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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η παροχή κατευθύνσεων ως προς τον σχεδιασµό, καθώς
και την υιοθέτηση οδηγιών και ελάχιστων απαιτήσεων ως προς το περιεχόµενο και τα βασικά
χαρακτηριστικά των Προσκλήσεων/ Προκηρύξεων για υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης
µέσω της χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για δράσεις επιχειρηµατικότητας.

Κάθε Πρόσκληση/ Προκήρυξη πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες ενότητες:
1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
3. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
4. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
7. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
8. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
9. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
11. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
12. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
13. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
16. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Οι εν λόγω ενότητες αναλύονται ακολούθως:

Ι.1.1 – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Στη συγκεκριµένη ενότητα πρέπει να αναφέρεται στο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που
διέπει την εκάστοτε Πρόσκληση/ Προκήρυξη. Πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά και ανάλυση
αυτών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κατανόηση τους από όλους τους ενδιαφερόµενους.

Ι.1.2 – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Στην εν λόγω ενότητα πρέπει να περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
1. Κωδικός της πρόσκλησης όπως δίνεται στο ΟΠΣ (Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ)
2. Τίτλος και περιγραφή της ∆ράσης, περιεχόµενο, σκοπός, γενικοί/ ειδικοί στόχοι.
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3.

∆είκτες εκροών (µε αναφορά στις τιµές στόχους), ∆είκτες αποτελέσµατος στους οποίους
ενδεχοµένως συνεισφέρει η δράση και περιλαµβάνονται στα εγκεκριµένα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα.

4. Γεωγραφικές Ενότητες υλοποίησης της ∆ράσης.
5. Το ύψος της συνολικής διαθέσιµης δηµόσιας δαπάνης για τη συγχρηµατοδότηση των
επενδυτικών Πράξεων.
6. Τα ανώτατα όρια κατανοµής της συνολικής διαθέσιµης δηµόσιας δαπάνης (π.χ. ανά
οικονοµική δραστηριότητα, οµάδα περιφερειών κ.λπ.).
7. Τις κατηγορίες των ενισχύσεων (λειτουργίας, επενδυτικές κ.λπ.).
8. Το είδος των παρεχόµενων ενισχύσεων (επιχορήγηση, επιδότηση επιτοκίου κ.λπ.).

Ι.1.3 – ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Σε αυτή την ενότητα πρέπει να γίνεται αναφορά σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, καθώς
και στις αρµοδιότητες του καθενός για την διαχείριση, εφαρµογή και υλοποίηση της εκάστοτε
∆ράσης.

Ι.1.4 – ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στην εν λόγω ενότητα πρέπει να αναφέρονται οι δικαιούχοι στους οποίους απευθύνεται η
πρόσληση, τυπικές προϋποθέσεις και οι όροι επιλεξιµότητας που πρέπει να πληρούν
προκειµένου να έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης.
Οι όροι συµµετοχής µπορεί να είναι κατηγοριοποιηµένοι ανάλογα µε τη νοµική µορφή (Α.Ε.,
Ε.Π.Ε., ατοµική κλπ) ή την κατηγορία των επιχειρήσεων (π.χ. υφιστάµενες, νέες, υπό
σύσταση).
Όταν γίνεται αναφορά στο µέγεθος των επιλέξιµων φορέων, αυτή πρέπει να είναι σύµφωνη
µε τον ορισµό της Ε.Ε. για πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις.

Ι.1.5 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Στην εν λόγω ενότητα πρέπει να γίνεται σύντοµη αναφορά στους επιλέξιµους τοµείς
δραστηριότητας. Συνίσταται να γίνεται χρήση των Κωδικών Αριθµών ∆ραστηριότητας
(σύµφωνα µε τον ΚΑ∆ 2010 – NACE Group Level) µε αντίστοιχη αναφορά σε Παράρτηµα.

