ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΤΠ 2014-2020

Έντυπο Ο.3: Οδηγός Επιλεξιμότητας
Σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι να καθορίσει το γενικό πλαίσιο επιλεξιμότητας των ενεργειών και των δαπανών που
συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την περίοδο 2014-2020, με βάση τα
οριζόμενα στον Κανονισμό 1309/2013 της ΕΕ, καθώς και να δώσει ορισμένες κατευθύνσεις σε θέματα επιλογής των
εμπλεκόμενων στην υλοποίηση Έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ. Ωστόσο, οι κανόνες που δίνονται στον
παρόντα Οδηγό, μπορούν να εξειδικεύονται ή και να καθίστανται αυστηρότεροι:



στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προτάσεων που εκδίδει η ΑΔ για την εκχώρηση
αρμοδιοτήτων της,



στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή των Διακηρύξεων που δημοσιεύει ο Φορέας και εγκρίνει
η ΑΔ για την επιλογή των εμπλεκομένων στην υλοποίηση των Ενεργειών που του έχουν εκχωρηθεί.

Αναλυτικότερα, ο παρών Οδηγός περιλαμβάνει έξι (6) κεφάλαια στα οποία δίνονται:
1. Κανόνες επιλεξιμότητας των Ενεργειών που δύνανται να συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠ
2. Κανόνες επιλεξιμότητας και κατευθύνσεις για την επιλογή Ωφελουμένων
3. Κατευθύνσεις για την επιλογή Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
4. Κατευθύνσεις για την επιλογή Παρόχων κατάρτισης
5. Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών,
με τις απαραίτητες διαφοροποιήσεις ανά είδος Ενέργειας, όπου αυτό απαιτείται.

1. Επιλεξιμότητα Ενεργειών
Σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 1309/2013, η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ χορηγείται για
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, υπό μορφή συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που αποσκοπούν
να διευκολύνουν την επανένταξη των ωφελουμένων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, και ιδίως μειονεκτούντων,
ηλικιωμένων και νεαρών ανέργων, στην απασχόληση ή αυτοαπασχόληση.
Η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών μπορεί να περιλαμβάνει:



Ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και αναπροσανατολισμό, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης δεξιοτήτων στην
τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών και της πιστοποίησης της αποκτηθείσας πείρας, συνδρομή στην
αναζήτηση εργασίας, επαγγελματική καθοδήγηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση, βοήθεια για
επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας, προώθηση της επιχειρηματικότητας, ενίσχυση για αυτοαπασχόληση,
σύσταση επιχειρήσεων και ανάκτηση επιχειρήσεων από εργαζομένους, και δραστηριότητες συνεργασίας. Το κόστος
των επενδύσεων για την αυτοαπασχόληση και την εκκίνηση ή ανάκτηση επιχειρήσεων δε μπορεί να υπερβαίνει τα
15.000 €.



Ειδικά χρονικώς περιορισμένα μέτρα, όπως επιδόματα αναζήτησης εργασίας, κίνητρα πρόσληψης για τους εργοδότες,
επιδόματα κινητικότητας, διαβίωσης ή κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων για άτομα που παρέχουν
φροντίδα). Τα μέτρα αυτά θα πρέπει υποχρεωτικά να εξαρτώνται από την ενεργό συμμετοχή των ωφελουμένων για τους
οποίους ζητείται ενίσχυση σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης και δε μπορούν να υπερβαίνουν το
35% του συνολικού κόστους των εξατομικευμένων υπηρεσιών.



Μέτρα για την ενθάρρυνση ιδίως μειονεκτούντων, ηλικιωμένων και νεαρών ανέργων, προκειμένου αυτοί να
παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Έντυπο: Ο.3
Έκδοση: 1η
Ημ/νια Έκδοσης: ΧΧ.ΧΧ.2016

-1-

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΤΠ 2014-2020

Επιπλέον, επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ είναι οι δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης,
ενημέρωσης και δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων που υλοποιεί η ΑΔ για την υποστήριξη της υλοποίησης των
Έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ.
Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ ενέργειες που εμπίπτουν στην ευθύνη
των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμφωνιών, ή ενέργειες που αντικαθιστούν παθητικά μέτρα
κοινωνικής προστασίας.

