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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2320/88 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 1988

σχετικά με λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4028/86 του Συμβουλίου σε 6,τι
αφορά τις ενέργειες εξερεύνησης των αγορών

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη :

ΤΙΤΛΟΣ I

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

Επιλέξιμες ενέργειες

Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ . 4028/86 του Συμβουλίου της 18ης
Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με κοινοτικές ενέργειες για τη

βελτίωση και την προσαρμογή των διαρθρώσεων του τομέα
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 0), και ιδίως το
άρθρο 29 παράγραφος 1 , το άρθρο 30 παράγραφος 3 και το
άρθρο 31 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας:

ότι πρέπει να καθορισθούν οι ενέργειες που αποβλέπουν στην
προώθηση της κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων που
προέρχονται από είδη που παρουσιάζουν πλεόνασμα ή τυγχά
νουν μικρής εκμετάλλευσης και οι οποίες θα ληφθούν υπόψη
για τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής*

ότι πρέπει να καθορισθεί η φύση των δαπανών των ενεργειών

Άρθρο 1

1.

Είναι επιλέξιμες για κοινοτική συνδρομή στα πλαίσια

του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4028/86, ενέργειες
προώθησης και αναζήτησης νέων δυνατοτήτων διάθεσης
στην Κοινότητα προς όφελος των αλιευτικών προϊόντων που
προέρχονται από είδη που παρουσιάζουν πλεόνασμα ή τυγχά
νουν μικρής εκμετάλλευσης, τα οποία ονομάζονται στο εξής
«είδη». Οι ενέργειες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν:
— εκστρατείες προώθησης,
— έρευνες κατανάλωσης,

— ενέργειες ελέγχου που αφορούν την κατανάλωση ,
— την οργάνωση και τη συμμετοχή στις εμπορικές και άλλες
εκθέσεις,

— μελέτες αγοράς, σφυγμομετρήσεις,

που θα ληφθούν υπόψη για τη χορήγηση συνδρομής*

— συμβουλές και βοήθεια για πωλήσεις, υπηρεσίες που
προσφέρονται στους χονδρέμπορους και λιανοπωλητές.

ότι τα σχέδια που είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο
κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής πρέπει να περιλαμ
βάνουν τα στοιχεία που θα επιτρέπουν στην Επιτροπή να
λάβει απόφαση σχετικά με αυτά και ότι πρέπει να υποβλη

Οι ενέργειες αυτές πρέπει να έχουν ικανοποιητικό εύρος ώστε

θούν με ενιαία μορφή *

ότι οι αιτήσεις πληρωμής που πρέπει να υποβάλουν τα κράτη
μέλη στην Επιτροπή πρέπει να περιλαμβάνουν ορισμένα
στοιχεία που να εγγυώνται ότι οι δαπάνες είναι σύμφωνες με
τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4028/86*

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής των
Διαρθρώσεων της Αλιείας,
0) ΕΕ αριθ. L 376 της 31 . 12. 1986, σ . 7.

να είναι ικανοποιητικό το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για την
κατανάλωση .

2. Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1
πρέπει να αναφέρονται σε προϊόντα που προορίζονται για την

ανθρώπινη κατανάλωση και να μπορούν να αφορούν είδη που
υποβάλλονται σε ποσοτικούς περιορισμούς για τους οποίους
οι διατιθέμενες ποσότητες υπερβαίνουν προσωρινά τις ποσό
τητες που ζητούνται.

3 . Εντούτοις, στο πλαίσιο των αποφάσεων που περιλαμ
βάνονται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4028/86,
η Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει χρηματοδοτική συνδρομή
σε ενέργειες προώθησης, εκτός από εκείνες που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 και 2, που ανταποκρίνονται στους όρους
του άρθρου 29 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 2

1.
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— την κατάσταση των αγορών, τον πλεονασματικό χαρα
κτήρα ή τη σημασία της εκμετάλλευσης των εν λόγω
ειδών,

Τα σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 355/77 του Συμβουλίου της 15ης
Φεβρουαρίου 1977 σχετικά με μια κοινή δράση για τη
βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των
γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων (') εξαιρούνται από τις
ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 1 .

