
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1145/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Ιουνίου 2003
σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 όσον αφορά τους κανόνες επιλεξι-

µότητας για τη συγχρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου, της 21ης
Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά
ταµεία (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1447/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 30 παράγραφος 3 και το
άρθρο 53 παράγραφος 2,

Αφού ζήτησε τη γνώµη της επιτροπής που συστάθηκε δυνάµει του
άρθρου 147 της συνθήκης, της επιτροπής διαχείρισης των γεωρ-
γικών διαρθρώσεων και της αγροτικής ανάπτυξης και της µόνιµης
επιτροπής διαχείρισης των διαρθρώσεων της αλιείας,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 της Επιτροπής,
της 28ης Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανό-
νων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του
Συµβουλίου, όσον αφορά την επιλεξιµότητα των δαπανών
των ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρω-
τικά ταµεία (3) θεσπίσθηκε στο παράρτηµα µια κοινή δέσµη
κανόνων επιλεξιµότητας. Ο εν λόγω κανονισµός άρχισε να
ισχύει στις 5 Αυγούστου 2000.

(2) Ωστόσο, η πείρα κατέδειξε ότι οι κανόνες επιλεξιµότητας
χρειάζονται πολλαπλή τροποποίηση.

(3) Είναι χρήσιµο να αναγνωρισθεί η επιλεξιµότητα των εξόδων
που αφορούν τις υπερεθνικές χρηµατοοικονοµικές συναλ-
λαγές στο πλαίσιο των ενισχύσεων του Peace II και των κοι-
νοτικών πρωτοβουλιών, αφαιρουµένων των τόκων καταθέ-
σεων επί των προκαταβολών.

(4) Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι πληρωµές στα Ταµεία επι-
χειρηµατικών κεφαλαίων, στα ταµεία δανειοδοτήσεων και
στα ταµεία εγγυήσεων αποτελούν δαπάνες που έχουν
πράγµατι καταβληθεί.

(5) Χρειάζεται να καταστεί σαφές ότι η επιλεξιµότητα του ΦΠΑ
για συγχρηµατοδότηση δεν εξαρτάται από το αν ο τελικός
δικαιούχος είναι δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας.

(6) Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι όσον αφορά την αγροτική
ανάπτυξη, ο κανόνας δικαιολόγησης των δαπανών µε
εξοφληµένα τιµολόγια εφαρµόζεται τηρουµένων των ειδικών
κανόνων που θεσπίζονται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 445/
2002 της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2002, περί
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1257/1999 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο

Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) (4), όπως τροπο-
ποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 963/2003 (5), που
εφαρµόζονται στις περιπτώσεις προσδιορισµού κλιµάκων για
τις µοναδιαίες τιµές ορισµένων επενδύσεων στον τοµέα της
δασοκοµίας.

(7) Για λόγους σαφήνειας, το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1685/2000 θα πρέπει να αντικατασταθεί εξ ολοκλή-
ρου.

(8) Όσον αφορά τις κανονιστικές διατάξεις για τις πληρωµές
στα ταµεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων, στα ταµεία δανειοδο-
τήσεων και στα ταµεία εγγυήσεων καθώς και σχετικά µε την
επιλεξιµότητα του ΦΠΑ, έχουν τεθεί διάφορα ζητήµατα
ερµηνείας.

(9) Λαµβανοµένης υπόψη της αρχής ίσης µεταχείρισης και προ-
κειµένου να επιτευχθεί ο στόχος συνυπολογισµού του
κόστους των εξόδων που αφορούν τις υπερεθνικές χρηµα-
τοοικονοµικές συναλλαγές, ο παρόν κανονισµός πρέπει
συνεπώς να εφαρµοσθεί αναδροµικά.

(10) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής για
την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση των περιφερειών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 αντικαθίστα-
ται από το κείµενο που παρατίθεται στο παράρτηµα του παρόντος
κανονισµού.

Οι αναφορές στο αντικαθιστώµενο παράρτηµα θεωρούνται ότι
γίνονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού, λαµβανοµένου
υπόψη του πίνακα αντιστοιχίας που εµφαίνεται στο παράρτηµα ΙΙ
του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.

Τα ακόλουθα σηµεία του παραρτήµατος εφαρµόζονται από τις 5
Αυγούστου 2000:

α) κανόνας 1, σηµεία 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 και 2.3·

β) κανόνας 3, σηµείο 1·

γ) κανόνας 7, σηµεία 1 έως 5.

28.6.2003L 160/48 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL

(1) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 1.
(3) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 39.

(4) ΕΕ L 74 της 15.3.2002, σ. 1.
(5) ΕΕ L 138 της 5.6.2003, σ. 32.



Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2003.

Για την Επιτροπή

Michel BARNIER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Κανόνας αριθ. 1 — ∆απάνες που έχουν πράγµατι καταβληθεί

1. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

1.1. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται από τελικούς δικαιούχους κατά την έννοια του άρθρου 32 παράγραφος 1 τρίτο
εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (εφεξής “γενικός κανονισµός”) γίνονται σε µετρητά, µε την επιφύλαξη των
εξαιρέσεων που αναφέρονται στο σηµείο 1.5.

1.2. Στην περίπτωση των καθεστώτων ενισχύσεων που εµπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 87 της συνθήκης και των ενισχύσεων
που χορηγούνται από φορείς οι οποίοι έχουν οριστεί από τα κράτη µέλη. Ως “πληρωµές που πραγµατοποιούνται από
τους τελικούς δικαιούχους” νοούνται οι ενισχύσεις οι οποίες καταβάλλονται από τους οργανισµούς που χορηγούν τις ενι-
σχύσεις στους τελικούς λήπτες, οι οποίοι ορίζονται για τους σκοπούς του παρόντος κανόνα ως οι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί
φορείς που διενεργούν τη µεµονωµένη πράξη. Οι πληρωµές ενισχύσεων που πραγµατοποιούνται από τελικούς δικαιού-
χους πρέπει να δικαιολογούνται από τους όρους και τους στόχους των ενισχύσεων.

1.3. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται σε ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου, δανείων και εγγυήσεων (στα οποία
περιλαµβάνονται και τα ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών) θεωρούνται ως “δαπάνες που έχουν πράγµατι
καταβληθεί” κατά την έννοια του άρθρου 32, παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο του γενικού κανονισµού, εφόσον τα ταµεία
πληρούν τους όρους των κανόνων 8 και 9 αντίστοιχα.

1.4. Σε περιπτώσεις άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο σηµείο 1.2, ως “πληρωµές που πραγµατοποιούνται από τελικούς
δικαιούχους” νοούνται οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται από τους φορείς ή τις δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις των
κατηγοριών που ορίζονται στο συµπληρωµατικό προγραµµατισµό σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 3 στοιχείο β)
του γενικού κανονισµού και ευθύνονται άµεσα για την εκτέλεση της συγκεκριµένης πράξης.

1.5. Υπό τους όρους που καθορίζονται στα σηµεία 1.6, 1.7 και 1.8, οι αποσβέσεις, οι εισφορές σε είδος και τα γενικά έξοδα
µπορούν να συµπεριλαµβάνονται στις πληρωµές που αναφέρονται στο σηµείο 1.1. Ωστόσο, η συγχρηµατοδότηση µιας
πράξης από τα διαρθρωτικά ταµεία δεν πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των επιλέξιµων δαπανών στο τέλος της
πράξης, εξαιρουµένων των εισφορών σε είδος.

