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1. Εισαγωγή 

Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι να σας βοηθήσει να υποβάλετε σωστά την αίτησή σας και να 

κατανοήσετε τους διοικητικούς και δημοσιονομικούς κανόνες που διέπουν το πρόγραμμα της Επιτροπής 

για την επιμόρφωση εθνικών δικαστών στον τομέα της νομοθεσίας ανταγωνισμού της ΕΕ. 

Αποσκοπεί επίσης στο να εξηγήσει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής αίτησης, παρέχοντας 

οδηγίες για το πώς θα συμπληρώσετε το έντυπο αίτησης για επιχορήγηση και τα σχετικά παραρτήματα που 

απαριθμούνται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 

Παρακαλείστε, συνεπώς, να διαβάσετε προσεκτικά τον οδηγό αυτό προτού αρχίσετε τη σύνταξη της 

αίτησής σας! 
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2. Γενικοί κανόνες που διέπουν τις επιχορηγήσεις έργου 

2.1. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;  

Η Επιτροπή στηρίζει έργα τα οποία θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο (βλ. επίσης 

σημείο 2.1 της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων). Πριν από την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης, 

πρέπει συνεπώς να εξετάσετε αν οι εθνικές ή περιφερειακές πηγές χρηματοδότησης θα ήταν 

καταλληλότερες για το έργο σας σε σχέση με τη χρηματοδότηση από την ΕΕ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού αριθ. 1382/2013: 

1. Πρόσβαση στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι φορείς και όλες οι οντότητες που λειτουργούν 

νομίμως: 

α) σε κράτη μέλη· 

β) σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) οι οποίες είναι μέρη της 

Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, σύμφωνα με τη Συμφωνία αυτή· 

γ) σε υποψήφιες χώρες, σε δυνητικά υποψήφιες και σε χώρες υπό προσχώρηση, σύμφωνα με τις 

γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται για τη συμμετοχή 

των χωρών αυτών στα προγράμματα της Ένωσης που θεσπίζονται στις οικείες συμφωνίες-

πλαίσιο και στις αποφάσεις σύνδεσης του Συμβουλίου, ή παρόμοιες συμφωνίες. 

2. Οι κερδοσκοπικοί φορείς και οργανισμοί έχουν πρόσβαση στο Πρόγραμμα μόνο σε 

συνδυασμό με μη κερδοσκοπικούς ή κρατικούς οργανισμούς. 

3. Φορείς και οντότητες που λειτουργούν νομίμως σε τρίτες χώρες, εκτός όσων συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα σύμφωνα με τα στοιχεία β) και γ) της παραγράφου 1, ιδίως χώρες όπου εφαρμόζεται 

η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, μπορούν να μετέχουν σε δράσεις του Προγράμματος με δικές 

τους δαπάνες, αν αυτό εξυπηρετεί τον σκοπό των εν λόγω δράσεων. 

4. Η Επιτροπή μπορεί να συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
σχετικό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Η πρόσβαση στο Πρόγραμμα είναι ανοικτή σε διεθνείς οργανισμούς οι 

οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς που καλύπτει το Πρόγραμμα σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό και το σχετικό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. 

2.2. Υποψήφιος  

Ο υποψήφιος, ή «ανάδοχος»,  μπορεί να αποφασίσει να δημιουργήσει ομάδα εταίρων. Ανάλογα με τον 

βαθμό εμπλοκής τους, οι εν λόγω εταίροι ορίζονται ως συνδικαιούχοι ή συνεργαζόμενοι εταίροι. 

Ο υποψήφιος είναι υπεύθυνος για τη σύλληψη και ανάπτυξη του έργου, καθώς και για την υποβολή της 

αίτησης. Επιπλέον, ο υποψήφιος είναι υπεύθυνος για τη συνολική διαχείριση του έργου, τον συντονισμό 

των εργασιών, τις επαφές με την Επιτροπή και τη διαχείριση του προϋπολογισμού. Ο υποψήφιος είναι το 

μοναδικό σημείο επαφής για την Επιτροπή και είναι υπεύθυνος για όλες τις επικοινωνίες μεταξύ της 

Επιτροπής και των εταίρων του έργου. 
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Ο υποψήφιος ενεργεί ως συντονιστής και, σε περίπτωση επιλογής του, ως δικαιούχος που θα υπογράψει τη 

συμφωνία επιχορήγησης. Με την υπογραφή του δέχεται τη νομική και οικονομική ευθύνη για την 

εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας επιχορήγησης. 

Σε περίπτωση συμφωνίας επιχορήγησης με πολλαπλούς δικαιούχους, είτε όλοι οι δικαιούχοι υπογράφουν 

τη συμφωνία επιχορήγησης ή ένας από τους δικαιούχους υπογράφει τη συμφωνία επιχορήγησης εξ 

ονόματος όλων των συνδικαιούχων. Αυτό μπορεί να γίνει μόνον αφού έχει λάβει τις αναγκαίες 

εξουσιοδοτήσεις από τους συνδικαιούχους («εντολή»). Όλα τα ποσά των επιχορηγήσεων μεταφέρονται 

στον λογαριασμό του δικαιούχου που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό· ο εν λόγω δικαιούχος είναι 

υπεύθυνος για τη διοχέτευση κονδυλίων στους εταίρους του έργου. 

Ο υποψήφιος είναι επίσης υπεύθυνος για όλες τις εκθέσεις κατά τη διάρκεια του έργου και εκπονεί τις 

τελικές οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις που έχουν ζητηθεί από την Επιτροπή, εκτός εάν 

μεταβιβάσει την οικονομική διαχείριση σε άλλη οργάνωση που ενεργεί ως συντονιστής. 

Για τα ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων, παραπέμπουμε στην πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων. 

2.3. Εταίροι και άλλες οργανώσεις που εμπλέκονται 

2.3.1. Συνδικαιούχοι 

Ο κάθε συνδικαιούχος πρέπει να έχει την έδρα του σε χώρα επιλέξιμη για χρηματοδότηση τη στιγμή 

υποβολής της αίτησης. 

Οι συνδικαιούχοι είναι οργανώσεις και οργανισμοί, που, σε συνεργασία με τον υποψήφιο, ο οποίος 

λειτουργεί ως συντονιστής, βοηθούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου, 

μοιράζονται τις σχετικές αρμοδιότητες, καθώς και τις οικονομικές δεσμεύσεις. Ο υποψήφιος και όλοι οι 

συνδικαιούχοι είναι μέρη της συμφωνίας επιχορήγησης με πολλαπλούς δικαιούχους και μοιράζονται τη 

νομική και οικονομική ευθύνη για την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου. Οι δαπάνες στις οποίες 

υποβάλλεται ένας συνδικαιούχος είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση (βλ. τμήμα 5) κατά τον ίδιο τρόπο 

που είναι επιλέξιμες οι δαπάνες του υποψηφίου. 

Ο υποψήφιος είναι συνεχώς ο μοναδικός συνομιλητής της Επιτροπής και είναι υπεύθυνος για την υποβολή 

των εκθέσεων που ζητά η Επιτροπή. 

Προκειμένου να αποδείξει τη συμμετοχή τους στο έργο, οι συνδικαιούχοι πρέπει να υπογράψουν επιστολή 

προθέσεων κατά την υποβολή της αίτησης. Πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το σχετικό 

έντυπο του φακέλου αίτησης (έντυπο δήλωσης εταίρου). Οι συνδικαιούχοι μπορούν επίσης να 

υπογράψουν εντολή με την οποία ο υποψήφιος εξουσιοδοτείται να συνάψει συμφωνία επιχορήγησης με 

την Επιτροπή και να γίνει αποδέκτης της πληρωμής, αν το έργο επιλεγεί. Εναλλακτικά, η συμφωνία 

επιχορήγησης μπορεί να υπογραφεί από όλους τους συνδικαιούχους, αλλά μόνον ένας δικαιούχος μπορεί 

να δέχεται πληρωμές από την Επιτροπή. 

Όλοι οι συνδικαιούχοι ευθύνονται εις ολόκληρον για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας επιχορήγησης. Η κοινή νομική και οικονομική ευθύνη για το έργο 

έγκειται επίσης στο ότι οι οργανισμοί πρέπει να συμφωνήσουν για τον τρόπο της μεταξύ των συνεργασίας. 

Η συνεργασία αυτή λαμβάνει συνήθως τη μορφή συμφωνίας σύμπραξης για το συγκεκριμένο έργο.  Η 

Επιτροπή δεν παρεμβαίνει ούτε είναι μέρος της εν λόγω συμφωνίας σύμπραξης. Η Επιτροπή σέβεται τους 

διαφορετικούς τρόπους διοίκησης των οργανισμών, αλλά τονίζει ότι οι διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας 

δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις και πρέπει να είναι σύμφωνες τόσο με τις εθνικές νομικές απαιτήσεις, 
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όσο και με τη συμφωνία επιχορήγησης που διέπει το έργο. Πρέπει να σημειωθεί ότι, σε περίπτωση 

διαφοράς, οι διατάξεις της συμφωνίας επιχορήγησης υπερισχύουν οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας που 

έχει συναφθεί μεταξύ των μελών της σύμπραξης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεδομένου ότι όλοι οι συνδικαιούχοι επωμίζονται από κοινού τις νομικές και οικονομικές 

ευθύνες, ορισμένα παραρτήματα που περιέχονται στο έντυπο της αίτησης πρέπει να υποβληθούν και από 

όλους τους συνδικαιούχους. Για σχετικές λεπτομέρειες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην κατάσταση 

σημείων ελέγχου για τους υποψηφίους. 

2.3.2. Συνεργαζόμενοι εταίροι 

Τρίτα μέρη, τα οποία είτε δεν πληρούν τα κριτήρια υποψηφίου ή συνδικαιούχου οργανισμού ή δεν 

επιβαρύνονται με δαπάνες, μπορούν να συμμετάσχουν στο έργο ως συνεργαζόμενοι εταίροι. 

Οι συνεργαζόμενοι εταίροι μπορούν να είναι π.χ. οργανώσεις από χώρες που δεν είναι επιλέξιμες για 

χρηματοδότηση, αλλά των οποίων η συμμετοχή στο έργο είναι δικαιολογημένη, ή απλώς οργανισμοί που 

θα αναλάβουν δραστηριότητες οι οποίες  συνδέονται άμεσα με το έργο αλλά δεν συνεπάγονται οικονομικό 

κόστος (π.χ. θα υποστηρίξουν τον υποψήφιο εξασφαλίζοντας επαφές ή διαθέτοντας τις εγκαταστάσεις τους 

δωρεάν). 

Εάν η συμμετοχή τους στο έργο συνεπάγεται δαπάνες (π.χ. δαπάνες ταξιδιού και διαβίωσης), οι εν λόγω 

δαπάνες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από τον υποψήφιο ή έναν συνδικαιούχο. 

Οι συνεργαζόμενοι εταίροι μπορούν να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση του έργου. Τούτο πρέπει να 

αναφέρεται στην αίτηση
1
. 

Προκειμένου να αποδείξουν τη συμμετοχή τους στο έργο, οι συνδικαιούχοι πρέπει να υπογράψουν 

επιστολή προθέσεων κατά την υποβολή της αίτησης. Αν ο συνεργαζόμενος εταίρος επιθυμεί να 

συγχρηματοδοτήσει το έργο, το ποσό της χρηματοδοτικής αυτής συνεισφοράς πρέπει να αναφέρεται στην 

επιστολή προθέσεων και να αντικατοπτρίζεται στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό. 

Ο υποψήφιος και οι συνδικαιούχοι είναι υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες των συνεργαζόμενων εταίρων 

υλοποιούνται, εφόσον η συμμετοχή τους αποτελεί μέρος της πρότασης για το έργο και, αργότερα, μέρος 

των όρων της συμφωνίας επιχορήγησης. 

2.4. Τι είδους έργα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την Επιτροπή; 

Κάθε έτος, μετά την πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η Επιτροπή χρηματοδοτεί σημαντικό αριθμό 

έργων. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης εθνικών δικαστών στον τομέα της νομοθεσίας ανταγωνισμού της ΕΕ 

θα χρηματοδοτήσει έργα που εντάσσονται στους στόχους και τις προτεραιότητες της πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων. Είναι, συνεπώς, σημαντικό να διαβάσετε πολύ προσεκτικά τις λεπτομέρειες της 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, ώστε να εντοπίσετε τους τομείς ενδιαφέροντος για την Επιτροπή. 

Μόνο μία αίτηση επιχορήγησης ανά έργο μπορεί να υποβληθεί από τον υποψήφιο. Κάθε οργανισμός 

μπορεί να υποβάλει αιτήσεις για περισσότερα του ενός έργα· οι εν λόγω αιτήσεις θα αξιολογηθούν 

χωριστά από την Επιτροπή. Δεν υπάρχει όριο για τη συμμετοχή οργανισμών ως εταίρων ή υποψηφίων σε 

περισσότερα του ενός έργα που υποβάλλονται για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης. 

