Λοιπά έγγραφα και στοιχεία που απαιτούνται:

1. Σχέδιο προτεινόμενων ενεργειών - Ανάπτυξης Έργου για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ
(18) μηνών, το οποίο κατ' ελάχιστο πρέπει να περιλαμβάνει:
i) Αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης πράξης και των προτεινόμενων ενοτήτων
εργασίας, με σαφώς προσδιορισμένο φυσικό αντικείμενο, στόχους και παραδοτέα ανά
ενότητα εργασίας. Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της πρότασης στο πλαίσιο των στόχων
της παρούσας Πρόσκλησης και δεικτών της. Τεκμηρίωση της συμβολής της πρότασης στη
RIS3 Θεσσαλίας, και στην επίτευξη των δεικτών αυτής. Τεκμηρίωση ανάγκης
χρηματοδότησης του νέου εξοπλισμού, με αναφορά και στον ήδη υπάρχοντα που
σχετίζεται με αυτόν για την ανάπτυξη του προτεινόμενου έργου. Τεκμηρίωση ανάγκης
οικοδομικών και λοιπών εργασιών στον χώρο ανάπτυξης του προτεινόμενου έργου.
ii) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με χαρακτηριστικά ορόσημα και σχετική τεκμηρίωση.
iii) Πίνακα Παραδοτέων με αναφορά στην ενότητα εργασίας, τα σχετικά υποέργα, το
χρονοδιάγραμμα
και
το
είδος
του
παραδοτέου.
iv) Ομάδα έργου με αναφορά στη σχετική ενότητα εργασίας και υποέργο, της
απαιτούμενης απασχόλησης σε ανθρωπομήνες και χρονοχρέωση, καθώς και Απόφαση
αρμοδίου οργάνου για τον ορισμό του Επιστημονικού Υπευθύνου Έργου που αφορά η
πρόταση (εκ μέρους του Δικαιούχου). Συμπεριλαμβάνει το σύνολο του προσωπικού που
θα διαχειριστεί την πράξη και θα απασχοληθεί για την υλοποίησή της, ανεξαρτήτως εάν
αμείβεται από αυτήν ή όχι.
v) Αναλυτικό προϋπολογισμό της πράξης με ανάλυση σε κατηγορίες δαπάνης και σχετική
τεκμηρίωση.
vi) Σχέδιο και τρόπους αξιοποίησης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την πράξη,
από
τον
παραγωγικό
τομέα.
vii)Τρόπο αξιοποίησης της υποδομής από χρήστες του ερευνητικού και παραγωγικού
τομέα.
viii) Τεκμηρίωση της εξωστρέφειας και της αναγνωρισιμότητας του έργου.
ix) Τεκμηρίωση της πολιτικής πρόσβασης των χρηστών (Access Policy).
x) Συνέργεια – συμπληρωματικότητα της πράξης με πράξεις που έχουν υλοποιηθεί ή
υλοποιούνται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 ή/και άλλα Επιχειρησιακά
Προγράμματα (π.χ. ΕΠΑΝΕΚ) ή/και άλλες πηγές (ORIZON κλπ.
2. Επιχειρησιακό Σχέδιο από το οποίο να προκύπτει η χρήση της σχετικής υποδομής που
χρηματοδοτείται έπειτα από την ανάπτυξη / αναβάθμιση / επέκταση της και στο σχέδιο
αυτό να αναφέρονται τα ποσοστά χρήσης της για μη οικονομικές και οικονομικές
δραστηριότητες σε ετήσια βάση από την ολοκλήρωση του έργου και μέχρι του χρόνου
απόσβεσης. Τεκμηρίωση της δυνατότητας διαχωρισμού οικονομικών και μη
οικονομικών δραστηριοτήτων και περιγραφή της σχετικής διαδικασίας (όπως ζητείται
στην ενότητα 1: περιεχόμενο Πρόσκλησης παρούσης).
3. Έκθεση Τεκμηρίωσης για ύπαρξη ή μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης.
