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Πίνακας Επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού 651/2014 για 

ενίσχυση καινοτομίας των νεοσύστατων ΜΜΕ μικρών  επιχειρήσεων καινοτομίας με 

ένταση ενίσχυσης 80% και για όλες τις επιχειρήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 

1407/2013 με ένταση ενίσχυσης 60%  

1 Αμοιβές Προσωπικού 

2 Εξοπλισμός και όργανα  

Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται για το ερευνητικό 

έργο για δραστηριότητες Πειραματικής Ανάπτυξης και για άλλες 

δραστηριότητες του Έργου: κόστος αγοράς μηχανημάτων  

3 Υπηρεσίες Τρίτων ή Αμοιβές Δανεισμένου Προσωπικού 

Ισχύουν οι οροφές αμοιβών και οι όροι που καθορίζονται στον Πίνακα 

Επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 25 

4 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων 

5 Υλικά 

6 Συμμετοχή σε εκθέσεις ή/και επισκέψεις για προώθηση του καινοτόμου 

προϊόντος ή υπηρεσίας στο εξωτερικό. Συμμετοχή σε εκθέσεις ή/και ταξίδια 

στο εξωτερικό για προώθηση σε πιθανούς πελάτες ή/και άλλες 

δραστηριότητες για προώθηση, όπως εκδόσεις, διαφημίσεις, ταινίες/βίντεο, 

γραφικά και έξοδα για ημερίδες. του καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας στο 

εξωτερικό ή εσωτερικό και ενοίκια εκθέσεων περιπτέρου σε εκθέσεις. Δεν 

καλύπτονται οδοιπορικά έξοδα εσωτερικού, καλύπτονται μόνο για 

οδοιπορικά έξοδα από και προς το αεροδρόμιο 

7 Κόστος Διαχείρισης του Έργου 

8  Γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες. Κατ’ αποκοπή ποσοστό 15% 

επί των επιλέξιμων δαπανών προσωπικού, ως επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες 

(υπερκεφαλικά) (flat rate - Καν 1303/2013 Άρθρο 68 β) 
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 σε περίπτωση που αποχώρησε συνεργαζόμενος φορέας,   οι δραστηριότητες 

που ανάλαβε να διεκπεραιώσει, θα πρέπει να τις αναλάβει κάποιος άλλος που 

μετέχει ήδη στο έργο, χωρίς δικαίωμα διεκδίκησης της χορηγίας που αναλογεί 

αναλογούσε στις δαπάνες του  στο φορέα που αποχώρησε. Σε τέτοια περίπτωση 

θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς το Υπουργείο. 

 επιθυμούν αλλαγή κανονισμού με βάση τον οποίο λαμβάνεται η δημόσια 

χρηματοδότηση.   

 

η) Σε περίπτωση συνεργασίας τη συμφωνία υπογράφει ο συντονιστής του έργου και 

συνυπογράφουν και εκπρόσωποι όλων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων εκ 

μέρους των επιχειρήσεών τους.  

 

θ) Σε περίπτωση που στην κατηγορία των νεοσύστατων υποβάλλουν αίτηση φυσικά 

πρόσωπα εκ μέρους αριθμού ατόμων τα οποία είχαν σκοπό να εγγράψουν εταιρεία 

και τότε θα πρέπει η εγγραφή της εταιρείας να προηγηθεί της υπογραφής της 

συμφωνίας και να υπογράψει εκπρόσωπος της εταιρείας.  

ι) Σε περίπτωση που συνεργαζόμενος φορέας (επιχείρηση, φυσικό πρόσωπο, 

ερευνητικός οργανισμός κτλ) δεν έχει παρουσιάσει όλα τα αναγκαία παραστατικά 

για να θεωρείται "δικαιούχος επιχείρηση" (παρ.7.1) τότε μπορεί να συμμετάσχει στο 

έργο ως συνεργαζόμενος φορέας νοουμένου ότι αποδεκτεί να υλοποιήσει τις 

προτεινόμενες / εγκριμένες δράσεις ή και δαπάνες που περιλαμβάνονται στην 

αίτηση έργου. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς το 

Υπουργείο. Νοείται ότι καμιά χορηγία δεν θα καταβάλλεται για τις δαπάνες αυτές. 