                                                 
1
 Το ποσό αυτό είναι δυνατόν να αλλάζει κατά τη διάρκεια του έργου, αλλά κάθε μείωση ή αύξηση θα επηρεάσει 

επίσης και το σύνολο της συνεισφοράς της Επιτροπής. 
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Πριν από την υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος και όλοι οι εταίροι πρέπει να εξοικειώνονται με τις 

εργασίες που ήδη εκτελέστηκαν και την τρέχουσα κατάσταση των γνώσεων στον οικείο τομέα, 

προκειμένου να δημιουργήσουν έργο καινοτόμο και με προστιθέμενη αξία. Έργα που είναι απλώς 

επανάληψη προηγούμενων έργων ή δεν λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες γνώσεις θα κατατάσσονται 

χαμηλά κατά την αξιολόγηση από την Επιτροπή. 

 

Οι επιχορηγήσεις παρέχονται για τη στήριξη μέτρων τα οποία λαμβάνονται από φορείς που 

προάγουν τη δικαστική συνεργασία και/ή παρέχουν επιμόρφωση σε εθνικούς δικαστές στο δίκαιο 

ανταγωνισμού της ΕΕ και ενθαρρύνουν τη μεταξύ των συνεργασία. Σε αυτά περιλαμβάνονται 

ενδεικτικά τα εξής: 

 η οργάνωση διασκέψεων, σεμιναρίων, ημερίδων ή συνεδριάσεων για το δίκαιο 

ανταγωνισμού της ΕΕ για τους εθνικούς δικαστές· 

 σύντομη ή μακροχρόνια επιμόρφωση στο δίκαιο του ανταγωνισμού της ΕΕ στο πλαίσιο 

των προγραμμάτων σπουδών (αρχικό ή προχωρημένο) των εθνικών δικαστών και του 

δικαστικού προσωπικού· 

 προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ των δικαστών διαφόρων εθνικοτήτων· 

  συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και/ή συντήρησης δικτύων και/ή 

βάσεων δεδομένων, μεταξύ των δικαστικών αρχών ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών 

οργανισμών που είναι αρμόδιοι για την ενθάρρυνση ή την παρακολούθηση της ορθής 

εφαρμογής της νομοθεσίας ανταγωνισμού της ΕΕ από τους εθνικούς δικαστές. 

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2014-2020 

 

3. Χρηματοδότηση από την Επιτροπή 

3.1. Δημοσιονομικοί κανόνες που διέπουν τις επιχορηγήσεις 

Η χρηματοδότηση του έργου στηρίζεται στην αρχή της συγχρηματοδότησης. Οι παρεχόμενες βάσει του 

προγράμματος επιχορηγήσεις δεν πρέπει να καλύπτουν το συνολικό κόστος του έργου. 

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Επιτροπής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80% του συνόλου των 

επιλέξιμων δαπανών  (βλ. τμήμα 5) του έργου. 

Συνεπώς, το 20% τουλάχιστον του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών πρέπει να καλύπτεται από τον 

υποψήφιο και/ή τους συνδικαιούχους και συνεργαζόμενους εταίρους. Η πηγή της χρηματοδότησης 

αυτής δεν πρέπει να είναι ο προϋπολογισμός της ΕΕ. 

Το ποσό συγχρηματοδότησης πρέπει να αναφέρεται στο έντυπο της αίτησης επιχορήγησης και σε όλα τα 

σχετικά παραρτήματα (έντυπο προϋπολογισμού, επιστολή (-ές) προθέσεων, κλπ). Τα κεφάλαια που 

εισφέρει ο υποψήφιος πρέπει να υπάρχουν στον τραπεζικό λογαριασμό του υποψηφίου, τα δε κεφάλαια 

που υπόσχεται να παράσχει συνδικαιούχος ή συνεργαζόμενος εταίρος πρέπει να τελούν υπό την 

προϋπόθεση εξασφάλισης της επιχορήγησης από την Επιτροπή. Εάν υπάρχουν πρόσθετες προϋποθέσεις, η 

συνεισφορά θεωρείται μη εξασφαλισμένη. Εν τούτοις, όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση από τις 

δημόσιες αρχές, μία πρόσθετη προϋπόθεση συμμόρφωσης με τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς θα 

γίνεται δεκτή. 

Οι συνεισφορές σε είδος μπορούν να καταχωριστούν στο ειδικό τμήμα του εντύπου του προϋπολογισμού, 
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αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη ως «επιλέξιμες δαπάνες» για χρηματοδοτικούς σκοπούς και δεν γίνονται 

δεκτές ως συγχρηματοδότηση, εκτός εάν εμπίπτουν στην κατηγορία που αναφέρεται στην αιτιολογική 

σκέψη (7) του κανονισμού 1382/2013. Η εν λόγω σκέψη αναφέρει τα εξής: «Η Ένωση θα πρέπει να 

διευκολύνει τις δραστηριότητες κατάρτισης σχετικά με την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου θεωρώντας τις 
αμοιβές των συμμετεχόντων μελών του δικαστικού σώματος και άλλων λειτουργών και υπαλλήλων του τομέα 

απονομής δικαιοσύνης που καταβάλλονται από τις αρχές των κρατών μελών ως επιλέξιμες δαπάνες ή ως 

συγχρηματοδότηση σε είδος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («δημοσιονομικός κανονισμός»)».

2
 

Σε περίπτωση που το ποσό επιχορήγησης το οποίο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή είναι μικρότερο από το 

ποσό που έχει ζητηθεί από τον υποψήφιο, εναπόκειται στον υποψήφιο να εξεύρει τους αναγκαίους 

πρόσθετους πόρους ή να μειώσει το συνολικό κόστος του έργου. 

Οι επιχορηγήσεις της Επιτροπής παρέχονται μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς και τα έργα επιβάλλεται να 

μην έχουν κερδοσκοπικό σκοπό. Οποιοδήποτε τυχόν κέρδος θα αφαιρείται από το τελικό ποσό που 

καταβάλλει η Επιτροπή. Ωστόσο, οι επιχορηγήσεις με ύψος μικρότερο ή ίσο των 60.000 ευρώ 

απαλλάσσονται από τον κανόνα περί μη αποκομίσεως κέρδους. 

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει εκτιμώμενο προϋπολογισμό σε ευρώ, στον οποίο τα 

έσοδα και οι δαπάνες ισοσκελίζονται. 

Το προϋπολογιστικό κόστος δεν πρέπει να περιλαμβάνει τον ΦΠΑ, εκτός εάν ο οργανισμός που 

επιβαρύνεται με τις δαπάνες δεν μπορεί να ανακτήσει τον ΦΠΑ που καταβάλλεται για τις δαπάνες σε 

αγαθά και υπηρεσίες που πρέπει να καταλογιστούν στο έργο. Ο ΦΠΑ που καταβάλλεται από δημόσιους 

φορείς είναι επιλέξιμος για χρηματοδότηση εφόσον η δραστηριότητα δεν εμπίπτει στις συνήθεις 

δραστηριότητες του δημόσιου φορέα. 

Γενικά, τα έργα που επιλέγονται εκκινούν με την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης και από τα δύο 

μέρη. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την ημερομηνία εκκίνησης του έργου.  Τυχόν 

δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την ημερομηνία αυτή δεν είναι επιλέξιμες. 

Η Επιτροπή δεν αποδίδει τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε μη επιλέξιμες χώρες. Για το ποιες 

χώρες είναι επιλέξιμες, βλ. την πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 

Για λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών, βλ. το τμήμα 5 του παρόντος οδηγού. 

3.2. Διαδικασίες πληρωμής 

Κατά κανόνα, η χρηματοδότηση καταβάλλεται σε δύο δόσεις: 

- είναι δυνατόν να καταβληθεί πληρωμή προχρηματοδότησης σε ποσοστό έως 50 % του ποσού της 

επιχορήγησης. Στην περίπτωση αυτή, η πληρωμή θα γίνει μετά την υπογραφή της συμφωνίας 

επιχορήγησης και από τα δύο μέρη, εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της 

αίτησης πληρωμής προχρηματοδότησης
3
.  Εάν η προθεσμία αυτή εκπνεύσει χωρίς να 

πραγματοποιηθεί πληρωμή, ο υποψήφιος δικαιούται την καταβολή τόκων,  που υπολογίζονται και 

δημιουργούνται αυτομάτως ως χωριστή πληρωμή· 

                                                 
2
  Ισχύει μόνον για τις προσκλήσεις που δημοσιεύτηκαν από το 2014 και μετά. 

3
 Η αίτηση προχρηματοδότησης πρέπει να γίνεται με επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικά, με ημερομηνία 

και υπογραφή, και η οποία περιέχει αναφορές στον αριθμό της συμφωνίας επιχορήγησης και τον αριθμό HT. 

Πρέπει σαφώς να ζητείται προχρηματοδότηση και να ορίζεται το συνολικό ζητούμενο ποσό σε ευρώ. 
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- τελική πληρωμή, δηλαδή πληρωμή του υπολοίπου της επιχορήγησης. Η πληρωμή αυτή θα γίνει 

μετά  από την παραλαβή και έγκριση, από την Επιτροπή, της τελικής έκθεσης
4
 και της αίτησης 

τελικής πληρωμής
5
. 

Σημειώστε, ωστόσο, ότι με βάση ατομική εκτίμηση κινδύνου, η Επιτροπή μπορεί: 

- να μειώσει το ποσοστό της προχρηματοδότησης, 

- να προβλέψει ενδιάμεση πληρωμή· ή 

- να ζητήσει πρόσθετες οικονομικές εγγυήσεις από τον υποψήφιο που να καλύπτουν το ποσό της 

πληρωμής προχρηματοδότησης μέχρι την καταβολή της τελικής πληρωμής. 

Εάν συντρέχει αυτή η περίπτωση, οι πρόσθετοι αυτοί όροι κοινοποιούνται στον υποψήφιο μαζί με την 

κοινοποίηση ότι εγκρίθηκε η επιχορήγηση, περιλαμβάνονται δε στη συμφωνία επιχορήγησης. 

Σε καμία περίπτωση το τελικό ποσό της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που 

αναφέρεται στη συμφωνία επιχορήγησης. 

Κατά την πληρωμή του υπολοίπου της επιχορήγησης, το τελικό ποσό είναι ανάλογο προς τις επιλέξιμες 

δαπάνες του έργου, μειώνεται δε εάν διαπιστωθεί ότι οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες του έργου είναι 

χαμηλότερες από τις συνολικές εκτιμώμενες δαπάνες. 

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να μειώσει το τελικό ποσό της επιχορήγησης για να εξασφαλίσει ότι τα 

συνολικά έσοδα του έργου δεν υπερβαίνουν το συνολικό κόστος του έργου. 

Τα οφειλόμενα ποσά για την τελική πληρωμή καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός  εξήντα 

ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους τελικής έκθεσης και της αίτησης 

τελικής πληρωμής. Εάν η εν λόγω προθεσμία εκπνεύσει χωρίς να πραγματοποιηθεί πληρωμή, οι υποψήφιοι 

δικαιούνται την καταβολή τόκων. Τούτο ισχύει μόνο για έγκυρες και πλήρεις αιτήσεις πληρωμής. 

4. Οδηγίες για τη σύνταξη των αιτήσεων 
 

4.1. Τρόπος υποβολής και γλώσσες 

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με το ενιαίο έντυπο αίτησης και να συνοδεύονται από τα αναγκαία 

παραρτήματα, που απαριθμούνται στο μέρος ΣΤ του εντύπου αίτησης. 

Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να είναι σαφώς ταξινομημένα και αριθμημένα, με τα εξώφυλλα 

των παραρτημάτων που περιέχονται στο φάκελο της αίτησης. 

Τα έντυπα μπορούν να τηλεφορτωθούν από τον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο: 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 

                                                 
4
 Η τελική έκθεση είναι πλήρης όταν πληροί όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα παραρτήματα της 

συμφωνίας επιχορήγησης. 
5
 Η αίτηση τελικής πληρωμής πρέπει να γίνεται με επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικά, με ημερομηνία και 

υπογραφή, και η οποία περιέχει αναφορές στον αριθμό της συμφωνίας επιχορήγησης και τον αριθμό HT. Πρέπει 

σαφώς να ζητείται τελική πληρωμή και να ορίζεται το συνολικό ζητούμενο ποσό σε ευρώ. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς και να αποστέλλονται ταχυδρομικώς. Κανένας άλλος 

τρόπος υποβολής δεν θα γίνει δεκτός. Αιτήσεις ή παραρτήματα που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία δεν θα γίνουν δεκτά.  

Τυχόν απορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων μπορούν να αποστέλλονται με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu. 

Οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρεις (περιλαμβανομένων όλων των εγγράφων που ορίζονται στο 

παράρτημα με τίτλο «κατάλογος σημείων ελέγχου για τους υποψηφίους» στο φάκελο της αίτησης), 

υπογεγραμμένες και χρονολογημένες. Υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα (ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο 

σε χαρτί και ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή — κλειδί USB ή CD) ταχυδρομικώς, μέσω 

υπηρεσίας ταχυμεταφορών ή με ιδιόχειρη επίδοση (να προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου 

ή το αποδεικτικό παραλαβής της υπηρεσίας ταχυμεταφορών). Αιτήσεις ή παραρτήματα που 

αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία δεν θα γίνουν δεκτά. 

Η αίτηση υπογράφεται υποχρεωτικά από πρόσωπο που νομιμοποιείται να αναλαμβάνει νομικώς 

δεσμευτικές υποχρεώσεις για λογαριασμό του υποψηφίου. 

Οι αιτήσεις και όλα τα παραρτήματα μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κατά προτίμηση στα αγγλικά. Εάν οι αιτήσεις υποβάλλονται σε άλλη 

γλώσσα πλην των αγγλικών, πρέπει να επισυνάπτεται περίληψη στα αγγλικά (μέρος B.2 του εντύπου 

αίτησης). 

4.2. Ο φάκελος αίτησης 

Ο φάκελος αίτησης αποτελείται από το έντυπο της αίτησης (μέρη A - ΣΤ) και τα παραρτήματα 

(παραρτήματα 1-14). 

4.3. Έντυπο αίτησης 

Το έντυπο αίτησης είναι ένα κείμενο Microsoft Word (.doc), όπου πρέπει να περιληφθούν οι βασικές 

πληροφορίες σχετικά με τον υποψήφιο, το έργο και τη σύμπραξη (εάν υπάρχει). 

Το έντυπο αίτησης ξεκινά με τον τίτλο του έργου και ένα μικρό τμήμα που προορίζεται για την 

απόδειξη παραλαβής εκ μέρους της Επιτροπής.  

Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο αίτησης και τα παραρτήματα. 

4.3.1. Υποψήφιος — Μέρος Α 

Παρακαλούμε να παραθέσετε στοιχεία για τον υποψήφιο (βλέπε σημείο 2.2). 

Κάθε επικοινωνία/αλληλογραφία σχετικά με το έργο θα αποστέλλεται στο άτομο που καταχωρείται ως 

«Αρμόδιος επικοινωνίας»· τα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται εδώ θα συμπεριληφθούν και στη 

συμφωνία επιχορήγησης. Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή θα σας ήταν ευγνώμων εάν η επικοινωνία μεταξύ 

της Επιτροπής και του αρμόδιου επικοινωνίας γινόταν  στην αγγλική γλώσσα, για λόγους 

αποτελεσματικότητας. Η διεύθυνση επικοινωνίας μπορεί να είναι διαφορετική από την επίσημη διεύθυνση 

του υποψηφίου. 

Παρακαλείστε να αναφέρετε το όνομα και τη θέση που κατέχει το πρόσωπο που υπογράφει για τον 

οργανισμό και να προσθέσετε υπογραφή, ημερομηνία και σφραγίδα. Το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να έχει 

mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
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εξουσιοδοτηθεί να αναλαμβάνει οικονομικές και νομικές δεσμεύσεις για λογαριασμό του υποψηφίου. 

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή δύναται να ζητήσει αντίγραφο της εξουσιοδότησης αυτής. 

Εάν η πρόταση επιχορήγησης γίνει δεκτή, η Επιτροπή καταρτίζει αυτομάτως τη συμφωνία επιχορήγησης 

προς υπογραφή από το πρόσωπο που αναφέρεται στο παρόν τμήμα, εκτός αν έχει κοινοποιηθεί το 

αντίθετο. 

Παρακαλείσθε να δώσετε πληροφορίες σχετικά με τον συντονιστικό οργανισμό, εάν ο υποψήφιος 

αναθέτει την οικονομική διαχείριση του έργου σε άλλο οργανισμό (βλ. σημείο 2.2). 

4.3.2. Περιγραφή έργου — Μέρος Β 

4.3.2.1. Γενικές πληροφορίες — Μέρος Β.1 

Το μέρος αυτό αποτελεί την κύρια περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του 

έργου. Το έγγραφο αυτό πρέπει να παρέχει στην Επιτροπή λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το έργο, 

όπως τον τίτλο του έργου, τις προτεινόμενες δραστηριότητες, τους στόχους, τις προτεραιότητες, τον 

αριθμό των εταίρων, τη διάρκεια, κλπ., και θα αποτελεί την κύρια βάση για την αξιολόγηση της 

αίτησης. 

Παρακαλούμε να δώσετε στο έργο σας συγκεκριμένο τίτλο που θα αντικατοπτρίζει τις προτεινόμενες 

δράσεις. Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιηθεί η ονομασία του προγράμματος που παρέχει την επιδότηση 

στον τίτλο του έργου σας. 

Ο πλήρης τίτλος του έργου πρέπει να αναφέρεται στο πεδίο «Τίτλος». Η σύντμηση του τίτλου μπορεί να 

περιληφθεί στο πεδίο «Ακρωνύμιο/συντομογραφία τίτλου». 

Πρέπει να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς και λεπτομερείς στις απαντήσεις σας και να αποφεύγετε την 

υποβολή πληροφοριών που δεν είναι σημαντικές, για παράδειγμα, προηγούμενα έργα, συνήθεις 

δραστηριότητες του οργανισμού σας και άλλες πληροφορίες που δεν συνδέονται άμεσα με την πρότασή 

σας. 

Σημειώστε ότι ο αριθμός και οι υπηκοότητες (ακόμη και εκτιμήσεις, εάν χρειαστεί) των εταίρων, των 

συμμετεχόντων και των ομιλητών πρέπει να αναγραφούν με σαφήνεια στο σημείο αυτό. Οι αριθμοί αυτοί 

θα είναι το σημείο αναφοράς για όλα τα μελλοντικά βήματα της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένου του 

ελέγχου επιλεξιμότητας της πρότασής σας, της αξιολόγησης της πρότασης από εμπειρογνώμονα και — 

κατά περίπτωση — αξιολόγηση μετά το τέλος του έργου, για να διαπιστωθεί εάν το έργο πέτυχε τους 

στόχους του. 

Η διάρκεια των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη (24 μήνες). Κατά τον προγραμματισμό του 

έργου σας πρέπει να λάβετε υπόψη το όριο αυτό και να προγραμματίσετε ανάλογα τις δραστηριότητές σας. 

Παρακαλείστε να αναφέρετε πότε προτίθεστε να ξεκινήσετε το προτεινόμενο έργο. Για τον 

προγραμματισμό σας πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι η αξιολόγηση των προτάσεων διαρκεί περίπου τρεις 

μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Συνήθως οι συμφωνίες επιχορήγησης υπογράφονται 6-9 

μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων· ως εκ τούτου, λάβετε το στοιχείο αυτό υπόψη 

κατά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων σας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν υποβάλετε πρόταση που αρχίζει - ή έχει ήδη ολοκληρωθεί - πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής, η πρότασή σας θα απορριφθεί, δεδομένου ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ δεν μπορεί 

να χορηγηθεί αναδρομικά. 
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Τα ποσά που αναφέρετε στο παρόν τμήμα πρέπει να είναι ίδια με εκείνα που εμφαίνονται στον προσωρινό 

προϋπολογισμό - Παράρτημα 3 του εντύπου αίτησης. Ως εκ τούτου σάς συνιστούμε να συμπληρώσετε τα 

πεδία αυτά μόνον αφού  ολοκληρώσετε την εκτίμηση προϋπολογισμού. 

4.3.2.2. Περίληψη - Μέρος B.2 

Η περίληψη πρέπει να παρέχει στον αναγνώστη σαφή εικόνα (ποιος, τι, πού, πότε, πώς, γιατί) των στόχων 

της πρότασης και των τρόπων επίτευξης των στόχων της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, στο πλαίσιο 

της οποίας υποβάλλεται. Πρέπει επίσης να ορίζει το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες που θα 

αναληφθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Επιπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να εκθέσει τους λόγους 

για τους οποίους το έργο είναι καινοτόμο και τον τρόπο με τον οποίο το έργο θα βασιστεί στην υπάρχουσα 

γνώση και θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Μην ξεχνάτε ότι οι εμπειρογνώμονες που αξιολογούν την πρότασή σας δεν γνωρίζουν ποιος είστε, τι έχετε 

κάνει στο παρελθόν και ποια είναι η ιδιαίτερη κατάσταση της χώρας σας όσον αφορά τις ανάγκες 

επιμόρφωσης των δικαστών. Προσπαθήστε να είστε σαφείς και περιεκτικοί και να επισημάνετε την 

ιδιαιτερότητα της πρότασής σας. 

Σημειώστε ότι άλλα βασικά στοιχεία, όπως αναμενόμενα αποτελέσματα, στρατηγικές μάρκετινγκ κ.λπ. 

ζητούνται στο τμήμα Γ· ως εκ τούτου προσπαθήστε να αποφύγετε να τα επαναλάβετε εδώ. Το παρόν 

τμήμα, μαζί με το τμήμα Γ, θα είναι η «επαγγελματική κάρτα» του έργου σας και θα χρησιμοποιηθεί για 

σκοπούς  δημοσίευσης / διάδοσης, εάν το έργο σας λάβει επιχορήγηση. 

Η περίληψη του έργου πρέπει να καταλαμβάνει το πολύ μία σελίδα και να είναι γραμμένη στα αγγλικά. 

Επισυνάψτε βιογραφικά σημειώματα (παράρτημα 9), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά την αξιολόγηση 

των κριτηρίων επιλογής της πρότασης (αξιολόγηση της επιχειρησιακής και επαγγελματικής ικανότητας). 

Πρέπει να επισυναφθούν βιογραφικά σημειώματα του βασικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του -

συντονιστή/διαχειριστή του έργου, του υπεύθυνου οικονομικής διαχείρισης και των κυρίων 

εμπειρογνωμόνων. 

Η Επιτροπή συνιστά ένθερμα να υποβάλλονται τα βιογραφικά υπό μορφήν EUROPASS CV· ωστόσο, οι 

οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν βιογραφικά σημειώματα σε οποιαδήποτε μορφή. Όλα τα βιογραφικά 

σημειώματα πρέπει να είναι αρκούντως λεπτομερή, προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να εκτιμήσει  

κατά πόσον το κάθε άτομο διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για την προτεινόμενη θέση και έχει επαρκή 

πείρα στο συγκεκριμένο αντικείμενο/ρόλο. 

Το υπόδειγμα EUROPASS CV μπορεί να μεταφορτωθεί από την ακόλουθη ιστοσελίδα:  

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp 

4.3.2.3. Άλλα έργα, άμεσα συνδεδεμένα με την παρούσα πρόταση - Μέρος B.3 

Παραθέστε σε κατάλογο όλες τις επιχορηγήσεις της ΕΕ (επιχορηγήσεις λειτουργίας ή έργων) και τις 

επιτυχείς προσφορές που έλαβε ο υποψήφιος, οι συνδικαιούχοι και οι τυχόν συνεργαζόμενοι εταίροι  

κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών ετών. 

Παρακαλείσθε να διευκρινίσετε το ρόλο του οργανισμού σας στα εν λόγω έργα (αν ήσασταν υποψήφιος ή 

εταίρος). 

Πρέπει να ενημερώσετε χωρίς καθυστέρηση τη ΓΔ Ανταγωνισμού σχετικά με κάθε περαιτέρω αίτηση 

χρηματοδότησης που υποβλήθηκε σε άλλα θεσμικά όργανα ή οργανισμούς της ΕΕ και/ή σχετικά με κάθε 

χρηματοδότηση που εγκρίθηκε από άλλα θεσμικά όργανα ή οργανισμούς της ΕΕ μετά την υποβολή της 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp
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αίτησης. 

4.3.3. Αιτιολόγηση, επιπτώσεις και αποτελέσματα του έργου - Μέρος Γ 

4.3.3.1. Αιτιολόγηση της πρότασης - Μέρος Γ.1. 

Στο παρόν τμήμα πρέπει να αιτιολογήσετε τις απαιτήσεις, τον σκοπό και τις αναμενόμενες επιπτώσεις του 

έργου, καθώς και τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντικό να επιλέξει η Επιτροπή την πρότασή σας. 

Σας παρακαλούμε, επίσης, να ορίσετε τη στρατηγική προώθησης που θα ακολουθήσετε. (Π.χ. πώς 

σκέπτεστε να προσελκύσετε συμμετοχές; έχετε στρατηγική μεθοδολογία; διαθέτετε καταλόγους 

διευθύνσεων;). 