1.6. Οι δαπάνες για αποσβέσεις ακινήτων ή εξοπλισµού που συνδέονται άµεσα µε τους στόχους της πράξης είναι επιλέξιµες
εφόσον:

α) εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις δεν συνέβαλαν στην αγορά των ακινήτων ή εξοπλισµού·

β) υπολογίζονται µε τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες και

γ) αφορούν αποκλειστικά την περίοδο της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης.

1.7. Οι εισφορές σε είδος είναι επιλέξιµες δαπάνες εφόσον:

α) συνίστανται στην εισφορά εδαφικών εκτάσεων ή ακινήτων, εξοπλισµού ή υλικού, ερευνητικής ή επαγγελµατικής εργα-
σίας ή µη αµειβόµενης εθελοντικής εργασίας·

β) δεν γίνονται στο πλαίσιο µέτρων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής που αναφέρονται στους κανόνες αριθ. 8, 9 και 10·

γ) η αξία τους µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο ανεξάρτητης εκτίµησης και ελέγχου·

δ) σε περίπτωση εισφοράς εδαφικών εκτάσεων ή ακινήτων, η αξία τους πιστοποιείται από ανεξάρτητο ειδικευµένο
εκτιµητή ή από εγκεκριµένο επίσηµο φορέα·

ε) σε περίπτωση µη αµειβόµενης εθελοντικής εργασίας, η αξία της εργασίας προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη το
χρόνο που αφιερώθηκε σε αυτή και τα συνήθη ωροµίσθια και ηµεροµίσθια για την εκτελεσθείσα εργασία και

στ) συµφωνούν µε τις διατάξεις των κανόνων αριθ. 4, 5 και 6, όπου αυτές εφαρµόζονται.

1.8. Τα γενικά έξοδα είναι επιλέξιµες δαπάνες εάν βασίζονται στο πραγµατικό κόστος για την εκτέλεση της πράξης που συγ-
χρηµατοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταµεία και εάν καταλογίζονται στην πράξη αυτή κατ' αναλογία, σύµφωνα µε δίκαιη
και δεόντως αιτιολογηµένη µέθοδο κατανοµής.

1.9. Οι διατάξεις των σηµείων 1.5 έως 1.8 εφαρµόζονται στους τελικούς λήπτες που αναφέρονται στο σηµείο 1.2 στην περί-
πτωση των καθεστώτων ενισχύσεων του άρθρου 87 της συνθήκης και των ενισχύσεων που χορηγούνται από τους φορείς
οι οποίοι ορίζονται από τα κράτη µέλη.

1.10. Τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν αυστηρότερους εθνικούς κανόνες για τον προσδιορισµό των επιλέξιµων δαπανών
σύµφωνα µε τα σηµεία 1.6, 1.7 και 1.8.
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2. ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ

2.1. Κατά γενικό κανόνα, οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται από τους τελικούς δικαιούχους και δηλώνονται ως ενδιάµεσες
πληρωµές ή πληρωµές τελικού υπολοίπου, συνοδεύονται από εξοφληµένα τιµολόγια. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, οι
πληρωµές συνοδεύονται από λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής ισχύος.

2.2. Όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη, η διάταξη του σηµείου 2.1 εφαρµόζεται τηρουµένων των ειδικών κανόνων που
έχουν θεσπιστεί µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 445/2002 και εφαρµόζονται στις περιπτώσεις προσδιορισµού κλιµάκων για
τις µοναδιαίες τιµές ορισµένων επενδύσεων στον τοµέα της δασοκοµίας.

2.3. Επίσης, όταν οι πράξεις εκτελούνται στο πλαίσιο διαδικασίας δηµόσιων προµηθειών, οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται
από τους τελικούς δικαιούχους και δηλώνονται ως ενδιάµεσες πληρωµές ή πληρωµές τελικού υπολοίπου, πρέπει να συνο-
δεύονται από εξοφληµένα τιµολόγια που εκδίδονται σύµφωνα µε τους όρους των υπογραφεισών συµβάσεων. Σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων επιχορηγήσεων, οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται από τους
τελικούς δικαιούχους, που δηλώνονται ως ενδιάµεσες πληρωµές ή πληρωµές τελικού υπολοίπου, δικαιολογούνται βάσει
των δαπανών (περιλαµβανοµένων εκείνων που αναφέρονται στο σηµείο 1.5) οι οποίες καταβλήθηκαν πραγµατικά από τους
τελικούς λήπτες που αναφέρονται στο σηµείο 1.2.

3. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

3.1. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής αυστηρότερων εθνικών κανόνων, οι δαπάνες που σχετίζονται µε τις ακόλουθες συµβά-
σεις υπεργολαβίας δεν είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία:

α) συµβάσεις υπεργολαβίας που αυξάνουν το κόστος εκτέλεσης της πράξης χωρίς να αυξάνουν σε ανάλογο βαθµό την
αξία της·

β) συµβάσεις υπεργολαβίας µε µεσάζοντες ή µε συµβούλους των οποίων η αµοιβή εκφράζεται ως ποσοστό του συνο-
λικού κόστους της πράξης, εκτός εάν η πληρωµή αυτή δικαιολογείται από τον τελικό δικαιούχο µε βάση την πραγµα-
τική αξία της εργασίας ή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.

3.2. Για όλες τις συµβάσεις υπεργολαβίας, οι υπεργολάβοι αναλαµβάνουν να παράσχουν στα όργανα ελέγχου και παρακο-
λούθησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τις δραστηριότητες που αποτελούν αντικείµενο υπεργολαβίας.

Κανόνας αριθ. 2 — Λογιστικός χειρισµός των εσόδων

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανόνα, ως “έσοδα” νοούνται τα έσοδα που προκύπτουν, στο πλαίσιο µιας πράξης κατά
την περίοδο της συγχρηµατοδότησής της ή κατά τη διάρκεια µεγαλύτερης περιόδου έως το κλείσιµο της παρέµβασης
που ενδεχοµένως καθορίζει το κράτος µέλος, από πωλήσεις, εκµισθώσεις, υπηρεσίες, τέλη εγγραφής ή άλλα παρόµοια
έσοδα, εκτός από:

α) τα έσοδα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της οικονοµικής ζωής των συγχρηµατοδοτούµενων επενδύσεων και τα
οποία υπόκεινται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 4 του γενικού κανονισµού·

β) τα έσοδα που προκύπτουν στο πλαίσιο µέτρων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής που αναφέρονται στους κανόνες αριθ. 8,
9 και 10·

γ) οι συµµετοχές του ιδιωτικού τοµέα στη συγχρηµατοδότηση των πράξεων, εφόσον εµφανίζονται, µαζί µε τις συµµε-
τοχές των δηµόσιων φορέων, στους πίνακες χρηµατοδότησης της αντίστοιχης παρέµβασης.

