Ενημέρωση αλλαγών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 ‐2020 ‐ ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

8‐7‐2016

Σας ενημερώνουμε ότι έγιναν οι ακόλουθες προσθήκες στην λειτουργικότητα των Σταδίων Επιλογής πράξης:
1. εκτύπωση της Επιστολής Συμπληρωματικών Στοιχείων (Ε. Ι.2_1): ενεργοποιήθηκε η εκτύπωση του
εντύπου καθώς και η δυνατότητα διόρθωσης των Γενικών Στοιχείων του εγγράφου, όταν έχει επιλεγεί στο
ΛΕΠ ή στο ΦΑΠ στο πεδίο εισήγησης «Απαίτηση συμπληρωματικών στοιχείων» από την αρμόδια Διαχ/κή.
2. νέο πεδίο στα Στάδια Επιλογής «Απαιτείται επανυποβολή ΤΔΠ»: για την περίπτωση απαίτησης
συμπληρωματικών στοιχείων που πρέπει να συνοδεύονται από νέα υποβολή ΤΔΠ (βλ. Παράρτημα:
ερώτημα helpdesk 62737 (Απάντηση ΕΥΘΥ)), προστέθηκε νέο πεδίο στα Στάδια Επιλογής «Απαιτείται
επανυποβολή ΤΔΠ». Κατά τον έλεγχο του σχετικού σταδίου, δημιουργείται αυτόματα νέα υποέκδοση ΤΔΠ
σε κατάσταση Υπό Υποβολή, ώστε να επανυποβληθεί από τον Δικαιούχο.
3. νέο πεδίο στο ΦΑΠ «Σημειώσεις»: προστέθηκε νέο πεδίο «Σημειώσεις» στο ΦΑΠ, στην Αξιολόγηση της
διοικητικής ικανότητας Δικαιούχου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ερώτημα helpdesk 62737
Τίτλος: Τεχνικά δελτία πράξης-Επικαιροποίηση στοιχείων από δικαιούχους
Ερώτηση:
Για τις πράξεις με τους κωδικούς MIS που φαίνονται παρακάτω, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης ….. Α/Α
ΟΠΣ: …., πρόκειται να ζητηθούν από τις δικαιούχους συμπληρωματικά στοιχεία καθώς και επιμέρους
προσαρμογές/συμπληρώσεις στα τεχνικά δελτία που υποβλήθηκαν. ∆εδομένου ότι στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατή
η επιστροφή των τεχνικών δελτίων από την ΕΥ∆ προς τους δικαιούχους, παρακαλούμε όπως δοθεί η τεχνική δυνατότητα
στους δικαιούχους να επεξεργαστούν εκ νέου τα τεχνικά δελτία και να υλοποιήσουν τις αιτούμενες
βελτιώσεις/προσαρμογές/συμπληρώσεις.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΥΘΥ :
Η επιστροφή του Τ∆Π στο δικαιούχο, πριν την αξιολόγηση της πρότασης και την ένταξη της στο ΕΠ, δεν επιτρέπεται στο
ΟΠΣ.
Ωστόσο, η εκ νέου επεξεργασία του Τ∆Π από το δικαιούχο, πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την ένταξη της
πράξης στο ΕΠ, είναι δυνατή μόνο μετά την ολοκλήρωση του α' σταδίου αξιολόγησης της πρότασης "Έλεγχος πληρότητας
και επιλεξιμότητας πρότασης" και την αποστολή από τη ∆Α επιστολής, με την οποία ζητάει από το δικαιούχο την υποβολή
συμπληρωματικών στοιχείων για τη συνέχιση της εξέτασης της πρότασης (Ε. Ι.2_1: "Επιστολή για την υποβολή
συμπληρωματικών στοιχείων για την εξέταση του αιτήματος χρηματοδότησης"). Μετά την υποβολή των
συμπληρωματικών στοιχείων από το δικαιούχο και την περαιτέρω συμπλήρωση αυτών στο Τ∆Π, ο αύξων αριθμός του
Τ∆Π (πεδίο Α.17: ΑΑ Τ∆Π) παραμένει ο ίδιος ως προς την έκδοσή του, δηλαδή η τιμή της έκδοσης είναι 1 "αρχική
υποβολή", ενώ αλλάζει η τιμή της υποέκδοσης από 0 σε 1. ∆ηλαδή, ενώ ο ΑΑ Τ∆Π κατά την υποβολή του Τ∆Π από το
δικαιούχο είναι 1.0, μετά την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων και την ανάλογη προσαρμογή του Τ∆Π, η τιμή
του Τ∆Π γίνεται 1.1.
Με την παραπάνω επιλογή επιδιώκεται η:
α) πλήρης αποτύπωση των χρόνων υποβολής του Τ∆Π από το δικαιούχο και ο χρόνος της αξιολόγησης της πρότασης από
τη ∆Α
β) πλήρης αποτύπωση των ενεργειών της ∆Α καθ' όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης της πρότασης καθώς και των
αλλαγών που επέρχονται στο Τ∆Π από την αρχική υποβολή έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την ένταξη της
πράξης στο Ε.Π.
γ) συνειδητοποίηση και απόκτηση ανάλογης κουλτούρας από τους δικαιούχους, σχετικά με την υποχρέωσή τους για ορθή
και πλήρη συμπλήρωση του Τ∆Π, το οποίο αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση των προτάσεων και τη χρηματοδότηση
των πράξεων τους
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