2. Τα σχέδια που επωφελούνται κοινοτικών ενισχύσεων
στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών ενεργειών εξαιρούνται από τις
ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 1 .

— την ποιότητα και το κόστος των ενεργειών που προτεί
νονται,

— την εμπειρία του υπεύθυνου για την υλοποίηση οργανι
σμού,

— τις προοπτικές επιτυχίας της δράσης.

2.

H Επιτροπή θα μπορεί να υποβοηθηθεί ανάλογα με την

περίπτωση από οργανισμούς ειδικευμένους στον τομέα των
μελετών αγοράς και διαφήμισης ή από εμπειρογνώμονες που
παρέχουν όλα τα εχέγγυα ανερξαρτησίας.

ΤΙΤΛΟΣ II

Καθορισμός του επιλέξιμου κόστους
ΤΙΤΛΟΣ IV

Άρθρο 3

1 . Οι δαπάνες των ενεργειών που καθορίζονται στο άρθρο
1 , και που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση χρηματοδο
τικής συνδρομής, είναι όλες οι δαπάνες, χωρίς τους επι
στρεπτέους φόρους, που είναι απαραίτητες για την ορθή
υλοποίηση των ενεργειών αυτών. Δεν περιλαμβάνουν εντού
τοις ούτε τις αποδοχές ή δαπάνες των ατόμων που απασχολεί
o υπεύθυνος για την υλοποίηση οργανισμός, κατά την έννοια
του άρθρου 29, ούτε τις υλικές επενδύσεις που προορίζονται
για την παραγωγή των προϊόντων που αφορούν οι ενέργειες
αυτές.
2. Λαμβάνονται υπόψη για χρηματοδοτική συνδρομή
μόνο οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την ημερο
μηνία που η αίτηση συνδρομής θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου
στην Επιτροπή .

ΤΙΤΛΟΣ III

Διαδικασία υποβολής και εξέτασης σχεδίων

Χρηματοδοτικές και γενικές διατάξεις
Άρθρο 6
1 . Μπορούν να επωφεληθούν κοινοτικής συνδρομής οι
δημόσιοι, ημιδημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που αναλαμ
βάνουν τελικώς τη χρηματοδοτική επιβάρυνση της υλοποίη
σης του σχεδίου .

2. Οι αιτήσεις πληρωμής της συνδρομής διαβιβάζονται
στην Επιτροπή μέσω της αρμόδιας εθνικής αρχής, που έχει
καθορισθεί για το σκοπό αυτό από το κράτος μέλος. Υπο
βάλλονται σε δύο αντίτυπα με τη μορφή που προβλέπεται στο
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. Συνοδεύονται από
μια περιγραφική έκθεση (ενδιάμεση ή τελική) που προσδιο
ρίζει την πραγματοποίηση της δράσης και τη χρησιμοποίηση
των κεφαλαίων.
O αριθμός των πληρωμών δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό
των δόσεων που καθορίζονται στην απόφαση της συνδρο
μής.
Οι πληρωμές στο πλαίσιο της συνδρομής πραγματοποιούνται
μέσω οργανισμών που καθορίζονται για το σκοπό αυτό από
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Άρθρο 4
1 . Τα σχέδια ενεργειών προώθησης που υποβάλλονται
στην Επιτροπή πρέπει να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που
αναφέρονται στο παράρτημα I και να υποβάλλονται με τη
μορφή που προβλέπεται στο εν λόγω παράρτημα.
2. Οι αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει
να υποβάλλονται στην Επιτροπή σε δύο αντίτυπα . Τα δικαι
ολογητικά και έγγραφα, εκτός από τα έντυπα που αναφέρο
νται στο παράρτημα I, μπορούν να υποβάλλονται σε ένα μόνο
αντίτυπο .