2. Επιλεξιμότητα και Επιλογή Ωφελουμένων
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 1309/2013, στόχος του ΕΤΠ είναι να προωθήσει τη διατηρήσιμη απασχόληση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντάς της τη δυνατότητα να επιδεικνύει αλληλεγγύη και να στηρίζει:




τους εργαζομένους που απολύονται λόγω πλεονασμού και
τους αυτοαπασχολούμενους των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει

εξαιτίας των σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές ροές που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση, ως
αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, ή μιας νέας παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.
Οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες είναι επιλέξιμοι εάν πληρούνται οι εναλλακτικές
προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 4, 5 και 6 του Κανονισμού 1309/2013. Η επιλεξιμότητα των
δικαιούχων/ωφελουμένων ενός συγκεκριμένου Έργου προσδιορίζεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης από την
ΕΕ της αίτησης του κράτους-μέλους για τη χρηματοδότηση του Έργου και δε μπορεί να τροποποιηθεί.
Τα απολυμένα άτομα της επιχείρησης για την οποία έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση του ΕΤΠ στο πλαίσιο ενός Έργου, για
να είναι επιλέξιμα, μπορούν να βρίσκονται σε μία από τις ακόλουθες εργασιακές καταστάσεις:




να παραμένουν άνεργοι με κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ.



να έχουν αναπτύξει δική τους επαγγελματική δραστηριότητα, πριν την έναρξη υλοποίησης του Έργου (με
δικαίωμα συμμετοχής μόνο στις ενέργειες Συμβουλευτικής και Κατάρτισης) ή μετά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης συμμετοχής τους στο Μητρώο Ωφελουμένων του Έργου (με δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις
Ενέργειες του Έργου), μέσω ενεργειών πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στις παρεμβάσεις του ΕΤΠ 2014‐
2020.

να έχουν εξεύρει θέση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα, μέσω
ενεργειών πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στις παρεμβάσεις του ΕΤΠ 2014‐2020.

Πέραν των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων/ωφελουμένων, εξατομικευμένες υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ
δύναται να παρέχονται και σε ΝΕΕΤs, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:





Να έχουν ηλικία κάτω των 30 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του κ-μ,



Οι υπηρεσίες να παρασχεθούν στους NEETs το αργότερο μέχρι τις 31/12/2017.

Να είναι πλήθους μέχρι ενός αριθμού ίσου προς τον αριθμό των δικαιούχων/ωφελουμένων των ανωτέρω κατηγοριών,
Να βρίσκονται σε περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 οι οποίες είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την
Απασχόληση των Νέων.
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Για την επιλογή των NEETs που θα συμμετάσχουν σε ένα Έργο, εφόσον η συγκεκριμένη κατηγορία ωφελουμένων
προβλέπεται σε αυτό με βάση την εγκεκριμένη αίτηση του κ-μ, ο Φορέας αναπτύσσει συγκεκριμένη μεθοδολογία, ανάλογα
με τις ιδιαιτερότητες του Έργου, την οποία εγκρίνει η Αρχή Διαχείρισης πριν τη δημοσίευση της σχετικής Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τον Φορέα. Η μεθοδολογία προκειμένου να είναι ολοκληρωμένη συνιστάται να περιλαμβάνει
τις κάτωθι πληροφορίες:






Διαδικασίες προσέλκυσης των ωφελούμενων και μέσα που θα χρησιμοποιηθούν.



Κριτήρια μοριοδότησης της ωριμότητας των ωφελούμενων (π.χ. συνάφεια προσωπικών και επαγγελματικών στόχων
των ωφελούμενων με τους στόχους της παρέμβασης, βαθμός δέσμευσης στο Έργο).




Βαθμολογική κλίμακα των κριτηρίων επιλογής και συντελεστής βαρύτητας κάθε κριτηρίου.

Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης.
Κριτήρια επιλογής ωφελούμενων και τρόπος βαθμολόγησης.
Κριτήρια μοριοδότησης της προσωπικής κατάστασης των ωφελούμενων (π.χ. διάρκεια ανεργίας, ατομικό ή
οικογενειακό εισόδημα, εκπαιδευτικό επίπεδο, μέλος ευπαθούς κοινωνικής ομάδας, δικαιούχος ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος).

Διαδικασία διεξαγωγής προσωπικών συνεντεύξεων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας αφορούν στην ένταξη των ωφελούμενων στο Έργο και τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια
Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική».
Όλοι οι ωφελούμενοι της Ενέργειας Α προωθούνται σε ενέργειες κατάρτισης, είτε στο πλαίσιο της Ενέργειας Β1
«Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση» είτε στο πλαίσιο της Ενέργειας Β2 «Εξειδικευμένη Κατάρτιση / Επιμόρφωση». Η
κατανομή των ωφελούμενων στις Ενέργειες Β1 και Β2, καθώς και η συμμετοχή τους στην Ενέργεια Δ «Επιδότηση
Κινητικότητας», καθορίζεται στο Ατομικό Επαγγελματικό Σχέδιο Δράσης που εκπονείται για κάθε ωφελούμενο με βάση τις
ανάγκες, τις δυνατότητες και τις επιθυμίες του όπως αυτές διερευνώνται κατά την υλοποίηση της Ενέργειας Α.
Ειδικά για την Ενέργεια Δ, προκειμένου ένας ωφελούμενος να συμμετέχει σε αυτήν και να λάβει το επίδομα κινητικότητας,
πρέπει να πληρούνται κατ’ ελάχιστο οι κάτωθι προϋποθέσεις:



Χιλιομετρική απόσταση μετακίνησης ωφελούμενου: μεγαλύτερη των εκατό (100) χιλιομέτρων από τον τόπο μόνιμης
κατοικίας του ωφελούμενου κατά την έναρξη της Ενέργειας Α, και σε κάθε περίπτωση εντός Ελλάδας.



Είδος εργασίας που εξευρίσκεται:
o

μισθωτός αορίστου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης

o

έναρξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

3. Επιλογή Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
Ο Φορέας σε περίπτωση που δε διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό για την υλοποίηση της Επαγγελματικής
Συμβουλευτικής στο πλαίσιο της Ενέργειας Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική», δύναται να προβεί σε δημοσίευση
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.
Δικαίωμα συμμετοχής σε Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλων Επαγγελματικής
Συμβουλευτικής συνιστάται να έχουν φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι κάτοχοι:



Πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, νομίμως
αναγνωρισμένου από το αρμόδιο όργανο.
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Τριετούς (3 ετών) υπηρεσιακής ή επαγγελματικής εμπειρίας νομίμως αποδεικνυόμενης στον τομέα των εξατομικευμένων
συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Τυχόν συνεκτιμώμενα προσόντα (κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σε συναφείς κατευθύνσεις και θεματικές ενότητες, εμπειρία
στη σύνταξη ατομικών σχεδίων δράσης, συμμετοχή σε αντίστοιχα μητρώα συμβούλων, γνώση ξένων γλωσσών και
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κλπ.) δύναται να εξειδικευτούν από το Φορέα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την
οποία εγκρίνει η ΑΔ πριν τη δημοσίευσή της. Στην Πρόσκληση θα πρέπει επίσης να περιγράφεται ο τρόπος επιλογής και
ενημέρωσης των υποψηφίων, καθώς και όλοι οι επιμέρους όροι ανάθεσης των ζητούμενων υπηρεσιών.

