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Προς:
Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ»
•
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
•
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
•
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
•
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
•
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
•
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
«ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ»
•
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ
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•
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
•
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
•
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΜΑ:

2η Τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 12207 / 02-09-2010 Ανοιχτής
Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης:
87) για τις Πράξεις «ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ»,
«ΜΟΝΑ∆Α
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ»

1

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού έχοντας υπόψη:
1.

Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).

2.

Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007), όπως τροποποιήθηκε µε
το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010),

3.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 6472/10.04.2008 «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ.
ΚΑ/3345/14.12.2000 (ΦΕΚ1501/Β) κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης Ειδικής
Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε σκοπό την
αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007» (ΦΕΚ
τΑ’/636/10.04.2008), µε την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση».

4.

Την Απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ µε αριθµό Ε (2007) 5634/16.11.2007 που αφορά την
έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση».

5.

Τη µε αριθµ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος
∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009
Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης.

6.

Τη µε αριθµ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/01.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό
Γραµµατέα, στους Ειδικούς Γραµµατείς και στους Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων,
∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (Φ.Ε.Κ. 1950/τ. Β’/03.10.2007)».

7.

Τη µε αριθµ. πρωτ. ΣΤ5/160443/24.12.2009 Υπουργική Απόφαση “Μεταβίβαση
δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα της Κ.Υ. του
Υπουργείου
Παιδείας,
∆ια
Βίου
Μάθησης
και
Θρησκευµάτων”
(Φ.Ε.Κ.
2540/τ.Β΄/29.12.2009).

8.

Τη µε αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/17.11.2009 Απόφαση µε θέµα «∆ιορισµός στη θέση της
Ειδικής Γραµµατέως του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων» (492
Φ.Ε.Κ. τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε ηµεροµηνία 19.11.2009).

9.

Την από 03.04.2008 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και
∆ια Βίου Μάθηση», που αφορούν στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των
επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, όπως αυτά
ισχύουν, περιγράφονται και εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση.

10.

Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1341/2008 του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2008, για την
Τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1083/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής, όσον
αφορά ορισµένα έργα που παράγουν έσοδα.

11.

Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1828/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της
8ης ∆εκεµβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού
(ΕΚ) αριθµ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
(ΕΚΤ) και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ).
12.

Τη µε αρ. πρωτ. 5303/21-04-2010 (2η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης 27 µε αρ. πρωτ.
2785/03-03-2009) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση
και ∆ια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας
4 «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες
Σύγκλισης», Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής
επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης
µε την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και Άξονα Προτεραιότητας 6
«Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου».

13.

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των πράξεων «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστηµίων» και
«Μονάδα
Καινοτοµίας
και
Επιχειρηµατικότητας
Πανεπιστηµίων»,
όπως
αυτά
δηµοσιοποιήθηκαν µε τα έγγραφα της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ µε αρ. πρωτ. 8481/08-06-2010 και
9536/22-06-2010 αντίστοιχα.

14.

To µε αρ. 459/12-03-2012 Υ.Σ. της Ειδικής Γραµµατέως Ευρωπαϊκών Πόρων µε θέµα
«Παράταση διάρκειας πράξεων ‘∆οµές Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας’, ‘Γραφεία
∆ιασύνδεσης’, ‘Πρακτική Άσκηση’ και ‘Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας’ των
Πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ Επικαιροποίηση Προσκλήσεων 27, 28, 87 & 88 και
τροποποίηση ενταγµένων Πράξεων»,

15.

Τη µε αρ. πρωτ. 5023/29-03-2012 απόφαση Τροποποίηση των πράξεων που εντάχθηκαν
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο των
Προσκλήσεων 27, 28, 87 και 88,

16.

To µε αρ. 737/30-04-2012 Υ.Σ. της Ειδικής Γραµµατέως Ευρωπαϊκών Πόρων µε θέµα
«Επικαιροποίηση Προσκλήσεων 27, 28, 87 & 88»,

17.

Το µε αρ. πρωτ. 8536/08-06-2012 έγγραφο της Ε.Υ.∆ µε θέµα «Εφαρµογή της κατ’
αποκοπή δήλωσης έµµεσων δαπανών» όπως ισχύει σύµφωνα µε το µε αρ. πρωτ.
16612/16-10-2012 έγγραφο της Ε.Υ.∆,

18.

Το µε αρ. 1361/04-07-2012 Υ.Σ. της Ειδικής Γραµµατέως Ευρωπαϊκών Πόρων µε θέµα
«Επικαιροποίηση Προσκλήσεων 27, 28, 87 & 88 – Αύξηση Π/Υ Κατηγοριών Πράξης &
Τροποποίηση Όρων Πρόσκλησης»,

19.