4.3.3.2. Αποτελέσματα και επιπτώσεις - Μέρος Γ.2 

Παρακαλείστε να αναφερθείτε λεπτομερώς στα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου, τις εκροές και τα 

παραδοτέα, καθώς και στη στρατηγική για τη διάδοσή τους. Η στρατηγική σας για την επίτευξη 

αποτελεσμάτων πρέπει να συμπεριληφθεί εδώ· μπορεί επίσης να περιγραφεί στο τμήμα Ε (βλ. σημείο 

4.3.5). Μην ξεχνάτε ότι οι αξιολογητές θα βασιστούν στο τμήμα αυτό, ώστε να αξιολογήσουν εάν το έργο 

πληροί τα κριτήρια ανάθεσης «διάδοση και βιωσιμότητα». Προσπαθήστε να είστε σαφείς και περιεκτικοί 

όσον αφορά τις λεπτομέρειες των εκροών που επιδιώκετε και τα διαχρονικά διαρκή αποτελέσματά τους. 

4.3.4. Εταίροι — Μέρος Δ 

4.3.4.1. Επισκόπηση Εταίρων - Μέρος Δ.1 

Σε αυτό το τμήμα του εντύπου αίτησης πρέπει να δώσετε τις βασικές πληροφορίες που αφορούν όλους 

τους εταίρους που εμπλέκονται στο έργο (συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου και όλων των τυχόν 

συνδικαιούχων). Ο κατάλογος των εταίρων πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται στο χρηματοδοτικό σχέδιο 

και στον αναλυτικό προσωρινό προϋπολογισμό (βλ. Παράρτημα 3 του φακέλου αίτησης). 

4.3.4.1. Χαρακτηριστικά της σύμπραξης - Μέρος Δ.2 

Παρακαλείσθε να δώσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους οργανισμούς-εταίρους και το ρόλο τους 

στο έργο (ποιος είναι ποιος και ποιος κάνει τι). Βεβαιωθείτε ότι αναφέρετε τους οργανισμούς κατά την ίδια 

σειρά όπως στον πίνακα D. 1. 

4.3.5. Οργάνωση και διαχείριση του έργου — Μέρος Ε 

4.3.5.1. Πρόγραμμα εργασίας και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής - Μέρος Ε.1. 

Το τμήμα αυτό του εντύπου αίτησης επιχορήγησης σάς επιτρέπει να περιγράψετε ορισμένες πτυχές του 

έργου που δεν θα μπορούσαν να περιληφθούν ειδικά στο μέρος Β, αλλά που είναι ωστόσο σημαντικές για 

την επιτυχή εφαρμογή κάθε έργου ή  ροής εργασιών. Πρέπει να ορίσετε το πρόγραμμα εργασίας και να το 

διαιρέσετε σε επιμέρους βήματα. 

Οφείλετε να αναφέρετε τη συνολική διάρκεια· τον αριθμό των μελών του προσωπικού που απαιτείται και 
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τις αναμενόμενες μεθόδους εργασίας
6
. Τέλος, πρέπει να εξηγήσετε τη στρατηγική σας για τη διάδοση των 

αποτελεσμάτων και το σχέδιό σας για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου σας. 

Το τελευταίο μέρος θα επιτρέψει στους αξιολογητές της Επιτροπής να εκτιμήσουν τις δυνατότητες 

διάρκειας των εκροών (ή των αποτελεσμάτων) πέραν της ολοκλήρωσης του έργου. 

Πρέπει να αποφευχθεί η επανάληψη της περιγραφής του έργου· προσπαθήστε να απαντήσετε σε κάθε 

συγκεκριμένη ερώτηση με περιεκτικό τρόπο. 

4.3.6. Παραρτήματα — Μέρος ΣΤ 

Όλα τα απαιτούμενα παραρτήματα απαριθμούνται στο μέρος ΣΤ του εντύπου της αίτησης. Πρέπει να 

συμπληρώσετε και να επισυνάψετε τα αρχεία αυτά στο έντυπο της αίτησης στην πρωτότυπή τους μορφή 

(Excel και Word) - ηλεκτρονικά, και σε χαρτί όταν απαιτείται υπογεγραμμένο πρωτότυπο. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Κατάλογος σημείων ελέγχου για τους υποψήφιους 

Ο κατάλογος σημείων ελέγχου βοηθά στη συμπλήρωση της αίτησης. Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνταξη της 

αίτησής σας, μπορείτε να συμπληρώσετε και να υπογράψετε τον κατάλογο αυτόν, ώστε να ελέγξετε εάν 

έχετε περιλάβει όλα όσα χρειάζονται. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Ηλεκτρονικό αντίγραφο της πλήρους αίτησης 

Για να ολοκληρώσει την υποβολή της αίτησης, πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικό αντίγραφο της αίτησης 

επιχορήγησης με συμπληρωμένα όλα τα παραρτήματα. Το ηλεκτρονικό αντίγραφο πρέπει να 

αντικατοπτρίζει το πρωτότυπο (με την έννοια ότι τα ηλεκτρονικά έγγραφα πρέπει να φέρουν σφραγίδα, 

ημερομηνία, υπογραφή όταν αυτό απαιτείται και για τα πρωτότυπα έγγραφα). Προκειμένου να 

διασφαλιστεί η πληρότητα της ηλεκτρονικής μορφής των εγγράφων, συνιστούμε ιδιαίτερα να την 

προετοιμάζετε μόνον εάν έχετε ολοκληρώσει την προετοιμασία ολόκληρης της αίτησης και των 

παραρτημάτων και είστε έτοιμοι να τα υποβάλετε.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Χρηματοδοτικό σχέδιο και αναλυτικός προσωρινός προϋπολογισμός 

Στο τμήμα αυτό του εντύπου της αίτησης επιχορήγησης καλείστε να παρουσιάσετε τον προβλεπόμενο 

προϋπολογισμό του έργου ανά κατηγορία δαπανών και εσόδων. 

Ο προβλεπόμενος συνολικός προϋπολογισμός που αναγράφεται εδώ πρέπει να είναι ίδιος με αυτόν που 

αναγράφεται στο τμήμα Β.1 της αίτησης υποψηφιότητας (περιγραφή έργου). 

Όλα τα ποσά πρέπει να είναι σε ευρώ και να έχουν δύο μόνον δεκαδικά ψηφία. 

Το χρηματοδοτικό σχέδιο και ο αναλυτικός προσωρινός προϋπολογισμός πρέπει να περιλαμβάνουν 

συγκεκριμένες και σαφείς οικονομικές πληροφορίες που να διευκολύνουν την αξιολόγηση της πρότασής 

σας. Το εν λόγω έγγραφο θα εξεταστεί από κοινού με το έντυπο της αίτησης επιχορήγησης και τα άλλα 

παραρτήματά της· για το λόγο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι οι διαφορές μεταξύ των εντύπων, είτε στον 

προγραμματισμό της δράσης (π.χ. αριθμός ή τόπος διεξαγωγής των συνεδριάσεων, κ.λπ.) ή στην ορολογία 

που χρησιμοποιείται για την περιγραφή κάθε δραστηριότητας, θα αξιολογηθούν δυσμενώς. 

                                                 
6
 Πλήρους απασχόλησης/μερικής απασχόλησης/εξ αποστάσεως με επιτόπιες επισκέψεις, 

συνεδριάσεις/εργαστήρια, κ.λπ., 
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Το χρηματοδοτικό σχέδιο και ο αναλυτικός προσωρινός προϋπολογισμός είναι ένα έγγραφο Excel που 

προορίζεται να χρησιμοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου (υποβολή αίτησης, αξιολόγηση, επιλογή, 

καθώς και τελική έκθεση). Βεβαιωθείτε ότι στο ηλεκτρονικό αρχείο της αίτησης περιλαμβάνεται ένα 

φύλλο Excel (όχι σαρωμένο) προς απλοποίηση των διορθώσεων. 

Το εν λόγω φύλλο πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερώς όλες τις δαπάνες που είναι αναγκαίες για την 

υλοποίηση του έργου. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνει όλες τις πηγές εσόδων του έργου (πόρους): τόσο τα 

ποσά των εισφορών που καταβάλλονται από τους δικαιούχους (υποψήφιο και τυχόν συνδικαιούχους), όσο 

και τους πόρους που εισφέρουν τυχόν τρίτα μέρη (συγχρηματοδότες και συνεργαζόμενοι εταίροι). 

Το χρηματοδοτικό σχέδιο και ο αναλυτικός προσωρινός προϋπολογισμός  περιλαμβάνει 15 φύλλα 

εργασίας: 

 χρηματοδοτικό σχέδιο (σύνοψη του προσωρινού προϋπολογισμού)· 

 μέρος A.α) - προσωπικό ανά κατηγορία· 

 μέρος Α.β) - έξοδα ταξιδιού και διαμονής του προσωπικού που εμπλέκεται στην υλοποίηση· 

 μέρος Α.γ) - έξοδα ταξιδιού και διαμονής των ομιλητών· έξοδα ταξιδιού και διαμονής των 

συμμετεχόντων· 

 μέρος A.δ) - έξοδα για γεύματα/αναψυκτικά για το προσωπικό που συμμετέχει στην υλοποίηση, 

καθώς και για τους συμμετέχοντες, τους ομιλητές και τους διερμηνείς· 

 μέρος A.ε) - έξοδα διερμηνείας· 

 μέρος A.στ) - δαπάνες για εξοπλισμό, οικόπεδα και ακίνητα· 

 μέρος- Α.ζ) - δαπάνες για αναλώσιμα και προμήθειες· 

 μέρος Α.η) - δαπάνες για δημοσιεύσεις και εκθέσεις· 

 μέρος Α.θ) - άλλες άμεσες δαπάνες· 

 μέρος Α.ι) - γενικές δαπάνες που επιβαρύνουν την υλοποίηση· 

 εισφορές σε είδος· 

 πίνακας εσόδων (άλλες εισφορές)· 

 υπογραφή· 

 κατηγορία προσωπικού. 

 

Ο προσωρινός προϋπολογισμός είναι αποδεκτός προς για αξιολόγηση μόνον εφόσον: 

 χρησιμοποιείται το τυποποιημένο υπόδειγμα· 

 τα φύλλα είναι συμπληρωμένα σε ευρώ, με λεπτομερή κατανομή των εκτιμώμενων δαπανών του 

έργου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Έντυπο χρηματοοικονομικών στοιχείων 

Παρακαλείστε να υποβάλετε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το 

έργο αυτό, σε περίπτωση που επιλεγεί, και να συμπληρώσετε όλα τα σχετικά πεδία: 

 επωνυμία του δικαιούχου που θα συντονίζει το έργο (πρέπει να είναι ίδια με την αντίστοιχη στο Μέρος 

Α του εντύπου της αίτησης)· 

 επίσημη διεύθυνση του υποψηφίου οργανισμού που θα συντονίζει το έργο· 

 λεπτομερή στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου ή του συνδικαιούχου που έχει 

εξουσιοδοτηθεί να δέχεται πληρωμές (συνήθως πρόκειται για τον υποψήφιο) σε περίπτωση συμφωνίας 

επιχορήγησης με πολλαπλούς δικαιούχους· 

 ημερομηνία και σφραγίδα της τράπεζας Ή τραπεζική δήλωση που να αναφέρει σαφώς τον κωδικό 

IBAN, τον κωδικό BIC και την επωνυμία της τράπεζας. 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Δελτίο νομικής οντότητας 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να παρέχονται χωριστά για τον υποψήφιο και για 

κάθε τυχόν συνδικαιούχο. Αυτό δεν είναι αναγκαίο για συνδεδεμένους εταίρους. Οι πληροφορίες πρέπει να 

περιλαμβάνουν: 

  επωνυμία του υποψηφίου (η πληροφορία αυτή πρέπει να είναι ίδια με την αντίστοιχη στο μέρος Α του 

εντύπου της αίτησης) ή του συνδικαιούχου· 

 επίσημη διεύθυνση του δικαιούχου/ συνδικαιούχου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου (κριτήρια αποκλεισμού και απουσία 

σύγκρουσης συμφερόντων) 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υπογράψουν τη δήλωση για τα κριτήρια αποκλεισμού μόνον εάν η αξία της 

ζητούμενης επιχορήγησης είναι ίση με ή μεγαλύτερη από 60 000 ευρώ Στη δήλωση πρέπει να 

αντικατοπτρίζεται το γεγονός ότι οι υποψήφιοι έχουν σταθερές και επαρκείς πηγές χρηματοδότησης ώστε 

να διατηρήσουν την άσκηση της δραστηριότητάς τους καθόλη τη διάρκεια του έργου και ότι συμφωνούν 

να συμμετέχουν στη χρηματοδότησή του. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 Αποδεικτικό του νομικού καθεστώτος 

Τα έγγραφα που αναφέρονται κατωτέρω απαιτούνται μόνο για τον υποψήφιο και τους συνδικαιούχους· δεν 

απαιτούνται για συνδεδεμένους εταίρους. Η Επιτροπή θα δέχεται μόνον αντίγραφα επίσημων εγγράφων. 

Τα έγγραφα αυτά είναι απαραίτητα για την καταγραφή του δικαιούχου στο λογιστικό σύστημα της 

Επιτροπής, αλλά θα χρησιμοποιηθούν και κατά τον έλεγχο της επιλεξιμότητας του υποψηφίου. 

