Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α:
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9.i
ΔΡΑΣΗ 9.i.3:
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ /
ΒΡΕΦΙΚΟΙ / ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΚΔΑΠ ΚΛΠ), ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ
ΕΥΘΥΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ)»

ΔΡΑΣΗ 9.iii.1:
«ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ
ΥΣΤΕΡΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ»
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Το Ε.Π. “Πελοπόννησος 2014-2020” εγκρίθηκε με την εκτελεστική απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2014)10166/18.12.2014. Το Δεκέμβριο του 2017 εγκρίθηκε η 1η
αναθεώρηση του Ε.Π. “Πελοπόννησος 2014-2020” με την εκτελεστική απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2017)8467/6.12.2017.
Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4314/2014, η ΕΥΔ Περιφέρειας Πελοποννήσου εκπόνησε το
Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Προγράμματος (ΕΕΕΠ) σύμφωνα με την εξής
διαδικασία, η οποία ακολουθείται ή / και είναι συνυφασμένη με την 1η φάση εξειδίκευσης
του Προγράμματος :
- Η ΕΑΣ με την εγκύκλιο 3230/ΕΥΣΣΑ 798/20-03-2015 απέστειλε στις Διαχειριστικές Αρχές
τυποποιημένο έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος»
(ΕΕΕΠ).
- Η ΕΥΔ της Περιφέρειας Πελοποννήσου εξειδικεύει το ΕΠ «Πελοπόννησος 2014 - 2020»
για το οποίο είναι υπεύθυνη βάσει του τυποποιημένου από την ΕΑΣ έγγραφο ΕΕΕΠ,
αντλώντας στοιχεία από το εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα.
-

Το Έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ» για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του
ΕΣΠΑ 2014-2020, δεν είναι έγγραφο εξειδίκευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά
προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.4314/2014, και αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο
διαχείρισης, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων (ΕΠ) 2014-2020 στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων και υλοποίησης
των προτεραιοτήτων που τέθηκαν στο πλαίσιο του σχεδιασμού τους. Η εξειδίκευση
αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο ενεργοποίησης, υλοποίησης αλλά και
παρακολούθησης και αξιολόγησης κάθε ΕΠ. Βάσει του αρ. 19 του Ν.4314/2014, τίθεται
προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ, η μεθοδολογία, η διαδικασία και
το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Προγράμματος, καθώς και ο προγραμματισμός των
προσκλήσεων και των εντάξεων, θέτοντας κατ' έτος στόχους.

