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nnnnnn Περίοδος 
αναφοράς από ηη/µµ/εε ηη/µµ/εε Σελίδα 1-janv
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Αιτούµενη συνεισφορά ΕΚ για την περίοδο αναφοράς (σε ευρώ)

Σύνολο 
(Γ)+(∆)+(Ε)

ΣΥΝΟΛΟ

Τύπος δραστηριότητας

Ε&ΤΑ (Α) Συντονισµός/Στήριξη 
(Γ)

έως: 

∆ιαχείριση 
(∆) Λοιπές (Ε)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Ενδεχοµένως, 
τρίτος που 

συνδέεται µε τον 
δικαιούχο

Συνοπτική οικονοµική έκθεση - ∆ράση συντονισµού και στήριξης - συµπληρώνεται από τον συντονιστή

Αναπροσαρµο
γή

(Ναι/Όχι)

Χρηµατοδοτικός µηχανισµός

Αριθ. Έργου

∆ικαιούχος 
υπ’ αριθ.

Επίδειξη
(Β)

Συντοµογραφία της 
επωνυµίας του οργανισµού

Αρκτικόλεξο έργου
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Αριθ. Έργου Χρηµατοδοτικός 
µηχανισµός

Αρκτικόλεξο έργου
Περίοδος από ηη/µµ/εε

Έως ηη/µµ/εε

Εταιρική επωνυµία
Συντοµογραφία της επωνυµίας του 

οργανισµού

Ποσοστό χρηµατοδότησης % για 
δραστηριότητες Ε&ΤΑ (A)

Ε&ΤΑ
(Α)

Επίδειξη
(Β)

Συντονισµός/Στήριξ
η

(Γ)

∆ιαχείριση 
(∆)

Λοιπές 
(Ε)

∆απάνες προσωπικού
Υπεργολαβία
Λοιπές άµεσες δαπάνες
Έµµεσες δαπάνες
Ανώτατο όριο αποδιδόµενων έµµεσων 
δαπανών
∆ηλούµενα κατ’ αποκοπή ποσά/κατ’ 
αποκοπή ποσοστά/κλίµακα µονάδας

Σύνολο 
Μέγιστη συνεισφορά ΕΚ
Αιτούµενη συνεισφορά ΕΚ

Εάν ναι, να αναφερθεί το ποσό (σε ευρώ)

Η εισπραχθείσα προχρηµατοδότηση απέδωσε τόκους κατά το άρθρο II.19 ;
Εάν ναι, να αναφερθεί το ποσό (σε ευρώ)

4. Πιστοποιητικό µεθοδολογίας

Επωνυµία του ελεγκτή

5- Πιστοποιητικό οικονοµικών καταστάσεων

Επωνυµία του ελεγκτή

Σφραγίδα δικαιούχου

Σε περίπτωση κατ’ αποκοπή ποσοστού για 
τις έµµεσες δαπάνες να προσδιοριστεί το 

ποσοστό %

Επισυνάπτεται στην παρούσα οικονοµική κατάσταση πιστοποιητικό οικονοµικών καταστάσεων από ανεξάρτητο ελεγκτή σύµφωνα µε το άρθρο II.4 παράγραφος 4;

Υφίσταται πιστοποιητικό µεθοδολογίας από ανεξάρτητο ελεγκτή το οποίο έχει γίνει αποδεκτό από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο II.4 παράγραφος 4;

∆απάνη για το πιστοποιητικό (σε ευρώ), εάν 
καταλογίζεται στο παρόν έργο

∆ηλώνετε µέσες δαπάνες προσωπικού κατά το άρθρο II.14 παράγραφος 1;

3- ∆ήλωση των τόκων που απέδωσε η προχρηµατοδότηση (συµπληρώνεται µόνον από τον συντονιστή)

1- ∆ήλωση επιλέξιµων δαπανών/κατ’ αποκοπή ποσού/κατ’ αποκοπή ποσοστού/κλίµακας µονάδας (σε ευρώ)