Το παράρτημα 7 δεν πρέπει να υποβληθεί εάν ο υποψήφιος είναι δημόσιος οργανισμός (π.χ. υπουργείο, 

τοπική, περιφερειακή, εθνική ή ομοσπονδιακή κυβερνητική αρχή, δήμος ή άλλος δημόσιος οργανισμός) ή 

πανεπιστήμιο. Ωστόσο, οι εν λόγω φορείς πρέπει να είναι έτοιμοι να παράσχουν σχετική τεκμηρίωση στην 

Επιτροπή κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

Ανάλογα με το νομικό καθεστώς του υποψηφίου οργανισμού, η σχετική τεκμηρίωση μπορεί να 

περιλαμβάνει: 

Για ιδιωτικούς φορείς: 

1. καταστατικό του οργανισμού· 

2. απόδειξη νόμιμης καταχώρησης του οργανισμού: αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου 

(π.χ. Επίσημης Εφημερίδας, μητρώου εταιριών, κ.λπ.) στο οποίο να αναγράφεται η επωνυμία του 

οργανισμού και η διεύθυνση της έδρας του, καθώς και ο αριθμός καταχώρησης που έχει δοθεί 

από τις εθνικές αρχές· 

3. αντίγραφο του αποδεικτικού εγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ (φόρου προστιθέμενης αξίας), εφόσον 

υπάρχει και εφόσον ο αριθμός του ΦΠΑ δεν εμφανίζεται στα επίσημα έγγραφα που απαριθμούνται 

ανωτέρω. 

Για δημόσιους φορείς: 

  1.  αντίγραφο του ψηφίσματος, νόμου, διατάγματος ή απόφασης ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου 

εγγράφου που πιστοποιεί τη σύσταση του οργανισμού· 

  2.  καταστατικό του οργανισμού, ανάλογα με την περίπτωση· 
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  3. εάν ο οργανισμός έχει αριθμό ΦΠΑ, αντίγραφο του αποδεικτικού εγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Αξιολόγηση οικονομικής επάρκειας 

Εάν η συνολική ζητούμενη επιχορήγηση είναι μικρότερη από 60 000 ευρώ, ο υποψήφιος 

συντάσσει απλώς υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την οικονομική του επάρκεια προς υλοποίηση του 

έργου. 

Εάν η συνολική ζητούμενη επιχορήγηση είναι ίση με ή μεγαλύτερη από 60 000 ευρώ, ο 

υποψήφιος πρέπει να υποβάλει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό και/ή λογαριασμό 

αποτελεσμάτων χρήσης) για το λήξαν οικονομικό έτος, από όπου να προκύπτει η οικονομική 

επάρκειά του. Για νεοσυσταθέντες οργανισμούς, τα ανωτέρω έγγραφα είναι δυνατό να 

αντικατασταθούν από επιχειρηματικό σχέδιο.  

Το παράρτημα 8 δεν πρέπει να υποβληθεί εάν ο υποψήφιος είναι δημόσιος οργανισμός (π.χ. 

υπουργείο, τοπική, περιφερειακή, εθνική ή ομοσπονδιακή κυβερνητική αρχή, δήμος ή άλλος 

δημόσιος οργανισμός) ή πανεπιστήμιο. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. Αξιολόγηση επιχειρησιακής ικανότητας 

Παρακαλείστε να υποβάλετε στοιχεία σχετικά με τα έργα που έχετε φέρει εις πέρας στο 

παρελθόν. Εάν τα έχετε ήδη απαριθμήσει στο μέρος Β.3 του εντύπου της αίτησης επιχορήγησης, 

μπορείτε εδώ να προσθέσετε τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη συμπληρωματική πληροφορία. 

Εάν η συνολική ζητούμενη επιχορήγηση είναι μικρότερη από 60 000 ευρώ, ο υποψήφιος 

συντάσσει απλώς υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την οικονομική του ικανότητα προς υλοποίηση 

του έργου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Μισθολογικές κλίμακες του προσωπικού 

Οι μισθολογικές κλίμακες του προσωπικού μπορούν να γνωστοποιούνται π.χ. υπό μορφήν καταστάσεων 

μισθοδοσίας. 

Οι ημερήσιες αποδοχές του προσωπικού σας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις ανώτατες επιλέξιμες ημερήσιες 

τιμές για δαπάνες προσωπικού. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Έντυπο δήλωσης εταίρου (-ων) 

Εφόσον συντρέχει λόγος, παραθέστε επιστολές προθέσεων των οργανισμών-εταίρων που 

πιστοποιούν τη συμμετοχή τους στο έργο. Αν ο (οι) εταίρος (-οι) σας είναι συνδικαιούχος (-οι) 

(2.3.1) και πρόκειται να επιβαρυνθεί (-ούν) με δαπάνες (που αναφέρονται στον προϋπολογισμό 

σας), επισυνάψτε επίσης αντίγραφα των παραρτημάτων 6 και 7. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Ρητή δέσμευση του υποψηφίου να αναλάβει ευθύνη για 

χρηματοδότηση 

Εφόσον συντρέχει λόγος, παρακαλούμε να παράσχετε ρητή δέσμευση ανάληψης ευθύνης για 

χρηματοδότηση εάν τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη δεν είναι σε θέση να παράσχουν 

χρηματοδότηση. Το έγγραφο αυτό μπορεί να λάβει τη μορφή δήλωσης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13. Βεβαίωση ΦΠΑ 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.programmaleonardo.net%2Fllp%2Fdownload.asp%3FDF%3DMaximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf%26Ipath%3D1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.programmaleonardo.net%2Fllp%2Fdownload.asp%3FDF%3DMaximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf%26Ipath%3D1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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Παρακαλείστε να επισυνάψετε επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί τον αριθμό ΦΠΑ σας ή, κατά περίπτωση, 

βεβαίωση απαλλαγής από ΦΠΑ. Από το 2014 το εν λόγω έγγραφο πρέπει να υποβάλλεται μόνο ως 

δικαιολογητικό των εγγράφων του Παραρτήματος 5. 

5. Επιλεξιμότητα των δαπανών — τι είδους δαπάνες 
γίνονται δεκτές 

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες οι οποίες πραγματικά βαρύνουν τον δικαιούχο επιχορήγησης και πληρούν τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

 πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του έργου ή του προγράμματος εργασίας, με εξαίρεση 

τις δαπάνες που αφορούν τελικές εκθέσεις και βεβαιώσεις λογιστικού ελέγχου. 

Σημειωτέον ότι η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών αρχίζει όπως ορίζεται στη συμφωνία 

επιχορήγησης ή στην απόφαση επιχορήγησης. 

Εάν ένας δικαιούχος μπορεί να αποδείξει την ανάγκη έναρξης του έργου πριν από την 

υπογραφή της συμφωνίας, οι δαπάνες μπορούν να εγκριθούν πριν από τη παροχή της 

επιχορήγησης. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η περίοδος επιλεξιμότητας να αρχίζει πριν από 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης (βλ. τμήμα 4.3.2.1 ανωτέρω)· 

 περιλαμβάνονται στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό (παράρτημα ΙΙΙ) του έργου ή του 

προγράμματος εργασίας· 

 πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι και είναι 

αναγκαίες για την υλοποίησή του· 

 είναι ταυτοποιήσιμες και επαληθεύσιμες, ιδίως με την εγγραφή τους στα λογιστικά βιβλία του 

δικαιούχου και προσδιορίζονται σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα της χώρας στην οποία 

είναι εγκατεστημένος ο δικαιούχος και σύμφωνα με τις συνήθεις λογιστικές πρακτικές του 

δικαιούχου· 

 συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας φορολογικής και κοινωνικής 

νομοθεσίας· 

 είναι εύλογες, δικαιολογημένες και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης, ιδίως σε ό,τι αφορά την οικονομία και την απόδοση. 

Οι εσωτερικές λογιστικές και ελεγκτικές διαδικασίες του δικαιούχου πρέπει να επιτρέπουν την άμεση 

αντιπαραβολή των εξόδων και των εσόδων που δηλώνονται για την εκδήλωση / το έργο με τις 

αντίστοιχες λογιστικές καταχωρίσεις και παραστατικά έγγραφα. 

5.1. Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες 

Οι ακόλουθες άμεσες δαπάνες είναι επιλέξιμες, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια που 

αναφέρονται στο τμήμα 5 ανωτέρω. 

Οι άμεσες επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν το έργο/ το πρόγραμμα εργασίας είναι οι δαπάνες εκείνες 

οι οποίες, τηρουμένων των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, αναγνωρίζονται ως ειδικές δαπάνες που 
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συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου ή του προγράμματος εργασίας και οι οποίες μπορούν 

επομένως να καταλογιστούν άμεσα στο έργο ή το πρόγραμμα εργασίας, όπως: 

- οι δαπάνες προσωπικού που απασχολείται από τον δικαιούχο (στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας 

ή ισοδύναμης πράξης διορισμού) και είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση του έργου· σε 

αυτές περιλαμβάνονται οι πραγματικοί μισθοί στους οποίους προστίθενται οι εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης και άλλες νομοθετικά προβλεπόμενες δαπάνες που περιλαμβάνονται 

στις αποδοχές, υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες είναι σύμφωνες με τη συνήθη μισθολογική 

πολιτική του δικαιούχου· στις δαπάνες αυτές επιτρέπεται να περιλαμβάνονται επίσης 

πρόσθετες αμοιβές, καθώς και πληρωμές με βάση συμπληρωματικές συμβάσεις, ανεξαρτήτως 

της φύσης των συμβάσεων αυτών, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται με συνεκτικό τρόπο 

όποτε απαιτείται το ίδιο είδος εργασίας ή τεχνογνωσίας, ανεξαρτήτως της πηγής 

χρηματοδότησης που χρησιμοποιήθηκε. 

Οι δαπάνες για τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται βάσει σύμβασης με τον δικαιούχο, 

διαφορετικής από τη σύμβαση εργασίας, επιτρέπεται να εξομοιωθούν με τις εν λόγω δαπάνες 

προσωπικού, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

(i) το φυσικό πρόσωπο εργάζεται υπό τις οδηγίες του δικαιούχου και, εάν δεν έχει 

συμφωνηθεί διαφορετικά με τον δικαιούχο, απασχολείται στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου· 

(ii) το προϊόν της εργασίας ανήκει στον δικαιούχο· και 

(iii)  το κόστος δεν διαφέρει σημαντικά από το κόστος του προσωπικού που εκτελεί 

παρόμοια καθήκοντα βάσει σύμβασης εργασίας με τον δικαιούχο· 

- οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των εθνικών δημόσιων υπηρεσιών, στον βαθμό που 

σχετίζονται με τις δαπάνες δραστηριοτήτων τις οποίες η οικεία δημόσια αρχή δεν θα 

διεκπεραίωνε εάν δεν είχε αναληφθεί το συγκεκριμένο σχέδιο· 

- τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής (για συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εναρκτήριων 

συναντήσεων, αν λαμβάνουν χώρα, συνεδρίων κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες 

αυτές είναι σύμφωνες με τις συνήθεις πρακτικές του δικαιούχου και δεν υπερβαίνουν τις 

εκάστοτε μοναδιαίες δαπάνες που προτείνει η Επιτροπή· 

- το κόστος απόσβεσης του εξοπλισμού (καινούργιου ή μεταχειρισμένου): μόνο το ποσοστό 

απόσβεσης του εξοπλισμού που αντιστοιχεί στη διάρκεια της εκδήλωσης/ του έργου και στο 

ποσοστό πραγματικής χρησιμοποίησης για τους σκοπούς του έργου μπορεί να ληφθεί υπόψη 

από την Επιτροπή·  οι δαπάνες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή άλλων 

περιουσιακών στοιχείων είναι επίσης επιλέξιμες, υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές 

δεν υπερβαίνουν τις δαπάνες απόσβεσης παρόμοιου εξοπλισμού ή παγίων και δεν 

περιλαμβάνουν χρηματοπιστωτική επιβάρυνση. 

Κατ’ εξαίρεση, οι ειδικοί όροι (βλ. υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης) είναι δυνατόν να 

προβλέπουν επιστροφή του συνολικού κόστους αγοράς εξοπλισμού, εφόσον αυτό 

δικαιολογείται από τη φύση του έργου και το πλαίσιο χρησιμοποίησης του εξοπλισμού ή του 

πάγιου στοιχείου· 

- οι δαπάνες για αναλώσιμα και προμήθειες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αναγνωρίσιμες και 

ότι καταλογίζονται στο συγκεκριμένο έργο· 
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- οι δαπάνες που απορρέουν άμεσα από απαιτήσεις οι οποίες συνδέονται με την υλοποίηση της 

δράσης (διάδοση πληροφοριών, ειδική αξιολόγηση του έργου, μεταφράσεις, αναπαραγωγή 

εγγράφων). 

Για λοιπές διατάξεις και πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευθείτε το άρθρο II.19.2 του υποδείγματος 

συμφωνίας επιχορήγησης. 