- Η ΕΥΔ της Περιφέρειας Πελοποννήσου προσδιόρισε τις Επιτελικές Δομές οι οποίες
σχετίζονται με τους τομείς στρατηγικής της (όπως ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν.
4314/2014, καθώς και σε σχετικό πίνακα διαβούλευσης της 3ης εγκυκλίου για το
σχεδιασμό των ΕΠ της περιόδου 2014-2020. Εν συνεχεία η ΕΥΔ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου συνεργάσθηκε για τη διαμόρφωση του εγγράφου ΕΕΕΠ με τις ως άνω
Επιτελικές Δομές και ειδικότερα, με το υπ. αριθμ. 1895/ 30-04-2015 έγγραφό της,
ενημέρωσε τις ως άνω Υπηρεσίες για την έναρξη της διαδικασίας εξειδίκευσης
αποστέλλοντας το τυποποιημένο έντυπο πρότασης για την υποβολή τυχόν προτάσεων,
θέτοντας δεσμευτική ημερομηνία παραλαβής σύμφωνα με την εγκύκλιο 3230/ΕΥΣΣΑ
798/20-03-2015. Μετά την εξέταση των προτάσεων που εστάλησαν, η ΕΥΔ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου διαμόρφωσε το τελικό σχέδιο του εγγράφου ΕΕΕΠ με βάση
το εγκεκριμένο ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020.
Η διαδικασία κατάρτισης της εξειδίκευσης περιλαμβάνεται στην Ενότητα Β του
τυποποιημένου ΕΕΕΠ του Παραρτήματος της Εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 32030/ΕΥΣΣΑ/20-032015 για την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής
Περιόδου 2014-2020, σύμφωνα με την οποία «η έγκριση του εγγράφου ΕΕΕΠ ή ενδεχόμενη
αναθεώρηση αυτού, γίνεται κατά κανόνα στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής
Παρακολούθησης και εφόσον προκύψουν επείγουσες κατά την κρίση της ΕΥΔ ανάγκες, η
έγκριση/αναθεώρηση μπορεί να γίνει και με γραπτή διαδικασία. Το έγγραφο ΕΕΕΠ
αναθεωρείται υποχρεωτικά ως αποτέλεσμα ενδεχόμενης αναθεώρησης του ΕΠ. Στις
συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης -και τουλάχιστον μία φορά ανά έτοςπαρουσιάζεται ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στο έγγραφο ΕΕΕΠ στόχων».
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Ένα μεγάλο μέρος της εξειδίκευσης του Προγράμματος με τη σχετική μεθοδολογία /
διαδικασία και το περιεχόμενο του ΕΠ, καθώς και τα αναλυτικά κριτήρια επιλογής πράξεων,
για τις δράσεις του ΕΠ, εξειδικεύθηκαν κατά την 1η και 2η Συνεδριάσεις της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Προγράμματος (30-06-2015 και 08-11-2016 αντίστοιχα). Ενδιάμεσα
και στη συνέχεια ακολούθησαν εξειδικεύσεις δράσεων με γραπτή διαδικασία λόγω των
εκάστοτε επειγουσών αναγκών εφαρμογής του ΕΠ.
Στο πλαίσιο των προαναφερομένων, προτείνεται:
1. Η 6η τροποποίηση της εξειδίκευσης της δράσης 9.i.3 με τίτλο «Ενίσχυση της
παροχής φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί
σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ), για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε
νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό (Πρόγραμμα
για την εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής)», η οποία αρχικά
εγκρίθηκε κατά την 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ και στη
συνέχεια τροποποιήθηκε μέσω της 5ης, 7ης, 11ης, 13ης και 23ης Γραπτής Διαδικασίας.
Όσον αφορά στη παρούσα 6η τροποποίηση, αυτή αναφέρεται αφορά σε περαιτέρω
εξειδίκευσή της, με βάση νεώτερα / επικαιροποιημένα στοιχεία, ως προς το
περιεχόμενο αυτής, τον προϋπολογισμό και την τιμή στόχου των δεικτών εκροής.
Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός της δράσης αυξάνεται από 8.790.823,00€, σε
10.600.000 €, με επέκταση του χρόνου ενίσχυσης για ένα επιπλέον σχολικό έτος,
ήτοι 2018-2019.
2. Η 4η τροποποίηση της εξειδίκευσης της δράσης 9.iii.1 με τίτλο: «Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και
αναπηρίες», η οποία αρχικά εγκρίθηκε με την 5η Γραπτή Διαδικασία και
τροποποιήθηκε μέσω της 11ης και 13ης Γραπτής Διαδικασίας, καθώς και της 3ης
Επιτροπής Παρακολούθησης. Η προτεινόμενη 4η τροποποίηση αφορά στην
περαιτέρω εξειδίκευσή της, με βάση νεώτερα / επικαιροποιημένα στοιχεία ως προς
ως προς το περιεχόμενο αυτής, τον προϋπολογισμό και την τιμή στόχου των
δεικτών εκροής. Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός της δράσης αυξάνεται από
85.000 €, σε 620.000,00 €, προκειμένου να καλύψει ανάγκες συγχρηματοδότησης
της ενταγμένης πράξης με κωδικό MIS 5008927, αλλά και επέκταση του χρόνου
ενίσχυσης για ένα επιπλέον σχολικό έτος, ήτοι 2018-2019. Επίσης αφορά στην
τροποποίηση της εξειδίκευσης των κριτηρίων επιλογής πράξεων της 3ης Ομάδας
κριτηρίων (Σκοπιμότητα πράξης) και συγκεκριμένα των κριτηρίων 3.2 –
Αποτελεσματικότητα και 3.3 Αποδοτικότητα.
Οι εν λόγω δράσεις καταρτίσθηκαν και υποβάλλονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης
του Προγράμματος με τη γραπτή διαδικασία για έγκριση προκειμένου να
χρηματοδοτηθούν για την περίοδο 2018 – 2019, σύμφωνα με την επιλεγείσα στρατηγική
και τις άμεσες / επείγουσες διαπιστωμένες ανάγκες για την έκδοση Πρόσκλησης , την
ένταξη πράξεων και την υλοποίηση ενεργειών, στο πλαίσιο της δράσης.
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Άξονας Προτεραιότητας 2Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

8/ Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και
υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων.
9/ Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης

Ταμείο

ΕΚΤ

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες

Τ.08.2, Τ.08.5, Τ09.1, Τ.09.2, Τ.09.3

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

79.772.690,00 €

% Κοινοτικής συμμετοχής

80%

Αποθεματικό Επίδοσης
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι,
όπως προκύπτουν από το αναθεωρημένο ΕΠ:
Πίνακας: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 2Α
Μονάδα
μέτρησης
κατά
περίπτωσ
η

Ορόσημο για το 2018

Κωδικός Δείκτη
ή βασικού
σταδίου
υλοποίησης

Δείκτης ή βασικό
στάδιο
υλοποίησης

Μετάβαση

CO01

άνεργοι,
συμπεριλαμβανομέ
νων των
μακροχρόνια
ανέργων

Αριθμός

500

Μετάβαση

CO05

απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομέ
νων των
αυτοαπασχολουμέ
νων

Αριθμός

1.200

Μετάβαση

F100

Ποσό
πιστοποιημένων
δαπανών

EURO

22.500.000

Μετάβαση

05502

Αριθμός
υποστηριζόμενων
δομών

Αριθμός

12

Μετάβαση

10501

Άτομα που
αποδεσμεύονται
από τη φροντίδα
εξαρτώμενων
ατόμων

Αριθμός

5500

Μετάβαση

11501

Αριθμός Σχολικών
μονάδων που
επωφελούνται
από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις

Αριθμός

110

Κατηγορία
περιφέρειας

4

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο
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Μετάβαση

Τ2472

Αριθμός
υποστηριζόμενων
δομών
διασφάλισης και
πρόληψης
Δημόσιας Υγείας

Αριθμός

1

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι
στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης, ενδεικτικά, μεταξύ
άλλων είναι οι ακόλουθες:
- Ορισμός υπευθύνου στελέχους της ΕΥΔ για την παρακολούθηση των δεικτών που
συνδέονται με δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ.
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη
συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης.
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη
συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης.
- Κατάρτιση του αρμόδιου προσωπικού της ΕΥΔ και υποστήριξη των εμπλεκόμενων
φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών.
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών
ενεργειών κλπ.

Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9.i
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική προτεραιότητα

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση
των ίσων ευκαιριών

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

θεματικές Τ.09.1

Ειδικοί στόχοι

Δείκτες αποτελέσματος

2Α3.1: Ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων που
πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό στην
αγορά εργασίας
CR06 / συμμετέχοντες που κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης
της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους
10502 / Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη
φροντίδα
εξαρτημένων
ατόμων
και
που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν
θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας
τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
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Δράση 9.i.3: Ενίσχυση της παροχής φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί /
βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ), για άτομα που έχουν την ευθύνη
φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισμό (Πρόγραμμα για την εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής
ζωής)
Χαρακτηρισμός δράσης
Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο
Ενέργειες που θα
Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των
αναληφθούν για τα
τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης
και τα τμηματοποιημένα
των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ.
έργα
51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των
έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων
εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013
και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ.
51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής
των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την
επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως
31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των
οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από
24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης
Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο:
Συνεισφορά δράσης στο
ΝΑΙ
πλαίσιο επίδοσης
ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Τ.09.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας
παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό με
6
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σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους. Συγκεκριμένα αφορά στη διάθεση προς
μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής φροντίδας και φύλαξης
παιδιών, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):
 Βρεφικοί Σταθμοί


Βρεφονηπιακοί Σταθμοί



Παιδικοί σταθμοί



Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Η δράση συμβάλλει στο στόχο της Περιφέρειας για αύξηση της απασχόλησης και
διατήρηση των ωφελουμένων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις
εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνσή τους, να
ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της
οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Έτσι η συγκεκριμένη δράση ενισχύει
τις γυναίκες με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών
και εφήβων.
Η δράση για το έτος 2018-2019 θα υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα, βάσει της
ΚΥΑ με αριθμ. 61054/7-6-2018 (ΦΕΚ 2128/Β/08-06-2018) Σύστημα Διαχείρισης,
Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης
«Εναρμόνιση
οικογενειακής
και
επαγγελματικής
ζωής»
έτους
2018-2019,
συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού
Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
Η δράση θα εστιάσει σε νοικοκυριά με γυναίκες κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες ή
εργαζόμενες), ενώ το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση" θα εστιάσει την ενίσχυσή του κυρίως σε γυναίκες με χαμηλό οικογενειακό
εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενες με επισφαλή θέση εργασίας, είτε
άνεργες.
Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου: Γυναίκες κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες ή
εργαζόμενες) / Άτομα (γυναίκες και άνδρες), που έχουν την ευθύνη / επιμέλεια φροντίδας
παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια ή / και κοινωνικό αποκλεισμό
Δείκτες εκροής
Πίνακας: Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