Τύπος δραστηριότητας

2- ∆ήλωση εσόδων

Ηµεροµηνία και υπογραφή

6- Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου

∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι:
- οι ανωτέρω δηλούµενες δαπάνες συνδέονται άµεσα µε τους πόρους που χρησιµοποιήθηκαν για να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου και εµπίπτουν στον ορισµό των επ
άρθρα II.14 και II.15 της συµφωνίας επιχορήγησης και, ανάλογα µε την περίπτωση, κατά το παράρτηµα III και το άρθρο 7 (ειδικές διατάξεις) της συµφωνίας επιχορήγηση

- τα ανωτέρω δηλούµενα έσοδα είναι οι µόνες χρηµατικές ή σε είδος συνεισφορές, που έχουν παρασχεθεί ατελώς από τρίτους και το µόνο εισόδηµα που απέφερε το έργ
θεωρηθεί έσοδο σύµφωνα µε το άρθρο II.17 της συµφωνίας επιχορήγησης,

- οι ανωτέρω δηλούµενοι τόκοι είναι οι µόνοι τόκοι που απέδωσε η προχρηµατοδότηση οι οποίοι εµπίπτουν στον ορισµό του άρθρου II.19 της συµφωνίας επιχορήγησης,

- διατίθενται πλήρη δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τις δηλωθείσες µε την παρούσα πληροφορίες. Θα προσκοµιστούν κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής και σε πε
Επιτροπή ή/και το Ελεγκτικό Συνέδριο ή/και τους εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους τους.

∆απάνη για το πιστοποιητικό (σε ευρώ)

Ονοµατεπώνυµο του προσώπου (ή προσώπων) που έχει εξουσιοδοτηθεί να υπογράψει την παρούσα οικο

Έχετε λάβει χρηµατικές ή σε είδος συνεισφορές, ατελώς, από τρίτους ή απέφερε το έργο εισόδηµα το οποίο θα µπορούσε να θεωρηθεί ως έσοδο σύµφωνα µε το άρθρο 
II.17 της συµφωνίας επιχορήγησης;
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Αριθµός δικαιούχου

Αποτελεί η παρούσα αναπροσαρµογή προηγούµενης κατάστασης;  

Έντυπο Γ - Οικονοµική κατάσταση (συµπληρώνεται από κάθε δικαιούχο)

∆ράση συντονισµο

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Κωδικός ταυτότητας συµµετέχοντος
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Ναι/Όχι
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%

ΣΥΝΟΛΟ (Γ+∆+Ε)

Ναι/Όχι

Ναι/Όχι

Ναι/Όχι

Ναι/Όχι

Ναι/Όχι

πιλέξιµων δαπανών κατά τα
η

γο το οποίο µπορεί να

ερίπτωση ελέγχου από την

ονοµική κατάσταση

ού και στήριξης
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Αριθ. Έργου Χρηµατοδοτικός 
µηχανισµός

Αρκτικόλεξο έργου
Περίοδος από ηη/µµ/εε

Έως ηη/µµ/εε

Εταιρική επωνυµία τρίτου
Συντοµογραφία της επωνυµίας του τρίτου 

οργανισµού

Ποσοστό χρηµατοδότησης % για 
δραστηριότητες Ε&ΤΑ (A)

Ε&ΤΑ
(Α)

Επίδειξη
(Β)

Συντονισµός/Στήριξ
η

(Γ)

∆ιαχείριση 
(∆)

Λοιπές 
(Ε)

∆απάνες προσωπικού
Υπεργολαβία
Λοιπές άµεσες δαπάνες
Έµµεσες δαπάνες
Ανώτατο όριο αποδιδόµενων έµµεσων 
δαπανών
∆ηλούµενα κατ’ αποκοπή ποσά/κατ’ αποκοπή 
ποσοστά/κλίµακα µονάδας

Σύνολο 
Μέγιστη συνεισφορά ΕΚ
Αιτούµενη συνεισφορά ΕΚ

Εάν ναι, να αναφερθεί το ποσό (σε ευρώ)

Η εισπραχθείσα προχρηµατοδότηση απέδωσε τόκους κατά το άρθρο II.19 ;
Εάν ναι, να αναφερθεί το ποσό (σε ευρώ)

4. Πιστοποιητικό µεθοδολογίας

Επωνυµία του ελεγκτή

5- Πιστοποιητικό οικονοµικών καταστάσεων

Επωνυµία του ελεγκτή

Σφραγίδα τρίτου
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Εργάζεται για και συνδέεται µε τον δικαιούχο 
υπ’ αριθ.

