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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης έκδοσης αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη δράση 1.δε.7Α
«Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των ΜμΕ της Δυτικής Ελλάδας – έτους 2019» στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το Άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005.
2. Το ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, το έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό Δίκαιο,
τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014)», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την υπ. αριθμ. 32681/ΕΥΘΥ335/23-03-2015 (ΦΕΚ 713/Β/24-4-2015 Υπουργική Απόφαση, με θέμα
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα
με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41546/Γ΄ΚΠΣ/281/ΚΥΑ/8.12.2000
(ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση
ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.
6. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών
ενισχύσεων.
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 107 και
108 της Συνθήκης.
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8. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την
έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01).
9. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων
της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και
ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις.
10. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712 Απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Τη με αρ. πρωτ. Α.Π. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20–10–2016 (ΦΕΚ 3521/Β’/01–11–2016) Υπουργική
Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων, αξιολόγησης
πράξεων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τη με αριθμ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015) Σύστημα δημοσιονομικών
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από
πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014.
13. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης
κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.
14. Το με αριθμό C (2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο
Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης).
15. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010).
16. Το Π.Δ. 132/2010, «Περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» ΦΕΚ 225Α /2010 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
17. Την με αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και την 2ης Ιουνίου 2019 και το
από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας Περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
18. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10161 final/18-12-2014 που αφορά την
έγκριση του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με την C(2018) 8831 final/1212-2018.
19. Την με αρ. πρωτ. 1188/12-3-2019 απόφαση μέσω γραπτής της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.
«ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014- 2020», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία η διαδικασία και το
περιεχόμενο της 17ης έκδοσης του εντύπου εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραμματισμός των
προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι.
20. Την με αρ. Πρωτ. 2902/2-7-2019 επιστολή της ΕΥΔΕΠΠΔΕ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
επέκταση μεταβατικής περιόδου εφαρμογής του άρθρου 67(2)α) του Καν. 1303/2018 σύμφωνα με
το άρθρο 152(7)
21. Την με αρ. πρωτ. 3523/24.09.2018 1η Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 3218/24-8-2017
(Β΄ 3144) απόφασης ορισμού της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
22. Την με αρ. πρωτ. 1865/22-4-2019 μέσω γραπτής διαδικασίας απόφαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», με την οποία με την οποία εγκρίθηκε η
μεθοδολογία η διαδικασία και το περιεχόμενο της 17ης έκδοσης του εντύπου εξειδίκευσης του ΕΠ, ο
προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι και τα
κριτήρια επιλογής των πράξεων της δράσης
23. Την με αρ. πρωτ. 34918/ΕΥΚΕ592/26-03-2019 Υ.Α. για Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.7Α «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση
των ΜμΕ της Δυτικής Ελλάδας – έτους 2019» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Δυτική Ελλάδα 2014-2020», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
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24. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη δράση δράση 1.δε.7Α
«Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των ΜμΕ της Δυτικής Ελλάδας – έτους 2019» στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση
σημείων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης και των Παραρτημάτων αυτής.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Νεκτάριος Φαρμάκης

Συνημμένα:
Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων
Κοινοποίηση:
 Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων
 Γραφείο Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημ. Επενδύσεων & ΕΣΠΑ
 Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
δράση 1.δε.7Α «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των ΜμΕ της Δυτικής Ελλάδας – έτους 2019»
1. ΕΡΩΤΗΜΑ : Βάσει του οδηγού του προγράμματος η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον
έναν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την υποβολή. Ο εν λόγω καδ θα πρέπει να έχει έναρξη τουλάχιστον από το 2017
(δύο κλεισμένες χρήσεις) ή αρκεί να έχει προστεθεί τον τελευταίο μήνα πριν την υποβολή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης, δεν
υπάρχει περιορισμός ως προς τον χρόνο στον οποίο διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ η επιχείρηση.
2. ΕΡΩΤΗΜΑ : Eίναι επιλέξιμες οι κάτωθι δαπάνες και εάν ναι, σε ποια κατηγορία εντάσσονται:
 Δαπάνες για απόκτηση διαδικασιών για GDBR Compliance.
 Δαπάνες για επικαιρoποίηση Πολιτικής Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων που κατατίθεται
στην ΑΔΑΕ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Η δαπάνη που αφορά την μελέτη για την υιοθέτηση διαδικασιών GDBR Compliance και
Πολιτικής Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων που κατατίθεται στην ΑΔΑΕ, θα κατηγοριοποιηθεί στις
μελέτες . Η δαπάνη που αφορά το λογισμικό θα κατηγοριοποιηθεί στο λογισμικό.
3. ΕΡΩΤΗΜΑ : Σε περίπτωση που κατά την αίτηση ο δυνητικός δικαιούχος δεν έχει υποβάλει το σύνολο
των επίσημων φορολογικών εντύπων προς τις αρμόδιες Αρχές για το φορολογικό έτος 2018, ο φάκελος
δικαιολογητικών θα περιλαμβάνει τα οικονομικά-φορολογικά στοιχεία της τριετίας 2015-2017;
Αντίστοιχα, θα λαμβάνεται υπόψη η τριετία 2015-2017 για τον υπολογισμό της βαθμολογίας στα
κριτήρια Α2, Α4 και Α5; Θα χρειαστείτε στο φάκελο της αίτησης Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου
Εκπροσώπου ότι η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει τα επίσημα έντυπα για το φορολογικό έτος 2018;
Όσον αφορά το κριτήριο Α1 για την εξέλιξη της απασχόλησης, η διετία που θα λάβουμε υπόψη θα είναι
το 2017-2018; Αντίστοιχα, οι απαιτούμενοι ετήσιοι πίνακες προσωπικού Ε4 και οι ΑΠΔ του φακέλου της
αίτησης θα αφορούν την τριετία 2016-2018;
Το σημείο (1) της σελίδας 8 της Πρόσκλησης αναφέρεται στη διευκόλυνση της φυσικής / ψηφιακής
πρόσβασης ατόμων με αναπηρία. Αυτό θα πρέπει να ισχύει εφόσον το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει
σχετικές δαπάνες ή αποτελεί a priori προϋπόθεση; Για παράδειγμα, εάν επενδυτικό σχέδιο δεν
περιλαμβάνει κτιριακές δαπάνες αλλά δεν διαθέτει φυσική προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, θα πρέπει ούτως
ή άλλως να μεριμνήσει για αυτό μέχρι το τέλος της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Η επένδυση θα αξιολογηθεί για τα έτη 2016 – 2017 – 2018 εφόσον λειτουργεί για τρία
χρόνια ή για τα έτη 2017-2018 εφόσον λειτουργεί για δύο έτη.
Συνεπώς η επιχείρηση πρέπει να μεριμνήσει να υποβάλει φορολογική δήλωση πριν την υποβολή της
αίτησης στη δράση της εξωστρέφειας.
Σε ότι αφορά στη διευκόλυνση της φυσικής / ψηφιακής πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, δεν είναι
υποχρεωτικές οι σχετικές δαπάνες στο επενδυτικό σχέδιο, αλλά θα πρέπει να τεκμηριώσει η επιχείρηση
ότι διαθέτει ανάλογες υποδομές ή ότι θα τις υλοποιήσει με ίδια κεφάλαια.
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