 

13.  Έναρξη Εργασιών - Υλοποίηση και παρακολούθηση των Έργων – 

Καταβολή χορηγίας 

α) Η ημερομηνία έναρξης εργασιών του Έργου ορίζεται από τον αιτητή και μπορεί 

να είναι οποιαδήποτε ημέρα μετά την ημερομηνία αποστολής της «Επιστολής 
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13.1  Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Εκθέσεων Προόδου 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
ΠΡΟΟΔΟΥ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Α. Σε έξι (6) μήνες το 

αργότερο από την 

ημερομηνία της 

υπογραφής της 

Συμφωνίας Δημόσιας 

Χρηματοδότησης   

 

Α’ ΦΑΣΗ 

Αρχική έκθεση 

Προόδου. Συνοπτική 

έκθεση προόδου . 

Επιτόπια επαλήθευση 

φυσικού αντικειμένου όπου 

απαιτείται.  

Β. Όταν ολοκληρωθεί 

η υλοποίηση  του 35% 

-5070% του 

εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού, 

συστήνεται η υποβολή 

της έκθεσης το 

αργότερο προτιμότερο 

τρεις μήνες μετάεντός 

τριών μηνών . Η 

επιχείρηση 

αποφασίζει σε πιο 

ποσοστό από το 35% 

μέχρι το 5070% 

ολοκλήρωσης θα 

υποβάλει την έκθεση. 

Β’ ΦΑΣΗ 

Ενδιάμεση Έκθεση 

Προόδου Τεχνική και 

οικονομική έκθεση 

για την πρόοδο που 

έχει επιτευχθεί  

Οικονομική, διοικητική και 

επιτόπια τεχνική 

επαλήθευση φυσικού 

αντικειμένου 

Γ. Μετά την 

ολοκλήρωση του 

φυσικού και 

οικονομικού 

αντικειμένου του 

Γ’ ΦΑΣΗ 

Τελική Έκθεση 

ολοκλήρωσης του 

έργου (Συνολική 

τεχνική και 

οικονομική έκθεση 

Οικονομική, διοικητική και 

επιτόπια τεχνική 

επαλήθευση φυσικού 

αντικειμένου 
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ΠΕΡΙΟΔΟΙ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
ΠΡΟΟΔΟΥ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ 

έργου, την επίτευξη 

των στόχων και την 

παρουσίαση των 

προϊόντων ή των 

υπηρεσιών, 

συστήνεται η υποβολή 

της έκθεσης το 

αργότερο προτιμότερο 

τρεις μήνεςεντός 

τριών μηνών μετά την 

ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας για την 

ολοκλήρωση του 

έργου 

 

για ό,τι έχει 

επιτευχθεί) και 

παρουσίαση 

αποδεικτικών της 

επίτευξης των 

στόχων. 

Επιχειρήσεις που δεν επιθυμούν να λάβουν ενδιάμεση δόση μπορεί να το πράξουν. 

Υπάρχει επίσης δυνατότητα, επιχειρήσεις που υλοποιούν έργο διάρκειας μικρότερης 

των 12 μηνών και μπορούν επίσης να μην υποβάλουν ενδιάμεση έκθεση. Αυτό θα 

μπορούσε να ισχύσει και για επιχειρήσεις που υλοποιούν έργα μεγαλύτερης διάρκειας, 

μετά από εξασφάλισης ανάλογης έγκρισης από   αλλά να ενημερώνουν το Υπουργείο 

το οποίο θα λάβει σχετικό αίτημα. ότι θα προχωρήσουν κατευθείαν σε τελική έκθεση και 

να αναφέρουν το ποσοστό υλοποίησης του έργου μέχρι την ημερομηνία αποστολής της 

επιστολής.  μόνο στην περίπτωση που το έργο τους είναι μικρότερης διάρκειας των 

δώδεκα (12) μηνών.  

Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας που χειρίζεται το Σχέδιο μπορεί για αιτιολογημένες 

περιπτώσεις και μετά από έγκαιρο (πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής κάθε 

έκθεσης) γραπτό αίτημα των ενδιαφερομένων, να παραχωρήσει τρίμηνη παράταση 

υποβολής των εκθέσεων. Η παράταση αφορά την υποβολή των εκθέσεων και όχι την 
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υλοποίηση του έργου. Νοείται ότι σε περίπτωση που δοθεί παράταση στην υλοποίηση 

του έργου, από το Υπουργείο η τελική έκθεση μετατίθεται ανάλογα.  