10501

CO21

Δείκτης
Άτομα που
αποδεσμεύονται
από τη φροντίδα
εξαρτώμενων
ατόμων
Αριθμός έργων
αφιερωμένων
στη βιώσιμη
συμμετοχή και
την πρόοδο των
γυναικών στην
απασχόληση

Κατηγορία
Δείκτης
Τιμή-στόχος (2023)
Μονάδα περιφέρειας
πλαισίου
μέτρησης
(κατά
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο επίδοσης
περίπτωση)
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Αριθμός

Αριθμός

67

Μετάβαση

Μετάβαση

7

6.683

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

6.750

ΝΑΙ

OXI

4

OXI

OXI
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Χρηματοδοτικό σχήμα
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
10.600.000

Συνολικό Κόστος (α)

10.600.000

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

8.480.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

2.120.000

εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

0

0

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε), βάσει της παρ. 6
του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’/2014), όπως ισχύει.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη
προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη
συγκεκριμένη δράση.
Για την συγκεκριμένη δράση η επιλογή των πράξεων θα γίνεται στη βάση συγκεκριμένων
κριτηρίων, με σκοπό οι πράξεις να εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας, να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των δεικτών εκροών και
αποτελεσμάτων και να εξυπηρετούν, κατά το δυνατόν, περισσότερους ωφελούμενους,
αφού προηγηθεί διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου η
Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας.
Ως εκ τούτου έχουν εκπληρωθεί όλες οι θεσμικές, διοικητικές προϋποθέσεις για την έναρξη
εφαρμογής της πράξης.
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

8
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Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9.iii
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική προτεραιότητα

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση
των ίσων ευκαιριών

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

θεματικές Τ.09.1

Ειδικοί στόχοι

2Α5.1: Ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων που
πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό στην
αγορά εργασίας
2Α5.2: Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και
υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά
ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες).

Δείκτες αποτελέσματος

05504
/
Aριθμός
δομών
που
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες

προσφέρουν

10502 / Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη
φροντίδα
εξαρτημένων
ατόμων
και
που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν
θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης
της
αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας
τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
11509 / Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ

Δράση 9.iii.1: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική
υστέρηση ή/και αναπηρίες
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο:

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

9
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Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.09.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας
παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό με
σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους. Κυρίαρχο στοιχείο είναι η αποδέσμευση
των εχόντων υπό την προστασία τους άτομα/παιδιά που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες
ομάδες πληθυσμού.
Ειδικότερα η δράση αφορά στη διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την
επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών και εφήβων με
νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με
Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.).
Η δράση συμβάλλει στο στόχο του ΠΕΠ για ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε
ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα στην αποδέσμευση των ωφελουμένων
γονέων από τα εξαρτώμενα τέκνα τους με αναπηρία. Επίσης, συμβάλλει στην αύξηση της
απασχόλησης και τη διατήρηση των ωφελουμένων γυναικών σε θέσεις εργασίας.
Η δράση για το έτος 2018-2019 θα υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα, βάσει της
ΚΥΑ με αριθμ. 61054/7-6-2018 (ΦΕΚ 2128/Β/08-06-2018) Σύστημα Διαχείρισης,
Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης
«Εναρμόνιση
οικογενειακής
και
επαγγελματικής
ζωής»
έτους
2018-2019,
συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού
Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου: Γυναίκες κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες ή
εργαζόμενες) / Άτομα (γυναίκες και άνδρες) που έχουν την ευθύνη / επιμέλεια φροντίδας
παιδιών και εφήβων με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες σε νοικοκυριά που απειλούνται
από φτώχεια ή / και κοινωνικό αποκλεισμό.
Δείκτες εκροής
Πίνακας: Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη
10501

CO21

Δείκτης

Κατηγορία
Δείκτης
Δείκτης
Τιμή-στόχος (2023)
Μονάδα περιφέρειας
πλαισίου
RIS3
μέτρησης
(κατά
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο
περίπτωση)
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Άτομα
Μετάβαση
1
129
130
ΟΧΙ
ΟΧΙ