Το µε αρ. 1418/09-07-2012 Υ.Σ. της Μονάδας Α1,

20.

Το µε αρ. πρωτ. 22054/24-12-2012 έγγραφο της Ε.Υ.∆ µε θέµα «Σύστηµα υπολογισµού
έµµεσων δαπανών για τις Πράξεις Πρακτικής Άσκησης»,

21.

Το µε αρ. 282/08-02-2013 Υ.Σ. του Προϊσταµένου της ΕΥ∆ και τη σύµφωνη γνώµη του
Ειδικού Γραµµατέα Ευρωπαϊκών Πόρων, µε θέµα «Χρονική επέκταση και αύξηση
προϋπολογισµού για τις
Κατηγορίες Πράξεων ‘∆ΑΣΤΑ’, ‘ΓΡΑΦΕΙΑ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ’,
‘ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ’ και ‘ΜΟ∆ΙΠ’»,

22.

Το µε αρ. 310/12-02-2013 Υ.Σ. της Μονάδας Α1, µε θέµα «∆υνατότητα αύξησης
οικονοµικού αντικειµένου στους ΑΠ. 4, ΑΠ. 5 & ΑΠ. 6»,
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23.

Το µε αρ. πρωτ. 3687/14-02-2013 έγγραφο της Ε.Υ.∆ µε θέµα «Χρονική επέκταση και
αύξηση προϋπολογισµού για τις Κατηγορίες Πράξεων ‘∆ΑΣΤΑ’, ‘ΓΡΑΦΕΙΑ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ’,
‘ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ’ και ’ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ’
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη 2η Τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 12207 / 02-09-2010 Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδικός
Πρόσκλησης: 87) για τις Πράξεις «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ», «ΜΟΝΑ∆Α
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» όπως αυτή ισχύει µετά
την 1η τροποποίηση (11002/ 09-07-2012), ως προς τα εξής στοιχεία:
•

Η τελευταία παράγραφος του πεδίου «(γ) Γενικό πλαίσιο
παρεµβάσεων» της ενότητας 1.2 αντικαθίσταται και έχει ως εξής:

υλοποίησης

των

∆εδοµένης της από 23-9-2011 έγκρισης από την Ε.Ε. του συστήµατος των κατ’αποκοπήν
έµµεσων δαπανών (σύστηµα flat rate) (Απόφαση υπ’αριθ. Ares(2011)1012000/23.09.2011
της DG Εmploi της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και της σχετικής τροποποίησης της Υπουργικής
Απόφασης
του
Συστήµατος
∆ιαχείρισης
(ΥΠΑΣΥ∆)
(µε
την
Υ.Α.
υπ’αρ.
3653/ΕΥΘΥ114/26.1.2012 -ΦΕΚ Β 312), η υλοποίηση των Πράξεων «Μονάδες Καινοτοµίας
και Επιχειρηµατικότητας» διακρίνεται σε δύο κύκλους υλοποίησης. Στον 1ο κύκλο που
διαρκεί έως 31-12-2012 εφαρµόζεται το σύστηµα υπολογισµού έµµεσων δαπανών µε τη
µέθοδο του πραγµατικού κόστους. Στο 2ο κύκλο που ξεκινά από 01-01-2013 και έως την
λήξη των Πράξεων εφαρµόζεται το σύστηµα των κατ’αποκοπήν έµµεσων δαπανών.
(σχετικώς βλ. ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ µε αρ.πρωτ.8539/8-6-2012 «Εφαρµογή της κατ’αποκοπήν
δήλωσης έµµεσων δαπανών» όπως ισχύει σύµφωνα µε το µε αρ. πρωτ. 16612/16-10-2012
έγγραφο της Ε.Υ.∆).
•

Η παράγραφος 2.1 της ενότητας
αντικαθίσταται και έχει ως εξής:
2.1

2

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ»

Η συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη των
προκηρυσσόµενων πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά σε
3.922.625,65 € και κατανέµεται ενδεικτικά κατά άξονα προτεραιότητας και
προκηρυσσόµενη πράξη ως ακολούθως:

Πίνακας 3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ
8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΑΠΑΝΗΣ

(1)

(2)

(3)

4

1

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

880.584,06 €

2

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

315.760,68 €

ΣΥΝΟΛΟ

1.196.344,74 €

Πίνακας 4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΑΠΑΝΗΣ

(1)

(2)

(3)

1

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

2

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

2.426.317,12 €
299.963,79 €
2.726.280,91 €

Κατά την πραγµατοποίηση της αξιολόγησης των προτάσεων, η ΕΥ∆ δύναται να
τροποποιήσει τους παραπάνω προϋπολογισµούς ανά Άξονα Προτεραιότητας.
•

Η παράγραφος 3.1 της ενότητας 3 «ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ»
αντικαθίσταται και έχει ως εξής:
3.1 Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των
προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31η ∆εκεµβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των
προτεινόµενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ηµεροµηνία.
Οι Πράξεις «Μονάδες Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας» διακρίνονται στον 1ο και
τον 2ο κύκλο υλοποίησης σε καθέναν εκ των οποίων ισχύει διαφορετικό σύστηµα
προσδιορισµού έµµεσων δαπανών.

