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Γενικά Σηοισεία Ππογπάμμαηορ
Απνξξφθεζε ηνπ 1νπ έηνπο εθαξκνγήο 2010: 85%
Γηθαηνχρνη ηνπ 1νπ έηνπο εθαξκνγήο 2010: 42
-

Πξνγξάκκαηα Οξηδφληηα : 2 (ΔΓΟΑΟ –ΟΠΔ)

-

Πξνγξάκκαηα Οκάδσλ: 16
θαηά Πεξηθέξεηα: 2 (Κξήηε, Μαθεδνλία)
θαηά Εψλε: 3 (Ακχληαην, Νάνπζα, αληνξίλε)

-

Πξνγξάκκαηα Μεκνλσκέλσλ: 24

Καηανομή δικαιούσων ανά σώπα
ΖΠΑ: 30
ΚΑΝΑΓΑ: 16
ΡΩΗΑ:22
ΟΤΚΡΑΝΗΑ:4
ΔΛΒΔΣΗΑ: 12
ΑΤΣΡΑΛΗΑ:3
ΒΡΑΕΗΛΗΑ:4
ΚΗΝΑ:10
ΗΑΠΩΝΗΑ:2
ΚΟΡΔΑ:1
FYROM: 1

Ποζοζηά αποππόθηζηρ ανά δπάζη
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Αύξηζη εξαγωγών ανά σώπα
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Ποζοζηιαία Αύξηζη Εξαγωγών ανά
σώπα
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Ανάλςζη αύξηζηρ εξαγωγών ανά
σώπα
ΖΠΑ : 30 δηθαηνχρνη/ ζηνηρεία απφ 23.
Δλδεηθηηθά: έλαο δηθαηνχρνο κε αχμεζε 291% &
άιινη ηξεηο κε αχμεζε γχξσ ζην 100%. Μφλν ηξεηο
ρσξίο απνηειέζκαηα, ελψ ηξεηο είραλ κεηψζεηο πνπ
νθείινληαη ζε ζπγθπξίεο.
ΚΑΝΑΓΑ: 16 δηθαηνχρνη/ ζηνηρεία απφ 12.
Δλδεηθηηθά: δχν δηθαηνχρνη κε αχμεζε γχξσ ζην
140%, έλαο 100%, δχν ρσξίο απνηειέζκαηα.
ΡΩΗΑ: 22 δηθαηνχρνη/ζηνηρεία απφ 16.
Γχν κε αχμεζε 100%, έλαο κε 75%, έλαο κε 38% &
νη ππφινηπνη ρσξίο απνηειέζκαηα, δπζρέξεηεο ιφγσ
γξαθεηνθξαηηψλ δηαδηθαζηψλ ζηε Ρσζία.

Ανάλςζη αύξηζηρ εξαγωγών ανά
σώπα
ΟΤΚΡΑΝΗΑ: 4 δηθαηνχρνη. Υσξίο απνηειέζκαηα.
ΔΛΒΔΣΗΑ: 12 δηθαηνχρνη/ ζηνηρεία απφ 11.
Δλδεηθηηθά: έλαο κε αχμεζε 175%, έλαο κε 82%, δχν
γχξσ ζην 50%, ηξεηο ρσξίο απνηειέζκαηα.
ΑΤΣΡΑΛΗΑ: 3 δηθαηνχρνη. Έλαο κε αχμεζε 100%,
έλαο κε 6% & έλαο ρσξίο απνηειέζκαηα.
ΒΡΑΕΗΛΗΑ: 4 δηθαηνχρνη. Έλαο κε αχμεζε 92% & νη
ππφινηπνη ρσξίο απνηειέζκαηα.

Ανάλςζη αύξηζηρ εξαγωγών ανά
σώπα
ΚΗΝΑ: 10 δηθαηνχρνη/ ζηνηρεία απφ 7.
Δλδεηθηηθά: έλαο δηθαηνχρνο κε αχμεζε 141%, δχν
γχξσ ζην 76% & νη ππφινηπνη ρσξίο απνηειέζκαηα.