Άτομα που
αποδεσμεύονται
από τη φροντίδα
εξαρτώμενων
ατόμων
Αριθμός έργων
αφιερωμένων
Αριθμός
στη βιώσιμη
συμμετοχή και

Μετάβαση

3
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την πρόοδο των
γυναικών στην
απασχόληση
Χρηματοδοτικό σχήμα
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
620.000

Συνολικό Κόστος (α)

620.000

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

496.800

Εθνική Συμμετοχή (δ)

124.200

εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

0

0

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε), βάσει της παρ. 6
του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’/2014), όπως ισχύει.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη
προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη
συγκεκριμένη δράση.
Για την συγκεκριμένη δράση η επιλογή των πράξεων θα γίνεται στη βάση συγκεκριμένων
κριτηρίων, με σκοπό οι πράξεις να εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας, να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των δεικτών εκροών και
αποτελεσμάτων και να εξυπηρετούν, κατά το δυνατόν, περισσότερους ωφελούμενους,
κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου η
Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας.
Ως εκ τούτου έχουν εκπληρωθεί όλες οι θεσμικές, διοικητικές προϋποθέσεις για την έναρξη
εφαρμογής της πράξης.
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

εκπληρώθηκε
εκπληρώθηκε
-

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ιούλιος 2018

11
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 9.I.3: :
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ / ΒΡΕΦΙΚΟΙ / ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΚΛΠ),
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ)»

12
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ΔΡΑΣΗ 9.I.3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση
 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση
 Το Τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Δικαιούχος που εμπίπτει στην
Πρόσκληση

1

2

3

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Έλεγχος πληρότητας και
επιλεξιμότητας πρότασης

Αρμοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση
πράξης

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση
εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που
ορίζονται στην Πρόσκληση.
Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει
την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται
με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές
αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) που υποβάλλονται
συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα οποία
πρέπει να προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.
Σε περίπτωση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης
υποβάλλεται σχέδιο με το αίτημα, συνοδευόμενο από
αποφάσεις συλλογικών οργάνων ή άλλων αρμόδιων
οργάνων των συμβαλλόμενων μερών.
Εξετάζεται αν για την υποβολή της πρότασης
ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και αν τα

13

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

πρότασης:

τυποποιημένα έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν
επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στη σχετική Πρόσκληση και ειδικότερα:



Αίτηση

Αίτηση χρηματοδότησης πράξης υπογεγραμμένη από το
νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

ΝΑΙ/ΟΧΙ



Τεχνικό Δελτίο

Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) πλήρως συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο.

ΝΑΙ/ΟΧΙ



Λοιπά

Λοιπά στοιχεία, όπως αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, μελέτες,
διοικητικές πράξεις, υπολογισμός των καθαρών εσόδων
για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 κλπ.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου
επιλεξιμότητας ΠΠ και Πρόσκλησης

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης
προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της
περιόδου επιλεξιμότητας του Προγράμματος, και όπως
ορίζεται στην Πρόσκληση.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου

Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί
το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι
την
ημερομηνία
που
υπέβαλε
την
αίτηση
χρηματοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 65, παράγραφος
6 του Καν. 1303/2013

ΝΑΙ/ΟΧΙ

στοιχεία

που

προσδιορίζονται στην Πρόσκληση

4

5

6

7

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει
τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή
παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή
μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής
του Προγράμματος εντός πέντε ετών από
την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή
εντός της προθεσμίας που οριζόταν
στους κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71
του Καν. 1303/2013)
Πράξη η οποία εμπίπτει στους
Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές

Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι η προτεινόμενη
πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή η
οποία έπαυσε εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή
στο δικαιούχο (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν.
1303/2013).

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο /
Επενδυτική Προτεραιότητα / Ειδικό - στόχο – Ειδικούς

14

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/
και στα πεδία παρέμβασης/ δράση

8

Μη επικάλυψη των χορηγουμένων
χρηματοδοτήσεων

9

Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή
και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου
ή άλλων αρμοδίων οργάνων

10

Ύπαρξη εγκεκριμένου Προγράμματος
Τεχνικής Βοήθειας (μόνο για πράξεις
τεχνικής βοήθειας)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

στόχους / πεδία παρέμβασης / δράση, της Πρόσκλησης.
Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν υφίσταται
επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων, με
άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά
χρηματοδοτικά εργαλεία
Εξετάζεται αν έχουν υποβληθεί αποφάσεις των αρμόδιων
συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων
οργάνων, περί της αίτησης χρηματοδότησης, όπου αυτό
προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.

