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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04 «Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04Σ «Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05 «Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05Σ «Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «∆ημοσιότητα ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ»

Κωδικός Πρόσκλησης:002
Ευρωπαϊκή Ένωση

Σελίδα 1

ΑΔΑ: 64Ε44653Ο7-ΣΧΚ
Η Ειδική Γραμματέας ∆ιαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
2. Το Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει.
3. Το Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ Α 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού», και ιδίως το
άρθρο 2, παρ (1) αυτού.
4. Το Π.∆. 73/2015(ΦΕΚ Α 116) «∆ιορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
5. Τον υπ. αριθμ. 34686/27.03.2015 (ΥΟ∆∆ 178) ∆ιορισμό της μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής
Γραμματείας ∆ιαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ.
6. Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση
ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP001).
7. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 67743/ΕΥΘΥ 615/22.6/2015 (Β΄1248) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική
Υπηρεσία

∆ιαχείρισης

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα

και

Καινοτομία».
8. Το Π∆ 4/2002 (Α’3) «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας και διαχείριση αντίστοιχων πόρων».
9. Την με Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ 3949/856Γ/∆03/02.07.2015 (Α∆Α 75∆Λ465ΦΘΘ-ΤΟ∆) Έγκριση συγχρηματοδοτούμενου
σκέλους Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΑνΕΚ.
10. Την με Α.Π. 81986/ΕΥΘΥ712/24.08.2015 (ΦΕΚ Β 1822) υπουργική απόφαση «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάμεσους φορείς- διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
11. Την από 25.6.2015 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ,
καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι.
12. Την από 25.6.2015 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση του ΕΠ, και ειδικότερα την εξειδίκευση της ∆ράσης «ΤΒ3:
∆ημοσιότητα ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ», η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας 4,
4Σ, 5, 5Σ.
ΚΑΛΕΙ
την Ε.Υ.∆. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των
παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
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Σελίδα 2

ΑΔΑ: 64Ε44653Ο7-ΣΧΚ

1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η δράση αφορά σε:


Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας των επιμέρους παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΕΚ που
απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και
οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ), όσο και στην
κοινή γνώμη.



Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων –ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της κοινής
γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΕΚ, τη δυνατότητα
πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ.



Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων ∆ράσης με σκοπό τη
δημοσιοποίηση στους πολίτες της χώρας και της ΕΕ του ρόλου και των επιτευγμάτων ή/και των επιμέρους
παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΕΚ στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία. Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών.

2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στους ακόλουθους θεματικούς στόχους, επενδυτικές
προτεραιότητες, ειδικούς στόχους, κατηγορίες περιφερειών ανά Άξονα Προτεραιότητας.
Πίνακας 1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

ΚΩ∆.

1

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ

ΚΩ∆.

04

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

ΚΩ∆.

1

ΚΩ∆.

2

ΚΩ∆.

3

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Μετάβαση
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩ∆.

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΚΩ∆.

Ε∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ενίσχυση του συστήματος διαχείρισης και διοίκησης που αφορά τους

ΚΩ∆.

4.1

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)

ΚΩ∆.

04Σ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Μετάβαση

ΚΩ∆.

2

ΚΩ∆.

3

άξονες προτεραιότητας του ΕΤΠΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩ∆.

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΚΩ∆.

Ε∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ενίσχυση του συστήματος διαχείρισης και διοίκησης που αφορά τους

ΚΩ∆.

4.1

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ

ΚΩ∆.

05

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

ΚΩ∆.

1

άξονες προτεραιότητας του ΕΤΠΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: -
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Σελίδα 3

ΑΔΑ: 64Ε44653Ο7-ΣΧΚ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Μετάβαση

ΚΩ∆.

2

ΚΩ∆.

3

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩ∆.

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΚΩ∆.

Ε∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ενίσχυση του συστήματος διαχείρισης και διοίκησης που αφορά τους

ΚΩ∆.

5.1

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)

ΚΩ∆.

05Σ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Μετάβαση

ΚΩ∆.

