσεις έτους 2020

4

Δήλωση Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

Συμπλήρωση, υπογραφή και επισύναψη / ηλεκτρονική υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος V

5

Νόμιμη δυναμικότητα λειτουργίας
δικαιούχου

Άδεια λειτουργίας / εγκατάστασης ή τεκμηρίωση απαλλαγής
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Η ιδιωτική συμμετοχή που αποτελείται από την ιδία συμμετοχή ή/και την εξωτερική χρηματοδότηση, κατά μόνας και
συνδυαστικά, τεκμηριώνεται κατά περίπτωση, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
Α.

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Α1.
Τεκμηρίωση ιδίας συμμετοχής (προσκομίζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατά περίπτωση νομικής
μορφής και τρόπου εισφοράς).
i.

ii.
Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου
6
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1

iii.

iv.

v.
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Βεβαίωση μέσου υπολοίπου, των εταιρικών λογαριασμών ή/και του τραπεζικού λογαριασμού των μετόχων /
εταίρων, του τελευταίου μηνός πριν την υποβολή της αίτησης ένταξης, με σκοπό την απόδειξη της
διαθεσιμότητας των ιδίων πόρων για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής.
Δικαιολογητικό του τρόπου σχηματισμού των φορολογηθέντων αποθεματικών από πραγματοποιηθέντα
έσοδα (ενδεικτικά, Λογαριασμοί 46,48 (ΕΛΠ) ή 41.03, 41.04, 41.05 (ΕΓΛΣ), Ισολογισμός χρήσης σχηματισμού
αυτών, Προσάρτημα Ισολογισμού με «Στοιχεία Καθαρής Θέσης», Κατάσταση Μεταβολών καθαρής θέσης,
Απόφαση ΓΣ σχηματισμού αποθεματικών, κατά περίπτωση)
Αύξηση μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου:
• Απόσπασμα απόφασης Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή σε
περίπτωση προσωπικής εταιρείας, πράξη τροποποίησης καταστατικού όπου θα αναφέρεται ως
σκοπός της αύξησης η υλοποίηση της αιτούμενης επένδυσης
• Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ για την καταχώρηση της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού/εταιρικού
κεφαλαίου.
Αύξηση μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου:
• Απόσπασμα απόφασης Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όπου θα
αναφέρεται ως σκοπός της αύξησης η υλοποίηση της αιτούμενης επένδυσης ή σε περίπτωση
προσωπικής εταιρείας, πράξη τροποποίησης καταστατικού (σε κάθε περίπτωση, θα αναφέρεται ο
σκοπός της αύξησης).
Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ για την καταχώρηση της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού/εταιρικού
κεφαλαίου.
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πριν την ένταξη:
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Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Οικονομικός Μετασχηματισμός Του Αγροτικού Τομέα
•
•
•
•

Α2.
i.
ii.
iii.
Β.

Υπό σύσταση Επιχειρήσεις

Β1.
i.

Τεκμηρίωση ιδίας συμμετοχής
Βεβαίωση μέσου υπολοίπου, τραπεζικού λογαριασμού των μετόχων/εταίρων, τελευταίου μηνός πριν την
υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, με σκοπό την απόδειξη της διαθεσιμότητας των ιδίων πόρων για την
κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής

Α.

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (παράγραφος 5, περίπτωση 1, υποπερίπτωση α))
i.

Νομική μορφή επιχείρησης
7

Β.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

Βεβαίωση εγγραφής και επικαιροποίηση στοιχείων στο ΕΜΑΣ
Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (παράγραφος 5, περίπτωση 1, υποπεριπτώσεις β) και γ))

i.
Γ.

Βεβαίωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ ή άλλο Μητρώο (βεβαίωση καταχώρησης/μεταβολών)
Υπό σύσταση Επιχειρήσεις (παράγραφος 5, περίπτωση 1, υποπερίπτωση δ))

i.
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Τροποποίηση καταστατικού για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη υλοποιηθεί.
Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ για την καταχώρηση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
Τροποποίηση καταστατικού (για ήδη υλοποιηθείσα αύξηση κεφαλαίου)
Απόσπασμα απόφασης Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή σε
περίπτωση προσωπικής εταιρείας, πράξη τροποποίησης καταστατικού (σε κάθε περίπτωση, θα
αναφέρεται ο σκοπός της αύξησης)
Τεκμηρίωση εξωτερικής χρηματοδότησης
Πρόθεση δανειοδότησης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μέλος του συστήματος ΔΙΑΣ ή
Έγκριση με τραπεζικό δανεισμό, από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μέλος του συστήματος ΔΙΑΣ, με ρητή
πρόβλεψη ότι το δάνειο συνάπτεται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της Α.Ε. (Δ.Σ. ή Γ.Σ.) για την έκδοση ομολογιακού δανείου και
βεβαίωση γνωστοποίησής της στο ΓΕΜΗ.