Άρθρο 7

H αρμόδια αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή εντός τριών
μηνών μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού
λεπτομερή περιγραφή των μεθόδων ελέγχου που χρησιμοποι
ούνται για να πιστοποιηθεί η ακρίβεια των πληροφοριών που
περιέχονται στις αιτήσεις πληρωμής και αναφέρονται στο
άρθρο 6 παράγραφος 2.
Άρθρο 8

3 . Οι αιτήσεις που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1
καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο της Επιτροπής την ημέρα
της παραλαβής τους.
Άρθρο 5
1 . Κατά τη λήψη των αποφάσεων χορήγησης χρηματοδο
τικής συνδρομής, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη :
(>) ΕΕ αριθ. L 51 της 23 . 2. 1977, σ . 1 .

O δικαιούχος πραγματοποιεί αξιολόγηση των αποτελεσμά
των της δράσης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που
ορίζεται στην απόφαση χορήγησης της συνδρομής.
Άρθρο 9
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.
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O παρών κανονισμός είναι δέσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε
κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 1988 .
Για την Επιτροπή
Antônio CΑRDΟSΟ E CUΝΗΑ

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ . L 202/3

Αριθ . L 202/5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ J

ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΊΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Ή ΜΙΚΡΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Ημερομηνία καταχώρισης: .

Κράτος μέλος:

Σχέδιο αριθ .:

(Συμπληρώνεται από την Επιτροπή)

I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΕΛTIΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

(Να συμπληρωθεί από το κράτος μέλος)

Τίτλος του σχεδίου προώθησης:

Το κράτος μέλος αντιπροσωπεύεται εδώ από ('):

(') Να δηλωθεί o αρμόδιος διοικητικός φορέας.

27 . 7 . 88

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ . L 202/6
Βεβαιώνει ότι:

1 . Γνωμοδοτεί θετικά για το σχέδιο δράσης.

2. Το σχέδιο αυτό προτείνεται από δημόσιο, ημιδημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό που αντιπροσωπεύει τον τομέα της αλιείας σε ένα ή περισσότερα
κράτη μέλη :
Όνομα του οργανισμού:

3. Το σχέδιο αφορά συλλογικές ενέργειες που δεν έχουν σχέση με κάποιο εμπορικό σήμα και δεν κάνουν αναφορά σε χώρα ή σε περιοχή
παραγωγής.

4. O δικαιούχος διαθέτει εμπορική επαγγελματική ικανότητα για τη διαχείριση του εν λόγω σχεδίου·

5 . H εθνική χρηματοδοτική συμμετοχή στην υλοποίηση του σχεδίου θα χορηγηθεί από τις ακόλουθες αρχές:
— κεντρικές

— περιφερειακές/τοπικές
H εθνική αυτή συμμετοχή θα συνίσταται:

— σε εισφορά κεφαλαίου :

(εθνικό νόμισμα)

— επιδότηση επιτοκίου ή δάνειο με ευνοϊκό επιτόκιο που χορηγείται από:

με τους ακόλουθους όρους (ανάλογα με τον τύπο ενίσχυσης, να δηλωθεί το ευνοϊκό επιτόκιο και η διάρκεια του δανείου ή/και η διάρκεια του
δανείου καθώς και το επιτόκιο και η διάρκεια της επιδότησης ή/και η διάρκεια μιας ενδεχόμενης περιόδου χάριτος):

I

Ευνοϊκό επιτόκιο
δανείου

Επιδοτούμενο ποσό

Αριθ.

του δανείου

\

I.Il

I

I_II

____________

.._____......

I

I

____________

___________._

I

I.II

_________

____

....

Διάρκεια

Επιδότηση

δανείου

επιτοκίου

______.._.....

..............

Διάρκεια
περιόδου
χάριτος

Διάρκεια
επιδότησης
I

..............................

I

I

...............................

I

I

...............................

I

I

...............................