Ι.1.6 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στη συγκεκριµένη ενότητα πρέπει να αναφέρονται οι επιλέξιµες δαπάνες της εκάστοτε
∆ράσης, καθώς και τα επιλέξιµα ποσά ή ποσοστά αυτών εφόσον ισχύουν.
Η επιλεξιµότητα των δαπανών, καθώς και η έναρξη επιλεξιµότητας αυτών πρέπει να συνάδει
µε τον κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο και να ορίζεται µε σαφήνεια.
Επίσης ενδείκνυται να γίνεται αναφορά στις δαπάνες που θεωρούνται µη επιλέξιµες για τη
∆ράση, έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι να είναι πλήρως ενηµερωµένοι.
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Ι.1.6.2 – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Στη συγκεκριµένη ενότητα πρέπει να γίνεται αναφορά στο ελάχιστο και µέγιστο όριο
προϋπολογισµού των αιτήσεων χρηµατοδότησης.
Επίσης πρέπει να αναφέρεται το χρονικό όριο – προθεσµία υλοποίησης των εγκεκριµένων
αιτήσεων χρηµατοδότησης, καθώς και η δυνατότητα παράτασης αυτών εφόσον προβλέπεται
από την εκάστοτε ∆ράση. Σε περίπτωση που η προθεσµία διαφέρει ανάλογα µε τη θεµατική
ενότητα των προτάσεων πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισµός.

Ι.1.7 – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Στη συγκεκριµένη ενότητα πρέπει να καθορίζονται ανάλογα µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο
της εκάστοτε ∆ράσης:
•

το µέγιστο ύψος/ένταση της παρεχόµενης ενίσχυσης, ως ποσοστό της δηµόσιας
συµµετοχής επί του συνολικού προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου,

•

το ελάχιστο ύψος ιδιωτικής συµµετοχής,

•

ο τρόπος κάλυψης της ιδιωτικής συµµετοχής.

•

όροι και προϋποθέσεις για συνδυασµό περισσοτέρων
(επιχορηγήσεις, εγγυήσεις, επιδοτήσεις επιτοκίων κ.λπ.).

µορφών

ενίσχυσης

Ι.1.8 – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Στη συγκεκριµένη ενότητα πρέπει να αναφέρονται:
•

ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησης καθορίζοντας τους αρµόδιους για
την παραλαβή φορείς,

•

η ηλεκτρονική διεύθυνση πρόσβασης των δυνητικών ∆ικαιούχων στο ΠΣΚΕ για να
συµπληρώνουν τη φόρµα υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης

•

η ακριβής ηµεροµηνία και ώρα λήξης της διαδικασίας υποβολής

•

ο τρόπος ενηµέρωσης των δυνητικών δικαιούχων µέσω του ΠΣΚΕ σχετικά µε την
παραλαβή της αίτησής τους καθώς και σχετικά µε την πορεία της αίτησής τους.

Ι.1.9 – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΑΙΤΗΣΗΣ

Στην εν λόγω ενότητα πρέπει να αναφέρονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να
συνοδεύουν την αίτηση χρηµατοδότησης και δύναται να υποβληθούν σε ηλεκτρονική ή/ και
έντυπη µορφή.

Ι.1.10 ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –– ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
Ι.1.10.1 – ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Στην εν λόγω ενότητα πρέπει να αναφέρονται οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την
αξιολόγηση των αιτήσεων χρηµατοδότησης.
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Ι.1.10.2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Στη συγκεκριµένη ενότητα πρέπει να αναφέρεται µε τρόπο κατανοητό η διαδικασία
αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, τα κριτήρια αξιολόγησης και ο υπολογισµός της
βαθµολογίας.
Η µεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των επενδυτικών σχεδίων, όπως έχουν εγκριθεί από
την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος:
α) δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι διαφανή·
β) διασφαλίζουν τη συµβολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων και των
αποτελεσµάτων της σχετικής προτεραιότητας·
γ) λαµβάνουν υπόψη την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και τηρούν τις
αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης όπως ορίζεται στα άρθρα 7 και 8 του Κανονισµού
1303/2013·
Επίσης, πρέπει να αναφέρεται ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν επιλέγονται εάν έχει ολοκληρωθεί
το φυσικό αντικείµενο ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης
χρηµατοδότησης από τον δικαιούχο.
Η διαδικασία της αξιολόγησης µπορεί να περιλαµβάνει δύο στάδια:
1. στο πρώτο στάδιο γίνεται έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων και των
δικαιολογητικών που απαιτούνται βάσει της Πρόσκλησης/ Προκήρυξης της ∆ράσης
(έλεγχος πληρότητας).
2. στο δεύτερο στάδιο πραγµατοποιείται η αξιολόγηση των προτάσεων.

