«Πποώθηζη οίνυν ζε
αγοπέρ ηπίηυν συπών»
Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο &
Τξνθίκσλ

Επιλέξιμερ Δαπάνερ (1)
α) δεκφζηεο ζρέζεηο, κέηξα πξνψζεζεο ή δηαθήκηζεο, ηδίσο εθείλα
πνπ ηνλίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ θνηλνηηθψλ πξντφλησλ, ζε
ζρέζε ηδίσο κε ηελ πνηφηεηα, ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ ή ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο,
β) ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο, εκπνξνπαλεγχξεηο ή εθζέζεηο
δηεζλνχο ζεκαζίαο,
γ) ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο,
δ) κειέηεο λέσλ αγνξψλ, αλαγθαίεο γηα ηε δηεχξπλζε ησλ
εκπνξηθψλ δηεμφδσλ,
ε) κειέηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κέηξσλ
πξνψζεζεο θαη ελεκέξσζεο.
Τα κελχκαηα ελεκέξσζεο ή/θαη πξνψζεζεο βαζίδνληαη ζηηο
εγγελείο ηδηφηεηεο ηνπ νίλνπ θαη είλαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία ησλ ηξίησλ ρσξψλ ηηο νπνίεο ζηνρεχνπλ.
2. Ο θφξνο πξνζηηζεκέλεο αμίαο (ΦΠΑ ) δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο
επηιέμηκεο δαπάλεο.

Επιλέξιμερ Δαπάνερ (2)
Πην ζπγθεθξηκέλα:
α) Καηαρσξίζεηο ζην γεληθφ θαη εμεηδηθεπκέλν Τχπν.
β) Δηαθήκηζε ζην δηαδίθηπν θαη άιια νπηηθνανπζηηθά κέζα
επηθνηλσλίαο (ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν) – Δεκηνπξγία
ηζηνζειίδαο.
γ) Παξαγσγή έληππνπ πιηθνχ (θπιιάδηα, έληππα, ράξηεο).
δ) Επηδείμεηο ζηα ζεκεία πψιεζεο, γεπζηγλσζίεο.
ε) Σπκκεηνρή ζε εκπνξηθέο θαη άιιεο εθζέζεηο, νκαδηθά
εθζεζηαθά πεξίπηεξα πνπ παξνπζηάδνπλ πξντφληα απφ
δηάθνξα θξάηε κέιε.
ζη) Δεκφζηεο ζρέζεηο.

Ομάδερ - Σηόσοι
α) Δηαλνκείο.
β) Καηαλαισηέο, πιελ ησλ λέσλ θαη ησλ
εθήβσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζχζηαζε
2001/458/ΕΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ.
γ) Δηακνξθσηέο ηεο θνηλήο γλψκεο:
δεκνζηνγξάθνη εηδηθνί ζε ζέκαηα
γαζηξνλνκίαο.
δ) Σρνιέο μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη
ηξνθνδνζίαο.

Διαδικαζία εθαπμογήρ –
Χπονοδιάγπαμμα (1)
1. Υπνβνιή πξνγξακκάησλ: έσο 25 Μαΐνπ θάζε έηνπο.
2. Αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ.
3. Έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ.
4. Αλαπξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηελ ΥΑ
έγθξηζεο – Καηαλνκή ρσξψλ & δξάζεσλ κε ηξφπν πνπ λα
δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
5. Δηαβίβαζε ζχκβαζεο κεηαμχ δηθαηνχρνπ θαη θνξέα εθηέιεζεο.
6. Υπνγξαθή ζχκβαζεο κεηαμχ δηθαηνχρνπ θαη Υπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ.
7. Έλαξμε πινπνίεζεο δξάζεσλ: κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
κεηαμχ δηθαηνχρνπ θαη Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο &
Τξνθίκσλ θαη απφ 1 Σεπηεκβξίνπ θάζε έηνπο.

Διαδικαζία εθαπμογήρ –
Χπονοδιάγπαμμα (2)
8. Υπνβνιή πξνζσξηλνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
9. Υπνβνιή αίηεζεο πξνθαηαβνιήο.
10. Υπνβνιή ηεηξακεληαίσλ ελδηάκεζσλ αλαιπηηθψλ
εθζέζεσλ.
11. Λήμε πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ: έσο 30 Ινπιίνπ θάζε
έηνπο.
12. Υπνβνιή εηήζηαο αλαιπηηθήο έθζεζεο.
13. Υπνβνιή θαθέινπ πιεξσκήο: έσο 24 Απγνχζηνπ θάζε
έηνπο.
14. Απνπιεξσκή: έσο 15 Οθησβξίνπ θάζε έηνπο.
15. Έγθξηζε έλαξμεο δξάζεσλ: Απαξαίηεηε γηα ηε κεηάβαζε
ζηελ επφκελε θάζε.