ΗΑΠΩΝΗΑ: 2 δηθαηνχρνη. Υσξίο απνηειέζκαηα.
ΚΟΡΔΑ: 1 δηθαηνχρνο. Υσξίο απνηειέζκαηα.
FYROM: 1 δηθαηνχρνο. Αχμεζε εμαγσγψλ 20%

Ανάλςζη αύξηζηρ εξαγωγών ανά
σώπα
Ζ κε εκθάληζε απνηειεζκάησλ αχμεζεο εμαγσγψλ
νθείιεηαη ζε:
- Γελ πξαγκαηνπνηήζεθε αχμεζε εμαγσγψλ
- Γελ ππήξραλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία
- Γελ ππήξραλ ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα ζηελ
πεξίπησζε ηεο πξψηεο έλαξμεο εμαγσγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
- Ζ δηεξεχλεζε γηα ζπλεξγαζία κε εηζαγσγείο θαη
αλάπηπμεο δηθηχνπ εμαγσγψλ δελ απέθεξε αθφκε
απνηειέζκαηα

Ενέπγειερ ΥΠΑΑΤ
πλεξγαζία κε ΤΠΔΞ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε
ζπλδξνκή ησλ πξεζβεηψλ θαη πξνμελείσλ ζηε
δηεπθφιπλζε ησλ δξάζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο
πλεξγαζία κε ΟΠΔΚΔΠΔ
πλεξγαζία κε ηελ ΔΓΟΑΟ γηα ηηο δξάζεηο ηνπ 2νπ
έηνπο, ψζηε λα ππάξμεη ζπληνληζκφο θαη νξζνινγηθή
δηαρείξηζε ησλ θνλδπιίσλ
Σξνπνπνίεζε ηεο ΤΑ ιεπηνκεξεηψλ γηα λα
αληηκεησπηζζνχλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 1νπ έηνπο

Γενικέρ Επιζημάνζειρ
Ζ κε ζπκκφξθσζε κε ηελ Δζληθή & Κνηλνηηθή
Ννκνζεζία φπσο:
δειψζεηο παξαγσγήο / εκπνξίαο /επεμεξγαζίαο,
δειψζεηο απνζεκάησλ,
ηήξεζε βηβιίσλ απνζήθεο, ζπλνδεπηηθά έγγξαθα,
νηλνινγηθέο πξαθηηθέο,
επηζήκαλζε πξντφλησλ, ρξήζε παξαδνζηαθψλ
ελδείμεσλ, επσλπκία εθκεηάιιεπζεο
θαζηζηά ην δηθαηνχρν κε επηιέμηκν θαη νδεγεί ζηελ
απέληαμή ηνπ απφ ην πξφγξακκα

Γενικέρ Επιζημάνζειρ
Δίλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ζπκκφξθσζεο κε ην
Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην πνπ ζηφρν έρεη ηε
δεκηνπξγία εηθφλαο αμίαο ζην εμσηεξηθφ
Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΓΟΑΟ ηφζν ηνπ ΟΠΔ φζν θαη
ησλ ππφινηπσλ δηθαηνχρσλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα
ην ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ κε ζηφρν ηε βέιηηζηε
απνηειεζκαηηθφηεηα

Γενικέρ Επιζημάνζειρ
Ζ επσλπκία ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο
νξίδεηαη φπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηελ αίηεζή ηνπ,
ζηελ ΤΑ έγθξηζεο θαη ζηε ζχκβαζε κε ην ΤΠΑΑΣ.
Μηα δξάζε θαηά ηελ νπνία ε ρξεζηκνπνηνχκελε
επσλπκία είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ σο παξαπάλσ
νξηδφκελε δελ είλαη επηιέμηκε.
Απζηεξή ηήξεζε πξνζεζκηψλ σο πξνο ηηο
εκεξνκελίεο ππνβνιήο (αξηζκ. πξσηνθ.) ησλ θάησζη:
α) Πξνζσξηλφ Υξνλνδηάγξακκα,
β) Δλδηάκεζεο εθζέζεηο,
γ) Δηήζηα έθζεζε.
Με ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ θαζηζηά ηηο δξάζεηο κε
επηιέμηκεο.

Επιζημάνζειρ
Φςζικό Ανηικείμενο

Φπζηθφ αληηθείκελν ςποσπεωηικά απνζηέιιεηαη για
κάθε δπάζη θαη ζπλεπψο γηα κάθε ηιμολόγιο
Τπνβνιή λίζηαρ κε ηα παξαδνηέα
Αληηζηνίρεζε ησλ παξαδνηέσλ κε ηελ εηήζηα
έθζεζε, θαηά ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη νη δξάζεηο
Μελέηη Αποηελεζμαηικόηηηαρ:
- πνζνζηηαία ζπλνιηθή αχμεζε εμαγσγψλ
- πνζνζηηαία αχμεζε εμαγσγψλ αλά ρψξα,
- πνζνζηηαία αχμεζε εμαγσγψλ
αλά θαηεγνξία
πξντφληνο,
- αλαθνξά ζην «άλνηγκα» λέσλ αγνξψλ