Ενδεικτικά αναφέρονται ελάχιστα κριτήρια που µπορούν να έχουν χαρακτήρα on – off:
1. Πληρότητα προσκόµισης δικαιολογητικών.
2. Επιλεξιµότητα ∆ραστηριότητας.
3. Επιλεξιµότητα φορέα (π.χ. µέγεθος επιχείρησης).
4. Κάλυψη ίδιας συµµετοχής (εφόσον προβλέπεται από την εκάστοτε ∆ράση).

Γενικές επισηµάνσεις:
•

Η αξιολόγηση των αιτήσεων πρέπει να είναι συγκριτική εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις
κατά τις οποίες, απολύτως τεκµηριωµένα, δύναται να επιλεγεί άµεση αξιολόγηση. Τέτοιες
περιπτώσεις δύναται να αφορούν δράσεις, όπου η τήρηση ελαχίστων προϋποθέσεων είναι
επαρκής για την κάλυψη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (π.χ. ορισµένες
δράσεις του ΕΚΤ για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας).

•

Η βαθµολογία πρέπει να προκύπτει από µετρήσιµα κριτήρια (π.χ. οικονοµικά στοιχεία,
επαγγελµατική εµπειρία κλπ).

•

Όπου απαιτείται µπορεί να υπάρχουν και µη µετρήσιµα κριτήρια, τα οποία όµως πρέπει να
µπορούν να αξιολογηθούν αντικειµενικά από όλους τους εµπλεκόµενους στην αξιολόγηση
(π.χ. βιωσιµότητα επένδυσης, καινοτοµικός χαρακτήρας, προστασία περιβάλλοντος µέσω
του επενδυτικού σχεδίου κ.λπ.).
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•

Η εκάστοτε αξιολογική κρίση πρέπει να είναι πλήρως τεκµηριωµένη (π.χ. µε συµπλήρωση
σχετικών πεδίων στο έντυπο αξιολόγησης).

•

Σε περίπτωση πρόβλεψης δευτεροβάθµιας αξιολόγησης, η διαδικασία αυτής πρέπει να
περιγράφεται µε σαφήνεια στην Πρόσκληση - Προκήρυξη.

Ι.1.10.3 – ΕΓΚΡΙΣΗ
Στη συγκεκριµένη ενότητα πρέπει να ορίζονται:
•

τα αρµόδια όργανα και η διαδικασία έγκρισης των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης

•

τα αρµόδια όργανα και η διαδικασία έκδοσης απόφασης έγκρισης χρηµατοδότησης
Πράξης και

•

ο τρόπος ενηµέρωσης των αιτούντων σχετικά µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης.
Επισηµαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περιλαµβάνεται και η ενηµέρωση
µέσω του ΠΣΚΕ.

Ι.1.10.4 – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Στη συγκεκριµένη ενότητα πρέπει να προβλέπεται το δικαίωµα στους δυνητικούς ∆ικαιούχους
να ασκήσουν ένσταση. Επίσης περιγράφεται:
•

ο τρόπος υποβολής ένστασης,

•

η προθεσµία και το όργανο εξέτασης της ένστασης,

•

η προθεσµία και το όργανο έκδοσης της σχετικής απόφασης,

•

ο τρόπος ενηµέρωσης του ενιστάµενου.

Γενικές επισηµάνσεις:
•

Η απόφαση επί των ενστάσεων πρέπει να είναι επαρκώς τεκµηριωµένη και να καλύπτει το
σύνολο των αιτιάσεων των ενιστάµενων.

Ι.1.11 – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Ι.1.11.1 – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Στην συγκεκριµένη ενότητα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά και µε σαφήνεια, οι τρόποι
εξόφλησης από τους δικαιούχους των ενισχύσεων των επιλέξιµων δαπανών που
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, µε βάση τις ισχύουσες
φορολογικές διατάξεις και σύµφωνα µε τα ισχύοντα στο Κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης της
δράσης.