2. Τα έσοδα που αναφέρονται στο σηµείο 1 αντιπροσωπεύουν πόρους που µειώνουν το ποσό της χρηµατοδοτικής συµµε-
τοχής των διαρθρωτικών ταµείων που απαιτείται για τη σχετική πράξη. Πριν από τον υπολογισµό της χρηµατοδοτικής
συµµετοχής των διαρθρωτικών ταµείων, και όχι αργότερα από το κλείσιµο της παρέµβασης, τα έσοδα αυτά αφαιρούνται
πλήρως ή αναλογικά από τις επιλέξιµες δαπάνες της πράξης, ανάλογα µε το εάν έχουν δηµιουργηθεί στο σύνολό τους ή
εν µέρει από την συγχρηµατοδοτούµενη πράξη.

Κανόνας αριθ. 3 — Χρηµαοοικονοµικά έξοδα, άλλες επιβαρύνσεις και δικαστικά έξοδα

1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α

Οι χρεωστικοί τόκοι (εκτός των επιδοτήσεων επιτοκίου για τη µείωση του κόστους δανεισµού επιχειρήσεων στο πλαίσιο
εγκεκριµένου καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων), οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγµατος
και οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα, δεν είναι επιλέξιµα
για συγχρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία. Ωστόσο, οι προµήθειες υπερεθνικών χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών
στα πλαίσια του PEACE II και των κοινοτικών πρωτοβουλιών (INTERREG III, LEADER+, EQUAL και URBAN II) είναι
επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία, αφαιρουµένων των τόκων που έχουν εισπραχθεί έναντι
λογαριασµού. Επίσης, στην περίπτωση των συνολικών επιχορηγήσεων, οι χρεωστικοί τόκοι που καταβάλλονται από τον
ορισθέντα ενδιάµεσο φορέα πριν την εκταµίευση του τελικού υπολοίπου της παρέµβασης είναι επιλέξιµοι, αφαιρουµένων
των τόκων που έχουν εισπραχθεί έναντι λογαριασµού.

2. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Εάν η συγχρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία απαιτεί το άνοιγµα χωριστού λογαριασµού ή χωριστών λογα-
ριασµών για την εκτέλεση µιας πράξης, τα τραπεζικά έξοδα για το άνοιγµα και τη διαχείριση των λογαριασµών είναι επι-
λέξιµα.
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3. ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩ-
ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ή ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα έξοδα αυτά είναι επιλέξιµα εάν συνδέονται άµεσα µε τη σχετική πράξη και εάν είναι αναγκαία για την προετοιµασία ή
την εκτέλεσή της ή, όσον αφορά τα έξοδα λογιστικής παρακολούθησης ή ελέγχου, εάν σχετίζονται µε απαιτήσεις που
επιβάλλει η διαχειριστική αρχή.

4. ΕΞΟ∆Α ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΆΠΕΖΕΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Τα έξοδα αυτά είναι επιλέξιµα εάν οι εγγυήσεις προβλέπονται από την εθνική ή κοινοτική νοµοθεσία ή από την απόφαση
της Επιτροπής για την έγκριση της παρέµβασης.

5. ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

Οι δαπάνες αυτές δεν είναι επιλέξιµες.

Κανόνας αριθ. 4 — Αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού

Οι δαπάνες για την αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία
εάν πληρούνται οι ακόλουθοι τρεις όροι και µε την επιφύλαξη της εφαρµογής αυστηρότερων εθνικών κανόνων:

α) ο πωλητής του εξοπλισµού πρέπει να υποβάλλει δήλωση µε την οποία πιστοποιείται η προέλευση του υλικού και
βεβαιώνεται ότι κατά τα προηγούµενα επτά χρόνια ο εξοπλισµός δεν αγοράστηκε µε εθνική ή κοινοτική επιχορήγηση·

β) η τιµή του µεταχειρισµένου εξοπλισµού δεν πρέπει να υπερβαίνει την αγοραία αξία του και πρέπει να είναι χαµηλότερη
από το κόστος όµοιου καινούργιου εξοπλισµού·

γ) ο εξοπλισµός πρέπει να έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη σχετική πράξη και να είναι σύµφωνος µε
τις ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα.

Κανόνας αριθ. 5 — Αγορά εδαφικών εκτάσεων

1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

1.1. Οι δαπάνες για την αγορά µη οικοδοµηµένων εδαφικών εκτάσεων είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από τα διαρ-
θρωτικά ταµεία µόνον εάν πληρούνται οι ακόλουθοι τρεις όροι και µε την επιφύλαξη της εφαρµογής αυστηρότερων
εθνικών κανόνων:

α) υπάρχει άµεση σχέση µεταξύ της αγοράς της εδαφικής έκτασης και των στόχων της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης·

β) εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σηµείο 2, η αγορά της εδαφικής έκτασης δεν αντιπροσωπεύει περισσό-
τερο από το 10 % των επιλέξιµων δαπανών της πράξης, εκτός εάν καθορίζεται υψηλότερο ποσοστό στην παρέµβαση
που εγκρίνεται από την Επιτροπή·

γ) εκδίδεται πιστοποιητικό από ανεξάρτητο ειδικευµένο εκτιµητή ή από εγκεκριµένο επίσηµο φορέα που να βεβαιώνει ότι
η τιµή αγοράς της εδαφικής έκτασης δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία της.

1.2. Στην περίπτωση των καθεστώτων ενισχύσεων που εµπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 87 της συνθήκης, η επιλεξιµότητα
των δαπανών για την αγορά εδαφικών εκτάσεων εκτιµάται λαµβάνοντας υπόψη το καθεστώς ενισχύσεων στο σύνολό του.

2. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για τις πράξεις που αποσκοπούν στη διατήρηση του περιβάλλοντος, οι δαπάνες είναι επιλέξιµες εάν πληρούνται όλοι οι
όροι που αναφέρονται κατωτέρω:

— η αγορά γίνεται µε απόφαση που λαµβάνει η διαχειριστική αρχή,

— η εδαφική έκταση χρησιµοποιείται για τον προβλεπόµενο σκοπό κατά τη χρονική περίοδο που καθορίζεται στην εν
λόγω απόφαση,

— η εδαφική έκταση δεν προορίζεται για γεωργική χρήση, εκτός από δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις που έχουν
εγκριθεί από τη διαχειριστική αρχή,

— η αγορά γίνεται από ή για λογαριασµό δηµόσιου οργανισµού ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου.
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Κανόνας αριθ. 6 — Αγορά ακινήτων

1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

Οι δαπάνες για την αγορά ακινήτων, όπως κτίρια και τα γήπεδα επί των οποίων έχουν ήδη οικοδοµηθεί, είναι επιλέξιµες
για συγχρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία εάν η αγορά του ακινήτου συνδέεται άµεσα µε τους στόχους της σχε-
τικής πράξης και εφόσον πληρούνται οι όροι του σηµείου 2 µε την επιφύλαξη της εφαρµογής αυστηρότερων εθνικών
κανόνων.

2. ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

2.1. Πρέπει να εκδίδεται πιστοποιητικό από ανεξάρτητο ειδικευµένο εκτιµητή ή από εγκεκριµένο επίσηµο φορέα που βεβαιώνει
ότι η τιµή αγοράς δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία και είτε πιστοποιεί ότι το κτίριο είναι σύµφωνο µε την εθνική νοµο-
θεσία είτε αναφέρει τα σηµεία που δεν είναι σύµφωνα µε αυτήν και τα οποία προβλέπεται να διορθωθούν από τον τελικό
δικαιούχο στο πλαίσιο της πράξης.