Επιζημάνζειρ
Φςζικό Ανηικείμενο

Σν ινγφηππν ηεο Δ.Δ. & ηεο Διιάδαο λα θαίλεηαη
εςκπινώρ ζε θάζε πξνσζεηηθφ πιηθφ (έληππα, DVD,
ζπνη, web sites, drop-stops, πνηήξηα, θαξάθεο, πνδηέο,
κπινπδάθηα, αλνηρηήξηα, θ.η.ι.)
Οδεγίεο γηα ηελ ρξήζε ηνπ ινγφηππνπ (κε ηα
επηηξεπφκελα ρξψκαηα & ηελ πεξηγξαθή) ζην site ηεο
Δ.Δ.:
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_el.htm

Επιζημάνζειρ
Φςζικό Ανηικείμενο

Ζ θαηαρψξεζε – πξνβνιή γίλεηαη κφλν γηα ηα
επηιέμηκα πξντφληα κηαο εηαηξείαο θαη φρη γηα φια
φζα παξάγεη απηή.
Δηδάιισο
θαζίζηαηαη κε
επηιέμηκε φιε ε δξάζε.
ε πεξίπησζε δηαθήκηζεο ζε website, ε νπνία
δηαηεξείηαη γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή θαη
έρεη θαηαξγεζεί κέρξη ηνλ έιεγρν απφ ην ΤΠΑΑΣ, να
αναθέπεηαι πηηά, ηφζν ζηελ εηήζηα έθζεζε, φζν θαη
ζην ηηκνιφγην, ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν
ηζρχεη ε ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε.

Επιζημάνζειρ
Φςζικό Ανηικείμενο

Γηα εθζέζεηο, γεπζηγλσζίεο, γεχκαηα, απνζηνιέο, λα
πξνζθνκίδεηαη θωηογπαθικό ςλικό (έγρξσκεο
εθηππψζεηο ή πξσηφηππεο θσηνγξαθίεο) ζην νπνίν λα
αλαγξάθεηαη ε πεξηγξαθή, ε εκεξνκελία θαη ν ηφπνο
δηεμαγσγήο ηεο δξάζεο. ηηο θσηνγξαθίεο λα
θαίλεηαη ν ηφπνο ή ην φλνκα ηεο έθζεζεο θαη ηα
πξντφληα πνπ πξνσζνχληαη καδί κε ην ινγφηππν ηεο
Δ.Δ. & ηεο Διιάδαο.
Όζνλ αθνξά ηηο θαηαρσξήζεηο ζε πεξηνδηθά,
εθεκεξίδεο θ.η.ι. λα πξνζθνκίδνληαη ηα ππωηόηςπα
θαη φρη θσηνηππίεο. ηελ θαηαρψξηζε λα θαίλεηαη
επθξηλψο ην ινγφηππν ηεο Δ.Δ. & ηεο Διιάδαο.

Επιζημάνζειρ
Φςζικό Ανηικείμενο

ε πεξίπησζε πνπ δηθαηνχρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο
είλαη νκάδα: Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ
εληχπσλ αξθεί λα είλαη παξφκνηαο κνξθήο θαη λα
δηαλέκεηαη κέζα ζε folder φπνπ ζα αλαγξάθνληαη
φιεο νη ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείεο.
ε πεξίπησζε πνπ δηαθνξεηηθνί δηθαηνχρνη έρνπλ ηνλ
ίδην αληηπξφζσπν-θνξέα εθηέιεζεο: Θα πξέπεη λα
κεξηκλήζνπλ ψζηε λα ηνπ γλσζηνπνηήζνπλ λα κελ
πεξηιακβάλεη ζηα έληππα, δηαθεκίζεηο θ.η.ι. είηε κε
επηιέμηκα πξντφληα είηε άιιεο εηαηξείεο πνπ δελ είλαη
δηθαηνχρνη ηνπ κέηξνπ, γηαηί απηφ ζα θαηαζηήζεη ηε
δξάζε μη επιλέξιμη για όλοςρ ηοςρ δικαιούσοςρ.

Επιζημάνζειρ
Πληπωμή

Υξήζε εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ απνθιεηζηηθά γηα φιεο
ηηο νηθνλνκηθέο πξάμεηο (έζνδα & δαπάλεο).
ηελ πεξίπησζε πιεξσκήο δαπαλψλ κε μεηπηηά
(πνζνχ έσο 3 ρηι. €), γίλεηαη αλάιεςε απφ ηνλ εηδηθφ
ινγαξηαζκφ (φρη απφ ην ηακείν ή άιινπο
ινγαξηαζκνχο), ελψ ην πνζφ πνπ δελ δαπαλήζεθε
επηζηξέθεηαη ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ.

