ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Έλεγχος τήρησης υποχρεώσεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών
ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107
και 108 της Συνθήκες (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός - ΓΑΚ), όπως ισχύει
Α. Υποχρεώσεις Γενικού μέρους (Κεφαλαίου Ι) του ΓΑΚ
Πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα καθώς και να προβλέπεται διαδικασία/μηχανισμός
επιβεβαίωσης και παρακολούθησης της συμβατότητας με τα ακόλουθα:
1. Αποκλεισμός των επιχειρήσεων τις οποίες αφορά ο κανόνας Deggendorf
Ο ΓΑΚ δεν εφαρμόζεται στα καθεστώτα ενισχύσεων που δεν αποκλείουν ρητά την
καταβολή μεμονωμένων ενισχύσεων υπέρ επιχείρησης κατά της οποίας εκκρεμεί διαταγή
ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση
κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη και δεν εφαρμόζεται στις ad hoc ενισχύσεις υπέρ
μιας τέτοιας επιχείρησης.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζεται, είναι Υ/Δ του δικαιούχου καθώς και το
δικαιολογητικό που αναφέρεται στο σημείο ΙΙ.a του με αρ. πρωτ. 101270/ΥΚΕ3633/309-2016 εγγράφου της ΕΥΚΕ.
2. Αποκλεισμός των προβληματικών επιχειρήσεων
Ο ΓΑΚ δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις για προβληματικές επιχειρήσεις. Τα δικαιολογητικά
που πρέπει να ζητούνται, εκτός από Υ/Δ του δικαιούχου, είναι αυτά που αναφέρονται στο
αρ. πρωτ. 101270/ΥΚΕ3633/30-9-2016 έγγραφο της ΕΥΚΕ όπως τροποποιήθηκε με το με
αρ. πρωτ. 64295/ΕΥΚΕ5796/9-6-2017 έγγραφό.
3. Αποκλεισμός των μέτρων ενισχύσεων που παραβιάζουν το δίκαιο της Ένωσης
Ο ΓΑΚ δεν εφαρμόζεται στα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που συνιστούν παραβίαση του
δικαίου της Ένωσης που τα καθιστά παράνομα στο σύνολό τους, και συνεπάγονται ιδίως:
α) την υποχρέωση του δικαιούχου να διατηρεί στο αντίστοιχο κράτος μέλος είτε την έδρα
του είτε την κύρια εγκατάστασή του. Είναι αποδεκτή η υποχρέωση του δικαιούχου να έχει,
κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, εγκατάσταση ή υποκατάστημα στο
κράτος μέλος που χορηγεί την ενίσχυση·
β) την υποχρέωση του δικαιούχου να χρησιμοποιεί προϊόντα εγχώριας παραγωγής ή
εθνικές υπηρεσίες·
γ) τον περιορισμό της δυνατότητας των δικαιούχων να κάνουν χρήση των αποτελεσμάτων
της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε άλλα κράτη μέλη.
4. Όρια κοινοποίησης μεμονωμένων ενισχύσεων
Ο ΓΑΚ δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται στο άρθρο
4 ανά κατηγορία δράσης.
5. Χαρακτήρας κινήτρου
Οι ενισχύσεις μπορούν να τύχουν απαλλαγής μόνον εάν έχουν χαρακτήρα κινήτρου (με
εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 6, παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014), ως
ακολούθως:
α) Ο δικαιούχος έχει υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στο κράτος μέλος, πριν από την έναρξη
του έργου ή των εργασιών, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
-

την ονομασία και το μέγεθος της επιχείρησης·

-

περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και λήξης·
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-

τον τόπο εκτέλεσης του έργου·

-

κατάλογο των δαπανών του έργου·

-

είδος ενίσχυσης (επιχορήγηση, δάνειο, εγγύηση, επιστρεπτέα προκαταβολή, εισφορά
κεφαλαίου ή άλλο) και ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που απαιτείται για το έργο

β) Ad hoc ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις, πέραν των ανωτέρω, το κράτος μέλος έχει
ελέγξει, πριν χορηγήσει την ενίσχυση, ότι ο δικαιούχος προσκόμισε έγγραφα που
αποδεικνύουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
-

ουσιώδης αύξηση του αντικειμένου του έργου/της δραστηριότητας ως αποτέλεσμα της
ενίσχυσης· ή

-

ουσιώδης αύξηση του συνολικού ποσού που δαπανά ο δικαιούχος για το έργο/τη
δραστηριότητα ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης· ή

-

ουσιώδης
αύξηση
της
έργου/δραστηριότητας.