2.2. Το κτίριο δεν έχει αποτελέσει τα προηγούµενα δέκα έτη αντικείµενο εθνικής ή κοινοτικής επιχορήγησης που θα συνεπαγό-
ταν τη χορήγηση διπλής ενίσχυσης σε περίπτωση συγχρηµατοδότησης της αγοράς του από τα διαρθρωτικά ταµεία.

2.3. Το ακίνητο χρησιµοποιείται για το σκοπό και την περίοδο που έχουν αποφασιστεί από τη διαχειριστική αρχή.

2.4. Το κτίριο µπορεί να χρησιµοποιείται µόνο σύµφωνα µε τους στόχους της πράξης. Ειδικότερα, το κτίριο µπορεί να χρησι-
µοποιείται για τη στέγαση δηµόσιων υπηρεσιών µόνο εάν η χρήση αυτή είναι σύµφωνη µε τις επιλέξιµες δραστηριότητες
του σχετικού διαρθρωτικού ταµείου.

Κανόνας αριθ. 7 — ΦΠΑ και λοιποί φόροι και τέλη

1. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη, εκτός εάν βαρύνει πραγµατικά και οριστικά τον τελικό δικαιούχο ή τον τελικό λήπτη
στο πλαίσιο καθεστώτων ενισχύσεων βάσει του άρθρου 87 της συνθήκης και στην περίπτωση των ενισχύσεων που χορη-
γούνται από τους φορείς οι οποίοι ορίζονται από τα κράτη µέλη. Ο ΦΠΑ που µπορεί να ανακτηθεί, µε οποιοδήποτε
τρόπο, δεν µπορεί να θεωρηθεί επιλέξιµη δαπάνη, ακόµη και εάν δεν ανακτάται από τον τελικό δικαιούχο ή από τον
τελικό λήπτη. Ο δηµόσιος ή ιδιωτικός χαρακτήρας του τελικού δικαιούχου, ή του τελικού λήπτη, δεν λαµβάνεται υπόψη
για τον προσδιορισµό του κατά πόσον ο ΦΠΑ αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη κατά την εφαρµογή των διατάξεων του εν λόγω
κανόνα.

2. Ο ΦΠΑ που δεν µπορεί να ανακτηθεί από τον τελικό δικαιούχο ή από τον τελικό λήπτη µέσω της εφαρµογής συγκεκριµέ-
νων εθνικών κανονιστικών ρυθµίσεων, µπορεί να θεωρηθεί επιλέξιµη δαπάνη µόνο εφόσον οι εν λόγω κανονιστικές ρυθµί-
σεις συνάδουν πλήρως µε την έκτη οδηγία 77/388/EΟΚ του Συµβουλίου για τον ΦΠΑ (1).

3. Εάν ο τελικός δικαιούχος ή ο τελικός λήπτης υπόκειται σε καθεστώς κατ' αποκοπή φόρου, σύµφωνα µε τον τίτλο XΙV
της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, ο καταβληθείς ΦΠΑ θεωρείται ανακτήσιµος για τους σκοπούς του σηµείου 1.

4. Η χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας δεν µπορεί να υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιµες δαπάνες εκτός ΦΠΑ, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 29 παράγραφος 6 του γενικού κανονισµού.

5. Οι λοιποί φόροι, τέλη ή επιβαρύνσεις (όπως ιδίως οι άµεσοι φόροι και οι κοινωνικές εισφορές επί των µισθών) που προκύ-
πτουν από τη χρηµατοδοτική συµµετοχή των διαρθρωτικών ταµείων δεν είναι επιλέξιµες δαπάνες εκτός εάν βαρύνουν
πραγµατικά και οριστικά τον τελικό δικαιούχο ή τον τελικό λήπτη.

Κανόνας αριθ. 8 — Ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου και ταµεία δανείων

1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

Τα διαρθρωτικά ταµεία µπορούν να συγχρηµατοδοτούν ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου ή/και ταµεία δανείων
ή ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών (εφεξής “τα ταµεία”) υπό τους όρους που καθορίζονται στο σηµείο 2.
Για τους σκοπούς του προκείµενου κανόνα, ως “ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου και ταµεία δανείων” νοούνται
τα επενδυτικά µέσα που δηµιουργούνται ειδικά για την παροχή ιδίων κεφαλαίων ή άλλων µορφών κεφαλαίων επιχειρηµα-
τικού κινδύνου, περιλαµβανοµένων των δανείων σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση
96/280/ΕΚ της Επιτροπής (2). Ως “ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών”, νοούνται τα ταµεία που δηµιουργήθη-
καν για να επενδύσουν σε περισσότερα ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου και ταµεία δανείων. Η συµµετοχή των
διαρθρωτικών ταµείων στη χρηµατοδότηση των ταµείων αυτών µπορεί να συνδυάζεται µε την πραγµατοποίηση κοινών
επενδύσεων ή µε την παροχή εγγυήσεων από άλλα κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα.
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2. ΟΡΟΙ

2.1. Οι συγχρηµατοδότες ή οι χορηγοί του ταµείου υποβάλλουν ένα συνετό πρόγραµµα δραστηριοτήτων, στο οποίο µεταξύ
άλλων αναφέρονται η αγορά-στόχος, τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις της χρηµατοδότησης, ο επιχειρησιακός
προϋπολογισµός του ταµείου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και οι εταίροι συγχρηµατοδότες, τα επαγγελµατικά προσόντα, η
εµπειρία και η ανεξαρτησία των διαχειριστών, το καταστατικό του ταµείου, η αιτιολόγηση και η προβλεπόµενη χρησιµο-
ποίηση της συµµετοχής των διαρθρωτικών ταµείων, η πολιτική εξόδου από τις επενδύσεις και οι κανόνες εκκαθάρισης του
ταµείου, περιλαµβανοµένης της επαναχρησιµοποίησης των πόρων που µπορούν να καταλογιστούν στην συµµετοχή των
διαρθρωτικών ταµείων. Το πρόγραµµα δραστηριοτήτων πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά και η παρακολούθηση της
εφαρµογής του να γίνεται από ή µε ευθύνη της διαχειριστικής αρχής.

2.2. Το ταµείο πρέπει να έχει συσταθεί ως ανεξάρτητη νοµική οντότητα διεπόµενη από τις συµφωνίες µεταξύ των µετόχων ή
ως ανεξάρτητη χρηµατοοικονοµική µονάδα στο πλαίσιο υφιστάµενου χρηµατοπιστωτικού οργανισµού. Στην τελευταία
περίπτωση, το ταµείο πρέπει να αποτελεί αντικείµενο χωριστής σύµβασης λειτουργίας, η οποία προβλέπει ιδίως την
τήρηση χωριστών λογαριασµών που επιτρέπουν να γίνεται διάκριση µεταξύ των νέων πόρων που επενδύονται στο ταµείο
(περιλαµβανοµένων εκείνων που εισφέρουν τα διαρθρωτικά ταµεία) και των αρχικών πόρων του. Όλοι οι συµµετέχοντες
στο ταµείο πρέπει να καταβάλλουν τις συνεισφορές τους σε µετρητά.

2.3. Η Επιτροπή δεν µπορεί να είναι εταίρος ή µέτοχος του ταµείου.

2.4. Η συµµετοχή των διαρθρωτικών ταµείων υπόκειται στα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 29, παράγραφοι 3 και 4 του
γενικού κανονισµού.

