Τεχνικό Δελτίο Πρότασης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ A: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α.1 Στοιχεία εκπρόσωπου φορέα
Επωνυμία

Επωνυμία φορέα (επιχειρηματικού, επενδυτικού, οικονομικού,
εταιρείας/κοινοπραξίας), ο οποίος θα αναλάβει την προώθηση / υλοποίηση
της προτεινόμενης επένδυσης.

Διεύθυνση επικοινωνίας
Ονοματεπώνυμο νόμιμου
εκπρόσωπου
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Email επικοινωνίας

Α.2 Προφίλ φορέα
Παρουσίαση επιχειρηματικού
προφίλ

Παρουσίαση επιχειρηματικού προφίλ και βασικών στοιχείων του φορέα που
θα υλοποιήσει την προτεινόμενη επένδυση.

Τεκμηρίωση τεχνικής
ικανότητας και συναφούς
εμπειρίας

Ανάλυση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας και του διαθέσιμου προσωπικού του
φορέα. Παρουσίαση συναφών έργων του φορέα που έχουν ολοκληρωθεί
επιτυχώς τα τελευταία έτη συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού.

Τεκμηρίωση χρηματοδοτικής
ικανότητας

Παρουσίαση στοιχείων του κύκλου εργασιών ή άλλων σχετικών στοιχείων
του φορέα τα τελευταία έτη, τα οποία θα τεκμηριώνουν τη χρηματοδοτική
ικανότητα υλοποίησης των προβλεπόμενων επενδύσεων.
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ΤΜΗΜΑ Β: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Β.1 Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου και των πεδίων δραστηριοποίησης της
επένδυσης
Η επένδυση «με μια ματιά»

Τίτλος, περιεχόμενο, αγορά στην οποία απευθύνεται.
Περιγραφή τύπου επένδυσης (επενδυτική πρόταση ή αναπτυξιακό σχέδιο, με
συμμετοχή ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ή αυτοδιοίκησης, διαδικασία
εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα, κλπ).
Αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της
επένδυσης.

Κωδικοποιημένη περιγραφή
επένδυσης

Απαιτήσεις χρήσης γης και ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου επένδυσης.
Απαιτήσεις σε βασικές υποδομές και δίκτυα (δρόμοι, ύδρευση, αποχέτευση,
τηλεπικοινωνίες, ενεργειακοί πόροι).
Πλάνο υλοποίησης

Περιγραφή πλάνου υλοποίησης της επένδυσης.

Επιλογή τόπου εγκατάστασης

Κριτήρια και ισχυρά σημεία του τόπου εγκατάστασης της επένδυσης.

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα Κωδικοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της επένδυσης.
Στοιχεία καινοτομίας

Κωδικοποίηση των χαρακτηριστικών καινοτομίας της επένδυσης.

ΤΜΗΜΑ Γ: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Γ.1 Σκοπιμότηταεπένδυσης
Ανάλυση σκοπιμότητας και
συμβατότητας επένδυσης

Αναφορά της ανάγκης, του προβλήματος που θα αντιμετωπιστεί με την
επένδυση.

Γ.2 Αναπτυξιακά οφέλη από την υλοποίηση και λειτουργία της επένδυσης
Οικονομική ανάπτυξη

Αιτιολόγηση και περιγραφή της συμβολής της επένδυσης στην οικονομική
ανάπτυξη των περιοχών παρέμβασης του ΤΔΜ.

Απασχόληση

Περιγραφή θέσεων απασχόλησης και ειδικοτήτων.

Κλαδικά οφέλη
Άλλα οφέλη

Συμβολή της επένδυσης σε συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας (Ενέργεια,
Έρευνα-Τεχνολογία, Βιομηχανία, Αγροτικός, Υπηρεσίες, Τουρισμός).
Ενδεικτικά: υπεργολαβίες σε τοπικές ΜΜΕ, μεταφορά τεχνογνωσίας,
συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, βελτίωση της εξωστρέφειας της περιοχής
εγκατάστασης κλπ.
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ΤΜΗΜΑ Δ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Δ.1 Προγραμματισμός υλοποίησης επένδυσης
Πρόγραμμα υλοποίησης

Περιγραφή χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της επένδυσης
συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων ορόσημων για την επιτυχή ολοκλήρωση
της.

Διάρκεια υλοποίησης

Συνολική διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.

Ημερομηνία έναρξης

Σχεδιαζόμενη ημερομηνία έναρξης της επένδυσης, η οποία θεωρείται εφικτή.

Ημερομηνία λήξης

Σχεδιαζόμενη ημερομηνία λήξης της επένδυσης, η οποία θεωρείται εφικτή.

Δ.2 Ωριμότητα επένδυσης
Μελέτη σκοπιμότητας

Αναφορά για ενδεχόμενη εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας της επένδυσης και
παρουσίαση βασικών αποτελεσμάτων της.

Απαιτήσειςσε μελέτες και
άδειες

Απαιτήσεις σε μελέτες και άδειες και περιγραφή της αδειοδοτικής διαδικασίας.

ΤΜΗΜΑ Ε: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ε.1 Χρηματοδότηση επένδυσης
Χρηματοδοτικό σχήμα

Περιγραφή χρηματοδοτικού σχήματος συμπεριλαμβανομένου του θεσμικού
πλαισίου.

Ίδια κεφάλαια

Αναφορά ιδίων κεφαλαίων.

Κεφάλαια τρίτων

Αξιοποίηση άλλων χρηματοδοτικών πηγών (fund raising, financial
instruments κλπ).

Δάνειο

Αναφορά δανειακών κεφαλαίων συμπεριλαμβανομένου του φορέα έκδοσης.

Ε.2 Ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων
Επιχειρηματικοί
κίνδυνοικαι μέτρα
αντιμετώπισής τους

Ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων, οι οποίοι δύνανται να εμποδίσουν την
απρόσκοπτη υλοποίηση της επένδυσης και να επηρεάσουν την οικονομική
βιωσιμότητά της, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων θεμάτων
χρηματοδότησης. Προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισής τους.
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Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πρότασης
Ημερομηνία υποβολής

Υπογραφή νόμιμου
εκπροσώπου
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