ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ……..

Ευρωπαϊκό Ταµείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης
/Ταµείο Εσωτερικής
Ασφάλειας

Ειδική Υπηρεσία …………..Ε.Π. ή
Εντεταλµένη Αρχή:……….

Ηµεροµηνία …..

Ταχ. ∆/νση:

Α.Π.:

Ταχ. Κώδικας :
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email :
Προς: ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ/∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

ΘΕΜΑ: Χρηµατοδότηση/Επιδότηση της ∆ράσης « …………………… » µε Κωδικό ΟΠΣ ….. από το Εθνικό
Πρόγραµµα «……………………… 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ

Ο Γενικός / Ειδικός Γραµµατέας

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 σχετικά µε τον καθορισµό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης και το µέσο για τη χρηµατοδοτική στήριξη της αστυνοµικής συνεργασίας, της πρόληψης και
καταστολής της εγκληµατικότητας και της διαχείρισης κρίσεων,
2. Το νόµο 4375/2016 (ΦΕΚ 15/Α/3.4.2016) και ειδικότερα τα άρθρα 75, 76, 77, 78, 79 ΠΑΡ. 3, 81 και 82.
3. Την µε αρ. πρωτ. ………………………………(ΦΕΚ…./Β/…..) Υπουργική Απόφαση «Σύστηµα ∆ιαχείρισης και
Ελέγχου των Εθνικών Προγραµµάτων των Ταµείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕΕ/AMIF)
και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020».
4. Την Απόφαση µε αριθµό Ε (……) …./……. που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «…………».
5. Την υπ’ αριθµ. ………………. Υπουργική Απόφαση / Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη διάρθρωση της
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και ∆ιαχείρισης των ΕΠ των Ταµείων Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας (ή εναλλακτικά της εντεταλµένης αρχής),
6. Τη µε αριθ. …………… Υπουργική Απόφαση µε την οποία ανατίθενται τα καθήκοντα της υπεύθυνης αρχής

στην ……………………………….. (επωνυµία εντεταλµένης αρχής) για τη διαχείριση µέρους του ΕΠ
……………….
7. Τη µε αριθµ. πρωτ. ……………….. (Κωδ. ……) πρόσκληση προς τους δικαιούχους για την υποβολή
προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραµµα «……………………………………………………..» (εφόσον υπάρχει).
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8. Τη µε αριθµ. πρωτ. ………………………. πρόταση του δικαιούχου «…………………………..………..» προς την
ΕΥΣΥ∆ ΤΕΜΕΤΕΑΑΠ (ή εναλλακτικά την ΕΑ) «…………………………………..» για χρηµατοδότηση της υπόψη
δράσης στο Εθνικό Πρόγραµµα «………………………………………..».
9. Τη µε αριθµ. πρωτ. ………………………………………. Απόφαση του Γενικού / Ειδικού Γραµµατέα
…………………………………….. για τον ορισµό Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων, στο πλαίσιο της µε
αριθµ.
πρωτ.
……………………………….
πρόσκλησης
της
ΥΑ
(ή εναλλακτικά της ΕΑ)
«………………………………………….» (εφόσον αφορά).
10. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκµηρίωσης της αξιολόγησης
της πρότασης και ειδικότερα στη Λίστα ελέγχου πληρότητας & επιλεξιµότητας της πρότασης και στο
Φύλλο Αξιολόγησης ∆ράσης, τα οποία αποτυπώνονται στο ΟΠΣ και (εφόσον υπάρχει) στο από
………………………. Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης.
11. Τον µε αριθµ. πρωτ. .…/……… Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Αξιολογηµένων Προτάσεων (αφορά συγκριτική

αξιολόγηση).
12. Τον/ους …………………………………………………………………………………………… που δικαιολογούν την
απευθείας χορήγηση της επιδότησης στη δράση (συµπληρώνεται µόνο σε απευθείας χορήγηση της

επιδότησης).

Αποφασίζει
Τη χορήγηση επιδότησης της ∆ράσης «……………………………………....», µε κωδικό ΟΠΣ …………… και
δικαιούχο τον/την «………………………», µε επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη ………………….€ και συνεισφορά της
Ένωσης …………………. €, ίση µε το …% της επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης,, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο
της µε αριθµ. πρωτ. ………………….. (Κωδ. …..) πρόσκλησης/επιστολής προς το/τους δυνητικό/ούς
δικαιούχο/υς για την υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραµµα «……………………….…», στον Ειδικό Στόχο
«…………………..………….» και στον Εθνικό Στόχο «………………………………».
Η ∆ράση συγχρηµατοδοτείται από ……………….. (αναγράφεται/νται ολογράφως το/α Ταµείο/α) και αφορά
στην υλοποίηση των εξής:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… (περιγραφή ουσιαστικών λεπτοµερειών του φυσικού αντικειµένου).
Η ∆ράση στοχεύει στην επίτευξη των παρακάτω επιχειρησιακών στόχων:
(α)

………………………………..

(β)

………………………………..

(γ)

………………………………..

Ή
(στις περιπτώσεις που η επιλογή των δράσεων διενεργείται µέσω συγκριτικής αξιολόγησης)
Αποφασίζει
Τη χορήγηση επιδότησης των παρακάτω ∆ράσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της µε αριθµ. πρωτ.
………………….. (Κωδ. …..) πρόσκλησης/ επιστολής προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή
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προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραµµα «……………………….…», στον Ειδικό Στόχο «…………………..………….» και
στον Εθνικό Στόχο «………………………………».
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∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

Κωδ.
ΟΠΣ
(MIS)

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ
ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
∆ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
∆ΡΑΣΗΣ

1

2

3

…
…

Ο /Η Γενικός / Ειδικός Γραµµατέας
………………………………………….
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.

Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα (κοινοποιείται ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)

2.

Φορέας Χρηµατοδότησης (∆/νση …..) (κοινοποιείται ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ)

3.

Φορέας Πρότασης της ∆ράσης (Κύριος του έργου, εφόσον είναι διαφορετικός από το δικαιούχο)

4.

Φορέας Λειτουργίας της ∆ράσης, εφόσον υπάρχει
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