Εγγςήζειρ
Σε πεξίπησζε νκάδαο σο «Αληηζπκβαιιφκελνο»:
Καζέλα κέινο ηεο νκάδαο κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ φπσο
νξίδεηαη ζην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ, ή
Ο ζπληνληζηήο
Εγγχεζε Καιήο Εθηέιεζεο:
Υπέξ ΥΠΑΑΤ
15% ηνπ αλψηαηνπ εηήζηνπ πνζνχ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
Κνηλφηεηαο θαη ηεο Εζληθήο ζπκκεηνρήο
Ιζρχο: Μέρξη ηελ νινθιήξσζε & απνπιεξσκή
Εγγχεζε Πξνθαηαβνιήο:
Υπέξ ΟΠΕΚΕΠΕ
110% ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ
Ιζρχο: Ανξίζηνπ ρξφλνπ

Πποκαηαβολή
Δχλαηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο κία θνξά ην ρξφλν.
Υπνβνιή αίηεζεο ζηνλ ΟΠΕΚΕΠΕ (ππιν ηην ςλοποίηζη
οποιαζδήποηε δπάζηρ) καδί κε ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά, εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο γηα ην 1ν έηνο. Γηα ηα επφκελα έηε έσο 30 εκέξεο
απφ ηελ έλαξμε ησλ δξάζεσλ.
Πνζφ πξνθαηαβνιήο: αλψηαην φξην ην 70% ηεο εηήζηαο
θνηλνηηθήο & εζληθήο ζπκκεηνρήο ( ην 70 % ηνπ 80%=56%
ηεο εηήζηαο ζπλνιηθήο δαπάλεο).
Εηδηθά γηα ηνλ ΟΠΕ & ηελ ΕΔΟΑΟ ην αλψηαην φξην
πξνθαηαβνιήο είλαη ην 70% ηεο εηήζηαο ζπλνιηθήο δαπάλεο.
Φνξήγεζε πξνθαηαβνιήο εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή
ηεο αίηεζεο.

Πληπυμέρ
Καζπζηεξεκέλε ππνβνιή θαθέινπ πιεξσκήο
ζπλεπάγεηαη κείσζε ηνπ πνζνχ ηεο πιεξσκήο
θαηά 1% αλά εκέξα θαζπζηέξεζεο θαη γηα
δηάξθεηα πεξηφδνπ 20 εκεξψλ. Πέξαλ ηνπ
20εκέξνπ, ε αίηεζε πιεξσκήο απνξξίπηεηαη
θαη ε ελίζρπζε δελ θαηαβάιιεηαη.

Μεηαβολέρ Δαπανών
Μεηαβνιέο θαηαλνκήο δαπαλψλ εληφο νξίνπ
25% γηα θάζε ζέζε ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δξάζεηο
ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα θάζε έηνο.
Απαξαίηεηε ε ελεκέξσζε ηνπ ΟΠΕΚΕΠΕ γηα
ηηο ελ ιφγσ κεηαβνιέο, εγγξάθσο, ηνπιάρηζηνλ
20 εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ
πιεξσκήο.

Γενικά Έξοδα
Έσο 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ άκεζσλ δαπαλψλ
Πεξηιακβάλνπλ:
Δηνηθεηηθά έμνδα (καδί κε ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη
δηακνλήο).
Έμνδα δηαρείξηζεο (καδί κε έμνδα ρξήζεο
ππνινγηζηψλ)
Έμνδα γηα: γξακκαηεία, ινγηζηήξην, αιιεινγξαθία,
ελνίθηα, ηέιε επηθνηλσλίαο, ηξέρνπζεο θαηαλαιψζεηο,
λεξφ, αέξην, ειεθηξηζκφο θαη έμνδα ζπληήξεζεο.

Γενικά έξοδα – Μεηακίνηζηρ,
διαμονήρ & εζηίαζηρ
Έμνδα κεηαθίλεζεο:
Αεξνπνξηθφ εηζηηήξην νηθνλνκηθήο ζέζεο & θάξηα
επηβίβαζεο
Σηδεξνδξνκηθφ εηζηηήξην νηθνλνκηθήο ζέζεο
0,25€/ρικ. απνδεκίσζε απηνθηλήηνπ, κε
εκεξνκελίεο, ηφπν αλαρψξεζεο & άθημεο θαη κεηαμχ
ηνπο απφζηαζε
Έμνδα δηακνλήο & εζηίαζεο:
Ηκεξήζηα απνδεκίσζε θαηαιχκαηνο: 200€
Ηκεξήζηα απνδεκίσζε: 90€ (γεχκαηα, ηνπηθέο
κεηαθηλήζεηο θιπ)

Γενικά έξοδα – Έξοδα ζςζκέτευν &
ομαδικών μεηακινήζευν
Σπλνδεχνληαη απφ θαηάινγν παξνπζηψλ.
Οη απνδείμεηο μελνδνρείσλ λα είλαη αηνκηθέο ή
εθφζνλ είλαη εληαίεο λα αλαθέξνπλ ηα
νλφκαηα αλαιπηηθά.
Γηα ζπιινγηθά γεχκαηα λα αλαθέξνληαη ηα
νλφκαηα ησλ ζπλδαηηπκφλσλ, ε ηδηφηεηά ηνπο
θαη ην αληηθείκελν ηεο εθδήισζεο.

