ΟΠΣ 2014 – 2020: Αναφορά Χρηματαδότηση Πράξεων ΠΔΕ – ΕΣΠΑ

1-6-2017

Σας ενημερώνουμε πως στο περιβάλλον της εφαρμογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020»
έχει αναρτηθεί νέα αναφορά για την Χρηματοδότηση των πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 με στοιχεία ΠΔΕ
και ΕΣΠΑ.
Η αναφορά παρέχει σε επίπεδο έργου, κάποια στοιχεία ταυτότητας του έργου, το ΑΑ της απόφασης
ένταξης μέσω της οποίας το έργο συνδέεται με το ΠΔΕ, την πληροφορία της χρηματοδότησής του με
πλήρη οικονομικά στοιχεία από το ΠΔΕ και το ΕΣΠΑ.

Η προεκτυπωτική οθόνη παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης της πληροφορίας ανά MIS ή Ενάριθμο.
Επίσης, μπορεί να αντληθεί υποσύνολο των έργων βάσει του κριτηρίου του Φορέα Παρακολούθησης.
Τέλος, υπάρχει η επιλογή ανάμεσα σε έργα πλην Κρατικών Ενισχύσεων ή Κρατικών Ενισχύσεων.
*Η παρούσα έκδοση εκτελείται για έργα πλην κρατικών ενισχύσεων.
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Και η γραμμογράφηση της αναφοράς:

Οι στήλες 14-23 αφορούν στα οικονομικά μεγέθη ΠΔΕ, δηλ. στον συνολικό Προϋπολογισμό στο ΠΔΕ
από όλους τους εναρίθμους που έχουν χρηματοδοτήσει το έργο (στήλη 14), στον εγκεκριμένο
Προϋπολογισμό ΠΔΕ (στήλη 15), στο σύνολο των πληρωμών του έργου από παλαιούς εναρίθμους
(ΣΑ /8 ή /9) (στήλη 16) και από ενεργούς (στήλη 17). Οι υπόλοιπες στήλες αφορούν σε μεγέθη
τρέχοντος έτους για τον ενεργό ενάριθμο. Οι στήλες 24-26 αφορούν στα οικονομικά στοιχεία του
ΕΣΠΑ.
H τελευταία στήλη (27) βοηθά στο να εντοπιστούν τυχόν αποκλίσεις στις δηλώσεις δαπανών.
Η εκτέλεση της αναφοράς παράγει αρχείο λογιστικού φύλλου σε επεξεργάσιμη μορφή.
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