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4. i) Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές, Προϋπολογισμός και Απόφαση έγκρισής τους για
τις αιτούμενες προμήθειες – Υποέργο/α προμηθειών.
ii) Περιγραφή δράσεων α) Δικτύωσης, β) Δημοσιότητας – Προβολής έργου και
αποτελεσμάτων και Προϋπολογισμός επιμέρους δράσεων/ ομάδων δράσεων.
5. i) Στοιχεία περί του χώρου ανάπτυξης του προτεινόμενου έργου, στοιχεία ιδιοκτησιακού
καθεστώτος ή άλλου σχετικού, γενική κάτοψη υποδομής με εντοπισμό του/των χώρων,
κάτοψη χώρου/χώρων κ.α.
ii) Υπεύθυνη Δήλωση (N. 1599/86) Αρμοδίου οργάνου Δικαιούχου πρότασης, ότι : 1) ο
προτεινόμενος χώρος πληροί όλες τις προϋποθέσεις εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού
και εργασίας του προσωπικού που προβλέπει η πρόταση και ανάπτυξης του
προτεινόμενου ερευνητικού έργου, 2) οι προτεινόμενες παρεμβάσεις απαλλάσσονται
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η οποία
πρέπει να αναφέρεται. Εναλλακτικά, ότι 1) ο χώρος θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις
εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού για εργασία του προσωπικού που προβλέπει η
πρόταση και ανάπτυξη του προτεινόμενου ερευνητικού έργου, μετά την ολοκλήρωση
των οικοδομικών κλπ. εργασιών που περιλαμβάνονται στην πρόταση για τις οποίες ο
φορέας αναλαμβάνει και δεσμεύεται για πλήρη αδειοδότηση, ή και 2) ο φορέας
δεσμεύεται για πλήρη αδειοδότηση, συμπεριλαμβανομένης και της περιβαλλοντικής
(π.χ. για είδη εξοπλισμού κλπ.), πριν την δημοπράτηση των έργων.
6. Υπεύθυνη Δήλωση (N. 1599/86) Αρμοδίου οργάνου Δικαιούχου πρότασης, σχετικά με το
αν το έργο που προτείνεται να αναπτυχθεί με την προτεινόμενη Πράξη, είναι νέο ή
αποτελεί συνέχεια ή συμπλήρωση άλλου έργου, εν όλο ή εν μέρει. Στη δεύτερη
περίπτωση, θα πρέπει α) να αναφερθεί το προϋπάρχον έργο/έργα, το φυσικό του
αντικείμενο, η πηγή χρηματοδότησης (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, κωδικός έργου ή και
άλλο σχετικό στοιχείο) και ο χρόνος ολοκλήρωσής του, και β) να δηλωθεί ρητά η μη
επικάλυψη φυσικού αντικειμένου του με το προτεινόμενο έργο στην πρόταση που
κατατίθεται.
Ειδικά για την περίπτωση που το προτεινόμενο έργο σχετίζεται με το αντικείμενο
υποδομής που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Οδικού Χάρτη Ερευνητικών
Υποδομών και Προσκλήσεων Τομεακού Ε.Π. του ΕΣΠΑ, να επισυναφθεί στην Υ.Δ.
περιγραφή διαχωρισμού αντικείμενων με τεκμηρίωση απόλυτης διάκρισης.
7. Σχέδιο Δικτύωσης, τεκμηρίωση επιλογών, ενδεικτική κατανομή δράσεων σε χρονικά
ορόσημα ανάπτυξης προτεινόμενου έργου.
8. Σχέδιο Δημοσιότητας και Προβολής έργου, τεκμηρίωση επιλογών, ενδεικτική κατανομή
δράσεων σε χρονικά ορόσημα ανάπτυξης προτεινόμενου έργου.
9. Παράρτημα II - Έλεγχος τήρησης υποχρεώσεων του Κανονισμού (EE) αριθ. 651/2014 της
Επιτροπής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης, (εφόσον
απαιτείται).
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