Άλλερ δαπάνερ
Έμνδα γηα πιηθφ & εμνπιηζκφ
Υιηθφ & εμνπιηζκφο πξέπεη λα κηζζψλνληαη εθηφο αλ
απηφ είλαη αδχλαην ή αλ ε αγνξά ηνπο είλαη
πξνζθνξφηεξε.
Τν πξνζθνξφηεξν ηεο αγνξάο λα απνδεηθλχεηαη κε
πξνζθνξέο πξνκεζεπηψλ γηα ηελ αγνξά θαη ηελ
ελνηθίαζε αληίζηνηρα.
Δαπάλεο ρξήζεο ππνινγηζηψλ
Αθνξνχλ ην ρξφλν ζχλδεζεο, ην ρξφλν ρξήζεο ηεο
θεληξηθήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο, ηηο γξακκέο
εθηχπσζεο & ηηο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ.

Μη επιλέξιμερ δαπάνερ
Οη πξνβιέςεηο δεκηψλ ή κειινληηθψλ
ππνρξεψζεσλ.
Τα έμνδα κεηαθίλεζεο κε ηαμί ή κε δεκφζηα
κεηαθνξηθά κέζα πνπ θαιχπηνληαη απφ
εκεξήζηα απνδεκίσζε.
Τα ηξαπεδηθά ηέιε, νη ηξαπεδηθνί ηφθνη ή ηα
αζθάιηζηξα (εθηφο εμφδσλ εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο), νη ζπλαιιαγκαηηθέο δεκίεο απφ
λνκίζκαηα.

Αμοιβέρ θοπέα εκηέλεζηρ
Έσο 10% ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο ησλ δξάζεσλ.
Αθνξνχλ ηα έμνδα πξνζσπηθνχ, ζρεδηαζκνχ,
πινπνίεζεο & δηαρείξηζεο ησλ δξάζεσλ.
Ακνηβέο πξνζσπηθνχ: κε βάζε ηα κεληαία σξάξηα
απαζρφιεζεο, (“Time sheets”), φπνπ αλαθέξνληαη:
Τν άηνκν, ν ηφπνο ηεο παξνρήο, ν αξηζκφο
σξψλ/κέξα, ε ακνηβή/ψξα & ην αληηθείκελν ηεο
παξνρήο.

Εκθέζειρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ
Υπνβάιινληαη ζηε Δ/λζε Μεηαπνίεζεο, Τππνπνίεζεο & Πνηνηηθνχ
Ειέγρνπ, Τκήκα Οίλνπ & Αιθννινχρσλ Πνηψλ.
Πξνζσξηλφ ρξνλνδηάγξακκα: εληφο 15 εκεξψλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε
θάζε θάζεο. Εθπξφζεζκε ππνβνιή ηνπ, θαζηζηά ηηο δξάζεηο πνπ
ηπρφλ έρνπλ πινπνηεζεί, μη επιλέξιμερ.
Εηδηθά γηα ην πξψην έηνο εθαξκνγήο, ην πξνζσξηλφ
ρξνλνδηάγξακκα ππνβάιιεηαη άκεζα, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο κε ην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ.
Δχν ηεηξακεληαίεο ελδηάκεζεο αλαιπηηθέο εθζέζεηο αλά θάζε. Η
πξψηε ηεηξακεληαία έθζεζε ππνβάιιεηαη ζην 1ν δεθαήκεξν
Ιαλνπαξίνπ θαη ε δεχηεξε ππνβάιιεηαη ζην 2ν δεθαήκεξν Μαΐνπ,
θάζε έηνπο.
Εηήζηα αλαιπηηθή έθζεζε: εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε
ησλ δξάζεσλ. Σπλνδεχεηαη απφ ην πιηθφ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ
ζα πηζηνπνηεί ηηο πινπνηεζείζεο δξάζεηο.

Καλή εκηέλεζη ππογπάμμαηορ
Ιθαλνπνηεηηθή πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο: φηαλ απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζε
πνζνζηφ πάλσ απφ 80% ηεο επηιέμηκεο δαπάλεο, αλά θάζε.
Σε πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ πινπνίεζεο, θπκαίλεηαη:
α) Απφ 50% - 80% αλά θάζε: κείσζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ πνζνχ γηα ηελ
επφκελε θάζε ζε πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη αλάινγα κε ην χςνο ησλ λέσλ
ππνβαιινκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Εζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Σηήξημεο ηεο ρψξαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν.
β) Απφ 30% - 50% αλά θάζε:
ζηέξεζε δηθαηψκαηνο γηα ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο επφκελεο
θάζεηο θαη
θαηάπησζε εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο θαη
ζηέξεζε δηθαηψκαηνο ππνβνιήο λένπ πξνγξάκκαηνο γηα ην επφκελν έηνο .
γ) Σε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 30% αλά θάζε:
ζηέξεζε δηθαηψκαηνο γηα πιεξσκή θαζψο θαη γηα ζπλέρηζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζηηο επφκελεο θάζεηο θαη
θαηάπησζε εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο θαη
ζηέξεζε δηθαηψκαηνο ππνβνιήο λένπ πξνγξάκκαηνο γηα ην επφκελν έηνο .

