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ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010
ΚΟΠΟ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ ελζσκάησζεο ηεο
πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ.
ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ: θηζηάκελεο πνιχ κηθξέο ή κηθξέο κεηαπνηεηηθέο εηαηξείεο
(Α.Δ., Δ.Ξ.Δ, Ν.Δ. ή Δ. Δ.) πνπ έσοςν κλείζει ηοςλάσιζηον ηπειρ (3) πλήπειρ
δωδεκάμηνερ διασειπιζηικέρ σπήζειρ θαη αλήθνπλ ζε έλα απφ ηνπο θαησηέξσ θιάδνπο.
ΘΙΑΓΝΗ
NACE

ΡΑΜΔΗΠ NACE
ΘΑΡΖΓ. CPA

ΣΙΣΛΟ ΚΛΑΓΟΤ

10.52

Ξαξαγσγή Ξαγσηψλ

10.71

Αξηνπνηία – παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο

10.72

Ξαξαγσγή παμηκαδηψλ θαη κπηζθφησλ – παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ
εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο

10.73

Ξαξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ θνπζθνχο θαη παξφκνησλ
αιεπξσδψλ πξντφλησλ

10.82

Ξαξαγσγή θαθάνπ, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ

10.83.12

Δπεμεξγαζία ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ – εθρπιηζκάησλ,
απνζηαγκάησλ θαη ζπκππθλσκάησλ ηνπ θαθέ ή ησλ
ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ – ινβνχ θαη θινηνχ θαθέ

10.83.13

Ξαξαγσγή πξάζηλνπ, καχξνπ ηζαγηνχ

10.83.14

Δπεμεξγαζία εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ, ζπκππθλσκάησλ θαη
παξαζθεπαζκάησλ ηζαγηνχ ή καηέ

10.83.15

Δπεμεξγαζία αθεςεκάησλ βνηάλσλ

10.84

Ξαξαγσγή αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ

10.85

Ξαξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ

10.86

Ξαξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη
δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ

10.89.11

Ξαξαγσγή ζνππψλ θαη δσκψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ ηνπο

11.05

Επζνπνηία

11.07

Ξαξαγσγή αλαςπθηηθψλ – παξαγσγή κεηαιιηθνχ λεξνχ θαη άιισλ
εκθηαισκέλσλ λεξψλ

13

Ξαξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ

14

Θαηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο

15

Βηνκεραλία δέξκαηνο θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ

16

Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ,
εθηφο απφ έπηπια, θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη
ζπαξηνπιεθηηθήο

17

Σαξηνπνηία θαη θαηαζθεπή ράξηηλσλ πξντφλησλ
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18

Δθδφζεηο, Δθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ

20

Ξαξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ

22

Θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο

23

Ξαξαγσγή άιισλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ

24

Ξαξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ.

25

Θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη
ηα είδε εμνπιηζκνχ

26

Θαηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθψλ θαη νπηηθψλ
πξντφλησλ

27

Θαηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ

28

Θαηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α.

29

Θαηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ξπκνπιθνχκελσλ θαη
εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ

30

Θαηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ.

31

Θαηαζθεπή επίπισλ

32

Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

33

Θαηαζθεπή ηαηξηθψλ νξγάλσλ, νξγάλσλ αθξηβείαο θαη νπηηθψλ
νξγάλσλ, θαηαζθεπή ξνινγηψλ θάζε είδνπο

82.92

Γξαζηεξηφηεηεο ζπζθεπαζίαο (κφλν πξντφλησλ πνπ αλήθνπλ ζε
επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηεο)

96.01

Ξιχζηκν θαη ζηεγλφ θαζάξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ
πξντφλησλ