Το κριτήριο δεν εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη δράση.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή ΔΕΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια από 1-9 , εκτός από το κριτήριο 9, όπου είναι επαρκές και το "δεν εφαρμόζεται".
ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
Η

1 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Πληρότητα και σαφήνεια
του περιεχομένου της
πρότασης

1

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

Εξετάζεται η σαφήνεια και πληρότητα του φυσικού
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης, όσον αφορά:
α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά
χαρακτηριστικά της,
β) στη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας
και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους
υποέργων αυτής, απαιτούμενες ενέργειες, χρονική
αλληλουχία ενεργειών),
γ) στην αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης,
δ) στα μέτρα δημοσιότητας / επικοινωνίας της
προτεινόμενης
πράξης
(καταλληλότητα
δράσεων
επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την προτεινόμενη
πράξη).

15

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

2

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σε ότι αφορά στην ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού,
τα στοιχεία που αξιολογούνται είναι:
(α) Η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού
(εξετάζεται εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για
την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου).
(β) Το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης
πράξης είναι εύλογη.
(γ) Η ορθή κατανομή του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες /
είδη δαπανών και το εύλογο του Π/Υ στις εργασίες / είδη
δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό
αντικείμενο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με τους
εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας και τους τυχόν
ειδικότερους όρους της Πρόσκλησης, ώστε να
αποφεύγονται μη αναγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος
ολοκλήρωσης της πράξης σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο,
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία,
3
Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος
ανάθεση κλπ),
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την
υλοποίηση της πράξης,
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια.
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ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η

2 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Τήρηση θεσμικού πλαισίου
και ενσωμάτωση οριζόντιων
πολιτικών

1

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο
υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το εθνικό και
ενωσιακό δίκαιο. Ειδικότερα, εξετάζεται εάν ο δικαιούχος
έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης, τους κατά περίπτωση ισχύοντες
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόμενη
Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων
πράξη (εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης
ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων,
μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών και χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες), σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων
εθνικών κανόνων για την απασχόληση
δημοσίων συμβάσεων. Σε περίπτωση κατά την οποία
προσωπικού
διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση των κανόνων,
η ΔΑ δύναται να εντάξει την πράξη εφαρμόζοντας
αναλογική
ή
κατ’
αποκοπή
μείωση
της
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

2

Συμβατότητα της πράξης με τους
κανόνες του ανταγωνισμού και των
κρατικών ενισχύσεων

3

Αειφόρος ανάπτυξη

4

5

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Προαγωγή της ισότητας ανδρών και
γυναικών και της μη διάκρισης

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των
ατόμων με αναπηρία

Εξετάζεται, εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών
ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο
των κρατικών ενισχύσεων.
Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται
την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και ειδικότερα σε
σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της
εγκεκριμένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του Προγράμματος.
Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε
διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής,
θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού.
Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα
των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο. Σε περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη
συμβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τα
ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση της πράξης και την
κείμενη νομοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να

17

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή ΔΕΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή ΔΕΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή ΔΕΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή ΔΕΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του δυνητικού δικαιούχου
ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για
εξασφάλιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του
έξοδα. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού
επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα. Ειδικά για το εν λόγω
κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ»)
καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις,
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να
εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ και
ειδικότερα η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρία στον τόπο παροχής των υπηρεσιών.
2. Η πράξη ενσωματώνει λειτουργίες προσαρμοσμένες
στις ανάγκες ΑΜΕΑ, οι οποίες διασφαλίζουν την
ενημέρωση και πληροφόρηση για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από τα κριτήρια 1, 2, 3 και 5 όπου είναι επαρκές και το "δεν εφαρμόζεται".