I

I

I
|

I

Αλλος τύπος ενίσχυσης (να διευκρινισθεί):

Ισοδύναμο ποσό (σε εθνικό νόμισμα):

6. H δημόσια αρχή ή o οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με τη διαβίβαση των δικαιολογητικών είναι o ακόλουθος:

Υπηρεσία με την οποία μπορείτε
να έρθετε σε επαφή :

Τηλέφωνο :

Υπεύθυνος :

Τέλεξ :

.....
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7. Το καθεστώς ΦΠΑ που εφαρμόζεται στο σχέδιο που εξετάζεται είναι το ακόλουθο:
Εξ ολοκλήρου ανακτήσιμος ΦΠΑ:
Εν μέρει ανακτήσιμος ΦΠΑ:
Μη ανακτήσιμος ΦΠΑ :
Απαλλαγή από τον ΦΠΑ:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Παρατηρήσεις:

Ημερομηνία :.

Υπογραφή :

Σφραγίδα της διοίκησης
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Ημερομηνία καταχώρισης:

Κράτος μέλος:

Σχέδιο αριθ .:

/.

Τίτλος του σχεδίου:

(Συμπληρώνεται από την Επιτροπή)

II . ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ A

(Να συμπληρωθεί από τον δικαιούχο)
1.

Δικαιούχος

1.1 . Όνομα ή εταιρική επωνυμία του οργανισμού ή της εταιρείας που προτείνει το σχέδιο :

1.2 . Οδός και αριθμός ή ταχυδρομική θυρίδα :

1.3 . Ταχυδρομικός κώδικας και τόπος:

1.4. Τηλέφωνο:
1.5 . Τέλεξ :

1.6 . Κύρια δραστηριότητα του δικαιούχου:

1.7 . Νομική μορφή :

1.8 . Ημερομηνία σύστασης (μόνο για τις εταιρείες):

Αριθ . L 202/ 10
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2. Τράπεζα του δικαιούχου ή οργανισμός μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμ ς
2.1 . Όνομα ή εταιρική επωνυμία :

Πρακτορείο ή υποκατάστημα:

2.2. Οδός και αριθμός ή ταχυδρομική θυρίδα:

2.3 . Ταχυδρομικός τομέας και τοπος:

2.4. Αριθμός λογαριασμού του δικαιούχου στον εν λόγω οργανισμο ('):

3.

Γενικές πληροφορίες

3.1 . Προβλεπόμενη ημερομηνία εφαρμογής του σχεδίου (2):
3.2. Προβλεπόμενη διάρκεια του σχεδίου:

3.3 . O δικαιούχος του παρόντος σχεδίου έχει ήδη τύχει κοινοτικής συνδρομής και ποιας (3);

(1) Εάν μετέχουν πολλοί δικαιούχοι στο σχέδιο, να δηλωθεί ένας αριθμός λογαριασμού που έχει ανοιχθεί στο όνομά τους ή στο όνομα ενός των δικαιούχων με
πληρεξουσιοδότηαη εκ μέρους των άλλων δικαιούχων.
n
,
,
(2) H ημερομηνία παραλαβής του σχεδίου από την Επιτροπή, που αναφέρεται στην απόδειξη παραλαβής που θα σταλεί στον δικαιούχο, αποτελεί ημερομηνία αναφοράς
για την αποδοχή του σχεδίου. H έναρξη του σχεδίου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά μόνον μετά την ημερομηνία αυτή.

(3) — Στο πλαίσιο του τίτλου IX (εξερεύνηση των αγορών) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4028/86.
— Στο πλαίσιο μιας άλλης δράσης προώθησης που εφαρμόζει η Κοινότητα .
— Στο πλαίσιο ενός άλλου ταμείου ή κοινοτικής χρηματοδοτικής πηγής.
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Συνολικό κόστος της δράσης χωρίς ΦΠΑ, εάν αυτός είναι ανακτήσιμος:

Κόστος για το οποίο ζητείται η συνδρομή :

Συμμετοχή του κράτους μέλους:
Σε κεφάλαιο:
Δάνειο με επιδοτούμενο επιτόκιο
(ισοδύναμο εισφοράς κεφαλαίου):

Αιτούμενη κοινοτική συνδρομή :

Εισφορά του δικαιούχου
από την οποία :
— ίδια κεφάλαια :
— δάνεια :

— παροχές σε είδος και εργασία που
αφορά σχέδιο :

Αλλες συμμετοχές:

O (οι) υπογεγραμμένος(οι) δηλώνει(ουν) ότι διαθέτει(ουν) τα απαραίτητα κεφάλαια για να εξασφαλίσουν την προσωπική χρηματοδοτική
συμμετοχή του (τους) στο σχέδιο .

