Ετήσιες Εκθέσεις – Πλαίσιο Επίδοσης

06/05/2019

Στο πλαίσιο της σύνταξης των Ετήσιων εκθέσεων για το 2018, επισημαίνουμε ότι πριν την άντληση
των σχετικών αναφορών θα πρέπει να προηγηθεί έλεγχος των δεικτών στο ΟΠΣ, ειδικότερα:
1.
2.

3.

4.

Επιβεβαίωση πληρότητας ∆εικτών και Ειδικών στόχων ΕΠ όπως αυτά αντλήθηκαν από SFC
(Μέσω της αναφοράς «1.2 ∆είκτες Επιχειρησιακού Προγράμματος» και «1.3 Ειδικοί στόχοι»)
Επιβεβαίωση πληρότητας και ακρίβειας των χαρακτηριστικών ∆είκτη στο «∆ελτίο ∆ιαχείρισης
δείκτη 5.4». Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παρακάτω χαρακτηριστικά δείκτη που
επηρεάζουν
την
άθροιση
δεικτών
από
διαφορετικές
πράξεις,
στο
ίδιο
ΕΠ/ΑΞΟΝΑ/ΤΑΜΕΙΟ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ:
 Ποσοτικός: (ΝΑΙ = ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ/ΟΧΙ = ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΜΗ ΑΘΡΟΙΖΟΜΕΝΟΣ)
 Μέτρηση στην πράξη: ΝΑΙ/ΟΧΙ
 Επίτευξη: Ετήσια/Σωρευτική
Επαλήθευση ολοκλήρωσης καταχώρισης απογραφικών με χρήση των κατάλληλων αναφορών
όπως «3.5.2.1 ∆είκτες απογραφικών ανά mis» και «3.5.2.3 Κατάλογος απογραφικών ανά mis».
Επίσης εντοπισμός και διόρθωση τυχόν λαθών πληκτρολόγησης ή συστημικών σφαλμάτων π.χ.:
Συμμετέχων > 30 ετών σε πρόσκληση για συμμετέχοντες έως 30 ετών, συμμετέχων
εργαζόμενος (κοινός δείκτης CO05) σε πρόσκληση για ανέργους ή συμμετέχων άνεργος
(CO01) σε Πρόσκληση για φοιτητές.
Επιβεβαίωση σχετικά με τα καταχωρισμένα «∆ελτία Επίτευξης ∆εικτών Πράξης» στο ΟΠΣ:

Κατά την συμπλήρωση της επίτευξης δείκτη στο δελτίο έχει ληφθεί υπόψη αν η επίτευξη
δείκτη καταχωρίζεται ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ (πχ εκροή ΕΤΠΑ) ή ΕΤΗΣΙΑ (πχ εκροή ΕΚΤ).

Ύπαρξη «∆ελτίου Επαλήθευσης ∆εικτών Πράξης» σε κατάσταση δελτίου «ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ» για
κάθε mis που έχει έναρξη υλοποίησης έως 31/12/2018. Για πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις
έως το έτος πλήρους εκτέλεσης και για μερικώς εκτελεσθείσες έως το 2018.

Ύπαρξη νέου «∆ελτίου Επαλήθευσης ∆εικτών Πράξης» σε κατάσταση «ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ» στο
ΟΠΣ, για τις πράξεις που είχαν ήδη επίτευξη έως και το 2018 και προστέθηκαν νέοι δείκτες
με την αναθεώρηση των ΕΠ.

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω προσαρμογές - βελτιώσεις στους παραγόμενους πίνακες των
Ετήσιων Εκθέσεων και τις αντίστοιχες αναλυτικές αναφορές αυτών καθώς και της αναφοράς ∆εικτών
ΕΠ:
1.

2.

3.

Για την υποστήριξη της δυνατότητας στο ΕΤΠΑ/ΤΣ για δήλωση επίτευξης μερικώς υλοποιημένων
πράξεων, προστέθηκε η παράμετρος «ΕΠΙΤΕΥΞΗ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟ» με 3 επιλογές:
‐ ALL (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΚΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)
‐ ΠΛΗΡΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
‐ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
στις αναφορές:
 «3.5.1 ∆είκτες Έργων ανά MIS Τ∆Π»
 «9.2.2.1 Ανάλυση Πινάκων Ετήσιας Έκθεσης ανά MIS βάσει δελτίων επίτευξης»
 «9.2.2.4 Πίνακας 3Α - Κοινοί και Ειδικοί ∆είκτες Εκροών»
 «9.3.2. ∆είκτες Εκροής ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής»
∆ιαμορφώθηκε ενιαία η σειρά των πεδίων και προστέθηκαν τα πεδία:
‐ Ποσοτικός: ΝΑΙ/ΟΧΙ
‐ Μέτρηση στην πράξη: ΝΑΙ/ΟΧΙ
‐ Επίτευξη: Ετήσια/Σωρευτική
‐ Ειδικός στόχος
Οι δείκτες με τιμή Ποσοτικός (ΟΧΙ) ή/και Μέτρηση στην Πράξη (ΟΧΙ) εμφανίζονται σε γκρι
γραμμή καθώς δεν έχει νόημα η άθροισή τους.
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Στην αναφορά «9.2.2.1 Ανάλυση Πινάκων Ετήσιας Έκθεσης ανά MIS βάσει δελτίων επίτευξης»
οι τιμές στόχου Τ∆Π κι οι τιμές υλοποίησης είναι διαθέσιμες, ενώ στους Πίνακες των
Κανονισμών («9.2.2.4 Πίνακας 3Α - Κοινοί και Ειδικοί ∆είκτες Εκροών» & «9.2.2.5 Πίνακας 4Β
Ειδικοί ∆είκτες Εκροών») δεν εμφανίζονται οι τιμές στόχου από Τ∆Π και οι τιμές υλοποίησης.
Σημαντικές παρατηρήσεις ως προς τις Ετήσιες Εκθέσεις
Α.