Δπιπλέον πποϋποθέζειρ:
Ζ επηρείξεζε λα κελ είλαη πξνβιεκαηηθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2, παξ.
2.1 ζεκεία 9, 10 θαη 11 ησλ Θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
(2004/C/244/02). Γειαδή λα κελ έρεη
απσιεζζεί πάλσ απφ ην κηζφ ηνπ
εγγεγξακκέλνπ θεθαιαίνπ
ηεο επηρείξεζεο θαη άλσ ηνπ ελφο ηεηάξηνπ ηνπ
θεθαιαίνπ απηνχ λα έρεη απσιεζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα ηειεπηαίσλ
κελψλ.
Ρν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ δχλαηαη
λα ππεξβαίλεη ην 100% ηνπ Κέζνπ Όξνπ ηνπ Θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ηεο
ηειεπηαίαο 3εηίαο (2007,2008 θαη 2009).
Ζ επηρείξεζε λα ιεηηνπξγεί λφκηκα θαη λα δηαζέηεη ζηελ επσλπκία ηεο άδεηα
ιεηηνπξγίαο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ή ζρεηηθφ απαιιαθηηθφ (γηα ηηο επηιέμηκεο
επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ νπνηαδήπνηε άιιν έγγξαθν γηα ηε λφκηκε ιεηηνπξγία
ηνπο).
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΩΝ: Δληζρχνληαη έξγα χςνπο επέλδπζεο απφ 30.000€ 200.000€
ΓΗΜΟΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ
Πεπιοσή Α) 35% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ
Λνκνί Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο πιελ ησλ Βηνκεραληθψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Ξεξηνρψλ
(Β.Δ.ΞΔ.) θαη ησλ λεζηψλ ησλ Λνκψλ απηψλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ Ξεξηνρή Β΄.
Πεπιοσή Β) 40% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ:
Ξεξηθέξεηα:

Λνκνί:

Θεζζαιίαο

Θαξδίηζαο, Ιάξηζαο, Καγλεζίαο, Ρξηθάισλ

Λνηίνπ Αηγαίνπ

Θπθιάδσλ, Γσδεθαλήζνπ

Ηνλίσλ Λήζσλ

Θέξθπξαο, Ιεπθάδνο, Θεθαιιελίαο, Εαθχλζνπ

Θξήηεο

Ζξαθιείνπ, Ιαζηζίνπ, Οεζχκλνπ, Σαλίσλ

Θεληξηθήο Καθεδνλίαο

Σαιθηδηθήο, Θηιθίο, Πεξξψλ, Ξέιιαο, Ζκαζίαο, Ξηεξίαο

Γπηηθήο Καθεδνλίαο

Γξεβελψλ, Θνδάλεο, Φιψξηλαο, Θαζηνξηάο

Πηεξεάο Διιάδαο

Φζηψηηδνο, Φσθίδνο, Δχβνηαο, Βνησηίαο, Δπξπηαλίαο

Πεπιοσή Γ) 45% ηνπ επηιέμηκνπ εμνπιηζκνχ:
Ξεξηθέξεηα:

Λνκνί:

Αλαη/θήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο

Θαβάιαο, Μάλζεο, Ονδφπεο, Έβξνπ, Γξάκαο

Ζπείξνπ

Άξηαο, Ξξέβεδαο, Θεζπξσηίαο, Ησαλλίλσλ

Βνξείνπ Αηγαίνπ

Ιέζβνπ, Σίνπ, Πάκνπ

Ξεινπνλλήζνπ

Ιαθσλίαο, Κεζζελίαο, Αξγνιίδνο, Αξθαδίαο, Θνξηλζίαο

Γπηηθήο Διιάδαο

Αραΐαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Ζιείαο

ΙΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: Ρνπιάρηζηνλ 25%. Ρν ππνιεηπφκελν πνζνζηφ θαιχπηεηαη απφ ηελ
Γεκφζηα Σξεκαηνδφηεζε θαη Ρξαπεδηθφ Γαλεηζκφ.
ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ.
Νη Δπηιέμηκεο ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο ζηηο θαησηέξσ θαηεγνξίεο:
1. Γιασείπιζη / ανακύκλωζη / διάθεζη αποβλήηων
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
• Σξήζε σο θαπζίκνπ ή άιινπ κέζνπ παξαγσγήο ελέξγεηαο
• Αλάθηεζε ή αλαγέλλεζε δηαιπηψλ
• Αλαθχθισζε ή αλάθηεζε νξγαληθψλ νπζηψλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηαιχηεο
• Αλαθχθισζε ή αλάθηεζε κεηάιισλ ή κεηαιιηθψλ ελψζεσλ
• Αλαγέλλεζε νμέσλ ή βάζεσλ
• Αμηνπνίεζε πξντφλησλ πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηε δέζκεπζε ξχπσλ
• Αμηνπνίεζε πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηαιχηεο
• Αλαγέλλεζε ή άιιε επαλαρξεζηκνπνίεζε ειαίσλ
• Γηαζπνξά ζην έδαθνο ρξήζηκε απφ γεσξγηθή ή νηθνινγηθή άπνςε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ εξγαζηψλ ιηπαζκαηνπνίεζεο θαη άιισλ κεηαηξνπψλ βηνινγηθνχ ραξαθηήξα
• Απφζεζε, επεμεξγαζία ζε ρεξζαίν ρψξν, έθρπζε, ηεικάησζε, απφξξηςε
• Βηνινγηθή επεμεξγαζία ε νπνία θαηαιήγεη ζε ελψζεηο ή κίγκαηα ε δηάζεζε ησλ νπνίσλ
γίλεηαη κε κηα απφ ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο
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• Φπζηθή ή ρεκηθή επεμεξγαζία ε νπνία θαηαιήγεη ζε ελψζεηο ή κίγκαηα ε δηάζεζε ησλ
νπνίσλ γίλεηαη κε κηα απφ ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο
• Απνθαηάζηαζε κνιπζκέλσλ ρψξσλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ γεπέδνπ ηεο επηρείξεζεο.
2. Παπακολούθηζη εκπομπών πύπων
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
• Απηφκαηε παξαθνινχζεζε εθπνκπψλ (on-line monitoring)
• Ππζηήκαηα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ εθπνκπψλ
• Δξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο θπζηθνρεκηθψλ αλαιχζεσλ ξχπσλ
3. Ανάπηςξη «ππάζινων» πποϊόνηων και διαδικαζιών
• Δλζσκάησζε πξαθηηθψλ Eco-Design
• Δλζσκάησζε νηθν-θαηλνηφκσλ δηαδηθαζηψλ (Eco-Innovation)
• Δλζσκάησζε πεξηβαιινληηθά / ελεξγεηαθά θηιηθψλ ηερλνινγηψλ θαη κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ.
4. Ανάκηηζη / εξοικονόμηζη ενέπγειαρ και ύδαηορ
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
• Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ αλάθηεζεο / εμνηθνλφκεζεο ή / θαη ππνθαηάζηαζεο
ζπκβαηηθήο ελέξγεηαο θαη χδαηνο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία
• Βηνθιηκαηηθέο παξεκβάζεηο θαη θηηξηαθέο παξεκβάζεηο κηθξήο θιίκαθαο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε
ελέξγεηαο / ζεξκφηεηαο / χδαηνο
• Δγθαηάζηαζε κηθξήο θιίκαθαο Α.Ξ.Δ. γηα ηδία θαηαλάισζε
5. Δνζωμάηωζη πποηύπων
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
• Αλάπηπμε θαη ζπκκφξθσζε κε ην πξφηππν ISO 14001
• Αλάπηπμε Ππζηήκαηνο Νηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (EMAS)
• Δθαξκνγή ηνπ Θνηλνηηθνχ Ππζηήκαηνο Απνλνκήο Νηθνινγηθνχ Πήκαηνο (ECOLABEL).
6. Ανάπηςξη ςποδομών και βεληίωζη παπαγωγικήρ διαδικαζίαρ
7. Παποσή ζςμβοςλεςηικών ςπηπεζιών
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
Καηηγοπία Δνέπγειαρ (Γαπάνηρ)
1

Κέγηζην επηιέμηκν πνζνζηφ
ζηνλ πξνυπ/ζκφ ηνπ έξγνπ

Γηακφξθσζε θηηξίσλ θαη ρψξσλ

25%

2

Ξξνκήζεηα κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ

100%

3

Κεηαθνξηθά κέζα (πιελ επηβαηηθψλ)

20%

Ξξνκήζεηα ινγηζκηθνχ

10%

4

Γαπάλεο πηζηνπνίεζεο, επαιήζεπζεο, επηθχξσζεο
ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Γαπάλεο
δνθηκψλ θαη επαιεζεχζεσλ απφ εξγαζηήξηα

10%

6

Αγνξά ηερλνγλσζίαο (άπιεο επελδχζεηο)