Αίτηση αναγνώρισης για τις περιπτώσεις ΑΣ., Ο.Π., Ομ.Π.
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Προστασία του περιβάλλοντος
8

9

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3
Επένδυση στην καινοτομία και τον
ψηφιακό μετασχηματισμό

Όπως προκύπτει από την Οικονομοτεχνική μελέτη του παραρτήματος ΙΙ

Όπως προκύπτει από την Οικονομοτεχνική μελέτη του παραρτήματος ΙΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4

10

Προσδιορισμός της βιωσιμότητας
της επένδυσης

Όπως προκύπτει από την Οικονομοτεχνική μελέτη του παραρτήματος ΙΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5
11

Ειδικές περιπτώσεις

12

Υπεύθυνη Δήλωση Υποέργου

Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ

13

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη
πρόκλησης σημαντική βλάβης

Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙΧ_1 συνοδευόμενη από τη σχετική βεβαίωση (Παράρτημα IX_2)

14

Υλοποίηση σχεδίου βιωματικού
αγροτουρισμού
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4
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Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του Παραρτήματος Χ

Προσκόμιση μνημονίου συνεργασίας με τουλάχιστον 5 νομικές και συλλογικές οντότητες με έδρα ή υποκατάστημα
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΓΑΚ) εντός της Περιφέρειας υλοποίησης της επένδυσης στο οποίο θα
περιγράφεται αναλυτικά:
1. Ο ρόλος τους στο πλάνο υλοποίησης του σχεδίου βιωματικού τουρισμού
2. Ο βαθμός διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος μέσα από την προτεινόμενη συνεργασία
3. Η οικονομική συμμετοχή των επιλεγμένων οντοτήτων (η οποία δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το παρόν
επενδυτικό σχέδιο) στο πλαίσιο υλοποίησης της συνεργασίας.
4. Τα προβλεπόμενα οικονομικά οφέλη
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Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Οικονομικός Μετασχηματισμός Του Αγροτικού Τομέα
5. Η δέσμευση υλοποίησης του σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού για χρονικό διάστημα που ορίζεται στις
μακροχρόνιες δεσμεύσεις.

Ι_2
α/α

Δικαιολογητικά ένταξης (πριν την έκδοση εγκριτικής απόφασης – εφόσον προκύπτει θετική εισήγηση)
Τίτλος δικαιολογητικού

Περιγραφή
Εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης ο φορέας ήταν υπό σύσταση, προσκομίζει:
Α.

1

Νομική μορφή επιχείρησης
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

Συλλογικοί φορείς (παράγραφος 5, περίπτωση 1, υποπερίπτωση α))
i.

Β.
γ))

2

Φερεγγυότητα φορέα

3

Επιλεξιμότητα δραστηριότητας
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i.
i.
ii.
iii.

Βεβαίωση εγγραφής στο ΕΜΑΣ
Νομικές οντότητες πλην των συλλογικών φορέων (παράγραφος 5, περίπτωση 1, υποπεριπτώσεις β) και
Βεβαίωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ ή άλλο Μητρώο (βεβαίωση καταχώρησης/μεταβολών)
Φορολογική ενημερότητα του φορέα
Ασφαλιστική ενημερότητα του φορέα
Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας

Πρόσφατη κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) όπου θα εμφανίζονται ως κύρια ΚΑΔ, τουλάχιστον ένα από τα
ΚΑΔ του παραρτήματος VIII
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Ι_3

Δικαιολογητικά αιτήματος πληρωμής

Ι_3.1 Δικαιολογητικά επιλεξιμότητας (μόνο κατά το πρώτο αίτημα πληρωμής)
α/α

1

Τίτλος δικαιολογητικού

Νόμιμη κατοχή τόπου υλοποίησης

Περιγραφή
Εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης ο φορέας υπέβαλε δήλωση ιδιοκτήτη (ιδιωτικού ή δημόσιου
φορέα) για την πρόθεση πώλησης ή μίσθωσης ακινήτου για το σκοπό της επένδυσης προσκομίζει:
i.
ii.