Αποτελεί η παρούσα αναπροσαρµογή προηγούµενης κατάστασης;  

Έντυπο Γ - Οικονοµική κατάσταση (συµπληρώνεται από τον τρίτο). Μόνο σε περίπτωση που χρησιµοποιείται η ειδική διάταξη αριθ. 10

∆ράση συντονισµ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Κωδικός ταυτότητας τρίτου (PIC)

Ηµεροµηνία και υπογραφή

6- Υπεύθυνη δήλωση του τρίτου

∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι:
- οι ανωτέρω δηλούµενες δαπάνες συνδέονται άµεσα µε τους πόρους που χρησιµοποιήθηκαν για να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου και εµπίπτουν στον ορισµό τω
κατά τα άρθρα II.14 και II.15 της συµφωνίας επιχορήγησης και, ανάλογα µε την περίπτωση, κατά το παράρτηµα III και το άρθρο 7 (ειδικές διατάξεις) της συµφωνίας 

- τα ανωτέρω δηλούµενα έσοδα είναι οι µόνες χρηµατικές ή σε είδος συνεισφορές, που έχουν παρασχεθεί ατελώς από τρίτους και το µόνο εισόδηµα που απέφερε το
θεωρηθεί έσοδο σύµφωνα µε το άρθρο II.17 της συµφωνίας επιχορήγησης,

- οι ανωτέρω δηλούµενοι τόκοι είναι οι µόνοι τόκοι που απέδωσε η προχρηµατοδότηση οι οποίοι εµπίπτουν στον ορισµό του άρθρου II.19 της συµφωνίας επιχορήγη

- διατίθενται πλήρη δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τις δηλωθείσες µε την παρούσα πληροφορίες. Θα προσκοµιστούν κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής και σ
την Επιτροπή ή/και το Ελεγκτικό Συνέδριο ή/και τους εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους τους.

∆απάνη για το πιστοποιητικό (σε ευρώ)

Ονοµατεπώνυµο του προσώπου (ή προσώπων) που έχει εξουσιοδοτηθεί να υπογράψει την παρούσα 

Επισυνάπτεται στην παρούσα οικονοµική κατάσταση πιστοποιητικό οικονοµικών καταστάσεων από ανεξάρτητο ελεγκτή σύµφωνα µε το άρθρο II.4 παράγραφος 4;

Υφίσταται πιστοποιητικό µεθοδολογίας από ανεξάρτητο ελεγκτή το οποίο έχει γίνει αποδεκτό από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο II.4 παράγραφος 4;

∆απάνη για το πιστοποιητικό (σε ευρώ), εάν 
καταλογίζεται στο παρόν έργο

Σε περίπτωση κατ’ αποκοπή ποσοστού για 
τις έµµεσες δαπάνες να προσδιοριστεί το 

ποσοστό %

∆ηλώνετε µέσες δαπάνες προσωπικού κατά το άρθρο II.14 παράγραφος 1;

3- ∆ήλωση των τόκων που απέδωσε η προχρηµατοδότηση (συµπληρώνεται µόνον από τον συντονιστή)

1- ∆ήλωση επιλέξιµων δαπανών/κατ’ αποκοπή ποσού/κατ’ αποκοπή ποσοστού/κλίµακας µονάδας (σε ευρώ)

Τύπος δραστηριότητας

2- ∆ήλωση εσόδων
Έχετε λάβει χρηµατικές ή σε είδος συνεισφορές, ατελώς, από τρίτους ή απέφερε το έργο εισόδηµα το οποίο θα µπορούσε να θεωρηθεί ως έσοδο σύµφωνα µε το 
άρθρο II.17 της συµφωνίας επιχορήγησης;
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Ναι/Όχι
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ΣΥΝΟΛΟ (Γ+∆+Ε)

Ναι/Όχι

Ναι/Όχι

Ναι/Όχι

Ναι/Όχι

Ναι/Όχι

µού και στήριξης

ων επιλέξιµων δαπανών
επιχορήγηση

ο έργο το οποίο µπορεί να

ηση

σε περίπτωση ελέγχου από

οικονοµική κατάσταση
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