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ADMINISTRATIVE COSTS
Έξοδα γραφείου και διοικητικές δαπάνες (γενικά έξοδα)
(άρθρο 27 της

ΥΠΑΣΥΔ)

Αφορούν δαπάνες – έξοδα λειτουργίας του δικαιούχου που έχουν σχέση και αφορούν
στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.
Μπορούν να καταλογισθούν στην πράξη:
(α) Με άμεσο τρόπο, και
(β) Με έμμεσο τρόπο.
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ADMINISTRATΙVE COSTS
Οι δαπάνες υπολογίζονται :

(Α) ως ποσοστό έως 15% (flat rate) των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού.
(Β) ως ποσοστό του συνόλου των έμμεσων επιλέξιμων δαπανών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ενοίκιο,
κ.λπ.), μετά από τεκμηριωμένη μεθοδολογία.

(Γ) σε εφαρμογή της Πρόσκλησης και του Programme Manual.
Στην περίπτωση flat rate δεν υποβάλλεται τίποτα από τον δικαιούχο και ελέγχεται
από τον επαληθευτή μόνο εάν ο υπολογισμός των δαπανών (ποσοστό) είναι
σύμφωνος με το εγκεκριμένο ΤΔΕ.
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ADMINISTRATΙVE COSTS
Η συμπλήρωση του flat rate στο “office and administration” θα πρέπει να γίνεται με
σωστό τρόπο, έτσι ώστε να υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό “office and
administration” σε σχέση με τις δαπάνες προσωπικού, όπως εγκρίθηκαν στο
Τεχνικό Δελτίο και σε επίπεδο παραδοτέου. Ο τρόπος αυτός θα βοηθήσει για
καλύτερη διαχείριση των δαπανών “office and administration” σε κάθε αίτημα και
όχι ανακεφαλαιωτικά στο τέλος του έργου.
Για παράδειγμα, σε ένα πιστοποιητικό, στο παραδοτέο χ.χ παρόλο που υπάρχει
δαπάνη προσωπικού δεν αντιστοιχίζεται καμιά δαπάνη “office and administration”.
Ο λόγος αφορά την δήλωση σε προηγούμενο δελτίο δαπανών μεγαλύτερου ποσού
για το συγκεκριμένο παραδοτέο.
Ο επαληθευτής θα πρέπει να «επιστρέψει» το ΔΔΔ στο δικαιούχο για να προβεί
στην σχετική διόρθωση.
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ADMINISTRATΙVE COSTS
15% σε επίπεδο παραδοτέου και σε σύνολο
WP 1
Deliverable 1.2.1

Project Management & Coordination

Deliverable 1.2.2

3.512,00 €
0,00 €

526,80 €
0,00 €

Project Implementation Roadmap

1.302,00 €

195,30 €

Deliverable 1.2.3

Progress monitoring and reports

1.105,00 €

165,75 €

Deliverable 1.2.4

Project meetings and regular teleconferences

1.105,00 €

165,75 €

Deliverable 1.2.5

Interim and Ex-post External Evaluation

0,00 €

0,00 €

WP 2

Project Communication & Dissemination

3.280,00 €

492,00 €

Deliverable 2.2.1

Communications strategy and plan

638,00 €

95,70 €

Deliverable 2.2.2

Project web page and social media communication

760,00 €

114,00 €

Deliverable 2.2.3

Press Conferences

394,00 €

59,10 €

Deliverable 2.2.4

Final Closing Project Conference

908,00 €

136,20 €

Deliverable 2.2.5

Opening, midterm and closing dissemination pack

580,00 €

87,00 €

WP 3

National and regional assessments and tools

6.301,00 €

945,15 €

Deliverable 3.2.1

National Studies on the business envioronment (5)

1.532,00 €

229,80 €

Deliverable 3.2.2

Development of Innoscorecard

1.520,00 €

228,00 €

Deliverable 3.2.3

Identification of dominant industries per region

1.520,00 €

228,00 €

Deliverable 3.2.4

Development of InnoRegion service

1.729,00 €

259,35 €

0,00 €

0,00 €

35.180,00

5.277,00

Deliverable 3.2.5
TOTALS

Project Preparatory activities
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