2.5. Τα ταµεία µπορούν να πραγµατοποιούν επενδύσεις µόνον σε ΜΜΕ κατά την εγκατάσταση, τα πρώτα στάδια λειτουργίας
(περιλαµβανοµένου του κεφαλαίου εκκίνησης) ή ανάπτυξής τους και µόνο σε δραστηριότητες τις οποίες οι διαχειριστές
του ταµείου θεωρούν οικονοµικά βιώσιµες. Κατά την εκτίµηση της βιωσιµότητας πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι
πηγές εσόδων της επιχείρησης. Τα ταµεία δεν µπορούν να επενδύουν σε επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν δυσχέρειες κατά
την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την ανα-
διάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων (1).

2.6. Πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες για τον κατά το δυνατόν µεγαλύτερο περιορισµό των στρεβλώσεων του ανταγωνι-
σµού στην αγορά κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου ή στην αγορά δανείων. Τα έσοδα ιδίως από τις επενδύσεις σε ίδια
κεφάλαια και από τις χορηγήσεις δανείων (µετά την αναλογική αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης) µπορούν να διανέµονται
κατά προτίµηση στους µετόχους του ιδιωτικού τοµέα µέχρι το επίπεδο αµοιβή που καθορίζεται στη συµφωνία των µετό-
χων και εν συνεχεία να κατανέµονται κατά αναλογία µεταξύ όλων των µετόχων και των διαρθρωτικών ταµείων. Τα έσοδα
του ταµείου που µπορούν να καταλογιστούν στη συµµετοχή των διαρθρωτικών ταµείων πρέπει να επαναχρησιµοποιούνται
για δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των ΜΜΕ στην ίδια επιλέξιµη ζώνη.

2.7. Τα έξοδα διαχείρισης δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 5 % του καταβεβληµένου κεφαλαίου σε ετήσιο µέσο όρο στη διάρ-
κεια της παρέµβασης, εκτός εάν µετά από διαδικασία υποβολής προσφορών αποδεικνύεται αναγκαία η καταβολή υψηλό-
τερου ποσοστού.

2.8. Κατά το κλείσιµο της πράξης, οι επιλέξιµες δαπάνες του ταµείου (τελικός δικαιούχος) αντιστοιχούν στο κεφάλαιο του
ταµείου που έχει επενδυθεί ή χορηγηθεί υπό µορφή δανείων σε ΜΜΕ, περιλαµβανοµένων των εξόδων διαχείρισης που
καταβλήθηκαν.

2.9. Οι συµµετοχές των διαρθρωτικών ταµείων και των άλλων δηµόσιων φορέων στα ταµεία, καθώς και οι επενδύσεις που
πραγµατοποιούν τα ταµεία σε µεµονωµένες ΜΜΕ, υπόκεινται στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

3. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

3.1. Η Επιτροπή συνιστά την εφαρµογή των προτύπων καλής πρακτικής που αναφέρονται στα σηµεία 3.2 έως 3.6 από τα
ταµεία που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία. Η Επιτροπή θα λαµβάνει ευνοϊκά υπόψη τη συµµόρφωση
µε τις συστάσεις αυτές όταν θα εξετάζει εάν η λειτουργία του ταµείου συµβιβάζεται µε τους κανόνες για τις κρατικές ενι-
σχύσεις. Οι συστάσεις δεν είναι δεσµευτικές για τους σκοπούς της επιλεξιµότητας των δαπανών.

3.2. Η χρηµατοδοτική συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα πρέπει να είναι ουσιαστική και να υπερβαίνει το 30 %.

3.3. Το µέγεθος των ταµείων πρέπει να είναι επαρκώς σηµαντικό και ο πληθυσµός-στόχος που καλύπτουν επαρκώς µεγάλος
για να εξασφαλίζεται η οικονοµική βιωσιµότητα των πράξεών τους, ενώ οι επενδύσεις τους πρέπει να έχουν χρονικό
ορίζοντα συµβατό µε τη διάρκεια της συµµετοχής των διαρθρωτικών ταµείων και να επικεντρώνονται στους τοµείς στους
οποίους η λειτουργία της αγοράς είναι ατελής.

3.4. Ο ρυθµός των εισφορών κεφαλαίων στο ταµείο πρέπει να είναι ο ίδιος για τα διαρθρωτικά ταµεία και τους µετόχους και
τα ποσά τους ανάλογα προς τις εγγραφείσες συµµετοχές.

3.5. Η διαχείριση των ταµείων πρέπει να γίνεται από οµάδες ανεξάρτητων επαγγελµατιών µε επαρκή εµπειρία, οι οποίοι πρέπει
να έχουν την ικανότητα και αξιοπιστία που είναι αναγκαίες για τη διαχείριση ενός ταµείου κεφαλαίων επιχειρηµατικού κιν-
δύνου. Οι οµάδες διαχειριστών πρέπει να επιλέγονται µε διαγωνισµό λαµβάνοντας υπόψη το προβλεπόµενο επίπεδο
αµοιβής τους.

3.6. Τα ταµεία δεν αποκτούν, καταρχήν, πλειοψηφικές συµµετοχές σε επιχειρήσεις και έχουν ως στόχο να πραγµατοποιήσουν
όλες τις επενδύσεις τους κατά τη διάρκεια ζωής του ταµείου.
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Κανόνας αριθ. 9 — Ταµεία εγγυήσεων

1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

Τα διαρθρωτικά ταµεία µπορούν να συµµετέχουν στη χρηµατοδότηση του κεφαλαίου ταµείων εγγυήσεων υπό τους όρους
που αναφέρονται στο σηµείο 2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανόνα, τα “ταµεία εγγυήσεων” είναι χρηµατοδοτικά
µέσα για την παροχή σε ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου και σε ταµεία δανείων κατά την έννοια του κανόνα
αριθ. 8 και σε άλλα καθεστώτα χρηµατοδοτήσεων υψηλού κινδύνου σε ΜΜΕ (περιλαµβανοµένων των δανείων), εγγυήσεων
για την κάλυψη ζηµιών από επενδύσεις τους σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση 96/280/ΕΚ
της Επιτροπής. Τα ταµεία εγγυήσεων µπορούν να είναι ταµεία αµοιβαίων εγγυήσεων που λειτουργούν µε κρατική στήριξη
και µε συµµετοχή ΜΜΕ, ταµεία που λειτουργούν µε εµπορικά κριτήρια και µε συµµετοχή εταίρων του ιδιωτικού τοµέα, ή
ταµεία που χρηµατοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το δηµόσιο τοµέα. Η συµµετοχή των διαρθρωτικών ταµείων µπορεί να
συνοδεύεται από την παροχή επιµέρους εγγυήσεων από άλλα κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα.

2. ΟΡΟΙ

2.1. Οι συγχρηµατοδότες ή οι χορηγοί του ταµείου εγγυήσεων υποβάλλουν ένα συνετό πρόγραµµα δραστηριοτήτων, όπως
στην περίπτωση των οργανισµών κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου (κανόνας αριθ. 8), τηρουµένων των αναλογιών, στο
οποίο προσδιορίζεται το προβλεπόµενο χαρτοφυλάκιο εγγυήσεων. Το πρόγραµµα δραστηριοτήτων πρέπει να αξιολογείται
προσεκτικά και η παρακολούθηση της εφαρµογής του να γίνεται από ή µε ευθύνη της διαχειριστικής αρχής.

