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Θέκα : Καηάξηηζε Οξηζηηθνύ Πίλαθα Καηάηαμεο ηωλ επελδπηηθώλ ζρεδίωλ πνπ ππνβιήζεθαλ πξνο
ππαγωγή ζην θαζεζηώο Νέωλ Αλεμάξηεηωλ ΜΜΔ ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Νόκνπ 4399/16 ζην πιαίζην ηεο ππ’
αξηζκ.108644/2016 πξόζθιεζεο.
Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΖ ΓΤΣΙΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/A΄/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηζρχεη.
2. Σν Π.Γ. 146/2010 (ΦΔΚ 239/Α/27-12-10) «Οξγαληζκφο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο», φπσο ηζρχεη.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4399/2016 «Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηε ζχζηαζε θαζεζηψησλ Δληζρχζεσλ Ιδησηηθψλ
Δπελδχζεσλ γηα ηελ πεξηθεξεηαθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο
– χζηαζε Αλαπηπμηαθνχ
πκβνπιίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α ́117), φπσο ηζρχεη.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ 651/2014 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 702/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 25εο Ινπλίνπ 2014 γηα ηελ θήξπμε
νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ εληζρχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη δαζνθνκίαο θαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο
ζπκβηβάζηκσλ κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο πλζήθεο γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 14 απηνχ.
6. Σελ ππ’ αξηζκ. 106688/13-10-2016 θνηλή Τπνπξγηθή απφθαζε «Καζνξηζκφο ηνπ πνζνχ, θαηά είδνο
εληζρχζεσλ, γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππάγνληαη ζηα θαζεζηψηα εληζρχζεσλ «Γεληθή
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», «Νέεο αλεμάξηεηεο ΜΜΔ», «Δληζρχζεηο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ» θαη
«Δπελδχζεηο κείδνλνο κεγέζνπο» ηνπ αλαπηπμηαθνχ Ν. 4399/2016», (Β’ 3315), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
ππ. αξ. 129348/24-11-2017 θνηλή Τπνπξγηθή απφθαζε (Β ́ 4233).
7. Σελ ππ’ αξηζκ. 8938/24-1-2018 Τπνπξγηθή απφθαζε «Καηαλνκή ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο ησλ πνζψλ ησλ
εληζρχζεσλ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ππάγνληαη ζηα θαζεζηψηα ηνπ αλαπηπμηαθνχ λ. 4399/2016,
«Γεληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», «Νέεο αλεμάξηεηεο ΜΜΔ», «Δληζρχζεηο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ» θαη
«Δπελδχζεηο κείδνλνο κεγέζνπο», ηνπ έηνπο 2016» (Β’ 233).
8. Σελ ππ’ αξηζκ. 108644/17-10-2016 Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πξνθήξπμε Καζεζηψηνο Δληζρχζεσλ “Νέεο
Αλεμάξηεηεο ΜΜΔ” ηνπ Αλαπηπμηαθνχ λ. 4399/2016», (B’ 3377), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
9. Σελ ππ’ αξηζκ. 108612/17-10-2016 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Καζνξηζκφο ησλ εηδψλ επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ ηνπ ηνκέα πξσηνγελνχο γεσξγηθήο παξαγσγήο ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ (MME), πνπ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζε θαζεζηψηα εληζρχζεσλ ηνπ Ν. 4399/2016 (Α ́ 117)
1

θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ, πξφζζεησλ φξσλ, πεξηνξηζκψλ θαη πξνυπνζέζεσλ, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθνχ
ζέκαηνο γηα ηελ παξνρή ησλ εληζρχζεσλ ζε επελδπηηθά ζρέδηα ηνπ ηνκέα απηνχ» (Β’ 3410).
10. Σελ ππ’ αξηζκ. 108621/17-10-2016 (Α’ 3410) Kνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Καζνξηζκφο εηδηθψλ φξσλ ,
πξνυπνζέζεσλ, πξνδηαγξαθψλ θαη πεξηνξηζκψλ γηα ηελ ππαγσγή ζε θαζεζηψηα εληζρχζεσλ ηνπ Ν
.
4399/2016 (Α ́ 117), επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, φπσο απηφο
νξίδεηαη ζην ζεκείν 10 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θαλ. ( ΔΔ) αξηζκ. 651/2014 ηεο επηηξνπήο, απνθιεηζηηθά ζηηο
πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε ελίζρπζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο
ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ» (Β ́ 3410).
11. Σνλ ππ’ αξηζκ. 110360/904/15-6-2018 Πξνζσξηλφ Πίλαθα Καηάηαμεο γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ
ππνβιήζεθαλ ζηε Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζην
πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο ελίζρπζεο Νέσλ Αλεμάξηεησλ ΜΜΔ ησλ άξζξσλ 42 έσο 46 ηνπ Ν. 4399/2016.
Καηαξηίδνπκε
Οξηζηηθφ Πίλαθα Καηάηαμεο, θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο, ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ππνβιήζεθαλ
πξνο ππαγσγή ζην θαζεζηψο Νέσλ Αλεμάξηεησλ ΜΜΔ ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ 4399/2016, ζηε Γηεχζπλζε
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζην πιαίζην ηεο πξψηεο πξφζθιεζεο
ηεο κε αξηζκφ 108644/17-10-2016 Τπνπξγηθήο απφθαζεο, (B’ 3377), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
χκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Πίλαθα ππάγνληαη ζπλνιηθά ηξία (3) επελδπηηθά ζρέδηα.
Σν ζπλνιηθφ πνζφ επηρνξήγεζεο θαη επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ δχν
εθαηνκκπξίσλ ηξηάληα ελλέα ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ ελελήληα πέληε επξψ θαη πέληε ιεπηψλ (2.039.395,05 €).
Σα αλσηέξσ πνζά θαιχπηνληαη απφ ηα νξηζζέληα αληίζηνηρα πνζά πνπ θαηαλεκήζεθαλ ζηε Γηεχζπλζε
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζχκθσλα κε ηελ ππ ́ αξ. 8938/24-1-1018,
άξζξν 1 παξ. 1 πεξ. β θαη άξζξν 2 πεξ. α, απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.
Γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα ηνπ Πίλαθα ηεο απφθαζεο απηήο ζα αθνινπζήζεη ε δηαδηθαζία έθδνζεο αηνκηθψλ
απνθάζεσλ ππαγσγήο ζην θαζεζηψο εληζρχζεσλ Νέσλ Αλεμάξηεησλ ΜΜΔ ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ
4399/2016.
Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
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Δζωηεξηθή Γηαλνκή:
1. Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε
2. Πξντζηάκελν Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ,
Πεξηβάιινληνο θαη Τπνδνκψλ
3. Πξντζηάκελν Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ
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