2

ΚΩ∆.

3

άξονες προτεραιότητας του ΕΚΤ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩ∆.

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΚΩ∆.

Ε∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ενίσχυση του συστήματος διαχείρισης και διοίκησης που αφορά τους

ΚΩ∆.

άξονες προτεραιότητας του ΕΚΤ

5.1

2.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών
παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:
Πίνακας 2: ∆είκτες εκροών

Ε.Π:1

ΤΑΜΕΙΟ:

Α.Π.04

ΚΩ∆.

ΕΤΠΑ
ΜΟΝΑ∆Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων
T3604

Αριθμός

δράσης

ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

1

περιφέρειες
Ε.Π:1

ΚΩ∆.

ΤΑΜΕΙΟ:

Α.Π.04

ΕΤΠΑ
ΜΟΝΑ∆Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)
ΣΥΝΟΛΟ

T3604

Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων

Αριθμός

δράσης
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Σελίδα 4

Μετάβαση

1

ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΔΑ: 64Ε44653Ο7-ΣΧΚ
Ε.Π:1

ΤΑΜΕΙΟ:

Α.Π.04

ΚΩ∆.

ΕΤΠΑ
ΜΟΝΑ∆Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων
T3604

Αριθμός

δράσης

ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες

1

περιφέρειες
Ε.Π:1

ΤΑΜΕΙΟ:

Α.Π.04Σ

ΚΩ∆.

ΕΤΠΑ
ΜΟΝΑ∆Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)
ΣΥΝΟΛΟ

T3604
Ε.Π:1

Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων

Αριθμός

Μετάβαση

δράσης
ΤΑΜΕΙΟ:

Α.Π.04Σ

ΚΩ∆.

ΕΤΠΑ
ΜΟΝΑ∆Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων

Αριθμός

δράσης

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)
ΣΥΝΟΛΟ

T3604

ΑΝ∆ΡΕΣ

ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες

1

περιφέρειες
Ε.Π:1

ΤΑΜΕΙΟ:

Α.Π.05

ΚΩ∆.

ΕΚΤ
ΜΟΝΑ∆Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων
T3604

Αριθμός

δράσης

ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

1

περιφέρειες

Ε.Π:1

ΚΩ∆.

ΤΑΜΕΙΟ:

Α.Π.05

ΕΚΤ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)
ΣΥΝΟΛΟ
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ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΔΑ: 64Ε44653Ο7-ΣΧΚ
T3604
Ε.Π:1

Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων

Αριθμός

Μετάβαση

δράσης
ΤΑΜΕΙΟ:

Α.Π.05

ΚΩ∆.

ΕΚΤ
ΜΟΝΑ∆Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων
T3604

Αριθμός

δράσης

ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες

1

περιφέρειες
Ε.Π:1

ΤΑΜΕΙΟ:

Α.Π.05Σ

ΚΩ∆.

ΕΚΤ
ΜΟΝΑ∆Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)
ΣΥΝΟΛΟ

T3604
Ε.Π:1

Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων

Μετάβαση

δράσης
ΤΑΜΕΙΟ:

Α.Π.05Σ

ΚΩ∆.

Αριθμός

ΕΚΤ
ΜΟΝΑ∆Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

T3604

Αριθμός

δράσης

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων

ΑΝ∆ΡΕΣ

ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες

1

περιφέρειες

3.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1
3.1 Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση

κατανέμεται κατά πεδίο παρέμβασης και δράση καθώς και κατηγορία περιφέρειας ως ακολούθως:

1

όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της
κοινοτικής συνδρομής
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Πίνακας 3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

ΚΩ∆: 1

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ

ΚΩ∆: 05

ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ
ΕΚΧΩΡΗΣΗ: ΤΥΠΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ/
ΠΕ∆ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ /

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

(1)
123:Πληροφόρηση και επικοινωνία
123:Πληροφόρηση και επικοινωνία
123:Πληροφόρηση και επικοινωνία

(2)

(3)