Σημειώνεται ότι η συνολική υλοποίηση του έργου, σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, για 

λόγους που είναι εκτός του ελέγχου του δικαιούχου, μπορεί να ξεπεράσει τους 36 μήνες 

από την ημερομηνία εκκίνησης του έργου, αλλά οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν 

κατά την περίοδο πέραν των 36 μηνών από την έναρξη εργασιών του έργου δεν 

θεωρούνται επιλέξιμες για χρηματοδότηση.  

Ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης των έργων θα πραγματοποιείται μέσω τεχνικών και 

οικονομικών επαληθεύσεων, που θα διενεργούνται από αρμόδιους λειτουργούς του 

Ενδιάμεσου Φορέα. 

 

13.2  Καταβολή Δημόσιας Χρηματοδότησης 

Η καταβολή της Δημόσιας Χρηματοδότησης θα γίνεται σταδιακά σε τρεις (3) φάσεις 

(δύο αν δεν δοθεί προκαταβολή) ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου και 

συγκεκριμένα όπως αυτή παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα13. 

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση συνεργασίας θα πρέπει να υποβληθεί ένας 

συνολικός προϋπολογισμός όπου θα φαίνονται όλες οι δαπάνες του Έργου και 

ο φορέας που θα τις διενεργήσει. O κάθε Φορέας θα πάρει ξεχωριστά το ποσό 

χορηγίας που του αναλογεί, σε τραπεζικό λογαριασμό. Επίσης θα υπάρχει 

Σύμφωνο Συνεργασίας το οποίο θα επιλύει οποιαδήποτε θέματα μπορούν να 

προκύψουν μεταξύ των Συνεργαζόμενων Φορέων. 

Πίνακας Καταβολής Δημόσιας Χρηματοδότησης 

Προκαταβολή Με Τραπεζική εγγυητική επιστολή  

                                              

13 Σημειώνεται ότι, τιμολόγια τα οποία έχουν περιληφθεί σε οποιοδήποτε αίτημα καταβολής χορηγίας και 

έχουν απορριφθεί δεν δύναται να σταλούν σε επόμενο αίτημα.  
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ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΈΡΓΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΈΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Α΄ ΦΑΣΗ 

Επιτόπια επαλήθευση μετά 

την υποβολή της Αρχικής 

Έκθεσης Προόδου 

Θα λαμβάνεται 

προκαταβολή  40% της 

συνολικής δημόσιας 

χρηματοδότησης του 

έργου, με εξασφάλιση 

τραπεζικής εγγυητικής 

επιστολής η οποία θα 

έχει διάρκεια μέχρι και 

έξι μήνες μετά την 

ημερομηνία 

ολοκλήρωσης του 

έργου. 

Β΄ ΦΑΣΗ 

Μετά την υλοποίηση και 

πιστοποίηση τουλάχιστον του 

5040% του έργου από τους 

Λειτουργούς του Υπουργείου 

(το 5040% των 

πραγματοποιημένων 

δαπανών οι οποίες έχουν 

εξοφληθεί) – επαλήθευση 

Ενδιάμεσης Έκθεσης 

Προόδου 

Θα λαμβάνεται επιπλέον 

από την προκαταβολή  

μέχρι ακόμα 50% της 

συνολικής δημόσιας 

χρηματοδότησης. (Αν 

πιστοποιηθούν δαπάνες 

πέραν του 50% θα 

καταβληθεί πληρωμή μόνο 

μέχρι το 50%)   

Γ΄ΦΑΣΗ 

Μετά την ολοκλήρωση και 

πιστοποίηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου του 

έργου και την επίτευξη των 

στόχων του, τη διάθεση προς 

πώληση των προϊόντων και 

υπηρεσιών στην αγορά, ή την 

εφαρμογή της καινοτόμου 

διεργασίας.  