Ι.1.11.2 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Στην εν λόγω ενότητα πρέπει να αναφέρονται:
•

Η διαδικασία παρακολούθησης υλοποίησης της Πράξης, µε τον ορισµό σχετικών
οροσήµων, όπου αυτό είναι εφικτό

Οδηγός: Ο.Ι.1_ΚΕ_1
Έκδοση: 1η
Ηµ. Έκδοσης: 30.10.2015

-7-

•

Ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής αιτήµατος επαλήθευσης

•

Οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήµατος

•

Η προθεσµία και η διαδικασία για τη διενέργεια επαλήθευσης

•

Τα όργανα επαλήθευσης

•

Η µεθοδολογία επαλήθευσης

•

Η προθεσµία και το όργανο έκδοσης της απόφασης επί του αιτήµατος επαλήθευσης

•

Ο τρόπος ενηµέρωσης του αιτούντος

Ι.1.11.3 – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Στη συγκεκριµένη ενότητα πρέπει να γίνεται σαφής και αναλυτική αναφορά στις διαδικασίες
καταβολής ενίσχυσης (συµπεριλαµβανοµένης και τυχόν προκαταβολής), στα εµπλεκόµενα
όργανα και στις αρµοδιότητες αυτών, καθώς και στα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει
να προσκοµιστούν από τον δικαιούχο.

Ι.1.12 – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Στη συγκεκριµένη ενότητα πρέπει να αναφέρεται η τυχόν δυνατότητα τροποποίησης της
Πράξης. Όταν προβλέπεται τέτοια δυνατότητας πρέπει να αναφέρονται:
•

οι τροποποιήσεις που µπορούν να αιτηθούν οι δικαιούχοι,

•

ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής του αιτήµατος τροποποίησης,

•

το όργανο και η µεθοδολογία εξέτασης του αιτήµατος,

•

η προθεσµία και το όργανο έκδοσης της σχετικής απόφασης,

•

ο τρόπος ενηµέρωσης του αιτούντος.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κυριότερες µορφές τροποποιήσεων:
1. Τροποποίηση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου.
2. Τροποποίηση αλλαγής έδρας ή/και τόπου εγκατάστασης.
3. Τροποποίηση αλλαγής επωνυµίας ή/και νοµικής µορφής ή/και εταιρικής ή µετοχικής
σύνθεσης.
4. Τροποποίηση αλλαγής Νοµίµου εκπροσώπου.
5. Τροποποίηση Υπεύθυνου έργου.
6. Αλλαγή χρηµατοδοτικού σχήµατος.
7. Τροποποίηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου (όπου απαιτείται).
Γενικές επισηµάνσεις:
•

Σε κάθε περίπτωση µετά την τροποποίηση της πράξης πρέπει να πληρούνται όροι και
προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την επιλεξιµότητα και θετική αξιολόγηση της, βάσει των
κριτηρίων της εκάστοτε Πρόσκλησης/ Προκήρυξης.
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Ι.1.13 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
Στη συγκεκριµένη ενότητα πρέπει να ορίζονται οι προϋποθέσεις για
ολοκληρωµένη η Πράξη, η
διαδικασία έκδοσης σχετικής απόφασης
ολοκλήρωσης Πράξης, τα αρµόδια όργανα έκδοσης, καθώς και τα στοιχεία
περιλαµβάνει (π.χ. χρόνος ολοκλήρωσης, αποτύπωση µακροχρονίων
δικαιούχου, λοιπές υποχρεώσεις δικαιούχου, συνολικός προϋπολογισµός
δηµόσιας δαπάνης, ΑΦΜ δικαιούχου κ.λπ.).