11.3:Πληροφόρηση και

Περισσότερο ανεπτυγμένες

επικοινωνία

περιφέρειες

11.3:Πληροφόρηση και

(4)
108.614,4

Περιφέρειες σε μετάβαση

125.313,07

11.3:Πληροφόρηση και

Λιγότερο ανεπτυγμένες

275.825,00

επικοινωνία

Περιφέρειες

επικοινωνία

Σύνολο Άξονα 5

509.752,47

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)

ΚΩ∆: 05Σ

ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ
ΕΚΧΩΡΗΣΗ: ΤΥΠΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ/
ΠΕ∆ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ /

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

(1)
123:Πληροφόρηση και επικοινωνία
123:Πληροφόρηση και επικοινωνία
123:Πληροφόρηση και επικοινωνία

(2)

(3)

(4)

11.3:Πληροφόρηση και

Περισσότερο ανεπτυγμένες

19.309,29

επικοινωνία

περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο)

11.3:Πληροφόρηση και

Περιφέρειες σε μετάβαση

επικοινωνία

(Στερεά Ελλάδα)

11.3:Πληροφόρηση και

Λιγότερο ανεπτυγμένες

επικοινωνία

Περιφέρειες
Σύνολο Άξονα 5Σ

27.341,05

46.650,34

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ

ΚΩ∆: 04

ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ
ΕΚΧΩΡΗΣΗ: ΤΥΠΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ/
ΠΕ∆ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ /

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

(1)
123:Πληροφόρηση και επικοινωνία
123:Πληροφόρηση και επικοινωνία
123:Πληροφόρηση και επικοινωνία

(2)

(3)

(4)

11.3:Πληροφόρηση και

Περισσότερο ανεπτυγμένες

607.361,77

επικοινωνία

περιφέρειες

11.3:Πληροφόρηση και
επικοινωνία

Περιφέρειες σε μετάβαση

11.3:Πληροφόρηση και

Λιγότερο ανεπτυγμένες

επικοινωνία

Περιφέρειες
Σύνολο Άξονα 4
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403.212,56
1.237.073,70
2.247.648,03

ΑΔΑ: 64Ε44653Ο7-ΣΧΚ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)

ΚΩ∆: 04Σ

ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ
ΕΚΧΩΡΗΣΗ: ΤΥΠΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ/
ΠΕ∆ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ /

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

(1)
123:Πληροφόρηση και επικοινωνία
123:Πληροφόρηση και επικοινωνία
123:Πληροφόρηση και επικοινωνία

(2)

(3)

(4)

11.3:Πληροφόρηση και

Περισσότερο ανεπτυγμένες

87.973,72

επικοινωνία

περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο)

11.3:Πληροφόρηση και

Περιφέρειες σε μετάβαση

επικοινωνία

(Στερεά Ελλάδα)

11.3:Πληροφόρηση και

Λιγότερο ανεπτυγμένες

επικοινωνία

Περιφέρειες

107.975,44

Σύνολο Άξονα 4Σ

195.949,16

3.2 Η ΕΥ∆ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της
παρούσας και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε
περίπτωση το δικαιούχο μέσω της οικείας ιστοσελίδας (ιστοσελίδας του ΕΠ).
3.3 Στο

πλαίσιο

της

παρούσας

πρόσκλησης

θα

ενταχθούν

πράξεις,

έως

το

ύψος

της

συνολικής

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

4.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
4.1 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31
∆εκεμβρίου 2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω
ημερομηνία.
4.2 Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί
ή όχι οι σχετικές πληρωμές.
4.3 Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην με Α.Π.
81986/ ΕΥΘΥ712/ 24.08.2014 Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

5.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

5.1

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις στο ΟΠΣ. – ΕΣΠΑ 2014-2020. Για τον σκοπό
αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ:
5.1.1

αφ ενός τα στελέχη του ∆ικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων και

5.1.2

αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του ∆ικαιούχου για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης

Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση logon.mnec.gr.
Εάν ο ∆ικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να
υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση logon.mnec.gr,
πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
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5.2