O (οι) υπογεγραμμένος(οι) επιτρέπει(ουν) στην Επιτροπή να χρησιμοποιεί για στατιστικούς σκοπούς τα στοιχεία που αναφέρονται στο
σχέδιο .

Ημερομηνία :

Υπογραφή τού ή των δικαιούχων:
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ΤΜΗΜΑ B

Επεξηγηματικό σημείωμα για τη γενική περιγραφή του σχεδίου (σημαντικό)

H εξέταση κάθε σχεδίου από τις υπηρεσίες της Επιτροπής θα πραγματοποιείται με την ανάλυση των ακόλουθων στοιχείων που πρέπει να
επισυνάπτονται στην αίτηση συνδρομής.

Κάθε μη πλήρης αίτηση χρηματοδοτικής συνδρομής (για παράδειγμα χωρίς τη σχηματική περιγραφή ή/και χωρίς τα παραρτήματα) δεν γίνεται
δεκτή .

α) Το τμήμα A του παραρτήματος πρέπει να είναι συμπληρωμένο .

β) Σχηματική περιγραφή της δράσης που προορίζεται να επιτρέψει την καλή αξιολόγησή της (')" αυτή θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:
— μια εισαγωγή στο πρόβλημα,

— τους στόχους σαφώς καθορισμένους (διάγνωση, αναζητούμενοι στόχοι, στρατηγική που πρέπει να ακολουθεί κλπ .),
— την ή τις προτεινόμενες μεθόδους δράσης, τα επιλεγέντα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τις
αξιολογηθείσες προσφορές,
— το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της δράσης,
— τον προϋπολογισμό πουθα συνοδεύεται από τρεις το λιγότερο προσφορές θα πρέπει να παρουσιασθεί με μορφή κατανομής κατ' έτος
των διαφόρων δαπανών. Οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς και να αιτιολογούνται με βάση τον
προϋπολογισμό, τις αμοιβές ή/και, ελλείψει αυτών, μια αιτιολογημένη εκτίμηση των δαπανών.
Οι προσφορές και άλλα δικαιολογητικά θε πρέπει να επισυνάπτονται στο σχέδιο . Αυτός o προϋπολογισμός πρέπει να περιλαμβάνει
τη δαπάνη αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της αναληφθείσας δράσης .

γ) Πληροφορίες που θα επιτρέπουν στην Επιτροπή να κρίνει τις επαγγελματικές και οικονομικές εγγυήσεις που προσφέρονται από τον
υπεύθυνο του έργου, όπως επίσης την εμπειρία του και την ειδικότητά του στον προβλεπόμενο τομέα.

C ) H σύνταξη της σχηματικής περιγραφής είναι περίπλοκο έργο, αλλά ουσιαστικής σημασίας στην παρουσίαση του σχεδίου . Το σχέδιο αυτό, εάν είναι πλήρες και καλά
συνταγμένο, θα αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να επιτρέψουν στην Επιτροπή να εκτιμήσει και να κρίνει τους λόγους της εφαρμογής της δράσης
προώθησης, την ποιότητά της, τις πιθανότητές της να καταλήξει στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και στο ενδιαφέρον που παρουσιάζει σε σχέση με τους στόχους της
πολιτικής της αλιείας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΡΑΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ια

Τίτλος του σχεδίου:

Σχέδιο αριθ .:
Δικαιούχος :

Διεύθυνση :

H

ί1), ενδιάμεση αρχή που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό από τις εθνικές αρχές,

δηλώνει ότι τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στον συνημμένο κατάλογο, όπου απαριθμούνται τα λογιστικά δικαιολογητικά (υπόδειγμα 3), έχουν
ελεγχθεί.

O ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΤΙ :

1 . H υλοποίηση των εργασιών άρχισε στις

2. Στις

, το ποσό του συνολικού πραγματικού κόστους που πληρώθηκε πραγματικά ανερχόταν σε
, του οποίου οι επιλέξιμες δαπάνες ανέρχονταν, μη λαμβανομένου υπόψη του ανακτήσιμου τμήματος από το

φόρο προστιθέμενης αξίας, σε

(σε εθνικό νόμισμα).

3 . Το ποσό αυτό χρηματοδοτήθηκε όπως αναφέρεται στο συνημμένο υπόδειγμα 2 .

4. Οι πραγματοποιηθείσες εργασίες, που καλύπτονται από τα δικαιολογητικά αυτά, είναι σύμφωνες με το σχέδιο που υποβλήθηκε στην Επιτροπή
(με εξαίρεση τις εργασίες που έχουν σχέση με

, για τις οποίες παρέχονται σε παράρτημα στο υπόδειγμα 4

εξηγήσεις και δικαιολογίες).

5 . H εθνική χρηματοδοτική συμμετοχή και η συμμετοχή του δικαιούχου που επιβάλλονται, λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των ενισχύσεων
οποιασδήποτε φύσης, είναι σύμφωνες ή θα είναι σύμφωνες το αργότερο κατά την ολοκλήρωση των εργασιών, με τις διατάξεις του άρθρου 30 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 4028/86 .
6. O δικαιούχος δεσμεύεται να ολοκληρώσει τις εργασίες το αργότερο την

7 . Τηρήθηκαν οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της απόφασης χορήγησης της συνδρομής.
8 . Τα δικαιολογητικά που ελέγχθηκαν φυλάσσονται στο

(Τόπος)

(Ημερομηνία)

Από την αρμόδια αρχή

(Υπογραφή και σφραγίδα)

(') Ονομασία της ενδιάμεσης αρχής.
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 β

Σχέδιο αριθ.:

Tίτλ°ζ του °*εδίου:

Δικαιούχος:
Διεύθυνση :

JJ

(i) ενδιάμεση αρχή που ορίστηκε για το σκοπό αυτό από xiç εθνικές αρχές,

δηλώνει ότι τα έγγραφα που αναφέρονται στο συνημμένο κατάλογο όπου απαριθμούνται τα λογιστικά δικαιολογητικά (υπόδειγμα 3) έχουν
ελεγχθεί.

O ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΤΙ:
1 . H πραγματοποίηση των εργασιών άρχισε στις

2. Στις

, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες.

3. Το ποσό του συνολικού πραγματικού κόστους που πληρώθηκε πραγματικά ανέρχονταν σε
, του οποίου οι επιλέξιμες
δαπάνες, ανέρχονταν, μη λαμβανομένου υπόψη του ανακτήσιμου τμήματος από το φόρο προστιθέμενης αξίας, σε
(σε
εθνικό νόμισμα).

4. Το ποσό των δαπανών που αναφέρεται παραπάνω χρηματοδοτήθηκε όπως δηλώνεται στο συνημμένο υπόδειγμα 2.

5. Το προαναφερόμενο ποσό δαπανών κατανέμεται μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των προβλεπόμενων εργασιών, όπως αναφέρεται στον
κατάλογο όπου απαριθμούνται τα λογιστικά δικαιολογητικά της παρούσας αίτησης πληρωμής (υπόδειγμα 3).

6. Διαπιστώθηκε από
ότι οι πραγματοποιηθείσες εργασίες είναι σύμφωνες με εκείνες που
περιγράφονται στην απόφαση συνδρομής της Επιτροπής, με εξαίρεση τις εργασίες που αφορούν τις κατηγορίες
, για τις
οποίες δίδονται εξηγήσεις στο υπόδειγμα 4.

7. H χρηματοδοτική συμμετοχή του δικαιούχου και του κράτους μέλους είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρου 42 και 43 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ . 4028/86.