ταχύτητας

ολοκλήρωσης

του

συγκεκριμένου

Για την τεκμηρίωση του κριτηρίου αυτού ο δικαιούχος υποβάλλει Υ/Δ και η Δ.Α. ελέγχει
την τήρηση του κατά την αξιολόγηση αλλά και κατά τον έλεγχο.
6. Επιλέξιμες δαπάνες
-

Για τον υπολογισμό της έντασης της ενίσχυσης λαμβάνονται υπόψη αριθμητικά
στοιχεία πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων.

-

Οι επιλέξιμες δαπάνες τεκμηριώνονται με σαφή, συγκεκριμένα και επικαιροποιημένα
έγγραφα.

7. Σώρευση
Η Δ.Α. πρέπει να επιβεβαιώνει κάθε φορά ότι τηρούνται τα όρια κοινοποίησης του σημείου
4 ανωτέρω και οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης του εφαρμοστέου κάθε φορά άρθρου του
ειδικού μέρους του ΓΑΚ.
Για τον σκοπό αυτό:
-

Για τα όρια και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό
της ενίσχυσης·

-

Εάν ενωσιακή χρηματοδότηση (που δεν τελεί υπό τον έλεγχο του κράτους μέλους)
συνδυάζεται με κρατική ενίσχυση, για να εξακριβωθεί κατά πόσον τηρούνται τα όρια
κοινοποίησης και οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ή τα μέγιστα ποσά ενίσχυσης,
λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κρατικές ενισχύσεις, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό
ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες
δεν υπερβαίνει το πλέον ευνοϊκό ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζουν οι
ισχύοντες κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας·

-

Οι απαλλασσόμενες ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες
κρατικές ενισχύσεις, εάν πρόκειται για διαφορετικές προσδιορίσιμες δαπάνες·

-

Δεν επιτρέπεται η σώρευση των απαλλασσόμενων ενισχύσεων με οποιεσδήποτε άλλες
ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν
μέρει, εάν το αποτέλεσμα υπερβαίνει την υψηλότερη ένταση ενίσχυσης/το υψηλότερο
ποσό ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην ενίσχυση αυτή·

-

Οι κρατικές ενισχύσεις που τυγχάνουν απαλλαγής δυνάμει του ΓΑΚ δεν σωρεύονται
με οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που αφορούν τις ίδιες επιλέξιμες
δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή θα οδηγήσει σε υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης που
προβλέπεται στο κεφάλαιο III του ΓΑΚ.

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις θα επιβεβαιώνονται κατά την αξιολόγηση των προτάσεων και την
καταβολή των ενισχύσεων.
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8. Δημοσίευση και πληροφορίες - Υποβολή εκθέσεων
Η Δ.Α. έχει υποχρέωση δημοσίευσης στο δικτυακό τόπο για τις κρατικές ενισχύσεις, σε εθνικό
ή περιφερειακό επίπεδο, τα εξής:
α) συνοπτικές πληροφορίες ή σύνδεσμο που παρέχει πρόσβαση σε αυτές·
β) το πλήρες κείμενο κάθε μέτρου ενίσχυσης ή σύνδεσμο που παρέχει πρόσβαση στο
πλήρες κείμενο·
γ) πληροφορίες για κάθε χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης που υπερβαίνει τα 500 000
ευρώ.
Ο δικαιούχος έχει υποχρέωση να αποδεχθεί τη δημοσίευση των στοιχείων του σημείου γ)
9. Διατήρηση στοιχείων
Η Δ.Α. έχει υποχρέωση διατήρησης λεπτομερών φακέλων με όλες τις πληροφορίες και τα
δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται, οι οποίοι φυλάσσονται επί 10 έτη από την
ημερομηνία ολοκλήρωσης των πράξεων
Β. Υποχρεώσεις Ειδικού μέρους του ΓΑΚ
Πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις συμβατότητας που πηγάζουν από τις διατάξεις του
άρθρου του ειδικού μέρους του ΓΑΚ που πρόκειται να εφαρμοσθεί κατά περίπτωση (πράξη).
Η Δ.Α. πρέπει να ζητήσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον δικαιούχο προκειμένου να
τεκμηριώνεται η τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού και να την ελέγξει πριν
χορηγήσει την ενίσχυση.
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