2.2. Το ταµείο πρέπει να έχει συσταθεί ως ανεξάρτητη νοµική οντότητα διεπόµενη από τις συµφωνίες µεταξύ των µετόχων ή
ως ανεξάρτητη από χρηµατοοικονοµική άποψη µονάδα στο πλαίσιο υφιστάµενου χρηµατοπιστωτικού οργανισµού. Στην
τελευταία περίπτωση πρέπει να αποτελεί αντικείµενο χωριστής σύµβασης λειτουργίας, η οποία προβλέπει ιδίως την τήρηση
χωριστών λογαριασµών που επιτρέπουν να γίνεται διάκριση µεταξύ των νέων πόρων που επενδύονται στο ταµείο (περιλαµ-
βανοµένων εκείνων που εισφέρονται από τα διαρθρωτικά ταµεία) και των αρχικών πόρων του.

2.3. Η Επιτροπή δεν µπορεί να είναι εταίρος ή µέτοχος του ταµείου.

2.4. Τα ταµεία µπορούν να παρέχουν εγγυήσεις µόνο για επενδύσεις σε δραστηριότητες που θεωρούνται οικονοµικά βιώσιµες.
∆εν παρέχουν εγγυήσεις σε επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν δυσχέρειες κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων
γραµµών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων.

2.5. Το εναποµένον µετά την κατάπτωση των εγγυήσεων µέρος της συµµετοχής των διαρθρωτικών ταµείων πρέπει να επα-
ναχρησιµοποιείται για δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των ΜΜΕ στη ίδια επιλέξιµη ζώνη.

2.6. Τα έξοδα διαχείρισης δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 2 % του καταβεβληµένου κεφαλαίου σε ετήσιο µέσο όρο στη διάρ-
κεια της παρέµβασης, εκτός εάν µετά από διαδικασία υποβολής προσφορών αποδεικνύεται αναγκαία η καταβολή υψηλό-
τερου ποσοστού.

2.7. Κατά το κλείσιµο της παρέµβασης, οι επιλέξιµες δαπάνες του ταµείου (ο τελικός δικαιούχος) αντιστοιχούν στο µέρος του
καταβεβληµένου κεφαλαίου που είναι αναγκαίο, µετά από ανεξάρτητο έλεγχο, για την κάλυψη των εγγυήσεων που έχουν
παρασχεθεί, περιλαµβανοµένου των εξόδων διαχείρισης.

2.8. Οι συµµετοχές των διαρθρωτικών ταµείων και άλλων δηµόσιων φορέων στα ταµεία εγγυήσεων, καθώς και οι εγγυήσεις
που παρέχονται από τα ταµεία αυτά σε µεµονωµένες ΜΜΕ υπόκεινται στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Κανόνας αριθ. 10 — Χρηµατοδοτική µίσθωση

1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

Οι δαπάνες που καταβάλλονται στο πλαίσιο πράξεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση
από τα διαρθρωτικά ταµεία σύµφωνα µε τους κανόνες που αναφέρονται στα σηµεία 2 έως 4.

2. Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

2.1. Ο εκµισθωτής είναι ο άµεσος δικαιούχος της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης που χρησιµοποιείται για τη µείωση των µι-
σθωµάτων που καταβάλλει ο µισθωτής για τα πάγια στοιχεία που αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης χρηµατοδο-
τικής µίσθωσης.

2.2. Οι συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης για τις οποίες καταβάλλεται κοινοτική ενίσχυση περιλαµβάνουν ρήτρα εξαγοράς
ή προβλέπουν ελάχιστη περίοδο χρηµατοδοτικής µίσθωσης ίση µε την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του πάγιου στοιχείου
που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης.

2.3. Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης πριν τη λήξη της ελάχιστης περιόδου χρηµατοδοτικής
µίσθωσης χωρίς προηγούµενη έγκριση των αρµόδιων αρχών, ο εκµισθωτής αναλαµβάνει να επιστρέψει στις εθνικές αρχές
(για λογαριασµό του σχετικού ταµείου) το µέρος της κοινοτικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην υπόλοιπη περίοδο
χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
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2.4. Η αγορά του πάγιου στοιχείου από τον εκµισθωτή, η οποία αποδεικνύεται από εξοφληµένο τιµολόγιο ή λογιστικό
έγγραφο ισοδύναµης αποδεικτικής ισχύος, αποτελεί τη δαπάνη που είναι επιλέξιµη για συγχρηµατοδότηση. Το ανώτατο
ποσό που είναι επιλέξιµο για κοινοτική συγχρηµατοδότηση δεν µπορεί να υπερβαίνει την καθαρή αγοραία αξία του εκµι-
σθούµενου πάγιου στοιχείου.

2.5. Οι άλλες δαπάνες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σηµείο 2.4, που σχετίζονται µε τη σύµβαση χρηµατοδοτικής
µίσθωσης (φόροι, περιθώριο κέρδους του εκµισθωτή, κόστος αναχρηµατοδότησης, γενικά έξοδα, έξοδα ασφάλισης, κ.λπ.)
δεν είναι επιλέξιµες.

2.6. Η κοινοτική ενίσχυση που καταβάλλεται στον εκµισθωτή χρησιµοποιείται εξ ολοκλήρου προς όφελος του µισθωτή µέσω
µιας οµοιόµορφης µείωσης όλων των µισθωµάτων σε όλη την περίοδο της χρηµατοδοτικής µίσθωσης.

2.7. Ο εκµισθωτής αποδεικνύει ότι η κοινοτική ενίσχυση αποβαίνει πλήρως προς όφελος του µισθωτή, υπολογίζοντας την
κατανοµή των µισθωµάτων ή εφαρµόζοντας µια εναλλακτική και εξίσου αξιόπιστη µέθοδο.

2.8. Οι δαπάνες που αναφέρονται στο σηµείο 2.5, η χρησιµοποίηση των φορολογικών οφελών που προκύπτουν από την πράξη
χρηµατοδοτικής µίσθωσης και οι άλλοι όροι της σύµβασης είναι ισοδύναµοι µε εκείνους που θα εφαρµόζονταν ελλείψει
χρηµατοδοτικής παρέµβασης της Κοινότητας.

3. Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ

3.1. Ο µισθωτής είναι ο άµεσος δικαιούχος της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης.

3.2. Τα µισθώµατα που καταβάλλει ο µισθωτής στον εκµισθωτή, συνοδευόµενα από εξοφληµένο τιµολόγιο ή λογιστικό
έγγραφο ισοδύναµης αποδεικτικής ισχύος, αποτελούν τη δαπάνη που είναι επιλέξιµη για συγχρηµατοδότηση.

3.3. Σε περίπτωση σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης που περιλαµβάνει ρήτρα αγοράς ή προβλέπει ελάχιστη περίοδο χρηµα-
τοδοτικής µίσθωσης ίση µε τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του πάγιου στοιχείου που αποτελεί το αντικείµενο της
σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, το ανώτατο ποσό που είναι επιλέξιµο για την κοινοτική συγχρηµατοδότηση δεν
πρέπει να υπερβαίνει την καθαρή αγοραία αξία του εκµισθούµενου πάγιου στοιχείου. Οι άλλες δαπάνες που σχετίζονται
µε τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (φόροι, περιθώριο κέρδους του εκµισθωτή, κόστος αναχρηµατοδότησης, γενικά
έξοδα, έξοδα ασφαλίσεων, κ.λπ.) δεν είναι επιλέξιµες.