5.2. Επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες (γενικά έξοδα)   

Έμμεσες δαπάνες του έργου είναι οι δαπάνες οι οποίες δεν είναι ειδικές δαπάνες που συνδέονται 

άμεσα με την υλοποίηση του έργου και κατά συνέπεια δεν δύνανται να καταλογιστούν άμεσα σε αυτό. 

Δεν περιλαμβάνουν δαπάνες που μπορούν να χαρακτηριστούν ή έχουν δηλωθεί ως επιλέξιμες άμεσες 

δαπάνες. 

Ένα κατ’ αποκοπήν ποσό μέχρι ποσοστού 7 % των συνολικών επιλέξιμων άμεσων δαπανών του έργου 

είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση ως έμμεσες δαπάνες. Αυτό αντιπροσωπεύει τις γενικές διοικητικές 

δαπάνες του δικαιούχου που είναι καταλογιστέες στο έργο. 

Οι έμμεσες δαπάνες δεν μπορούν να περιλαμβάνουν δαπάνες που εγγράφονται σε άλλο τίτλο του 

προϋπολογισμού. 

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι, στην περίπτωση οργανισμών που δέχονται επιχορήγηση 

λειτουργίας, οι έμμεσες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων που 

παρέχονται για ειδικά έργα. 

5.3. Μη επιλέξιμες δαπάνες 

Ο παρακάτω κατάλογος είναι ένας ελάχιστος κατάλογος αναφοράς και πρέπει να τηρείται πλήρως, 

εκτός εάν ορίζει άλλως η βασική πράξη. 

– απόδοση κεφαλαίου· 

– χρέος και έξοδα εξυπηρέτησης χρέους· 

– προβλέψεις για ζημίες ή χρέη· 

– δαπάνες από μεταβιβάσεις της Επιτροπής που χρεώνονται από την τράπεζα δικαιούχου· 

– χρεωστικοί τόκοι· 

– επισφαλείς απαιτήσεις· 

– συναλλαγματικές απώλειες· 

– δαπάνες που δηλώνονται από τον δικαιούχο στο πλαίσιο άλλου έργου που έχει λάβει 

επιχορήγηση χρηματοδοτούμενη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των 

επιχορηγήσεων που παρέχονται από κράτος μέλος αλλά χρηματοδοτούνται από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ και των επιχορηγήσεων που παρέχονται από άλλους φορείς πλην της 

Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ)· ειδικότερα, οι έμμεσες δαπάνες δεν 
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είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο επιχορήγησης για έργο η οποία παρέχεται 

σε δικαιούχο που λαμβάνει ήδη επιχορήγηση λειτουργίας η οποία χρηματοδοτείται από τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης κατά τη διάρκεια της οικείας περιόδου· 

- εκπεστέος ΦΠΑ· 

– συνεισφορές σε είδος· 

– υπερβολικές ή αλόγιστες δαπάνες· 

– έξοδα ταξιδιού και διαμονής για τους υπαλλήλους της ΕΕ. 

6. Λεπτομερείς κανόνες για τις επιλέξιμες δαπάνες 

Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή των κανόνων επιλεξιμότητας για κάθε κατηγορία δαπανών που μπορείτε 

να εγγράψετε στον προϋπολογισμό του έργου. Βεβαιωθείτε ότι οι δαπάνες σας που ζητάτε να επιστραφούν 

συμμορφώνονται με τους κανόνες αυτούς, διαφορετικά μπορεί να απορριφθούν από την Επιτροπή. 

 

6.1. Άμεσες επιλέξιμες δαπάνες — χρηματοδοτικό σχέδιο και αναλυτικός 
προσωρινός προϋπολογισμός 

6.1.1. Δαπάνες προσωπικού (Μέρος A.α) 

6.1.1.1 Γενικές αρχές 

Για να διασφαλιστεί η επιτυχής εκτέλεση των καθηκόντων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του 

έργου, πρέπει να διατεθούν στο έργο οι κατάλληλοι ανθρώπινοι πόροι. 

Οι δαπάνες προσωπικού καταλογίζονται για τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης στο έργο. Οι δαπάνες 

υπολογίζονται με βάση τις πραγματικές ακαθάριστες αποδοχές (μισθός ή ημερομίσθιο) συν τις 

υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τις λοιπές νόμιμες δαπάνες που εντάσσονται στις 

αποδοχές. Ο χρόνος που αναλώνει κάθε μέλος του προσωπικού του έργου για το έργο καταγράφεται 

τακτικά με υπογεγραμμένες καταστάσεις ελέγχου του χρόνου εργασίας ή ισοδύναμο σύστημα καταγραφής 

χρόνου που έχει θεσπίσει και πιστοποιήσει ο  εργοδότης. 

Τα επίπεδα μισθών πρέπει να είναι εύλογα και να συνάδουν προς τη συνήθη μισθολογική πολιτική του 

δικαιούχου. Οι ημερήσιες αποδοχές του προσωπικού σας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις ανώτατες 

επιλέξιμες ημερήσιες τιμές για δαπάνες προσωπικού. 

Οι αποδοχές (αμοιβές) του έκτακτου ή συμβασιούχου προσωπικού μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία 

αυτή, αν το ενδιαφερόμενο άτομο εργάζεται για τον δικαιούχο και/ή συνδικαιούχο με σύμβαση ή ατομική 

σύμβαση υπεργολαβίας βάσει της οποίας το ενδιαφερόμενο άτομο συνδέεται ρητά με το έργο, εφόσον η 

πρακτική αυτή είναι σύμφωνη με τη σχετική εθνική νομοθεσία. 

Κατά τη συμπλήρωση των δαπανών προσωπικού στο χρηματοδοτικό σχέδιο και αναλυτικό 
προσωρινό προϋπολογισμό, οφείλετε να δηλώσετε τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

- το όνομα του μέλους του προσωπικού του έργου (εάν είναι γνωστό), 

- την ιδιότητά του/της σε σχέση με το έργο, 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.programmaleonardo.net%2Fllp%2Fdownload.asp%3FDF%3DMaximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf%26Ipath%3D1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.programmaleonardo.net%2Fllp%2Fdownload.asp%3FDF%3DMaximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf%26Ipath%3D1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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- το εργασιακό καθεστώς του μέλους του προσωπικού: εάν προσλαμβάνεται ειδικά για 

το έργο ή εάν ήδη απασχολείται από τον οργανισμό, εάν αυτοαπασχολείται, εάν 

εργάζεται με καθεστώς μερικής ή πλήρους απασχόλησης στο έργο κ.ο.κ. 

6.1.1.2 Δαπάνες για μόνιμο προσωπικό που προέρχεται από οργανισμό του δημόσιου τομέα 

Το τμήμα αυτό αναφέρεται στις δαπάνες για μόνιμο προσωπικό οργανισμού του δημόσιου τομέα. Δεν 

εφαρμόζεται σε δαπάνες προσωπικού πανεπιστημίων, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους. 

Οι δαπάνες μισθοδοσίας του μόνιμου προσωπικού ενός οργανισμού του δημόσιου τομέα επιτρέπεται να 

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της επιχορήγησης μόνο στον βαθμό που σχετίζονται με δραστηριότητες 

εκτέλεσης του έργου τις οποίες ο δημόσιος οργανισμός δεν θα διεκπεραίωνε εάν δεν είχε αναλάβει το 

συγκεκριμένο έργο. Οι εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να αντιπροσωπεύουν ένα πρόσθετο κόστος για τον 

οργανισμό. 

Δαπάνες μισθοδοσίας του μόνιμου προσωπικού του οργανισμού του δημόσιου τομέα είναι επιλέξιμες για 

χρηματοδότηση μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Αμοιβή για υπερωρίες 

Μόνο η αποζημίωση σε μετρητά για υπερωρίες/πρόσθετη ωριαία αμοιβή που καταβάλλονται για το μόνιμο 

προσωπικό οργανισμού του δημόσιου τομέα μπορεί να θεωρείται επιλέξιμη, υπό την προϋπόθεση ότι το 

μέλος του προσωπικού έχει αποσπαστεί/ διατεθεί για το έργο σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διατάξεις. 

Κατά τη συμπλήρωση της κατηγορίας αυτής δαπανών προσωπικού στο χρηματοδοτικό σχέδιο και 

αναλυτικό προσωρινό προϋπολογισμό, οφείλετε να δηλώσετε τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

- τη λέξη-κλειδί «overtime» (υπερωρίες)· 

- το ονοματεπώνυμο του εργαζομένου· 

- το σύνολο των υπερωριών που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που 

σχετίζονται με το έργο· 

- την τιμή μονάδας (ποσό ωριαίας αμοιβής). Η τιμή μονάδας για τις υπερωρίες 

υπολογίζεται με βάση τη συνολική αμοιβή για το κανονικό ωράριο εργασίας συν την 

αποζημίωση μετρητοίς για την υπερωριακή εργασία· το άθροισμα διαιρείται δια του 

συνολικού αριθμού των ωρών εργασίας (ώρες κανονικής εργασίας + ώρες 

υπερωριακής εργασίας). 

β) Δαπάνες για την αντικατάσταση του μέλους του προσωπικού ως προς την εκτέλεση των συνήθων 

καθηκόντων του 

Οι δαπάνες του μόνιμου προσωπικού ενός οργανισμού του δημόσιου τομέα μπορούν να θεωρηθούν 

πλήρως επιλέξιμες προς χρηματοδότηση υπό τον όρο ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποσπαστεί/ διατεθεί, 

σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διατάξεις, για την εκτέλεση καθηκόντων τα οποία συνδέονται ειδικά με 

την υλοποίηση του έργου, και  υπό τον όρο ότι ένα άλλο άτομο έχει προσληφθεί ειδικά για να 

αντικαταστήσει τον ενδιαφερόμενο στα συνήθη καθήκοντά του για τη διάρκεια του έργου. 

Κατά τη συμπλήρωση της κατηγορίας αυτής δαπανών προσωπικού στον προσωρινό προϋπολογισμό, 
οφείλετε να δηλώσετε τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

- τη λέξη-κλειδί «replaced» (αντικατάσταση)· 

- το ονοματεπώνυμο του εργαζομένου· 

- την ιδιότητά του/της σε σχέση με το έργο. 
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γ) Δαπάνες για λοιπό μόνιμο προσωπικό οργανισμού του δημόσιου τομέα 

Πλην των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις κατηγορίες α) και β), οι δαπάνες του μόνιμου προσωπικού 

δημόσιου οργανισμού θεωρούνται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση εντός των ορίων του ποσού που 

απαιτείται για τη συγχρηματοδότηση του έργου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το συνολικό κόστος του 

μόνιμου προσωπικού οργανισμών του δημοσίου τομέα να υπερβαίνει  το σύνολο της συγχρηματοδότησης 

από τον υποψήφιο, τους συνεργαζόμενους εταίρους και τα τρίτα μέρη. Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι το 

ανώτατο αυτό όριο τηρείται πριν από τη χορήγηση της επιχορήγησης και μπορεί να μειώσει αναλόγως το 

αντίστοιχο κόστος. 

Κατά τη συμπλήρωση της κατηγορίας αυτής δαπανών προσωπικού στον προσωρινό προϋπολογισμό, 
οφείλετε να δηλώσετε τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

- τις λέξεις-κλειδιά «covered by co-financing» (καλύπτεται από συγχρηματοδότηση)· 

- το ονοματεπώνυμο του εργαζομένου· 

- την ιδιότητά του/της σε σχέση με το έργο. 

Σημειώστε ότι, αν δεν διευκρινίζεται στο χρηματοδοτικό σχέδιο και τον αναλυτικό προσωρινό 

προϋπολογισμό σε ποια από τις περιπτώσεις α), β) ή γ) εμπίπτουν οι δαπάνες του μόνιμου  προσωπικού 

του οργανισμού του δημόσιου τομέα, θα θεωρείται αυτομάτως ότι εμπίπτουν στην περίπτωση γ). 

6.1.2. Ταξίδια (Μέρος Α.β και A.γ) και γεύματα (A.δ) 

Μόνον τα έξοδα ταξιδιού που συνδέονται άμεσα με το έργο και αφορούν συγκεκριμένες και σαφώς 

αναγνωρίσιμες εκδηλώσεις είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από ΕΕ. Τυχόν ταξίδια προς προορισμούς 

διαφορετικούς από εκείνους όπου ευρίσκονται ο υποψήφιος και οι συνδικαιούχοι πρέπει να αποδεικνύεται 

ότι σχετίζονται με το έργο. Τα έξοδα ταξιδιού πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις συνήθεις σας πρακτικές 

για τα έξοδα ταξιδιού και να μην υπερβαίνουν τις μοναδιαίες δαπάνες που προτείνει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα φθηνότερα μέσα μεταφοράς, πρέπει δε να καταβάλλεται 

κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να χρησιμοποιούνται οι οικονομικότεροι ναύλοι. 