Η

3 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Σκοπιμότητα πράξης

1

Αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης

Βάσει τεκμηρίωσης εξετάζεται ο βαθμός αναγκαιότητας
υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή
προβλήματος που έχει εντοπιστεί. Ειδικότερα θα πρέπει
να υπάρχει επαρκής ανάλυση:
α) του βαθμού κάλυψης των αναγκών σε σχέση και με την
κρισιμότητα του αντίστοιχου προβλήματος,
β) των ιδιαίτερων αναγκών του πληθυσμού στόχου στον
οποίο απευθύνεται και του τρόπου επίτευξης των
αναγκών αυτών.
Μέσω της πράξης θα ενισχυθούν γυναίκες κάτω του ορίου
της φτώχειας (άνεργες ή εργαζόμενες) / Άτομα (γυναίκες
και άνδρες), που έχουν την ευθύνη / επιμέλεια φροντίδας
παιδιών.

18

Επιτακτική/επείγουσα:
7-10
Συνήθης:
4-6
Χαμηλή:
1-3
Έλλειψη τεκμηρίωσης:
0

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών,
όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.
2

Αποτελεσματικότητα

Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο της τιμής του
δείκτη εκροής της πράξης , ο οποίος συμβάλλει στο
πλαίσιο επίδοσης, προς το σύνολο του αντίστοιχου δείκτη
εκροής της πρόσκλησης : Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) /
(δείκτης εκροής Πρόσκλησης).

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της
προτεινόμενης πράξης, που συμβάλλουν στο πλαίσιο
επίδοσης, με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει της
οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα
του δείκτη εκροής.
3

4

Αποδοτικότητα

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα,
αξιοποίηση

Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης
εκροών πράξης, ο οποίος συμβάλλει στο πλαίσιο
επίδοσης / αντίστοιχος δείκτης εκροών πρόσκλησης) προς
(προϋπολογισμός
πράξης
/
προϋπολογισμός
Πρόσκλησης).
Εξετάζονται τα ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη
που προκύπτουν από την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης, όπως:

Διατήρηση θέσεων απασχόλησης ωφελουμένων
αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής τους στην
παρέμβαση.

Πρόσβαση
στην
απασχόληση,
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ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Εάν ο αντίστοιχος δείκτης
είναι 0,55 ≤ και ≤ 1,00:
7-10
Εάν ο αντίστοιχος δείκτης
είναι 0,20 ≤ και < 0,55
4-6
Εάν ο αντίστοιχος δείκτης
είναι 0 > και < 0,20:
1-3
Εάν ο αντίστοιχος δείκτης
είναι 0, η πράξη
απορρίπτεται
Εάν ο αντίστοιχος δείκτης
είναι ≥ 1,00:
7-10
Εάν ο αντίστοιχος δείκτης
είναι 0,75 ≤ και < 1,00:
4-6
Εάν ο αντίστοιχος δείκτης
είναι 0 > και < 0,75:
1-3
Εάν ο αντίστοιχος δείκτης
είναι 0, η πράξη
απορρίπτεται
Σημαντική:
7-10
Μέση:
4-6
Χαμηλή:
1-3

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ



συμπεριλαμβανομένων
και
των
αυτοαπασχολούμενων.
Συμμετοχή σε προγράμματα ενεργητικών πολιτικών.

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

Έλλειψη τεκμηρίωσης:
0
Σημαντική:
7-10

Αξιολογείται η καινοτομία μίας προτεινόμενης πράξης.
5

Καινοτομία

Μέση:
4-6
Χαμηλή:
1-3
ή,
Δεν εφαρμόζεται
Σημαντική συνέργεια και
συμπληρωματικότητα με
άλλα έργα:
7-10

6

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα της
Πράξης

Εξετάζεται
ο
βαθμός
συνέργειας
και
συμπληρωματικότητας της προτεινόμενης πράξης με
άλλες πράξεις που είναι ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη, οι
οποίες ονοματίζονται ως προς τα βασικά τους
χαρακτηριστικά (ονομασία ΕΠ ή άλλο Πρόγραμμα στο
οποίο εντάσσονται / εντάχθηκαν, Προγραμματική
Περίοδος, περιεχόμενο αυτού, προϋπολογισμός, κλπ).

