ΟΠΣ 2014‐2020: Προσαρμογές στην λειτουργικότητα του ΟΠΣ

Φεβρουάριος 2019

Α. ∆ιαχείριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.)
1) Προστέθηκε επιλογή στην «Εκτύπωση» ενός Ε.Π. με τίτλο «Ανώτατα Ποσοστά
Υπερδέσμευσης ανά ΕΠ, Άξονα και ΑΤΠ». Η αναφορά αυτή περιλαμβάνει μόνο τα
καταχωρισμένα στο ΟΠΣ ισχύοντα ποσοστά Υπερδέσμευσης ανά ΕΠ, Άξονα και ΑΤΠ.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την τελευταία Εγκύκλιο (∆εκ/2018), ο έλεγχος
Yπερδέσμευσης σε επίπεδο ΑΤΠ πλην των ΑΤΠ Εκχωρήσεων είναι προειδοποιητικός.
2) Για το ΕΠ Αλιεία: Έγιναν προσαρμογές που αφορούσαν τις ιδιαιτερότητες του ΕΠ 19 ως
προς τις Προτεραιότητες, Ειδικούς Στόχους, Θεματικούς Στόχους και Μέτρα ΕΤΘΑ

Β. Απόφαση – ∆ημιουργία
Προστέθηκε η επιλογή «Οριζόντια Απόφαση ενταγμένων Πράξεων μιας Πρόσκλησης
πλην

Επιχειρηματικότητας»

στην

∆ημιουργία

Αποφάσεων

Τροποποίησης/Απένταξης/

Ολοκλήρωσης. Η επιλογή αυτή μπορεί να αποτυπώσει στο ΟΠΣ Αποφάσεις που εκδίδονται εκτός
συστήματος για πολλές πράξεις, όπως Τροποποιήσεις για οριζόντιες αλλαγές είτε σε δεδομένα
των Τ∆Π (πχ. προσθήκη δείκτη, συγχώνευση φορέων) ή σε δεδομένα των εν ισχύ αποφάσεων
(πχ αλλαγή ΣΑΕ). Αν οι αλλαγές αφορούν στα Τ∆Π, θα πρέπει να καταχωριστούν αυτές σε νέες
εκδόσεις Τ∆Π και τα Τ∆Π να οριστικοποιηθούν πριν την δημιουργία της απόφασης.
Με την επιλογή της πρόκλησης, δημιουργείται νέα Απόφαση (1.0) με όλες τις ενταγμένες
πράξεις

μιας

πρόσκλησης και συμπληρωμένη με τα στοιχεία εναρίθμων από την ισχύουσα

απόφαση ανά πράξη (MIS).
Σημείωση 1: ∆εν υπάρχουν

παραγόμενες εκτυπώσεις από το ΟΠΣ για αυτού του είδους της

αποφάσεις καθώς δεν αντιστοιχούν σε Έντυπα του Σ∆Ε.
Σημείωση 2: Η δυνατότητα αυτή δεν αφορά σε Πράξεις/Προσκλήσεις όπου τα στοιχεία των
εναρίθμων

δεν

αντιστοιχούν

μοναδικά

σε

κάθε

πράξη

(όπως

συμβαίνει

σε

πράξεις

Επιχειρηματικότητας).

Γ. Πρόσκληση και Τ∆Π
1) Για την καλύτερη παρακολούθηση των τιμών του Στόχου (συν.) των δεικτών
προστέθηκε στήλη «Σύνολο Στόχου ανά Άξονα» στο pop up παράθυρο «Ανάλυση
∆είκτη» σε Πρόσκληση και Τ∆Π
2) Ενεργοποιήθηκαν έλεγχοι στο Τ∆Π που ενημερώνουν για την περίπτωση αποτυχίας από
το σύστημα Ανάλυσης του ∆είκτη. Οι περιπτώσεις που συνήθως εντοπίζεται αστοχία
οφείλεται στο ότι:
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A. η ανάλυση του ∆είκτη στην Πρόσκληση δεν περιλαμβάνει τον συνδυασμό
ΑΤΠ/Επενδυτικής/Ειδικού στόχου (ή ότι προβλέπεται)
B. έχει επιλεγεί η «Συμπλήρωση

στόχου ανά ΑΤΠ» = Ναι και στην συνέχεια

έγιναν αλλαγές στο τμήμα Γ του Τ∆Π (σε ΑΤΠ και Κατηγοριοποίηση) που
απαιτούν εκ νέου ανάλυση. Στην περίπτωση αυτή αρκεί προσωρινά η
«Συμπλήρωση

στόχου ανά ΑΤΠ» = Όχι ώστε να επαναληφθεί κατά την

αποθήκευση Τ∆Π η ανάλυση του δείκτη με τα νέα δεδομένα.
3) Ενόψει της έκδοσης των στοιχείων για τις ετήσιες εκθέσεις, γίνεται έλεγχος ορθής
συμπλήρωσης

κατηγοριοποίησης

και

της

ανάλυσης

των

δεικτών

στα

Τ∆Π

και

ενεργοποιούνται σταδιακά, επιπλέον έλεγχοι επικύρωσης.
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