Επιστροφή δαπανών με βάση τις μοναδιαίες δαπάνες 

Οι δικαιούχοι μπορούν να εφαρμόζουν το καθορισμένο κατ’ αποκοπήν ποσό ανά ημέρα, το οποίο ορίζεται 

στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων, για δαπάνες που αφορούν τη διαμονή και τα γεύματα/αναψυκτικά. 

Το καθορισμένο κατ’ αποκοπήν ποσό ανά ημέρα βασίζεται στην κλίμακα επιστροφής των εξόδων 

διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης για τα επαγγελματικά ταξίδια του προσωπικού της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Για τα σεμινάρια που διαρκούν μισή ημέρα εφαρμόζεται το 50% του ημερήσιου συντελεστή. 

Οι  μοναδιαίες δαπάνες καταβάλλονται συνήθως απευθείας στους συμμετέχοντες. 

 

Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο καταχρήσεων, η Επιτροπή αποθαρρύνει ρητά τη χρήση 

οποιουδήποτε άλλου συστήματος επιστροφής δαπανών διαβίωσης. Εάν, ωστόσο, είναι δυνατό να 

αποδειχθεί ότι ένα τέτοιο σύστημα είχε τεθεί επίσημα σε εφαρμογή πριν από τη χορήγηση της 

επιχορήγησης, θα μπορεί να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται, εντός των ορίων που καθορίζονται ανά 

χώρα στον οδηγό της Επιτροπής
7
. Η πληρωμή μετρητοίς πρέπει να αποφεύγεται (αντ’ αυτής πρέπει να 

                                                 
7
  http://ec.europa.eu/competition/calls/2014_judges/annex14_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm
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χρησιμοποιούνται τραπεζικά εμβάσματα), εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί, μέσω λογιστικών εγγράφων, ότι 

η εν λόγω πληρωμή καταγράφεται στους επίσημους λογαριασμούς του δικαιούχου της επιχορήγησης. 

Επιστροφή δαπανών με βάση τις πραγματικές δαπάνες 

Οι δαπάνες διαβίωσης (διαμονή, γεύματα, τοπικές μετακινήσεις γύρω από την επισκεπτόμενη περιοχή και 

διάφορα έξοδα) είναι επιλέξιμες για επιστροφή μόνον μέχρι το πραγματικό ποσό που δαπανάται. Ως εκ 

τούτου, είναι πολύ σημαντικό να φυλάσσετε όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία θα μπορούσαν να 

ζητηθούν από την Επιτροπή πριν από την καταβολή της τελικής πληρωμής. Για να θεωρούνται επιλέξιμες 

για επιστροφή, οι δαπάνες πρέπει να είναι εύλογες, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών τιμών, και 

αποκλειστικά συνδεόμενες με το έργο. Εάν προσφέρονται στους συμμετέχοντες γεύματα από κοινού (π.χ. 

πρωινό σε ξενοδοχεία, γεύματα, δείπνα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων), η ημερήσια αποζημίωση για 

γεύματα θα θεωρείται μη επιλέξιμη ή θα αφαιρείται από τις πραγματοποιούμενες δαπάνες. 

Όλα τα έξοδα ταξιδιού που γίνονται εκτός των χωρών που είναι επιλέξιμες να συμμετάσχουν στην 

παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα απορρίπτονται. 

Κατά τη συμπλήρωση του τμήματος περί εξόδων ταξιδιού στο χρηματοδοτικό σχέδιο και τον 
αναλυτικό προσωρινό προϋπολογισμό, πρέπει να αναφέρετε τους τόπους έναρξης και τερματισμού του 

ταξιδιού, τον αριθμό και, εάν είναι ήδη γνωστή, την ταυτότητα ή την εθνικότητα των προσώπων που 

ταξιδεύουν, τον λόγο του ταξιδιού (π.χ. «δεύτερη συνεδρίαση για το έργο», «επίσκεψη μελέτης», κ.λπ.)· ο 

υπολογισμός πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας την κατάλληλη τιμή αναφοράς (τιμή αγοράς ή μοναδιαίες 

δαπάνες). 

Κατά τη συμπλήρωση του τμήματος περί εξόδων διαβίωσης στο χρηματοδοτικό σχέδιο και τον 

αναλυτικό προσωρινό προϋπολογισμό, πρέπει να αναφέρετε - σε λογική ακολουθία προς τα έξοδα 

ταξιδιού - τον τόπο ταξιδιού, τον αριθμό και, εάν είναι ήδη γνωστά, τα ονόματα των προσώπων που 

λαμβάνουν επίδομα διαβίωσης και το λόγο του ταξιδιού (π.χ. «δεύτερη συνεδρίαση για το έργο», 

«επίσκεψη μελέτης», κ.λπ.). 

Τα έξοδα ταξιδιού και διαβίωσης των συμμετεχόντων, των ομιλητών και των διερμηνέων πρέπει να 

περιλαμβάνονται στο Μέρος A.γ. 

6.1.3. Δαπάνες διερμηνέων και ομιλητών (Μέρος A.ε) 

Οι δαπάνες διερμηνέων και ομιλητών πρέπει να καταγράφονται ανά άτομο. Τα δικαιολογητικά για τις εν 

λόγω δαπάνες πρέπει να υποβάλλονται στο τέλος του έργου, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων που 

αναφέρουν επακριβώς τις δεδουλευμένες ώρες και τα ποσά που έχουν καταβληθεί. 

6.1.4. Εξοπλισμός (Μέρος Α.στ) 

6.1.4.1 Εξοπλισμός (καινούργιος ή μεταχειρισμένος) 

Το κόστος απόσβεσης προϋπάρχοντος εξοπλισμού θεωρείται κατ’ αρχήν τμήμα των έμμεσων δαπανών 

του έργου. Ωστόσο, εάν ο υποψήφιος ή συνδικαιούχος αγόρασε τον εξοπλισμό (πληροφορικής, 

οπτικοακουστικών μέσων, κτλ.) ειδικά για το έργο, μπορεί να τον καταλογίσει στις άμεσες δαπάνες 

τηρώντας όμως τους ακόλουθους κανόνες: 

- να συγκρίνει τις τιμές των διαφόρων προμηθευτών για την οικονομικότερη προσφορά 

(λαμβάνοντας υπόψη τιμές και ποιότητα)· 

- να χρεώνει μόνο τις δαπάνες για τον εξοπλισμό που αγοράστηκε ή ενοικιάστηκε κατά τη διάρκεια 
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της περιόδου επιλεξιμότητας, σε τιμές που αντικατοπτρίζουν τον βαθμό και τη διάρκεια της 

χρήσης εντός της εν λόγω περιόδου· 

- να λαμβάνει υπόψη ότι μόνο το κόστος που αποσβέστηκε βάσει των εθνικών κανόνων περί 

αποσβέσεων θα θεωρείται επιλέξιμο για χρηματοδότηση· 

- να εγγράφει τον εξοπλισμό που αγοράζεται στον οργανισμό στον οποίο έχει εγκατασταθεί και να 

εξασφαλίζει ότι φέρει αριθμό απογραφής. 

 

Κατά τη συμπλήρωση των δαπανών εξοπλισμού στο χρηματοδοτικό σχέδιο και 

τον αναλυτικό προσωρινό προϋπολογισμό, οφείλετε να δηλώσετε το είδος του 

εξοπλισμού που πρόκειται να αγοραστεί και την πλήρη τιμή της αγοράς. 

Μπορείτε, ωστόσο, να χρεώνετε μόνον την απομειωμένη αξία του εξοπλισμού 

στο έργο. Πρέπει επίσης να εμφαίνεται η άμεση σχέση με την εκτέλεση του 

έργου. Εάν η αγορά υλικού (hardware) κοστίζει περισσότερο από 1.000 ευρώ η 

μονάδα, παρακαλείστε να αναφέρετε τον συντελεστή απόσβεσης. 

Παράδειγμα κανόνων απόσβεσης της ΕΕ: 

Έστω ότι η συνολική αξία της αγοράς εξοπλισμού ανέρχεται σε: 1000 ευρώ 

προβλεπόμενη διάρκεια ζωής: τρία έτη (36 μήνες). 

Η επιτρεπόμενη μηνιαία απόσβεση θα είναι 1000/36 ευρώ = 27,78 ευρώ Διάρκεια 

της επιλεξιμότητας των δαπανών με βάση τη συμφωνία επιχορήγησης: 1/09/2014 

έως 31/08/2016 (24 μήνες) 

Ημερομηνία αγοράς (= ημερομηνία τιμολογίου): 30/03/2015 

Συνεπώς, η περίοδος χρήσης για το έργο δεν θα είναι μεγαλύτερη από 17 μήνες. 

Αν υποτεθεί ότι ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται επί ημισείας βάσεως για το έργο, τότε ο 

συντελεστής χρήσης του θα είναι 50 %. 

Στην περίπτωση αυτή, το συνολικό ποσό που είναι δυνατόν να καταβληθεί 

για απόσβεση στο πλαίσιο της επιχορήγησης θα είναι: 

(27,78 ευρώ x 17 μήνες) x 0,5 = 236,13 ευρώ 

6.1.4.2. Οικόπεδα και ακίνητα 

Οι δαπάνες για αγορά γης και ακινήτων δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση. 

Το κόστος ενοικίασης των χώρων θα θεωρείται κατά κανόνα ως έμμεσο κόστος του έργου. Ωστόσο, εάν η 

ενοικίαση χώρων συνδέεται άμεσα και αποκλειστικά με την υλοποίηση του έργου (π.χ. ενοικίαση αίθουσας 

για ένα συνέδριο), η εν λόγω δαπάνη μπορεί να θεωρηθεί άμεση δαπάνη. 

Κατά την συμπλήρωση των δαπανών για οικόπεδα και ακίνητα στο χρηματοδοτικό σχέδιο και τον 

αναλυτικό προσωρινό προϋπολογισμό, πρέπει να αναφέρετε τη διάρκεια της μίσθωσης (σε μήνες/ημέρες) 

και να υπολογίζετε το κόστος με βάση τη σχετική μοναδιαία δαπάνη. Πρέπει επίσης να εμφαίνεται η άμεση 

σχέση με την εκτέλεση του έργου. 

6.1.5. Αναλώσιμα και προμήθειες (Μέρος Α.ζ) 

Οι δαπάνες για αναλώσιμα και προμήθειες είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, υπό την προϋπόθεση ότι 

είναι αναγνωρίσιμες και ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο. Πρέπει να είναι αναγνωρίσιμες 

ως δαπάνες για αναλώσιμα και προμήθειες στους λογαριασμούς του δικαιούχου. Τα αναλώσιμα και οι 

προμήθειες πρέπει να είναι πραγματικές δαπάνες, απαραίτητες για την παραγωγή εκροών, και να 
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συνδέονται στενά με τις δραστηριότητες του έργου. 

Γενικές προμήθειες γραφείου (στυλό, χαρτί, φάκελοι, κασέτες μελάνης, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές και 

ταχυδρομικές υπηρεσίες, χρόνος σύνδεσης με το Διαδίκτυο, λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ.) 

θεωρούνται έμμεσες δαπάνες. 

Όταν συμπληρώνετε τις δαπάνες για αναλώσιμα και προμήθειες στο χρηματοδοτικό σχέδιο και τον 

αναλυτικό προσωρινό προϋπολογισμό, πρέπει να τις υπολογίζετε με βάση την κατάλληλη μοναδιαία 

δαπάνη (τα κατ’ αποκοπήν ποσά πρέπει να αποφεύγονται). Πρέπει επίσης να εμφαίνεται η άμεση σχέση με 

την εκτέλεση του έργου. 

6.1.6. Λοιπές ενδεχόμενες άμεσες δαπάνες (Μέρος Α.η και Α.θ) 

6.1.6.1. Δαπάνες εκδόσεων και εκθέσεων (Μέρος Α.η) 

Προκειμένου να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την ΕΕ, οι εκδόσεις πρέπει να παράγονται ειδικά 

για το έργο. 

Αν οι δραστηριότητες σχετικά με εκδόσεις, εκθέσεις και τη διάδοση αυτών ανατίθενται σε υπεργολάβους, 

πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες για την υπεργολαβία που ορίζονται στο τμήμα 6.3 κατωτέρω. 

Όταν συμπληρώνετε τις δαπάνες αυτές στο χρηματοδοτικό σχέδιο και τον αναλυτικό προσωρινό 

προϋπολογισμό, οφείλετε να δηλώσετε σαφώς το είδος της έκδοσης ή έκθεσης, τον αριθμό σελίδων και 

των αριθμό των αντιτύπων. Χωριστές καταχωρήσεις πρέπει να περιλαμβάνονται για μεταφράσεις, έξοδα 

επιμέλειας, έξοδα εκτύπωσης κ.λπ. Για τις μεταφράσεις, πρέπει να αναφέρετε επίσης τις γλώσσες προς και 

από τις οποίες μεταφράζετε. 