•

Η παράγραφος 3.3 της ενότητας 3 «ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ»
αντικαθίσταται και έχει ως εξής:
3.3

Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών που δηλώνονται για τις πράξεις που
προκηρύσσονται µε την παρούσα πρόσκληση είναι άµεσες και έµµεσες δαπάνες.
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Οι Πράξεις «Μονάδες Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας» διακρίνονται στον 1ο και
τον 2ο κύκλο υλοποίησης σε καθέναν εκ των οποίων ισχύει, ως προς τις έµµεσες
δαπάνες, διαφορετικό σύστηµα υπολογισµού και αντίστοιχα ισχύουν διαφορετικοί
κανόνες επιλεξιµότητας σύµφωνα µε τα κατωτέρω και σύµφωνα µε το έγγραφο ΕΥ∆
ΕΠΕ∆ΒΜ µε αρ. πρωτ. 8536/8-6-2012, όπως τροποποιείται µε το µε αρ. πρωτ.
16612/16-10-2012 έγγραφο της Ε.Υ.∆.:
o

Για τον πρώτο κύκλο υλοποίησης (µέχρι τις 31/12/2012), το ανώτατο ποσοστό
έµµεσων δαπανών επί των άµεσων επιλέξιµων δαπανών των υποέργων που
εκτελούνται µε ίδια µέσα (αυτεπιστασιών), καθορίζεται σε 10%. Οι έµµεσες
δαπάνες υπολογίζονται µε βάση τις πραγµατικές δαπάνες, δηλαδή µε πλήρη
αιτιολόγηση της δαπάνης, βάσει νόµιµων παραστατικών στοιχείων και όχι κατ’
αποκοπή.

o

Από τη 01/01/2013 και µέχρι τη λήξη του δεύτερου κύκλου υλοποίησης ισχύει η
µέθοδος της «κατ’ αποκοπή δήλωσης έµµεσων δαπανών» (flat rate) σε ποσοστό
17% επί των επιλέξιµων άµεσων δαπανών των υποέργων που εκτελούνται µε ίδια
µέσα (αυτεπιστασιών).

Για τις πράξεις της «Πρακτικής Άσκησης» ισχύει η εφαρµογή του συστήµατος
υπολογισµού των έµµεσων δαπανών µε υποβολή παραστατικών και σε ανώτατο
ποσοστό έως 8% επί των άµεσων επιλέξιµων δαπανών των υποέργων που εκτελούνται
µε ίδια µέσα (αυτεπιστασιών).
Αναφορικά δε µε το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ισχύει ότι προβλέπεται στην
Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αριθµ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-032008, Άρθρο 28.
Υπενθυµίζεται ότι, κάθε δαπάνη πρέπει να αντιστοιχεί σε πραγµατική δαπάνη, η οποία
αποδεικνύεται µε απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή µε ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας
παραστατικό στοιχείο και η οποία φυλάσσεται στο φάκελο οικονοµικής διαχείρισης του
έργου επί µία τριετία µετά τη λήξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και
∆ια Βίου Μάθηση». Επισηµαίνεται ότι για κάθε πηγή χρηµατοδότησης θα πρέπει να
υπάρχει ξεχωριστός οικονοµικός φάκελος τήρησης των παραστατικών. Οι έµµεσες
δαπάνες που δηλώνονται κατ’ αποκοπή, δεν τεκµηριώνονται από δικαιολογητικά
έγγραφα, ωστόσο θεωρούνται πραγµατικές δαπάνες εφόσον επαληθεύονται /
αντιστοιχούν στη βάση της ορθής εφαρµογής των ανωτέρω ποσοστών επί των
επιλέξιµων άµεσων δαπανών.
Κατά τα λοιπά η µε αρ. πρωτ. 12207 / 02-09-2010 Πρόσκληση (κωδ. 87) ισχύει όπως αυτή έχει
διαµορφωθεί µε την από 09-07-2012, 1η Τροποποίηση της .
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
• Γραφείο Ειδικής Γραµµατέως
• Προϊστάµενο ΕΥ∆
• Μονάδες Α1’, Α2’, Β3’
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