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Θέμα: «Διευκρινίσεις αναφορικά με την Ενέργεια Β2: «Εξειδικευμένη Κατάρτιση / επιμόρφωση» του Έργου ΕΤΠ
με κωδικό «EGF/2018/003 EL/Attica publishing».
Σχετ.: Το από 6/5/2020 ηλεκτρονικό σας μήνυμα

Σε απάντηση σχετικού ηλεκτρονικού σας μηνύματος με το οποίο ζητάτε διευκρινίσεις ως προς την περίοδο
υλοποίησης και επιλεξιμότητας της Ενέργειας Β2: «Εξειδικευμένη Κατάρτιση / επιμόρφωση» του Έργου ΕΤΠ με
κωδικό «EGF/2018/003 EL/Attica publishing», σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ-2014-2020), τη νέα έκδοση
των Συχνών ερωτήσεων (Κανονισμός 2014-2020) που εξέδωσε η Ε.Ε., αλλά και την με αρ. 9.3410/6-6-2020 σχετική
Πρόσκλησή μας για υλοποίηση μέρους των Ενεργειών του έργου ΕΤΠ με κωδικό «EGF/2018/003 EL/Attica publishing,
καθώς και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα Ι: Αναλυτική Περιγραφή Ενεργειών, ισχύουν τα ακόλουθα.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για να θεωρηθεί μια δαπάνη επιλέξιμη, η δραστηριότητα ή η υπηρεσία που σχετίζεται με αυτή πρέπει να έχει
πραγματοποιηθεί εντός της περιόδου εφαρμογής. Ήτοι, η παρακολούθηση ενός προγράμματος Β2: «Εξειδικευμένη
Κατάρτιση / επιμόρφωση» και η συμμετοχή σε πιθανές εξετάσεις πιστοποίησης για να είναι επιλέξιμες από το
πρόγραμμα, πρέπει να αφορούν στο χρονικό διάστημα της επιλέξιμης περιόδου του παρόντος Έργου.
Όταν μια δραστηριότητα ή υπηρεσία ξεκινά εντός της περιόδου εφαρμογής αλλά τελειώνει εκτός, μόνο το μέρος
που υλοποιήθηκε εντός της περιόδου εφαρμογής είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ και το
επιλέξιμο ποσό υπολογίζεται αναλογικά. Συγκεκριμένα, αναφορικά με την παρακολούθηση ενός προγράμματος Β2:
«Εξειδικευμένη Κατάρτιση / επιμόρφωση» μόνο οι δαπάνες των μαθημάτων που πραγματοποιούνται εντός της
περιόδου εφαρμογής είναι επιλέξιμες δαπάνες.
Οι δαπάνες που προκύπτουν μετά το τέλος της περιόδου εφαρμογής δεν μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από
το ΕΤΠ. Με μία μόνο εξαίρεση: οι δαπάνες που αντιστοιχούν σε έξοδα συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης ή
κατάρτισης με διάρκεια δύο ετών ή μεγαλύτερη είναι επιλέξιμες έως την ημερομηνία υποβολής της τελικής έκθεσης
(έξι μήνες μετά την λήξη της περιόδου εφαρμογής), με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έξοδα συμμετοχής έχουν
πληρωθεί πριν από την ημερομηνία αυτή. Διευκρινίζεται ότι, εάν η ημερομηνία υποβολής της τελικής έκθεσης
βρίσκεται εν μέσω μιας ακαδημαϊκής περιόδου, όπως ένα εξάμηνο ή τρίμηνο, και εάν η περίοδος αυτή πρέπει να
πληρωθεί εξ ολοκλήρου, τότε είναι επιλέξιμο κατ’ αναλογία μόνο το μέρος των εξόδων που αφορούν την περίοδο
πριν από την ημερομηνία υποβολής της τελικής έκθεσης.
Συνοψίζοντας, μόνο το κόστος των μαθημάτων που πραγματοποιούνται εντός της περιόδου εφαρμογής ή κατ’
εξαίρεση πριν από την ημερομηνία της τελικής έκθεσης για μαθήματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, η διάρκεια των
οποίων είναι δύο έτη ή περισσότερο, είναι επιλέξιμες δαπάνες. Το επιλέξιμο μέρος του κόστους εκπαίδευσης
υπολογίζεται σε αναλογική βάση. Η εξόφληση των δαπανών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή
της Τελικής Έκθεσης και πιο συγκεκριμένα για λόγους που άπτονται της δυνατότητας ορθής και έγκαιρης
πιστοποίησης των δαπανών καθώς και αποτύπωσής τους στην Τελική Έκθεση, τα εν λόγω έξοδα συμμετοχής θα
πρέπει να έχουν εξοφληθεί και τα αντίστοιχα παραστατικά να έχουν αποσταλεί στην ΑΔ το αργότερο ένα μήνα
πριν την υποβολή της Τελικής Έκθεσης.
Τέλος, σας γνωστοποιούμε ότι η Υπηρεσία έχει αιτηθεί προς την Ε.Ε. παράταση της περιόδου εφαρμογής του έργου
για λόγους ανωτέρας βίας που σχετίζονται με το Covid-19, αίτηση η οποία έχει τύχει θετικής απάντησης. Αυτό θα
ορίσει μια νέα μεταγενέστερη ημερομηνία για το τέλος της περιόδου εφαρμογής και κατ’ επέκταση μια νέα
ημερομηνία για την υποβολή της τελικής έκθεσης. Όταν οριστικοποιηθεί το διάστημα της εν λόγω παράτασης θα
ενημερωθείτε άμεσα.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έως τότε, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περεταίρω διευκρίνιση.
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