3.4. Η κοινοτική ενίσχυση για τις συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης που αναφέρονται στο σηµείο 3.3 καταβάλλεται στον
µισθωτή σε µία ή περισσότερες δόσεις ανάλογα µε τα µισθώµατα που έχουν πραγµατικά καταβληθεί. Εάν η σύµβαση
χρηµατοδοτικής µίσθωσης λήγει µετά την τελική ηµεροµηνία έως την οποία λαµβάνονται υπόψη οι πληρωµές στο πλαίσιο
της κοινοτικής παρέµβασης, θεωρούνται επιλέξιµες µόνον οι δαπάνες για τα ληξιπρόθεσµα µισθώµατα που καταβλήθηκαν
από τον µισθωτή έως την τελική ηµεροµηνία των πληρωµών στο πλαίσιο της παρέµβασης.

3.5. Σε περίπτωση συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που δεν περιλαµβάνουν ρήτρα εξαγοράς και των οποίων η διάρκεια
είναι µικρότερη από τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του πάγιου στοιχείου που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, τα µισθώµατα είναι επιλέξιµα για κοινοτική συγχρηµατοδότηση κατ' αναλογία προς την
περίοδο της επιλέξιµης πράξης. Ωστόσο, ο µισθωτής πρέπει να µπορεί να αποδεικνύει ότι η χρηµατοδοτική µίσθωση είναι
η πλέον αποτελεσµατική από πλευράς κόστους µέθοδος για την απόκτηση της χρήσης του εξοπλισµού. Εάν η χρησιµο-
ποίηση εναλλακτικής µεθόδου (π.χ. η µίσθωση του εξοπλισµού) συνεπαγόταν χαµηλότερο κόστος, το επιπλέον κόστος
αφαιρείται από την επιλέξιµη δαπάνη.

3.6. Τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν αυστηρότερους εθνικούς κανόνες για τον προσδιορισµό των δαπανών που είναι
επιλέξιµες σύµφωνα µε τα σηµεία 3.1 έως 3.5.

4. ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Τα µισθώµατα που καταβάλλει ο µισθωτής υπό καθεστώς πώλησης και επανεκµίσθωσης µπορούν να θεωρηθούν επιλέξιµες
δαπάνες σύµφωνα µε τους κανόνες που ορίζονται στο σηµείο 3. Το κόστος απόκτησης του πάγιου στοιχείου δεν είναι επι-
λέξιµο για κοινοτική συγχρηµατοδότηση.

Κανόνας αριθ. 11 — ∆απάνες για τη διαχείριση και τη λειτουργία των διαρθρωτικών ταµείων

1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

Το κόστος µε το οποίο βαρύνονται τα κράτη µέλη για τη διαχείριση, τη λειτουργία, την παρακολούθηση και τον έλεγχο
των διαρθρωτικών ταµείων δεν είναι επιλέξιµο για συγχρηµατοδότηση παρά µόνον υπό τους όρους που αναφέρονται στο
σηµείο 2 και εφόσον εµπίπτει στις κατηγορίες που ορίζονται στο σηµείο 2.1.
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2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

2.1. Οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση στο πλαίσιο της παρέµβασης, υπό τους όρους
που ορίζονται στα σηµεία 2.2 έως 2.7:

— δαπάνες για την προετοιµασία, επιλογή, αξιολόγηση, παρακολούθηση της παρέµβασης και των πράξεων (αποκλείοντας
έξοδα απόκτησης και εγκατάστασης ηλεκτρονικών συστηµάτων για διαχείριση παρακολούθησης και αξιολόγηση),

— δαπάνες για τις συνεδριάσεις των επιτροπών και υποεπιτροπών παρακολούθησης που σχετίζονται µε την εφαρµογή
της παρέµβασης. Οι δαπάνες αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν τα έξοδα εµπειρογνωµόνων και άλλων συµµετεχόντων
σε αυτές τις επιτροπές, περιλαµβανοµένων εκείνων που προέρχονται από τρίτες χώρες, εάν ο πρόεδρος των επιτροπών
θεωρεί ότι η παρουσία τους είναι αναγκαία για την αποτελεσµατική εφαρµογή της παρέµβασης,

— έξοδα λογιστικών ελέγχων και επιτόπιων ελέγχων των πράξεων.

2.2. Οι δαπάνες για µισθούς περιλαµβανοµένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης είναι επιλέξιµες µόνον στις ακόλουθες
περιπτώσεις:

α) δηµόσιοι υπάλληλοι και άλλοι απασχολούµενοι στο δηµόσιο αποσπασµένοι µε δεόντως αιτιολογηµένη απόφαση της
αρµόδιας αρχής για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο σηµείο 2.1·

β) λοιπό προσωπικό που απασχολείται για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο σηµείο 2.1.

Η περίοδος απόσπασης ή απασχόλησης δεν µπορεί να υπερβαίνει την τελική ηµεροµηνία για την επιλεξιµότητα των
δαπανών που καθορίζεται στην απόφαση για την έγκριση της παρέµβασης.

2.3. Η συµµετοχή των διαρθρωτικών ταµείων στις δαπάνες που αναφέρονται στο σηµείο 2.1 περιορίζεται στο ανώτατο ποσό
που καθορίζεται στην παρέµβαση που εγκρίνει η Επιτροπή και δεν υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στα σηµεία 2.4 και
2.5.

2.4. Για όλες τις παρεµβάσεις, εκτός από τις κοινοτικές πρωτοβουλίες, το ειδικό πρόγραµµα Peace ΙΙ και τις καινοτόµες ενέρ-
γειες, το όριο είναι το άθροισµα των ακόλουθων ποσών:

— 2,5 % του τµήµατος της συνολικής συµµετοχής των διαρθρωτικών ταµείων το οποίο είναι κατώτερο ή ίσο µε 100
εκατοµµύρια ευρώ,

— 2 % του τµήµατος της συνολικής συµµετοχής των διαρθρωτικών ταµείων το οποίο υπερβαίνει τα 100 εκατοµµύρια
ευρώ είναι κατώτερο ή ίσο µε 500 εκατοµµύρια ευρώ,

— 1 % του τµήµατος της συνολικής συµµετοχής των διαρθρωτικών ταµείων το οποίο υπερβαίνει τα 500 εκατοµµύρια
ευρώ αλλά είναι κατώτερο ή ίσο µε ένα δισεκατοµµύριο ευρώ,

— 0,5 % του τµήµατος της συνολικής συµµετοχής των διαρθρωτικών ταµείων το οποίο υπερβαίνει το ένα δισεκατοµµύ-
ριο ευρώ.

2.5. Για τις κοινοτικές πρωτοβουλίες, τις καινοτόµες ενέργειες και το ειδικό πρόγραµµα Peace ΙΙ, το όριο είναι το 5 % της
συνολικής συµµετοχής των διαρθρωτικών ταµείων. Εάν οι παρεµβάσεις αυτές συνεπάγονται τη συµµετοχή περισσοτέρων
του ενός κρατών µελών, το όριο αυτό µπορεί να αυξηθεί για να ληφθεί υπόψη το υψηλότερο κόστος διαχείρισης και λει-
τουργίας και καθορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής.

