Δαπάνες μετακινήσεων απασχολουμένων
Περιλαμβάνονται δαπάνες μετακινήσεων των μελών Ε.Π. για την εποπτεία /
επίβλεψης των ασκούμενων στον τόπο Πρακτικής Άσκησης και για τις επαφές τους
με τους εργοδότες, καθώς και για περιορισμένου αριθμού συναντήσεις με δυνητικούς
εργοδότες.
Περιλαμβάνονται, επίσης, δαπάνες μετακινήσεων που έχουν σχέση με την πράξη, για
συνεργασία σε επίπεδο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υπ.Ε.Π.Θ, όταν αυτό
επιβάλλεται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος.
Τυχούσες δαπάνες μετακινήσεων των απασχολούμενων στο έργο πέραν των
προαναφερόμενων (για παράδειγμα συμμετοχή σε σχετικά συνέδρια, ημερίδες,
συναντήσεις εργασίας ή συνεργασίας) δύναται να είναι επιλέξιμες, μόνο εφόσον,
πραγματοποιούνται για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου.
Σε κάθε περίπτωση δαπάνες μετακινήσεων δύναται να θεωρηθούν επιλέξιμες εφόσον
α) Τεκμηριώνεται η σκοπιμότητά τους και η αναγκαιότητά τους για την
υλοποίηση του έργου και την επίτευξη των στόχων του έργου, καθώς και η
προστιθέμενη αξία που παρέχουν σε αυτό και
β) Υπάρχουν σχετικά έγγραφα που τεκμηριώνουν την υλοποίησή τους
(ενδεικτικά για παράδειγμα εκθέσεις αναφοράς, βεβαιώσεις επιτόπιων επισκέψεων,
πρωτόκολλα συναντήσεων κ.λ.π.), καθώς και την ανάλυση των σχετικών δαπανών.
Στις δαπάνες μετακινήσεων περιλαμβάνονται δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και
εφάπαξ ημερήσιας αποζημίωσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται με βάση τους
νόμους και τους κανονισμούς του Ιδρύματος.

Δαπάνες μετακινήσεων σπουδαστών
Αναφορικά με τις δαπάνες μετακινήσεων των σπουδαστών, διευκρινίζεται ότι
περιλαμβάνονται δαπάνες εφάπαξ μετακίνησης του ασκούμενου στους χώρους
Πρακτικής Άσκησης, όταν αυτή πραγματοποιείται εκτός της έδρας του Ιδρύματος ή
του τόπου μόνιμης κατοικίας του σπουδαστή ή σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και αφορά στην κάλυψη μιας μετακίνησης του ασκούμενου κατά την έναρξη
της Πρακτικής Άσκησης προς τον τρόπο υλοποίησής της και μία μετακίνηση
(επιστροφή) του ασκούμενου μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης. Η κάλυψη
δαπανών διαμονής των ασκούμενων στον τόπο που πραγματοποιείται η Πρακτική
Άσκησή τους δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
Περιλαμβάνονται, επίσης, δαπάνες μεταφοράς στο πλαίσιο ομαδικών εκπαιδευτικών
επισκέψεων. Η κάλυψη δαπανών για ομαδική εκπαιδευτική επίσκεψη εκτός Ελλάδος
δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.
Σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαίο να αναφέρεται μέσα στην πρόταση η
σκοπιμότητα των προγραμματισμένων μετακινήσεων, να αιτιολογείται η
αναγκαιότητά τους για την επίτευξη των στόχων του έργου και κατά το δυνατόν να
προγραμματίζονται και σχετικά να αναλύονται τα στοιχεία των δαπανών αυτών.