4. Επιλογή παρόχων κατάρτισης
Ενέργεια Β1
Η υλοποίηση της Ενέργειας Β1 «Επαγγελματική Κατάρτιση» γίνεται με τη μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (training voucher).
Στο πλαίσιο αυτό, ο Φορέας δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς παρόχους κατάρτισης που
ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο παρόχων κατάρτισης που θα συγκροτήσει ο Φορέας.
Οι υποψήφιοι πάροχοι συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Μητρώο
παρόχων κατάρτισης, συνιστάται να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:



Να είναι αδειοδοτημένοι ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 ή να
νοούνται ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 σύμφωνα με το
Ν.4093/2012, παρ. Θ, περίπτ. Θ15, αριθμ. 5 και το Ν.4111/2013, άρθρο 30, παρ. 36.



Να έχουν εξασφαλίσει, στη δομή που θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση, προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ σύμφωνα με το Ν.
4067/2012 (ΦΕΚ79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους».

Επισημαίνεται πως οι εκπαιδευτές που θα αξιοποιηθούν από τους παρόχους για την υλοποίηση των προγραμμάτων
επαγγελματικής κατάρτισης θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι από το «Μητρώο Β’ Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών
Ενηλίκων» του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Τυχόν πρόσθετοι όροι για την επιλογή των παρόχων κατάρτισης που θα αναλάβουν την υλοποίηση των προγραμμάτων
κατάρτισης της Ενέργειας Β1, θα εξειδικευτούν από το Φορέα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία
εγκρίνεται από την ΑΔ πριν τη δημοσίευσή της.

Ενέργεια Β2
Η υλοποίηση της Ενέργειας Β2: «Εξειδικευμένη Κατάρτιση / Επιμόρφωση» γίνεται μέσω αναδόχου/ων, οι οποίοι επιλέγονται
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικασίες περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό συνιστάται να έχουν:



Πάροχοι κατάρτισης που είναι αδειοδοτημένοι ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου 2 ή να νοούνται ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 σύμφωνα
με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περίπτ. Θ15, αριθμ. 5 και το Ν.4111/2013, άρθρο 30, παρ. 36.



Πάροχοι κατάρτισης που έχουν εξασφαλίσει, στη δομή που θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση, προσβασιμότητα σε
ΑΜΕΑ σύμφωνα με το Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους».



άλλοι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ, πάροχοι εξειδικευμένης κατάρτισης /επιμόρφωσης με συναφή αντικείμενο
υπηρεσιών ως προς τις επιλεγείσες θεματικές κατάρτισης που θα προκύψουν στον πλαίσιο της Ενέργειας Α και
ειδικότερα από τα Ατομικά Επαγγελματικά Σχέδια Δράσης των ωφελούμενων.
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Αναλυτικά οι όροι ανάθεσης και υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης θα εξειδικευτούν από το Φορέα στη σχετική
Διακήρυξη, τα τεύχη της οποίας εγκρίνονται από την ΑΔ πριν τη δημοσίευσή τους.

5. Επιλεξιμότητα Δαπανών
Περίοδος Επιλεξιμότητας
Η υλοποίηση των επιλέξιμων ενεργειών γίνεται όσο το δυνατό συντομότερα από και όχι αργότερα από είκοσι τέσσερις (24)
μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του κράτους-μέλους στην Επιτροπή.
Το κράτος-μέλος μπορεί να αποφασίσει τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης των επιλέξιμων ενεργειών το πολύ κατά τρεις
(3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή ως επιλέξιμες θεωρούνται οι ενέργειες που
υλοποιούνται εντός περιόδου είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία έναρξης που ανακοινώθηκε από το κράτοςμέλος στο πλαίσιο της αίτησης.
Ως επιλέξιμες θεωρούνται όλες οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός της Περιόδου Επιλεξιμότητας και εφόσον
αφορούν στις κατηγορίες δαπανών που καθορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων
για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης που εκδίδει η ΑΔ.
Οι βασικές κατευθύνσεις για την επιλεξιμότητα των δαπανών στο πλαίσιο των Έργων που συγχρηματοδοτούνται από το
ΕΤΠ δίνονται στις ακόλουθες παραγράφους.