Θα λαμβάνεται το 

υπόλοιπο   της συνολικής 

δημόσιας 

χρηματοδότησης. 
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Χωρίς Προκαταβολή 

ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΈΡΓΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΈΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Α΄ ΦΑΣΗ 

Επιτόπια επαλήθευση μετά 

την υποβολή της Αρχικής 

Έκθεσης Προόδου. 

Δεν θα λαμβάνεται 

χρηματοδότηση 

Β΄ ΦΑΣΗ 

Επιτόπια επαλήθευση μετά 

την υποβολή της Ενδιάμεσης 

Έκθεσης Προόδου. Η εταιρεία 

μπορεί να ζητήσει καταβολή 

δημόσιας χρηματοδότησης 

εφόσον υλοποιήσει 35%-

5070% του έργου. Η 

καταβολή θα είναι αναλόγως 

του ποσοστού υλοποίησης 

του έργου. Η χρηματοδότηση 

δεν μπορεί να ξεπερνά το 

5070% της συνολικής 

δημόσιας χρηματοδότησης 

ανεξαρτήτως του ποσοστού 

πραγματικής υλοποίησης του 

έργου. 

Θα λαμβάνεται μέχρι και 

το 5070% της συνολικής 

χρηματοδότησης ανάλογα 

με το ποσοστό 

υλοποίησης του έργου. 

Γ΄ ΦΑΣΗ 

Μετά την ολοκλήρωση και 

πιστοποίηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου του 

έργου και την επίτευξη των 

στόχων του, τη διάθεση των 

προϊόντων και υπηρεσιών 

στην αγορά ή την εφαρμογή 

της καινοτόμου διεργασίας, θα 

καταβάλλεται στην εταιρεία και 

το υπόλοιπο ποσό της 

δημόσιας χρηματοδότησης. 

Θα δίνεται το υπόλοιπο 

ποσοστό της συνολικής 

δημόσιας 

χρηματοδότησης, 

νοούμενου ότι 

ολοκληρώθηκε 

επιτυχώς το Έργο. 

Commented [IN9]: 5η αλλαγή ,θα 
αυξήσει την απορρόφηση.  



 

53/151 

Οι επιχειρήσεις μπορεί να επιλέξουν να λάβουν το σύνολο της χρηματοδότησης 

αντί σε δύο δόσεις σε μια δόση με την ολοκλήρωση του Έργου. 

Φάση Α 

α)  Για την καταβολή της προκαταβολής (Α΄ Φάση) δεν είναι απαραίτητη η διενέργεια 

δαπανών ούτε η παρουσίαση οποιονδήποτε παραστατικών αλλά μόνο η επιτόπια 

επαλήθευση φυσικού αντικειμένου. Στην περίπτωση αιτήματος για καταβολή 

προκαταβολής, θα πρέπει να εξασφαλιστεί και να κατατεθεί σχετική ισόποση 

εγγυητική επιστολή από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που να καλύπτει το 

σύνολο της προκαταβολής που θα δοθεί και θα έχει διάρκεια μέχρι και έξι 

μήνες μετά την ολοκλήρωση του Έργου. Πρότυπο της επιστολής αυτής θα 

εξασφαλίζεται από το Υπουργείο.  

Σημειώνεται ότι η προκαταβολή που καταβάλλεται σε Δικαιούχο Έργου που 

εντάσσεται στο Σχέδιο θα πρέπει να καλύπτεται από δαπάνες που καταβάλλονται 

από τον Δικαιούχο στο πλαίσιο εφαρμογής του Έργου και να δικαιολογείται με 

εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας, 

σύμφωνα με τους όρους επιλεξιμότητας του Σχεδίου, το αργότερο τρία έτη μετά το 

έτος καταβολής της προκαταβολής. Μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία 

δεν είναι επιλέξιμη η προκαταβολή κατά το μέρος που δεν έχει καλυφθεί από 

πραγματικές πληρωμές του Δικαιούχου και θα ζητείται η επιστροφή της αντίστοιχης 

καταβληθείσας χορηγίας εντόκως. 

