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Ημερομηνία: 09/01/2023 

 

 

Θέμα: Υποβολή της Ενδιάμεσης Έκθεσης για την ΚΑ131 Πρόσκληση 2021 
 

 
 

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε μέχρι τις 31/1/2023 την Ενδιάμεση Έκθεση του σχεδίου σας 
ΚΑ131, στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2021. 

 

 

o Το template της Ενδιάμεσης Έκθεσης υπό συμπλήρωση ( έντυπο σε 
excel) , είναι διαθέσιμο εδώ 

 

o Η έκθεση αναμένεται ότι θα αποστέλλεται συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία-φύλλα 
εργασίας, 1) ως έχει, ως έντυπο excel δηλαδή, αλλά και 2) υπογεγραμμένη ως Pdf από 
το/τη Νομικό/ή εκπρόσωπο του οργανισμού/ιδρύματος σας 

 

o Στην περίπτωση που η έκθεσή σας υποδείξει ότι έχετε δαπανήσει τουλάχιστον το 70% της 
πρώτης προκαταβολής, θα λάβετε την πληρωμή της δεύτερης προκαταβολής ύψους 20% 
του συνολικού σχεδίου. 

 
o Στην περίπτωση που υποδείξει ότι έχετε δαπανήσει λιγότερο του 70% της πρώτης 

προκαταβολής, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε εκ νέου την Ενδιάμεση Έκθεσή, 
νοούμενου ότι έχετε δαπανήσει το 70% της πρώτης προκαταβολής, μέχρι και τις 
30/04/2023, αναφέροντας το ποσό το που επιθυμείτε να λάβετε ( όχι μεγαλύτερο βέβαια 
του 20% του συνολικού σχεδίου). 

 
 

Για την συμπλήρωση του εντύπου της Ενδιάμεσης Έκθεσής: 
 

 
o Σε ό,τι αφορά τα awarded numbers of participants, τα awarded amount καθώς επίσης για 

τα awarded BIPs ( όσοι έχουν ζητήσει BIPs ) και για το ποσό OS μπορείτε να 
συμβουλευθείτε την Επιστολή ανακοίνωσης αποτελεσμάτων ή/και το Παράρτημα ΙΙ της 
Συμφωνίας Επιχορήγησης σας που είχαν προωθηθεί τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 
2021 κατά τη διαδικασία υπογραφής της Συμφωνίας Επιχορήγησης. 

o Όσοι είναι νέοι/ες Συντονιστές/στριες, μπορούν να ζητήσουν το έντυπο ανακοίνωσης 
αποτελεσμάτων ή/και το Annex II της Συμφωνίας Επιχορήγησης από το/τη Νομικό/ή 
εκπρόσωπο του οργανισμού τους στους οποίους τα εν λόγω έντυπα είχαν επίσης 
κοινοποιηθεί 

https://idep.org.cy/wp-content/uploads/NEW-_Interim-Report_CALL-2021_KA131_CORRECT.xlsx
https://idep.org.cy/wp-content/uploads/NEW-_Interim-Report_CALL-2021_KA131_CORRECT.xlsx
https://idep.org.cy/wp-content/uploads/Επιστολή-Εγκρισης.pdf
https://idep.org.cy/wp-content/uploads/Παράρτημα-ΙΙ-_Anexx-II.pdf
https://idep.org.cy/wp-content/uploads/Παράρτημα-ΙΙ-_Anexx-II.pdf
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o Παράδειγμα προς ενημέρωση Συμπληρωμένης Ενδιάμεσης Έκθεσης για τους Νέους/ες 
Συντονιστές/στριες ΜΟΝΟ με τα awarded mobilities βρίσκεται εδώ 

 
 
 

 

 

o Για τα Realised Mobility Numbers για το ποσό του σχεδίου δηλαδή που έχει δεσμευτεί ή 
κατανεμηθεί σε κινητικότητες, μπορείτε να συμβουλευτείτε το Beneficiary Module, Tab 
Import- Export, Students ή/και Staff / Export XLS ( βλ. print screen πιο κάτω ) νοουμένου 
ότι έχετε περάσει τις κινητικότητες σας στο εργαλείο. 

o Νοείται ότι τα ποσά που θα αναφέρονται στα realised Mobility Numbers θα πρέπει να 
συμφωνούν με τα ποσά/ κινητικότητες που είναι καταχωρημένα στο Beneficiary Module. 

o  Κατ’ επέκταση αναμένεται ότι θα προχωρήσετε στην επικαιροποίηση του εργαλείου 
διαχείρισης όπου χρειάζεται. 

o Για το Pre- financing received from NA ( την Α’ Προκαταβολή – φύλλο 4 ) μπορείτε να 
συμβουλευτείτε είτε το Λογιστήριο του οργανισμού/ ιδρύματος σας καθότι έχουν λάβει εκ 
μέρους μας τις επιστολές Προκαταβολής ή τη Συμφωνία Χρηματοδότησης του 2021, σελ. 4 
που αναφέρεται στο 80% του συνολικού ποσού με εξαίρεση τα ιδρύματα με χαμηλή 
οικονομική βιωσιμότητα, που αντί για το 80% έχουν λάβει το 40% ως πρώτη προκαταβολή. 

o Για το ποσό /Amount spent for international mobility activity ( Outgoing to Regions 1-14 & 
Incoming Ukrainians) καλείστε να δηλώσετε το ποσό που έχετε ξοδέψει/ δεσμεύσει για 
κινητικότητες είτε εισερχόμενων προσφύγων από Ουκρανία, είτε εξερχόμενων 
κινητικοτήτων στις περιοχές 1-14 ( το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 20% του 
συνολικού ποσού επιχορήγησης ) 

 
 

 

https://idep.org.cy/wp-content/uploads/Παράδειγμα-KA131-HE-FIRST-INTERIM-REPORT-FORMS-FOR-CALL-2021_Final_Higher_-2.pdf
https://idep.org.cy/wp-content/uploads/Grant-Agreement-.pdf
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- Για τα Mobility Numbers to be Realised, στην περίπτωση που αυτά δεν δεσμεύονται ήδη 
στις κινητικότητες του Tab Realised Mobility Numbers, παρακαλούμε όπως μας 
ενημερώσετε με ακρίβεια, για το αναμενόμενο ενδιαφέρον. 

- Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο του 2021 ολοκληρώνεται σε 10 μήνες και συγκεκριμένα στις 
31/10/2023, έτσι αν προκύπτει μειωμένη απορρόφηση εκ μέρους σας, με την 
ασφαλή διατύπωση των πραγματικών αναγκών σας, δίνεται η ευκαιρία σε άλλα ιδρύματά 
να λάβουν επιπλέον ποσά μέσα από τη διαδικασία ανακατανομής. 