να θεωρείται
– βεβαίωσης
που αυτή θα
υποχρεώσεων
έργου, ποσό

Ι.1.14 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Στη συγκεκριµένη ενότητα πρέπει θα αναφέρονται, µε τρόπο αναλυτικό και σαφή:
•

οι υποχρεώσεις του δικαιούχου κατά την υλοποίηση της Πράξης και µετά την
ολοκλήρωση αυτής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο εφαρµοζόµενο νοµικό
πλαίσιο,

•

το χρονικό διάστηµα τήρησης αυτών,

•

τη διαδικασία παρακολούθησης τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων και τους
εµπλεκόµενους φορείς,

•

τις επιβαλλόµενες ποινές-κυρώσεις σε περίπτωση µη τήρησης αυτών,

•

τη διαδικασία επιβολής ποινών-κυρώσεων και τα αρµόδια όργανα.

Γενικές επισηµάνσεις:
•

Η ∆Α/ΕΦ θα πρέπει να περιλάβει στην Απόφαση Χρηµατοδότησης/ [Απόφαση Υπαγωγής]/
[Σύµβαση Επιχορήγησης]/ [Τεχνικό Παράρτηµα], πέραν των υποχρεώσεων του
∆ικαιούχου που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης και τυχόν ειδικότερο θεσµικό και
κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης της ∆ράσης, και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
τους Κανονισµούς των Ε∆ΕΤ, όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα XIV.

•

Πρέπει να γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις υποχρεώσεις των ∆ικαιούχων της ενίσχυσης για
την τήρηση στοιχείων, την εφαρµογή των κανόνων δηµοσιότητας και την αποδοχή
ελέγχων και επαληθεύσεων από αρµόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα.

Ι.1.15 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Θα πρέπει να αναφέρονται τα σηµεία ενηµέρωσης του κοινού, καθώς και οι αρµόδιοι σε
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο που µπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε
την Πρόσκληση/ Προκήρυξη (ονοµασία φορέων πληροφόρησης, τηλέφωνα, ιστοσελίδες,
helpdesk).

Ι.1.16 – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Η προκήρυξη µπορεί να συνοδεύεται από παραρτήµατα όπου κρίνεται σκόπιµο να αναλύονται
διεξοδικά και µε τρόπο σαφή κάποιες από τις ενότητές της. Ενδεικτικά παραρτήµατα µπορούν
να είναι τα ακόλουθα:
•

Παράρτηµα Ι Γεωγραφικές Περιοχές εφαρµογής
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•

Παράρτηµα ΙΙ Επιλέξιµες δραστηριότητες

•

Παράρτηµα ΙΙΙ Επιλέξιµες δαπάνες

•

Παράρτηµα ΙV Απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβολής

•

Παράρτηµα V Ορισµός ΜΜΕ

•

Παράρτηµα VI Προβληµατική Επιχείρηση

•

Παράρτηµα VII Έλεγχος Σώρευσης

•

Παράρτηµα VIII ∆ιαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης

•

Παράρτηµα ΙΧ ∆ιαδικασία παρακολούθησης

•

Παράρτηµα Χ Έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης

•

Παράρτηµα ΧΙ Κατάλογος παραδοτέων για την υλοποίηση φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου ενεργειών και επιλέξιµων δαπανών

•

Παράρτηµα ΧΙΙ ∆ικαιολογητικά καταβολής επιχορήγησης

•

Παράρτηµα ΧΙΙΙ Σηµεία Ενηµέρωσης

•

Παράρτηµα ΧΙV Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων που απορρέουν από τους Κανονισµούς των
Ε∆ΕΤ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Ε∆ΕΤ

Ο δικαιούχος της πράξης «……………………..» αναλαµβάνει να τηρήσει τις παρακάτω
υποχρεώσεις:

1.

ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

(i)
Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως
όσον αφορά τη αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών, τη µη διάκριση
και την προσβασιµότητα Ατόµων µε Αναπηρίες.

2.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i)
Να πραγµατοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενηµέρωση του
Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) µε τα δεδοµένα και έγγραφα της
πράξης που υλοποιεί, διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των
στοιχείων που υποβάλλει στο ΠΣΚΕ.

3.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i)
Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται
όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π ή στον Ενδιάµεσο Φορέα.

4.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ

(i)
Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης
και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα,
δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π., Αρχή
Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(ii)
Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και ευρωπαϊκά
ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και
να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση
της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

5.