2.6. Για τον υπολογισµό του ποσού των ορίων που καθορίζονται στα σηµεία 2.4 και 2.5, η συνολική συµµετοχή των διαρθρω-
τικών ταµείων είναι το συνολικό ποσό που καθορίζεται σε κάθε παρέµβαση που εγκρίνεται από την Επιτροπή.

2.7. Ο τρόπος εφαρµογής των σηµείων 2.1 έως 2.6 του κανόνα αυτού συµφωνείται µεταξύ Επιτροπής και κρατών µελών και
ορίζεται στην παρέµβαση. Το ποσοστό της συµµετοχής καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 29 παράγραφος 7 του γενικού
κανονισµού. Για τους σκοπούς της παρακολούθησης, το κόστος που αναφέρεται στο σηµείο 2.1 αποτελεί αντικείµενο
χωριστού µέτρου ή επιµέρους µέτρου στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας.

3. ΑΛΛΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Οι ενέργειες που µπορούν να συγχρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας, εκτός εκείνων που αναφέρονται
στο σηµείο 2 (όπως µελέτες, σεµινάρια, πληροφόρηση, εξωτερική αξιολόγηση, και η απόκτηση και εγκατάσταση ηλεκτρο-
νικών συστηµάτων για διαχείριση παρακολούθησης και αξιολόγηση) δεν υπόκεινται στους όρους που καθορίζονται στα
σηµεία 2.4 έως 2.6. Οι δαπάνες για τις αποδοχές δηµόσιων υπαλλήλων ή άλλων απασχολούµενων στο δηµόσιο που συµ-
µετέχουν στην εκτέλεση αυτών των ενεργειών δεν είναι επιλέξιµες.

4. ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Οι ακόλουθες δαπάνες των δηµόσιων διοικήσεων είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση εκτός του πλαισίου της τεχνικής
βοήθειας εάν σχετίζονται µε την εκτέλεση µιας πράξης και δεν απορρέουν από τις εκ του νόµου αρµοδιότητες της δηµό-
σιας αρχής ή από τα καθήκοντα καθηµερινής διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου της δηµόσιας αρχής:

α) κόστος υπηρεσιών που παρέχονται από δηµόσια διοίκηση κατά την εκτέλεση µιας πράξης. Οι δαπάνες αυτές πρέπει
είτε να τιµολογούνται σε έναν τελικό δικαιούχο (του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα) είτε να βεβαιώνονται µε έγγραφα
ισοδύναµης αποδεικτικής ισχύος που επιτρέπουν τον προσδιορισµό των πραγµατικών δαπανών που καταβλήθηκαν από
τη σχετική δηµόσια διοίκηση για την εκτέλεση της πράξης·
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β) κόστος εκτέλεσης µιας πράξης, περιλαµβανοµένων των δαπανών που σχετίζονται µε την παροχή υπηρεσιών και
καταβάλλονται από µια δηµόσια διοίκηση που είναι η ίδια τελικός δικαιούχος και εκτελεί µια πράξη για λογαριασµό
της χωρίς να προσφεύγει σε εξωτερικούς µηχανικούς ή σε άλλες επιχειρήσεις. Το κόστος αυτό πρέπει να αντιστοιχεί
στις δαπάνες που καταβλήθηκαν πραγµατικά και άµεσα για τη συγχρηµατοδοτούµενη πράξη και να βεβαιώνεται µε
έγγραφα που επιτρέπουν τον προσδιορισµό των δαπανών που καταβλήθηκαν πραγµατικά από τη σχετική δηµόσια
διοίκηση για την εκτέλεση της πράξης.

Κανόνας αριθ. 12 — Επιλεξιµότητα των δαπανών σε συνάρτηση µε τον τόπο εκτέλεσης των πράξης

1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

Κατά γενικό κανόνα, οι πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία πρέπει να εκτελούνται στην
περιοχή την οποία αφορά η παρέµβαση.

2. ΕΞΑΙΡΕΣΗ

2.1. Εάν η περιοχή την οποία αφορά η παρέµβαση ωφελείται εν όλω ή εν µέρει από µια πράξη που εκτελείται εκτός της
περιοχής αυτής, η διαχειριστική αρχή µπορεί να δεχθεί τη συγχρηµατοδότηση της εν λόγω πράξης εφόσον πληρούνται
όλοι οι όροι που καθορίζονται στα σηµεία 2.2 έως 2.4. Στις άλλες περιπτώσεις, η συγχρηµατοδότηση µιας πράξης µπορεί
να γίνει δεκτή βάσει της διαδικασίας του σηµείου 3. Για τις πράξεις που χρηµατοδοτούνται από το χρηµατοδοτικό µέσο
προσανατολισµού της αλιείας (ΧΜΠΑ), εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις η διαδικασία του σηµείου 3.

2.2. Η πράξη πρέπει να εκτελείται σε περιοχή NUTS ΙΙΙ κράτους µέλους η οποία γειτονεύει µε την περιοχή την οποία αφορά η
παρέµβαση.

2.3. Οι ανώτατες επιλέξιµες δαπάνες της πράξης υπολογίζονται κατ' αναλογία προς τα οφέλη που αναµένονται για την
περιοχή αυτή από την πράξη και βασίζονται σε εκτίµηση ανεξάρτητου φορέα. Τα οφέλη εκτιµώνται λαµβάνοντας υπόψη
τους ειδικούς στόχους της παρέµβασης και τις αναµενόµενες επιπτώσεις της. Η πράξη δεν µπορεί να γίνει δεκτή για
συγχρηµατοδότηση εάν η αναλογία των οφελών είναι µικρότερη από 50 %.

2.4. Για κάθε µέτρο της παρέµβασης, οι επιλέξιµες δαπάνες των πράξεων που γίνονται δεκτές βάσει του σηµείου 2.1 δεν
πρέπει να υπερβαίνουν το 10 % των συνολικών επιλέξιµων δαπανών του µέτρου. Επιπλέον, οι επιλέξιµες δαπάνες όλων
των πράξεων της παρέµβασης που γίνονται δεκτές βάσει του σηµείου 2.1 δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5 % των συνο-
λικών επιλέξιµων δαπανών της παρέµβασης.

2.5. Οι πράξεις που γίνονται δεκτές από τη διαχειριστική αρχή βάσει του σηµείου 2.1 πρέπει να αναφέρονται στις ετήσιες και
στις τελικές εκθέσεις εκτέλεσης της παρέµβασης.

3. ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Όσον αφορά τις πράξεις που εκτελούνται εκτός της περιοχής την οποία αφορά η παρέµβαση αλλά δεν πληρούν τους
όρους του σηµείου 2, και τις πράξεις που χρηµατοδοτούνται από το ΧΜΠΑ, η αποδοχή της πράξης για συγχρηµατο-
δότηση υπόκειται σε προηγούµενη και κατά περίπτωση έγκριση της Επιτροπής µετά από σχετική αίτηση του κράτους
µέλους, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη την εγγύτητα της περιοχής σε σχέση µε τον τόπο εκτέλεσης της πράξης και το επίπεδο
των οφελών που αναµένονται για την περιοχή αυτή, καθώς και την αναλογία των σχετικών δαπανών στις συνολικές δαπά-
νες του µέτρου και της παρέµβασης. Στην περίπτωση παρέµβασης στις απόµακρες περιοχές εφαρµόζεται η διαδικασία του
παρόντος σηµείου.»
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