2

Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου

Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1

Τίτλος κυριότητας και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή
Σύμβαση μίσθωσης με αντίστοιχη εγγραφή δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ
Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

i.

Εφόσον η ιδία συμμετοχή θα υλοποιηθεί με αύξηση μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου προσκομίζονται:
• Πιστοποιητικό για την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της καταβολής της αύξησης του μετοχικού/ εταιρικού
κεφαλαίου ή στο οικείο Μητρώο.
•

ii.

Β.

Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ).

Εφόσον η ιδιωτική συμμετοχή περιλαμβάνει τραπεζικό δανεισμό και πριν την έκδοση της απόφασης
έγκρισης της ενίσχυσης δεν είχε προσκομιστεί έγκριση δανείου, προσκομίζεται έγκριση δανείου, από
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μέλος του συστήματος ΔΙΑΣ, με ρητή πρόβλεψη ότι το δάνειο συνάπτεται
αποκλειστικά για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
Υπό σύσταση Επιχειρήσεις

Εφόσον η ιδιωτική συμμετοχή περιλαμβάνει τραπεζικό δανεισμό και πριν την έκδοση της απόφασης έγκρισης
της ενίσχυσης δεν είχε προσκομιστεί έγκριση δανείου, προσκομίζεται έγκριση δανείου, από χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα μέλος του συστήματος ΔΙΑΣ, με ρητή πρόβλεψη ότι το δάνειο συνάπτεται αποκλειστικά για την
πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
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Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Οικονομικός Μετασχηματισμός Του Αγροτικού Τομέα

3

Επιλεξιμότητα δραστηριότητας

4

Φερεγγυότητα φορέα

Πρόσφατη κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) όπου θα εμφανίζονται ως κύρια ΚΑΔ, τουλάχιστον ένα από τα
ΚΑΔ του παραρτήματος VIII
i.
ii.
iii.

Φορολογική ενημερότητα του φορέα
Ασφαλιστική ενημερότητα του φορέα
Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας

Ι_3.2 Δικαιολογητικά φυσικού αντικειμένου
α/α

Τίτλος δικαιολογητικού
Δικαιολογητικά κριτηρίου 3

Περιγραφή
i.

Επεξεργασία βιολογικών α’ υλών ή α’ υλών που παράγονται με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον:
Ανάρτηση του πιστοποιητικού στο ΠΣ και σχετική ΥΔ του νόμιμου εκπροσώπου.

ii.

Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις με καλύτερο συντελεστή ενεργειακής απόδοσης: α) Κατά
περίπτωση ακινήτου τα δικαιολογητικά που αφορούν σε ακίνητα και ορίζονται πιο κάτω και β) βεβαίωση
μηχανικού αρμόδιας ειδικότητας και τα τεχνικά φυλλάδια.

iii.

Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας: α) Δικαιολογητικά που
αφορούν στον μηχανολογικό εξοπλισμό, β) βεβαίωση μηχανικού αρμόδιας ειδικότητας ή/και προμηθευτών
και γ) τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού.

iv.

Προμήθεια οχημάτων: Βεβαιώσεις προμηθευτών και τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού

v.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Δικαιολογητικά «ΑΠΕ εκτός της περίπτωσης του κριτηρίου 3»

i.

Ανέγερση – εκσυγχρονισμός ακινήτων συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων του κριτηρίου 3: Άδεια

(Προστασία Περιβάλλοντος)

1

2

Επενδύσεις σε κτιριακές
εγκαταστάσεις
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δόμησης ή άδεια εργασιών μικρής κλίμακας ή γνωστοποίηση στις ΥΔΟΜ ή βεβαίωση απαλλαγής από τις
ΥΔΟΜ, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4178/2013 και

3

Επενδύσεις σε μηχανολογικό
εξοπλισμό

ii.

Αναλυτική επιμέτρηση σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα μηχανικό

iii.

Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια

i.
ii.
iii.