Επιζημάνζειρ
Πληπωμή

ηελ πεξίπησζε πιεξσκήο δαπαλψλ κε πιζηωηική
κάπηα (γηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ) ζα γίλεηαη αλάιεςε
απφ ηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ γηα ην αθξηβέο πνζφ ηεο
δαπάλεο θαη ζα θαηαηίζεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ κε ηνλ
νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλε ε πηζησηηθή θάξηα. Θα
πξνζθνκίδεηαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε ηεο πηζησηηθήο
θάξηαο φπνπ ζα θαίλεηαη ε ζρεηηθή ρξέσζε θαζψο
θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο
πηζησηηθήο θάξηαο φπνπ ζα θαίλνληαη νη ζρεηηθέο
πηζηψζεηο.

Επιζημάνζειρ
Πληπωμή

Οξζνινγηζκφο γεληθψλ εμφδσλ.
Οη δαπάλεο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηαμίδηα αλήθνπλ ζηα
«Γεληθά Έμνδα».

Ζ ηζνηηκία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη απηή πνπ
αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε, δει. «ε κεληαία ινγηζηηθή
ηζνηηκία ηνπ επξψ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηνλ θφκβν
ηεο
Δπηηξνπήο
ζην
Γηαδίθηπν
(europa.eu.int/comm/budget/inforeuro) θαη αθνξά
ηνλ κήλα, ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ην
ηηκνιφγην ή ην δηθαηνινγεηηθφ έγγξαθν».

Επιζημάνζειρ
Πληπωμή

Σα έμνδα γηα εκβάζκαηα δελ είλαη επηιέμηκα.
Σα έμνδα εγγπεηηθήο πξνθαηαβνιήο δελ είλαη
επηιέμηκα.
Απζηεξή ηήξεζε πξνζεζκηψλ ππνβνιήο θαθέισλ
πιεξσκήο θαη πξνθαηαβνιήο.
Οη δξάζεηο είλαη επηιέμηκεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο κε ην ΤΠΑΑΣ θαη κεηά ηελ έγθξηζε
έλαξμεο
δξάζεσλ.
Γξάζεηο
πνπ
έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηηο παξαπάλσ εκεξνκελίεο δελ
είλαη επηιέμηκεο πξνο πιεξσκή.

Τποποποίηζη ΥΑ λεπηομεπειών
Πποθεζμίερ για ηην Πποκαηαβολή
Αίηεζε πξνθαηαβνιήο: Γηα ην 1ν έηνο εληφο 30
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηα επφκελα έηε εληφο
90 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
έγθξηζεο έλαξμεο ησλ δξάζεσλ.
Πιεξσκή πξνθαηαβνιήο: Δληφο 180 εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα πξνθαηαβνιή.

Τποποποίηζη ΥΑ λεπηομεπειών
Φάκελορ πληπωμήρ.
Αίηεζε πιεξσκήο κε φια ηα παξαζηαηηθά δαπαλψλ
έσο ηελ 24ε Απγνχζηνπ. Δηδηθά ηα παξαζηαηηθά πνπ
αθνξνχλ ζηελ κέηξεζε απνηειεζκάησλ κπνξνχλ λα
εθδνζνχλ έσο ηελ 20ε επηεκβξίνπ θάζε έηνπο.
Οη εμνθιήζεηο φισλ ησλ παξαζηαηηθψλ θαηαηίζεληαη
ζηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, έσο ηελ 30ε
επηεκβξίνπ
θάζε
έηνπο.
Αδπλακία
λα
πξνζθνκηζηνχλ
ηα
παξαπάλσ
εληφο
ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο ζπλεπάγεηαη ηελ κε
πιεξσκή ησλ δξάζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα
ζπγθεθξηκέλα παξαζηαηηθά.

Τποποποίηζη ΥΑ λεπηομεπειών
Μεηαβνιέο θαηαλνκήο δαπαλψλ εληφο νξίνπ 25% γηα
θάζε ζέζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ
αλαθέξεηαη ζηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα θάζε
έηνο. Ζ ελεκέξσζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ γηα ηηο ελ ιφγσ
κεηαβνιέο γίλεηαη εγγξάθσο, κε ηελ ππνβνιή ηνπ
θαθέινπ πιεξσκήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε νη
κεηαβνιέο απηέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
Ζ ελεκέξσζε ηνπ ΤΠΑΑΣ γηα ηηο κεηαβνιέο λα
γίλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δξάζεσλ πνπ
κεηαβάιινληαη.

Εςσαπιζηώ για ηην πποζοσή ζαρ

