
Αξιότιμοι κύριοι/ες,

 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η με Α.Π 1805/6-4-2022   Έκτη (6η)

τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

επιχειρηματικών σχεδίων,  που αφορά τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης

της Δράσης ‘’Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός’’.

Η εν λόγω τροποποίηση αποφασίστηκε από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο της

διευκόλυνσης της διαδικασίας υποβολής αιτήματος τελικής επαλήθευσης

Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου.

 

Το κυριότερο σημείο της τροποποίησης αφορά σε  παράταση διάρκειας τριών

(3) μηνών της προθεσμίας ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων.

 

Πιο συγκεκριμένα η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων

διαμορφώνεται ως εξής:

για τα έργα με ημερομηνία ένταξης μεταγενέστερη της 11/6/2020 η

διάρκεια υλοποίησης τροποποιείται σε τριάντα εννέα (39) μήνες από την

ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

για τα έργα με ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης ένταξης έως και την 15-

10-2018 η διάρκεια υλοποίησης παραμένει τριάντα έξι (36) μήνες και

εκατόν τριάντα δύο (132) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της

απόφασης ένταξης καθώς είχε ήδη παρέλθει η ισχύουσα καταληκτική

ημερομηνία υλοποίησής τους.

για όλα τα υπόλοιπα έργα η διάρκεια υλοποίησης   τροποποιείται σε 

τριάντα εννέα (39) μήνες και εκατόν τριάντα δύο (132) ημέρες από την

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης Ένταξης.

 

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που η ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι

μεταγενέστερη της 31/12/2023, θα ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία

ολοκλήρωσης η 31/12/2023.

 

Παρακαλούμε όπως δείτε αναλυτικά τις αλλαγές και την εξειδίκευσή τους

στην τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόκλησης πατώντας  εδώ.

 

Σε περίπτωση που το έργο σας έχει ήδη παραληφθεί/αποπληρωθεί ή έχετε ήδη

υποβάλλει αίτημα τελικής επαλήθευσης πιστοποίησης δαπανών το οποίο είναι σε

https://www.efepae.gr/frontend/article.php?aid=5670&cid=565&t=6i-Tropopoiisi-tis-Prosklisis-upobolis-aitisewn-xrimatodotisis-epixeirimatikwn-sxediwn-sti-Drasi-%C2%ABPoiotikos-Eksugxronismos%C2%BB


διαδικασία ελέγχου,   το παρόν μήνυμα δεν σας αφορά άμεσα και δεν

τροποποιείται κάποιος όρος των υποχρεώσεών σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο εταίρο

του ΕΦΕΠΑΕ, σύμφωνα με την Περιφέρεια στην οποία υπάγεται το επενδυτικό σας

σχέδιο.

 

 

ΕΦΕΠΑΕ

info@efepae.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο

210 69 85 210 

από Δευτέρα έως και Παρασκευή

 9.00 π.μ έως 5.00 μ.μ.  

www.efepae.gr

Σεβαστουπόλεως 80, ΤΚ 11526 Αθήνα

----

ΕΠΑνΕΚ

infoepan@mou.gr 

Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού του ΕΠΑνΕΚ

Τηλεφωνικό Κέντρο

 801 11 36300

από Δευτέρα έως και Παρασκευή

 9.00 π.μ έως 4.30 μ.μ.  

www.antagonistikotita.gr

Δραγατσανίου 8, Πλατεία Κλαυθμώνος
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