4

Οχήματα κάθε είδους εκτός της
περίπτωσης των οχημάτων του
κριτηρίου 3

5

ΑΠΕ όλων των κατηγοριών
ενισχύσεων

Μηχανολογικό σχέδιο διάταξης (layout) του εξοπλισμού το οποίο προσκομίζεται κατά την πρώτη αίτηση
καταβολής της ενίσχυσης
Τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) για μεμονωμένο εξοπλισμό αξίας μεγαλύτερης των 100.000 ευρώ
Πιστοποιητικό CE και αριθμοί σειράς (Serial Number)

i.

Άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του δικαιούχου

i.

Μελέτη τεκμηρίωσης ισχύος ΑΠΕ

Ι_3.3 Δικαιολογητικά ολοκλήρωσης
α/α

Τίτλος δικαιολογητικού

1

Νόμιμη δυναμικότητα λειτουργίας
δικαιούχου

53

Περιγραφή
Τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από την νομοθεσία δικαιολογητικά
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Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Οικονομικός Μετασχηματισμός Του Αγροτικού Τομέα

Ι_3.4 Δικαιολογητικά οικονομικού αντικειμένου
α/α
1

Τίτλος δικαιολογητικού
Αποδεικτικά πληρωμής

Περιγραφή
Δικαιολογητικά του παραρτήματος VI
Πριν την καταβολή της ενίσχυσης ο δικαιούχος ενημερώνεται από τον ΦΥ ώστε να προσκομίσει:

2

Καταβολή της ενίσχυσης

3

Κατάθεση επιχορήγησης

i.
ii.

Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων και
Ασφαλιστική ενημερότητα

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού πίστωσης της επιχορήγησης

Ι_3.5 Δικαιολογητικά παραγράφου 12
α/α

Τίτλος δικαιολογητικού

Περιγραφή

1

Αίτηση προκαταβολής

i.
ii.

Πρωτότυπη εγγυητική επιστολή για την είσπραξη της προκαταβολής
Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού πίστωσης της προκαταβολής

2

Αίτημα χρήσης καταπιστευτικού
λογαριασμού

i.

Όπως περιγράφεται στο θεσμικό πλαίσιο

3

Εκχώρηση του ποσού της
επιχορήγησης

i.

Σύμβαση με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μέλος του συστήματος ΔΙΑΣ

Ι_3.6 Δικαιολογητικά απόδειξης τήρησης μακροχρόνιων δεσμεύσεων
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ΑΔΑ: 9ΛΦΥ4653ΠΓ-0ΝΕ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ID: 16626
Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5164846
α/α

Τίτλος δικαιολογητικού

Περιγραφή
Διατήρηση της αναγνώρισης για τουλάχιστον 3 έτη για τις ΜΜΕ και 5 έτη για τις μεγάλες επιχειρήσεις, μετά την
ολοκλήρωση της επένδυσης.

1

Αναγνώριση συλλογικού φορέα

Με την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος προσκομίζεται το σύνολο των αποφάσεων αναγνώρισης για 3 ή
5 έτη αντίστοιχα.
Προσκομίζεται κατ’ έτος επικαιροποιημένη εγγραφή στο Μητρώο ή ζητείται αυτεπάγγελτα.

Συμβολαιακή γεωργία

Προσκόμιση βεβαίωσης ορκωτού λογιστή, με την πάροδο 3-ετίας για τις ΜΜΕ και 5ετίας για τις μεγάλες
επιχειρήσεις, όπου βεβαιώνεται η αξία των Α΄ υλών που προκύπτει από συμβολαιακή γεωργία κατά τα οριζόμενα
στην παρούσα.

Καθετοποίηση της παραγωγής

Προσκόμιση βεβαίωσης ορκωτού λογιστή, με την πάροδο 3-ετίας για τις ΜΜΕ και 5ετίας για τις μεγάλες
επιχειρήσεις, όπου βεβαιώνεται η αξία των Α΄ υλών που προκύπτει από καθετοποίηση κατά τα οριζόμενα στην
παρούσα.

2

3

Σε κάθε στάδιο ελέγχου / αξιολόγησης ο αντίστοιχος ελεγκτής / αξιολογητής δύναται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά και στοιχεία με σκοπό να
διευκολυνθεί η διαδικασία ελέγχου / αξιολόγησης.
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