Επιδόματα
Τα επιδόματα που δικαιούνται οι ωφελούμενοι του Έργου, καταβάλλονται από το Φορέα μετά την ολοκλήρωση της
συμμετοχής των ωφελουμένων στις Ενέργειες ενός Έργου. Συγκεκριμένα, είναι τα:



Επίδομα αναζήτησης εργασίας, για τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε ενέργειες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
(Ενέργεια Α)




Επίδομα κατάρτισης, για τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ενέργεια Β1)
Επίδομα κινητικότητας, για τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε ενέργειες επιδότησης κινητικότητας (Ενέργεια Δ).

Ειδικά στο επίδομα κατάρτισης της Ενέργειας Β1, αντιστοιχούν και ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες περιλαμβάνονται στην
αξία της επιταγής κατάρτισης και καταβάλλονται στους ωφελούμενους από τους παρόχους κατάρτισης.

Επιλέξιμες δαπάνες του Φορέα για την υλοποίηση της Ενέργειας Α





Άμεσες δαπάνες που σχετίζονται με την υλοποίηση της Ενέργειας Α και αφορούν σε δαπάνες του Φορέα για την παροχή
Επαγγελματικής Συμβουλευτικής στους ωφελούμενους, την εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων και τη συνολική
διαχείριση των Ενεργειών του Έργου οι οποίες του έχουν εκχωρηθεί από την ΑΔ. Στο πλαίσιο αυτό επιλέξιμες δαπάνες
είναι οι κάτωθι:
o

Αμοιβές προσωπικού για το συντονισμό και τη διοίκηση του εκχωρούμενου Έργου.

o

Αμοιβές Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής (μόνιμο προσωπικό ή/και εξωτερικοί συνεργάτες).

o

Αμοιβές φυσικών ή νομικών προσώπων για την εκπόνηση των Επιχειρηματικών Σχεδίων.

Έμμεσες δαπάνες, δηλαδή δαπάνες του Φορέα που δεν αφορούν άμεσα στην υλοποίηση της Ενέργειας, αλλά γενικά
έξοδα του Φορέα, τα οποία είναι επιλέξιμα εφόσον σωρευτικά:
i.
ii.

Βασίζονται στο πραγματικό κόστος για την εκτέλεση της Ενέργειας Α.
Καταλογίζονται στην Ενέργεια αυτή κατ’ αναλογία, σύμφωνα με δίκαιη και δεόντως αιτιολογημένη μέθοδο
κατανομής.

Έντυπο: Ο.3
Έκδοση: 1η
Ημ/νια Έκδοσης: ΧΧ.ΧΧ.2016
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iii.
iv.
v.

Η δήλωσή τους γίνεται με πλήρη δικαιολογητικά έγγραφα (όχι κατ’ αποκοπή).
Δεν περιλαμβάνουν αποσβέσεις παγίων.
Δεν υπερβαίνουν το 4% των άμεσων δαπανών της Ενέργειας Α.

Ενδεικτικά, ως επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες θεωρούνται οι εξής:
o

Αμοιβές προσωπικού για τη διοικητική και οικονομική παρακολούθηση του Έργου

o

Δαπάνες αναλώσιμων για την υλοποίηση του Έργου

o

Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής για την υλοποίηση του Έργου

o

Δαπάνες ενοικίασης χώρου για την υλοποίηση του Έργου

Επιλέξιμες δαπάνες του Φορέα για την υλοποίηση της Ενέργειας Β
Για την υλοποίηση της Ενέργειας Β1, καταβάλλεται στον Φορέα το αντίτιμο της Επιταγής Κατάρτισης που δίνεται στους
παρόχους κατάρτισης που συμμετέχουν στην Ενέργεια.
Για την υλοποίηση της Ενέργειας Β2, καταβάλλεται στον Φορέα το κόστος της αμοιβής των παρόχων εξειδικευμένης
κατάρτισης /επιμόρφωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μεταξύ τους Σύμβαση.

Έντυπο: Ο.3
Έκδοση: 1η
Ημ/νια Έκδοσης: ΧΧ.ΧΧ.2016
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