5%

7

Ακνηβέο ζπκβνχισλ

10%

5
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1) Αίηεζε ππνβνιήο πξφηαζεο ηεο επηρείξεζεο
2) Έληππν ππνβνιήο πξφηαζεο ζπκπιεξσκέλν
3) Άδεηα ιεηηνπξγία, φπνπ απηή απαηηείηαη, ή αληίζηνηρε απαιιαθηηθή βεβαίσζε
4) Έγθξηζε Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί
5) Αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ή
θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο, πνπ νξίδεηαη σο ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ θαη πνπ ππνγξάθεη ηελ
αίηεζε ππνβνιήο πξφηαζεο
6) Γεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο θαη αληίγξαθα θνξνινγηθψλ δειψζεσλ (Έληππν Δ3) γηα ηελ
ηειεπηαία ηξηεηία .
7) Ξξνζθνξέο γηα θάζε δαπάλε θαη ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα
κέζα κεηαθνξάο.
8) Γήισζε πεξί ηεο ηδηφηεηαο ΚΚΔ ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ
Θαλνληζκνχ 800/2008.
9) Πε πεξίπησζε δαλεηζκνχ, επηζηνιή ηξάπεδαο γηα ηελ θαηαξρήλ εμέηαζε θαη ζεηηθή εθηίκεζε
ηεο πξφηαζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε.
10) Ρεθκήξηα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαβνιήο ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο απφ ηνπο
κεηφρνπο (βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα θαηαζέζεηο, νκφινγα, κεηνρέο, ακνηβαία θεθάιαηα θιπ.
πνπ λα δείρλνπλ ην χςνο ησλ δηαζεζίκσλ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Α/Α

Κπιηήπιο αξιολόγηζηρ

ςνηελεζηήρ
βαπύηηηαρ*

1

Φχζε ησλ πξνο δηαρείξηζε απνβιήησλ ζε ζρέζε κε ηελ
επηθηλδπλφηεηα, ηνπο Δζληθνχο Πηφρνπο φπσο ηζρχνπλ θαη ηελ
φριεζε ηεο κνλάδαο

20

2

Αλάπηπμε πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ θαη ζπζηεκάησλ

10

3

Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο «πξάζηλσλ» πξντφλησλ

20

Κείσζε πεξηβαιινληηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ επηπηψζεσλ.
4

5

Αμηνπηζηία ηνπ πξνηεηλφκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο δηαζέζηκεο
ηερλνγλσζίαο ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη ηνπο
θηλδχλνπο πεξηβαιινληηθνχ αηπρήκαηνο
Βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο

20

10

6

Ωξηκφηεηα Έξγνπ

10

7

Αμηνιφγεζε «ραξαθηήξα» επέλδπζεο θαη θνξέα πινπνίεζεο

10
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ΔΝΑΡΞΗ ΔΡΓΑΙΩΝ
Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο απφθαζεο έληαμεο
ζην Ξξφγξακκα.
ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΩΝ
Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ νξίδεηαη ζε 18 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία
ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο επηρείξεζεο, κε δπλαηφηεηα εμάκελεο (6) παξάηαζεο,
ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ
Ζ θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, δχλαηαη λα γίλεη εθάπαμ, φηαλ έρεη νινθιεξσζεί
ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελνπ πνπ ην θαζηζηά ιεηηνπξγηθφ.
Α) Πποκαηαβολή
Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο έληαμεο είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο, κέρξη ην
50% ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, εθφζνλ ν δηθαηνχρνο πξνζθνκίζεη ηζφπνζε εγγπεηηθή
επηζηνιή πξνθαηαβνιήο .
Β) Δνδιάμεζη Καηαβολή
Ξξαγκαηνπνηείηαη
έπεηηα απφ ππνβνιή Δλδηάκεζεο Έθζεζεο Ξξνφδνπ απφ πιεπξάο
δηθαηνχρνπ θαη πηζηνπνίεζε νηθνλνκηθνχ θαη αληίζηνηρνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ
ΔΦΔΞΑΔ .
Γ) Αποπληπωμή
Ξξαγκαηνπνηείηαη έπεηηα απφ ηελ Νινθιήξσζε θαη Ξηζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ.

ΑΡΜΟΓΙΟΙ ΦΟΡΔΙ
ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ - Γηεχζπλζε Βηνκεραληθήο Σσξνζεζίαο θαη
Ξεξηβάιινληνο(ΓΒΣΞ) θαη ΔΦΔΞΑΔ
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