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης
υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» στη διεύθυνση Μεσογείων 56, Αθήνα 11527, έως την
29/01/2016.
∆ε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις
οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

5.3

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ



∆ιοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής



∆ιοικητική Ικανότητα / ∆ιαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων



Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου



Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων



Χρηματοοικονομική ικανότητα



Λοιπά έγγραφα



Αίτηση Χρηματοδότησης



Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης



Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και
δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της
ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf.
Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες,
σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μεσογείων 56, Αθήνα 11527, τις ώρες
09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

6.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο σύμφωνα με τις ανωτέρω απαιτήσεις του
κεφαλαίου 4 η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
6.1 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ σε δύο στάδια:
Α Στάδιο : Πληρότητα και επιλεξιμότητα πρότασης
Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια από την Επιτροπή
Παρακολούθησης, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.
Η αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθεί την παρακάτω μεθοδολογία :
Άμεση Αξιολόγηση
Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της στην
ΕΥ∆. Η προθεσμία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του
δικαιούχου, από την αρμόδια διαχειριστική αρχή, ορίζεται μέχρι εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προτάσεων από τους δικαιούχους. [παρ. 2, άρθρο 20, ν. 4314/2014]
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6.2 Υποβολή και εξέταση ενστάσεων
Οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην αρμόδια ∆Α σχετικά με τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της ΥΑ με αριθ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015. Οι
ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ ανά στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων
ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ήτοι:
α) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Α’ της αξιολόγησης
β) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης, στην περίπτωση
άμεσης αξιολόγησης
Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από το ∆ικαιούχο και όπου απαιτείται
υπογεγραμμένη και από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της πράξης, εφόσον είναι διαφορετικός
φορέας από τον δικαιούχο.
Η ∆Α πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόμενες ενστάσεις. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των
ενστάσεων εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της ∆Α και κοινοποιούνται στους δυνητικούς δικαιούχους που
υπέβαλαν την ένσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και αναρτώνται στο Πρόγραμμα ∆ιαύγεια.
Οι ενστάσεις δύναται να εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με
απόφαση του Προϊσταμένου της ∆Α, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής της ένστασης.
Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη της ∆Α που συμμετείχαν στη
διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρότασης την οποία αφορά η ένσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να
διασφαλίζεται ότι τα στελέχη που εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της
υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.
Αν η υποβληθείσα ένσταση η οποία αφορά τα αποτελέσματα του Σταδίου Α’ γίνει δεκτή, η ∆Α προβαίνει στην
αξιολόγηση του Σταδίου Β’.
Αν η υποβληθείσα ένσταση αφορά το στάδιο Β’ της αξιολόγησης:
Στην περίπτωση εφαρμογής άμεσης αξιολόγησης, εφόσον γίνει αποδεκτή η ένσταση η πρόταση, επιλέγεται για
χρηματοδότηση με βάση τη σειρά υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησής και μέχρι εξαντλήσεως της
συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση η ∆Α
εισηγείται την έκδοση Απόφασης Ένταξης της πράξης.

6.3

Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από την Ειδική Γραμματέα ∆ιαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ
και ΤΑ σε συνέχεια προηγούμενης θετικής εισήγησης του προϊσταμένου της ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΕΠ.

6.4

∆ημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του Ε.Π.: του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των
δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

7.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

7.1

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των Τ∆Π και άλλες
διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Φλώρα Μουστακάτου, 210-7450854, e-mail:
fmoustakatou@mou.gr

7.2

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο
υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των
πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη
συμπλήρωση Τ∆Π/Υ, πίνακα επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου,
εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης)
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βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση . Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας
της ΕΥ∆ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Η Ειδική Γραμματέας ∆ιαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Ευγενία Φωτονιάτα