Φάση Β 

β)  Για την καταβολή του ποσού της χορηγίας στη Β΄ Φάση θα διενεργείται οικονομική, 

διοικητική και επιτόπια τεχνική επαλήθευση φυσικού αντικειμένου του Έργου. Για 

την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου θα πρέπει να υποβληθούν 

εξοφλημένα πρωτότυπα παραστατικά. Οι δραστηριότητες και τα παραδοτέα που θα 

σηματοδοτούν την ολοκλήρωση της Β΄ φάσης θα αναφέρονται στην αίτηση του 

Έργου. Για την ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης θα πρέπει να: 

 έχει δαπανηθεί τουλάχιστο το 450% (αν δεν λάβει προκαταβολή τότε να έχει 

δαπανηθεί τουλάχιστο το  35%) του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Έργου και 
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από το Υπουργείο να της δοθεί επιπλέον παράταση πέραν των 36 μηνών με σχετική 

εισήγηση της Ομάδας Ένταξης και Παρακολούθησης του Ενδιάμεσου Φορέα για να 

ολοκληρώσει το Έργο, χωρίς όμως να δικαιούται επιδότηση δαπανών για αυτή την 

επιπρόσθετη χρονική διάρκεια Αν εξακολουθεί να μην είναι σε θέση να κάνει τα πιο 

πάνω, μετά την παράταση ή την απόρριψη της αίτησης παράτασης, το Υπουργείο 

μπορεί να τερματίσει τη σύμβαση και να μην πραγματοποιήσει περαιτέρω 

πληρωμές. Σε περίπτωση προκαταβολής αυτή πρέπει να επιστραφεί αν δεν 

καλύπτεται από επιλέξιμες δαπάνες.  

στ)  Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσουν το Έργο 

λόγω ανωτέρας βίας (όπως θάνατος αιτούντος, ή καθυστέρηση λόγω ζημιών από 

φυσικά αίτια, πόλεμος κλπ.) και οι λόγοι καθυστέρησης κοινοποιούνται άμεσα στο 

Υπουργείο ώστε να είναι ενήμερο εκ των προτέρων και να μπορεί να διαπιστώσει 

την εγκυρότητα των λόγων είτε με διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης είτε με αίτηση 

για κατάθεση συγκεκριμένων αποδεικτικών εγγράφων τα οποία θα τεκμηριώνονται 

κατά την επιτόπια επαλήθευση του Ενδιάμεσου Φορέα, τότε το Υπουργείο μπορεί 

να τερματίσει τη σύμβαση, αλλά να πραγματοποιήσει περαιτέρω πληρωμές προς 

το δικαιούχο για επιλέξιμες δαπάνες που έχουν ολοκληρωθεί και πιστοποιηθεί, 

ανεξάρτητα από το ποσοστό υλοποίησης του έργου. Σε περίπτωση προκαταβολής 

αυτή πρέπει να επιστραφεί αν δεν καλύπτεται από επιλέξιμες δαπάνες.  

η)  Δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης της εγκριτικής απόφασης που 

αφορά σε αύξηση του συνόλου της χορηγίας που αναφέρεται στη Συμφωνία 

Δημόσιας χρηματοδότησης. 

θ) Η δικαιούχος επιχείρηση δύναται να προβεί σε μια δύο «αναδιάρθρωσειςη»14 και μια 

«αλλαγή» της επενδυτικής της πρότασης κατά την διάρκεια υλοποίησης της και 

αυτές θα διενεργούνται πριν από το αίτημα καταβολής χορηγίας (μια πριν την 

ενδιάμεση και μια πριν την ς ή τελικής). 

                                              

14 Στον όρο αναδιάρθρωση περιλαμβάνονται και τυχόν αλλαγές που μπορεί να επιθυμεί να διενεργήσει ο 

αιτητής. 
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 Με την αναδιάρθρωση της επενδυτικής του πρότασης ο αιτητής δύναται να 

πραγματοποιήσει τα εξής: 

 Να μεταφέρει δαπάνες από μια κατηγορία σε άλλη, να προσθέσει, να 

αφαιρέσει δαπάνες, νοουμένου ότι οποιαδήποτε τροποποίηση δεν συνιστά 

σημαντική αλλαγή του έργου και/ή τροποποίηση συντελεί στην επίτευξη ή 

βελτίωση των στόχων του έργου, και δεν υπερβαίνει τα όρια και τις εντάσεις 

χρηματοδότησης ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης.  

 Αλλαγή του του Κανονισμού βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί η πρόταση.  