Για να συμπεριληφθούν οι τιμές στόχου και υλοποίησης των δεικτών στις αναφορές των
Ετησίων Εκθέσεων θα πρέπει η ανάλυση δείκτη σε επίπεδο πράξης (ΕΠ, Άξονας, Ταμείο, Κατ.
Περιφέρειας, Επενδυτική προτεραιότητα, Ειδικός στόχος) να συμφωνεί με την αντίστοιχη
ανάλυση στην εγκεκριμένη έκδοση σε ισχύ του ΕΠ.
Για την περίπτωση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί η αναφορά «3.5.1.1 ∆είκτες ανά MIS Τ∆Π» για
να ελεγχθεί η ορθότητα των καταχωρίσεων ως προς τους δείκτες του ΕΠ και την ανάλυσή τους,
ως προς τα παρακάτω σημεία ελέγχου:
‐ ∆είκτης ΕΠ με τιμή ΝΑΙ/ΟΧΙ
‐ Επιμερισμός δείκτη ΕΠ με τιμή ΟΧΙ: θα πρέπει να συμφωνεί με την ανάλυση του δείκτη
στην εγκεκριμένη έκδοση σε ισχύ του ΕΠ .

Β.

Υπενθυμίζουμε ότι, για τους ποσοτικούς αθροιζόμενους δείκτες, οι τιμές στους συγκεντρωτικούς
πίνακες της Ετήσιας Έκθεσης μπορούν να επαληθευτούν μέσω της αναφοράς «9.2.2.1.
Ανάλυση Πινάκων Ετήσιας Έκθεσης ανά MIS» (εμφανίζονται μόνο τα έργα-δείκτες που
συμμετέχουν στην Ετήσια Έκθεση).

Γ.

Για τους δείκτες ΕΤΠΑ/ΤΣ που έχουν χαρακτηρισμό επίτευξης δείκτη «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ /
ΣΩΡΕΥΤΙΚΟΣ» η τιμή υλοποίησης βασίζεται στη max αποδεκτή έκδοση «∆ελτίου Επαλήθευσης
∆είκτη» του max έτους.

∆.

Στην αναφορά «9.2.2.3.1. Ανάλυση Πινάκων Ετήσιας έκθεσης ανά MIS βάσει απογραφικών»
φαίνονται ανά έτος μόνο τα έργα που έχουν ∆Ε∆ σε κατάσταση δελτίου «αποδεκτό».

Ε.

Για τον Πίνακα 3Β, διατίθεται υποστηρικτική αναφορά βάσει των αποδεκτών ∆Ε∆, η οποία δεν
λαμβάνει υπόψη τυχόν στήριξη σε επιχειρήσεις μέσω ΜΧΤ καθώς τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα
στο ΟΠΣ.

ΣΤ.

Για τους άξονες Τεχνικής Βοήθειας τα στοιχεία είναι διαθέσιμα σε αναλυτικό επίπεδο.

Για το Πλαίσιο Επίδοσης
1. Στο μενού «9. Συγκεντρωτικές αναφορές - 1. Επιτελική Παρακολούθηση», δημιουργήθηκε ΝΕΑ
αναφορά «9.1.3 ΣΤΑ∆ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΒΑΣΕΙ ∆ΕΙΚΤΩΝ», όπου υπάρχει πληροφορία ανά
δείκτη ΕΠ και Επενδυτική, για τις μεταβλητές: πλήθος ενταγμένων πράξεων, πλήθος υποέργων,
πλήθος συμβασιοποιημένων υποέργων και ποσοστό συμβασιοποίησης. Αν ένα έργο έχει
περισσότερους από έναν δείκτες τότε οι μεταβλητές θα υπολογιστούν για κάθε δείκτη.
2. Στην αναφορά «9.3.1.1. ∆είκτες Βασικού Σταδίου Εφαρμογής» αποτυπώνονται οι ΒΣΕ που
υπήρχαν πριν την Αναθεώρηση, δεν έγινε επικαιροποίηση καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί η
παραπάνω αναφορά 9.1.3.
3. Στην αναφορά «Χρηματοοικονομικοί ∆είκτες 9.3.1.2», εμφανίζονται οι δείκτες με Είδος ∆είκτη =
Οικονομικός και λαμβάνουν υπόψη και τυχόν αιτήματα πληρωμής που έχουν διενεργηθεί από την
ΑΠ εντός του 2019 και αφορούν σε υλοποιηθείσες δαπάνες μέχρι 31-12-2018.
Για την στήλη ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΕΙΚΤΗ λαμβάνονται υπόψη τα ποσά μόνο από τα αιτήματα πληρωμής
και όχι οι μειώσεις των λογαριασμών, σύμφωνα με οδηγίες της Αρχής Πιστοποίησης και σε
συνέχεια των σχετικών διευκρινήσεων που δόθηκαν από την Ε.Ε.

M.I.S. OFF,

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Αγ. Φιλοθέης 2, 10556 ΑΘΗΝΑ, e – mail: sec.ops@mnec.gr, Τηλ. Κέντρο: 213 1500301, Fax: 213 1500337
Agias Philotheis 2, GR 10556 ATHENS, tel.: +30 213 1500301, Fax: +30 213 1500337

2