8. Τηρήθηκαν οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της απόφασης χορήγησης της συνδρομής.
9 . Τα δικαιολογητικά που ελέγχθηκαν φυλάσσονται στο

(Τόπος)

(Ημερομηνία)
Για την αρμόδια αρχή

(Υπογραφή και σφραγίδα)

(') Ονομασία της ενδιάμεσης αρχής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΉ ΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΓΙΑ ΊΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΏΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Χρηματοδότηση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την

Σχέδιο αριθ .: ...

Τόπος:

1 . Συμμέτοχη του/των δικαιούχων:
— Ίδια κεφάλαια :

— Παροχές σε είδος 0 ):
— Δάνεια με επιτόκιο αγοράς (2):

2 . Συμμετοχή του κράτους μέλους :
— Εισφορά κεφαλαίου που καταβάλλεται την .
— Ισοδύναμο εισφοράς κεφαλαίου :

— Άλλες ενισχύσεις (να προσδιορισθούν):

3 . Έχουν ήδη καταβληθεί από την Επιτροπή :
Σύνολο :

4. O υπογεγραμμένος δεσμεύεται να καλύψει με ίδια κεφάλαια ή με δάνεια που συνάπτει με τους κανονικούς όρους της αγοράς (2) κάθε
ενδεχόμενη διαφορά που προκύπτει από μια μικρότερη συμμετοχή της Επιτροπής ή/και του κράτους μέλους στη χρηματοδότηση του εν λόγω
σχεδίου .

Ημερομηνία : .

Υπογραφή :
(Δικαιούχος)

Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής :

Ημερομηνία , υπογραφή και σφραγίδα :

(') Να δηλωθούν οι βάσεις υπολογισμού.

(2) Με τον όρο δάνειο στις κανονικές συνθήκες της αγοράς, νοείται κάθε δάνειο που δεν τυγχάνει επιδότησης επιτοκίου.

Αριθ.

Αντικείμενο

Προβλεπόμενα
κατά τον προϋπολογισμό έξοδα
Αριθ.

Ημερομηνία
Εκδόθηκαν αχό

Λογιστικά αποδεικτικά έγγραφα (')

μέχρι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

Αντικείμενο
(σύντομη περιγραφή)

)

Ποσό εκτός
εχιστρεχτέου ΦΠΑ

Υπογραφή του δικαιούχου:

Ημερομηνία:

Ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα:

Τρόχος
χληρωμής
(')

Σ χ έ δ ι ο αριθ.:

Θεώρηση τ η ς α ρ μ ό δ ι α ς α ρ χ ή ς :

(') Π péna να αναφερθούν όλα τα δικαιολογητικό τα σχετικά με την πραγματοποίηση του χρηματοδοτούμενου σχεδίου.
( ι ) Τρόχος χληρωμής: 1. τράπεζα, 2. επιταγή, 3. τοις μετρητοίς.
(') Η ημερομηνία χου πρέπει να αναφερθεί είναι εκείνη της πραγματικής χληρωμής και όχι η ημερομηνία λήξης μιας οφειλής, χ.χ. σε περίπτωση χληρωμής με συναλλαγματική.

Κατηγορία

(Περίοδος ο π ό

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Ώ Ν ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Ημερομηνία
χληρωμής
(')

Πραγματοποιούμενες πληρωμές
(ποσό χωρίς
δεκαδικά εκτός
επιστρεπτέου ΦΠΑ)
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Σύντομη περιγραφή

Υπογραφή του δικαιουχου:
\

Ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα:

Θεώρηση της αρμόδιας αρχής:

Αιτιολόγηση των διάφορων (')

των

Ημερομηνία:

Κόστος εκτός
επιστρεπτέου ΦΠΑ

Πραγματοποιούμενες εργασίες και ενέργειες

Σχέδιο αριθ.:

Επίσημη Εφημερίδα

C) Συνημμένα σχετικά τιμολόγια και, ενδεχομένως, αλληλογραφία μεταξύ υπουργείου και δικαιούχου για το θέμα αυτό.

Σύντομη περιγραφή

Κόστος εκτός
επιστρεπτέου ΦΠΑ

Προβλεπόμενες εργασίες και
ενέργειες σύμφωνα με τον αρχικό φάκελο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4
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