 Επέκταση της διάρκειας του έργου μέχρι 36 μήνες.  

 Αλλαγή/πρόσθεση υπαλλήλου, αλλαγή στην διάρκεια απασχόλησης και 

στις αμοιβές με τα δεδομένα του οποίου έγινε υπολογισμός για εφαρμογή 

μεθόδων απλοποιημένου κόστους.  

 Αλλαγή σε εξοπλισμό, υλικά, σε επιχειρήσεις από τις οποίες θα αγοραστούν 

υπηρεσίες, στις εκθέσεις και  στα ταξίδια προώθησης του έργου και στο 

κόστος διαχείρισης. 

Σε περίπτωση συνεργασίας γίνεται μιαοι   αναδιαρθρώσεις γίνονται η από τον 

συντονιστή εκ μέρους όλων αλλά δεν επιτρέπεται η μεταφορά δαπανών από ένα 

συνεργαζόμενο φορέα σε άλλο έτσι ώστε   να μην υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης 

της δημόσιας χρηματοδότησης που  αναλογεί σε κάθε συνεργαζόμενο φορέα όπως 

εγκρίθηκε και  καταγράφηκε στην Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης.   

Στον όρο «αλλαγή» της επενδυτικής πρότασης,  η δικαιούχος επιχείρηση μπορεί  να  

προβεί σε αλλαγές: 

 στο προσωπικό που θα εκτελέσει το έργο ή στους μήνες που θα εργαστούν 

ή στις αμοιβές που θα λάβουν,  

 σε εξοπλισμό ή στα υλικά  

 σε επιχειρήσεις από τις οποίες θα αγοραστούν υπηρεσίες  
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 σε προορισμούς ταξιδιών ή εκθέσεις, 

   εφόσον δεν επηρεάζουν το συνολικό προϋπολογισμό στην αντίστοιχη κατηγορία.   

Δεν συνιστά σημαντική αλλαγή του έργου τροποποίηση  που : 

 βελτιώνει ή βοηθά στην επίτευξη των στόχων του έργου  

 βελτιώνει ή βοηθά στην επίτευξη της ανταγωνιστικότητας του έργου και 

 δεν επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις προγραμματισμένες δέσμες εργασίας και 

τα παραδοτέα ή αν καταργήσει μια δέσμη εργασίας προσθέτει κάποια ανάλογη 

ή ενοποιεί δέσμες εργασίας. 

 Η «αναδιάρθρωση»   στις επιλέξιμες δαπάνες που ο δικαιούχος μπορεί να προβεί 

νοουμένου ότι  τηρούνται τα πιο πάνω, είναι η μείωση ή/και αύξηση δαπανών σε 

οποιαδήποτε κατηγορία νοουμένου ότι ο η συνολικός συνολική 

επιλέξιμοςεπιλέξιμη/εγκριμένος εγκριμένη προϋπολογισμός χορηγία του έργου δεν 

αυξάνεται.  

Το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που μπορεί να αλλάξει κατηγορία είναι 

30% του συνολικού προϋπολογισμού, όπου η διαφορά μετρείται μεταξύ του αρχικού 

προϋπολογισμού και του τελικού, και θα υπολογίζεται αυτόματα στο φύλλο εργασίας 

του προϋπολογισμού.  

 Στον υπολογισμό του ποσού που αλλάζει κατηγορία  δεν λαμβάνεται υπόψη η αλλαγή 

από την κατηγορία προσωπικού προς τις υπηρεσίες τρίτων και αντίστροφα διότι οι 

δέσμες εργασίας και τα παραδοτέα δεν αλλάζουν καθόλου.  

Σημειώνεται επίσης ότι οι επιχειρήσεις μπορεί να κάνουν οποιεσδήποτε εξοικονομήσεις 

και να μειωθεί ο συνολικός προϋπολογισμός και η χορηγία ανάλογα. 

Επίσης μόνο στην τελική έκθεση και στον τελικό προϋπολογισμό οι επιχειρήσεις μπορεί 

να αιτηθούν να δείξουν όλες τις επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες που έκαναν για το έργο 

χωρίς να ζητήσουν αύξηση της χορηγίας ώστε να καταγραφεί η επίτευξη του σκοπού 
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