Συνημμένα:
Τα παρακάτω συνημμένα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.antagonistikotita.gr
1. Υπόδειγμα Αίτησης χρηματοδότησης
2. Υπόδειγμα Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και οδηγίες συμπλήρωσης
3. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης
4. Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης
5. Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα του δικαιούχου.
6. Λοιπά έγγραφα
Εσωτερική διανομή:
1. Μονάδες Α1, Γ
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Ειδικής Γραμματέως ∆ιαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ∆ημοσίων Επενδύσεων- ΕΣΠΑ
3. Αρχή Πιστοποίησης
4. Εθνική Αρχή Συντονισμού
5. Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠΑνΕΚ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι δικαιούχοι πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναλαμβάνουν την τήρηση των παρακάτω
υποχρεώσεων :

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

(i)

Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις

δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη
διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i)

Να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως τα

χρονοδιαγράμματα ανάθεσης και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και
εκτέλεσης των κύριων υποέργων της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.
Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως
αυτό προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης
της πράξης (δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ).
Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί τους δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα
ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ∆Α και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η παραπάνω
προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της
πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.
Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του
δικαιούχου από τη ∆Α και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων
προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης.

(ii)

Να διασφαλίζουν το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το

σκοπό αυτό, με βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων
αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το
δικαιούχο αυτής.

(iii)

Να λαμβάνουν έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π για τις διαδικασίες της διακήρυξης,

ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο
δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την
υπογραφή του, και να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής.

(iv)

Να ενημερώνουν έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π σχετικά με την εξέλιξη της πράξης,

ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλουν όλα τα σχετικά
έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με
τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

(v)

Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την

ενημέρωση του Ολοκληρωμένου

Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα δεδομένα και έγγραφα των πράξεων που υλοποιούν και ειδικότερα
τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση,
την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την
αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου των πράξεων.

(vi)

Να διασφαλίζουν την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΟΠΣ -

ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιούν διασύνδεση
των Πληροφοριακών Συστημάτων του με το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.
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(vii)

Να εφαρμόζουν το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης ∆εικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του

στην παρακολούθηση των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.

(viii)

Για πράξεις ΕΚΤ, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να έχουν εγκατεστημένο σύστημα (είτε του φορέα τους είτε να

έχουν πρόσβαση σε άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταβίβασης
δεδομένων δεικτών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες (microdata), όπου
απαιτείται, προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και
αφετέρου η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.
Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη για την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεικτών και
των δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) και στις περιπτώσεις που η συλλογή τους διενεργείται
από τους φορείς υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ∆ομές
φροντίδας παιδιών κα).

3. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i)

Να λειτουργούν μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον

αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου
αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει
τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.

(ii)

Να τηρούν 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., μέσω των
∆ελτίων ∆ήλωσης ∆απανών.

(iii)

Να υποβάλλουν (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. και

στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη
χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ

(i)

Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων 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 αποδέχονται 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 αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 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 επιλέξιμη δαπάνη,
ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία
της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

(ii)

Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού

1303/2013 και ειδικότερα:
α)

Να αναρτούν 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.
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β)

Να τοποθετούν 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 Κανονισμό 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 λειτουργούν διαδικτυακούς τόπους, στους οποίους θα αναρτούν στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη
περιγραφή, ανάλογης με το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη
χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

δ)

Να τοποθετούν αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην
υποχρέωση πινακίδων ή πλακών.

ε)

Να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά
περίπτωση από το ΕΤΠΑ ή Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το
ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. 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.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

(i)

Να τηρούν και να ενημερώνουν φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης

έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων/εντύπων που
απαιτούνται σε πράξεις ΕΚΤ για τη συλλογή δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων σε αυτές, όπως
ερωτηματολόγια, υπεύθυνες δηλώσεις, κλπ που συμπληρώνουν οι συμμετέχοντες.
Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς
ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών ή τριών (3) ετών, στην περίπτωση πράξεων επιλέξιμης δαπάνης που δεν
υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, από την 31 ∆εκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους
οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. 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 τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της

πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.

(iii)

Να τηρούν τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. ή

καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.
Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με διοικητικές ή
και επιτόπιες επαληθεύσεις από την ∆.Α.
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