6.1.6.2. Λοιπές άμεσες δαπάνες (Μέρος Α.θ) 

Σε αυτήν την κατηγορία πρέπει να περιλαμβάνονται ειδικές δαπάνες σχετικές με συνέδρια και σεμινάρια 

που διοργανώνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου. 

Αν οι δραστηριότητες που αφορούν συνέδρια και σεμινάρια ανατίθενται σε υπεργολάβους, πρέπει να 

εφαρμόζονται οι κανόνες για την υπεργολαβία που ορίζονται κατωτέρω. 

Όταν συμπληρώνετε τις δαπάνες αυτές στο χρηματοδοτικό σχέδιο και τον αναλυτικό προσωρινό 

προϋπολογισμό, οφείλετε να πραγματοποιείτε λεπτομερείς υπολογισμούς για τις σχετικές δαπάνες· π.χ. για 

τα έξοδα που συνδέονται με την ενοικίαση χώρου, πρέπει να αναφέρετε τον αριθμό των συμμετεχόντων 

και τον αριθμό των ημερών/ωρών ενοικίασής του. 

6.1.6.3. Δαπάνες που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις άλλες κατηγορίες 

Δαπάνες που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις άλλες κατηγορίες μπορούν να περιληφθούν στην παρούσα 

κατηγορία, αν είναι αναγκαίες για την καλή εκτέλεση των εργασιών που προσδιορίζονται στη συμφωνία. 

Κατά κανόνα οι δαπάνες στο πλαίσιο του τομέα αυτού περιλαμβάνουν: 

- δαπάνες για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (τέλη τραπεζικών εγγυήσεων, τέλη τραπεζικών 

συναλλαγών· αποκλείονται τα ασφάλιστρα έναντι ζημίας λόγω συναλλαγματικής ισοτιμίας)· 

- δαπάνες για υπηρεσίες που συνδέονται με επιλέξιμες δαπάνες· και 

- άλλες δαπάνες που απορρέουν από υποχρεώσεις βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης και οι οποίες 

δεν είναι εγγεγραμμένες σε άλλο τίτλο του προϋπολογισμού (εκθέσεις, μεταφράσεις, 
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πιστοποιητικά ελέγχου, κλπ.). 

6.2. Έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες (γενικές δαπάνες που καταλογίζονται 
στο έργο — Μέρος Α.ι) 

Πρόκειται για δαπάνες οι οποίες συνδέονται με κατηγορίες δαπανών που δεν είναι αναγνωρίσιμες ως 

ειδικές άμεσες δαπάνες. Καλύπτουν εν γένει τις έμμεσες δαπάνες που συνεπάγεται η απασχόληση, 

διαχείριση, εξασφάλιση χώρων και άμεση ή έμμεση υποστήριξη του προσωπικού που απασχολείται στο 

έργο. 

Κατά κανόνα περιλαμβάνουν τα έξοδα διοίκησης και διαχείρισης, την απόσβεση κτιρίων και  υφιστάμενου 

εξοπλισμού, μισθώματα, έξοδα συντήρησης, τηλεπικοινωνίες και ταχυδρομικά τέλη, θέρμανση, ύδρευση, 

ηλεκτρικό ρεύμα ή άλλες μορφές ενέργειας, έπιπλα γραφείου, είδη γραφείου και ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Η κατ’ αποκοπήν χρηματοδότηση για τις έμμεσες δαπάνες (έως το ποσοστό που επιτρέπεται από τη 

συμφωνία επιχορήγησης, και με μέγιστο ποσοστό 7 % του συνόλου των επιλέξιμων άμεσων δαπανών), δεν 

είναι αναγκαίο να υποστηρίζεται από λογιστικά έγγραφα, εκτός εάν αυτά έχουν ζητηθεί ρητά από την 

Επιτροπή. 

Οι οργανισμοί που δέχονται επιχορήγηση λειτουργίας από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν μπορούν να 

συμπεριλάβουν έμμεσες δαπάνες στον προϋπολογισμό του επιχορηγούμενου έργου. 

6.3. Κανόνες υπεργολαβίας 

Για οποιαδήποτε εξωτερική σύμβαση σχετική με την εκτέλεση του έργου, ο δικαιούχος πρέπει να συνάψει 

σύμβαση με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, χωρίς σύγκρουση 

συμφερόντων. 

Για τις συμβάσεις που υπερβαίνουν τα 15 000 ευρώ, ο δικαιούχος πρέπει επίσης να ζητήσει 

ανταγωνιστικές προσφορές από τουλάχιστον τρεις πιθανούς αναδόχους, ώστε να αποδείξει ότι επελέγη η 

πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά. Κατά τη διαδικασία αυτή πρέπει να τηρεί τις αρχές 

της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των δυνητικών αναδόχων και να μεριμνά για την αποφυγή 

συγκρούσεων συμφερόντων. 

Δεν επιτρέπεται να ανατεθούν όλες οι δραστηριότητες του έργου σε υπεργολαβία, διότι κάτι τέτοιο θα 

υπέσκαπτε την ιδέα της σύμπραξης. Για τον λόγο αυτό, ο υποψήφιος δεν μπορεί να αναθέσει σε 

υπεργολάβο τη διαχείριση ή τη γενική διοίκηση του έργου, οι δε συνδικαιούχοι δεν μπορούν να αναθέσουν 

σε υπεργολαβία όλες ή τις περισσότερες από τις δραστηριότητες για τις οποίες είναι υπεύθυνοι. 

Κατά κανόνα, μια συμφωνία υπεργολαβίας πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

- λεπτομερή περιγραφή των υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν καθώς και τη σχέση τους με 

το έργο (είναι σκόπιμο να περιλαμβάνεται ρητή αναφορά στο έργο)· 

- ημερομηνίες έναρξης και λήξης της συμφωνίας· 

- τιμή που πρέπει να καταβληθεί (περιλαμβανομένης κατανομής περιγραφής του κόστους)· 

- προγραμματισμός εργασιών/ στάδια ολοκλήρωσης· 

- ρυθμίσεις πληρωμής (μία ή περισσότερες προκαταβολές, κλιμακωτές πληρωμές, κλπ.)· 

- ρήτρες σχετικές με τη μη εκτέλεση ή την εκπρόθεσμη αποπεράτωση. 

Η Επιτροπή ΔΕΝ είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία υπεργολαβίας μεταξύ του δικαιούχου και 

του υπεργολάβου/ φορέα παροχής υπηρεσιών και δεν φέρει ευθύνη έναντι κανενός από τα συμβαλλόμενα 
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μέρη στο πλαίσιο της συμφωνίας υπεργολαβίας. Ως εκ τούτου, ο δικαιούχος, διατηρεί την αποκλειστική 

ευθύνη για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της. Ο δικαιούχος 

οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε ο υπεργολάβος/ φορέας παροχής υπηρεσιών να 

παραιτείται από τη διεκδίκηση παντός δικαιώματος έναντι της Επιτροπής δυνάμει παρόμοιας συμφωνίας. 

6.4. Συνεισφορές σε είδος 

Οι συνεισφορές σε είδος αφορούν μη χρηματικές εισροές, όπως: 

- δωρεές πρώτων υλών (δηλ. χαρτιού και μελάνης για τις εκδόσεις)· 

- μη αμειβόμενη εθελοντική εργασία από ιδιώτη ή εταιρεία. 

Οι συνεισφορές σε είδος δεν πρέπει να υπολογίζονται ως πραγματικές δαπάνες του έργου και δεν 

αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες. Ωστόσο, εάν προβλέπεται στον προϋπολογισμό με σκοπό τη συμβολή στη 

δέουσα υλοποίηση του έργου, ο δικαιούχος δεσμεύεται να τις εξασφαλίσει.  

 

Οι συνεισφορές σε είδος θα ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή κατά την εκτίμηση των 

δραστηριοτήτων και του βαθμού δέσμευσης και ανάληψης υποχρεώσεων εκ μέρους του υποψηφίου 

και των οργανισμών-εταίρων. 

7. Προετοιμασία των αναγκαίων εγγράφων 

Συμπληρώστε όλα τα σχετικά μέρη του εντύπου της αίτησης και τα παραρτήματα και ταξινομήστε, έτσι 

ώστε να μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι η αίτησή σας είναι πλήρης. 

Όταν όλα τα έγγραφα είναι έτοιμα, σαρώστε τα και αποθηκεύστε τα σε ηλεκτρονικό μέσο (κλειδί USB 

ή CD). Αποθηκεύστε τα ηλεκτρονικά αρχεία στην αρχική τους μορφή (Excel, Word κ.λπ.) όπου αυτό 

είναι δυνατόν (εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτείται υπογραφή). 

7.1. Τροποποίηση της αίτησης 

Αν θέλετε να τροποποιήσετε την αίτησή σας ή ένα συνημμένο, μπορείτε να το κάνετε μόνον εάν δεν έχει 

εκπνεύσει η προθεσμία της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Πρέπει να κάνετε τις τροποποιήσεις στο 

έντυπο αίτησης ή στα σχετικά έγγραφα και να μας τα αποστείλετε πριν από τη λήξη της προθεσμίας 

της πρόσκλησης. 

Αφού κάνετε τις απαιτούμενες  τροποποιήσεις, επισυνάψτε εκ νέου ΟΛΑ  τα ζητούμενα έγγραφα στο νέο 

έντυπο αίτησης και αποθηκεύστε τα τροποποιημένα έγγραφα, μαζί με αντίγραφα των μη 

τροποποιημένων παραρτημάτων, σε ηλεκτρονικό μέσο (κλειδί USB ή CD). 

ΜΟΝΟΝ η πλέον πρόσφατη εκδοχή του εντύπου αίτησης και των συνημμένων της θα θεωρηθεί 
έγκυρη και θα αξιολογηθεί. Εάν τα σχετικά έγγραφα δεν επισυναφθούν σε αυτήν την πλέον πρόσφατη 

εκδοχή, δεν θα αξιολογηθούν - οι προηγούμενες εκδοχές δεν θα ληφθούν υπόψη προς αξιολόγηση.  

 

ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ. 

Καμία παράταση της προθεσμίας δεν θα δοθεί. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας θα θεωρηθούν μη επιλέξιμες. 

 

8. Διαδικασία επιλογής 

Η αίτησή σας θα περάσει από διάφορα στάδια επιλογής και αξιολόγησης. Πρώτον, η Επιτροπή θα ελέγξει 

κατά πόσον η αίτησή σας πληροί όλες τις τυπικές απαιτήσεις (τα κριτήρια επιλεξιμότητας που 

αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων). Εάν αποκλειστείτε σε αυτό το στάδιο, θα λάβετε 

επιστολή της Επιτροπής στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι της μη επιλεξιμότητας. Εάν η αίτησή σας 

κριθεί επιλέξιμη, θα υποβληθεί σε περαιτέρω αξιολόγηση· σε αυτό το στάδιο δεν θα ενημερωθείτε. 

Όλες οι αιτήσεις που πέρασαν με επιτυχία την αξιολόγηση επιλεξιμότητας θα υποβληθούν σε επαλήθευση 

της επιχειρησιακής ικανότητας και της οικονομικής επάρκειας (τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται 

στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων). Οι αξιολογητές της Επιτροπής θα ελέγξουν εάν ο οργανισμός σας 

διαθέτει επαρκείς οικονομικούς, τεχνικούς και επαγγελματικούς πόρους για την εκτέλεση του έργου, βάσει 

των εγγράφων που υποβάλατε. 

Σημειώνεται ότι, στο στάδιο αυτό, μπορεί να κληθείτε να υποβάλετε συμπληρωματικά έγγραφα. Σε 

αντίθεση με το στάδιο αξιολόγησης της επιλεξιμότητας, αν έχετε αποκλειστεί για λόγους που αφορούν την 

επιχειρησιακή ικανότητα και την οικονομική επάρκεια, θα ενημερωθείτε, με επιστολή της Επιτροπής, για 

την απόρριψη των προτάσεών σας μόνον με το πέρας της όλης διαδικασίας αξιολόγησης, όταν ληφθεί η 

τελική απόφαση για την επιχορήγηση. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι, είτε έχουν επιτύχει είτε έχουν 

απορριφθεί, δεν θα ενημερωθούν σε αυτό το στάδιο. 

Εάν η πρότασή σας πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς και επιχειρησιακής και οικονομικής 

επάρκειας, θα επιδοθεί στους αξιολογητές, οι οποίοι θα την αξιολογήσουν με βάση το κάθε ένα από τα 

κριτήρια ανάθεσης (όπως αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων). Οι προτάσεις 

κατατάσσονται βάσει των βαθμών που δόθηκαν για κάθε έργο. Μετά την αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων 

ανάθεσης, η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να προτείνει διορθώσεις προϋπολογισμού ή προσαρμογές στα 

έργα με τους υψηλότερους βαθμούς. Η Επιτροπή θα λάβει επίσημη απόφαση ανάθεσης με βάση τη 

βαθμολογία του έργου και θα αποστείλει επιστολές προς τους υποψηφίους, με τις οποίες θα σας 

ενημερώσει για τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης. 