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

(i)
Να αποδέχεται τη συµπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που
δηµοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στη διαδικτυακή
πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτηµα ΧΙΙ του Καν.
1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονοµασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη
της πράξης, ηµεροµηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ηµεροµηνία πράξης, συνολική
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επιλέξιµη δαπάνη, ποσοστό συγχρηµατοδότησης, ταχυδροµικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη
ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονοµασία της κατηγορίας παρέµβασης της πράξης.
(ii)
Να λαµβάνει όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτηµα XII του
Κανονισµού 1303/2013 και ειδικότερα:
α) Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σηµαντικού µεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων
υποδοµής ή κατασκευών σε ορατό σηµείο από το κοινό, µε συνολική δηµόσια δαπάνη
άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.
β) Να τοποθετεί µόνιµη αναµνηστική πλάκα ή πινακίδα σηµαντικού µεγέθους, σε σηµείο
εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών µηνών από την ολοκλήρωση του έργου
υποδοµής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώµατου) αντικειµένου, µε συνολική
δηµόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.
Οι αναµνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύµφωνα µε τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον 821/2014, αναγράφουν την ονοµασία και τον
κύριο στόχο του, το έµβληµα της ένωσης µαζί µε την αναφορά στην Ένωση, και το
Ταµείο ή τα Ταµεία που στηρίζουν το έργο.
γ) Να τοποθετεί αφίσες µε πληροφόρηση σχετικά µε την πράξη, σε πράξεις που δεν
εµπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή πλακών.
δ) Να ενηµερώνει τους συµµετέχοντες σε πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από το
ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το ΕΤΠΑ, σχετικά µε τη συγχρηµατοδότησή της από το
ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ και την υλοποίησή της στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράµµατος. Η εν
λόγω ενηµέρωση πραγµατοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που
χρησιµοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.
ε) Να εξασφαλίζει ότι οι συµµετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της
Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενηµερωµένοι για την
υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια για
την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση µιας πράξης και το οποίο
απευθύνεται στο κοινό ή στους συµµετέχοντες, συµπεριλαµβανοµένων των
πιστοποιητικών συµµετοχής ή άλλων πιστοποιητικών, περιλαµβάνει δήλωση ότι η πράξη
υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ.

6.

ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

(i)
Να τηρεί και να ενηµερώνει φάκελο πράξης µε όλα τα στοιχεία που αφορούν στην
εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωµή και τη λειτουργία της. Στο
φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά µε τις δαπάνες για
διάστηµα ….. ετών από την …… (συµπληρώνεται σύµφωνα µε τους κανόνες κρατικών

ενισχύσεων που διέπουν τη δράση ή εφόσον δεν ορίζεται σε αυτούς σχετική προθεσµία, για
τη συµπλήρωση του εδαφίου λαµβάνεται υπόψη το άρθρο 140 του Καν. 1303/2013. Σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να κοινοποιείται στους δικαιούχους η ηµεροµηνία έναρξης της περιόδου
που αφορά η σχετική υποχρέωση). Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα
διατηρούνται είτε υπό τη µορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιηµένων αντιγράφων των
πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδοµένων, περιλαµβανοµένων των
ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν µόνο σε
ηλεκτρονική µορφή.
(ii)
Να τηρεί τις ακόλουθες µακροχρόνιες δεσµεύσεις, προκειµένου οι πράξεις να
διατηρήσουν το δικαίωµα της συνεισφοράς των Ταµείων:
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α) Για πράξεις παραγωγικής επένδυσης, εντός της προθεσµίας που ορίζεται στους κανόνες
περί κρατικών ενισχύσεων να µην επέλθει:
•

παύση ή µετεγκατάσταση µιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής
προγράµµατος

•

αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδοµής η οποία παρέχει σε
µια εταιρεία ή δηµόσιο οργανισµό αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα

•

ουσιαστική µεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρµογή των
όρων που θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν τους αρχικούς στόχους.

β) Άλλες µακροχρόνιες δεσµεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του
Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ∆) ή καθορίζονται από το θεσµικό πλαίσιο/ καθεστώς
ενίσχυσης που διέπει την πράξη.
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