Μέση συνέργεια και
συμπληρωματικότητα με
άλλα έργα:
4-6
Μικρή συνέργεια και
συμπληρωματικότητα με
άλλα έργα:
1-3

Δεν υπάρχει συνέργεια
και
συμπληρωματικότητα με
άλλα έργα:
0
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδενός (0), εκτός από τα κριτήρια 5 και 6. Η μέγιστη
βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει μία πράξη είναι 50 βαθμοί, εφόσον δεν εφαρμόζεται το κριτήριο 5. Σε αντίθετη περίπτωση η μέγιστη βαθμολογία είναι 60. Ως ελάχιστο όριο
θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός ≥ 12.
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Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Η

4 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Ωριμότητα πράξης
1

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων
προπαρασκευαστικών ενεργειών

Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων
ενεργειών

2

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την
άποψη
της
εξέλιξης
των
απαιτούμενων
προπαρασκευαστικών ενεργειών για την έναρξη της
υλοποίησής της και ειδικότερα η ύπαρξη του νομικού και
θεσμικού πλαισίου για την υλοποίησή της, το στάδιο
εξέλιξης προπαρασκευαστικών ενεργειών για διαχείριση,
παρακολούθηση κλπ.

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών
ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο
πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες είναι
απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Υψηλή:
7-10
Μέση:
4-6
Χαμηλή:
1-3
Υψηλή:
7-10
Μέση:
4-6
Χαμηλή:
1-3

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός ≥7.

5Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1

Διοικητική, Επιχειρησιακή &
Χρηματοοικονομική
ικανότητα δυνητικού
δικαιούχου

Διοικητική ικανότητα

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την
οργανωτική δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες για την
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης και ειδικότερα:
1. Αν ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή για την
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (σύμφωνα με το
Οργανόγραμμα, όταν υπάρχει, ή την περιγραφή του
Δικαιούχου).
2. Η επάρκεια διαδικασιών για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.
3. Η επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
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ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

2

3

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Επιχειρησιακή ικανότητα

Η επιχειρησιακή ικανότητα εξετάζεται σύμφωνα με τα
ακόλουθα κριτήρια:
1. Προηγούμενες υλοποιηθείσες πράξεις και συνάφεια
τους με την προτεινόμενη πράξη.
2. Επάρκεια στελέχωσης, ποσοτικά και ποιοτικά (επίπεδο
εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών και επαγγελματική
εμπειρία συναφής με τον ρόλο τους στην πράξη).
3. Επάρκεια Ομάδας Έργου και κατανομής αρμοδιοτήτων
και εργασιών των εμπλεκομένων.
4.Επάρκεια του Υπεύθυνου Έργου (γνώσεις, επίπεδο
εκπαίδευσης / κατάρτισης, εμπειρία σχετική με την
πράξη).

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Χρηματοοικονομική ικανότητα

Εξετάζεται η χρηματοοικονομική ικανότητα του δυνητικού
δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό
εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων
πόρων.

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή ΔΕΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από το κριτήριο 3 όπου είναι επαρκές και το "δεν εφαρμόζεται".
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ΣΤΑΘΜΙΣΗ

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 9.ΙΙI.1: :
«ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ»
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Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

ΔΡΑΣΗ 9.ΙΙI.1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση
 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση
 Το Τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Δικαιούχος που εμπίπτει στην
Πρόσκληση

1

2

3

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Έλεγχος πληρότητας και
επιλεξιμότητας πρότασης

Αρμοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση
πράξης

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης
πρότασης:

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση
εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που
ορίζονται στην Πρόσκληση.
Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει
την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται
με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές
αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) που υποβάλλονται
συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα οποία
πρέπει να προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.
Σε περίπτωση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης
υποβάλλεται σχέδιο με το αίτημα, συνοδευόμενο από
αποφάσεις συλλογικών οργάνων ή άλλων αρμόδιων
οργάνων των συμβαλλόμενων μερών.
Εξετάζεται αν για την υποβολή της πρότασης
ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και αν τα
τυποποιημένα έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν
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ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στη σχετική Πρόσκληση και ειδικότερα:


Αίτηση

Αίτηση χρηματοδότησης πράξης υπογεγραμμένη από το
νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

ΝΑΙ/ΟΧΙ



Τεχνικό Δελτίο

Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) πλήρως συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο.

ΝΑΙ/ΟΧΙ



Λοιπά

Λοιπά στοιχεία, όπως αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, μελέτες,
διοικητικές πράξεις, υπολογισμός των καθαρών εσόδων
για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 κλπ.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου
επιλεξιμότητας ΠΠ και Πρόσκλησης

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης
προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της
περιόδου επιλεξιμότητας του Προγράμματος, και όπως
ορίζεται στην Πρόσκληση.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου

Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί
το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι
την
ημερομηνία
που
υπέβαλε
την
αίτηση
χρηματοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 65, παράγραφος
6 του Καν. 1303/2013

ΝΑΙ/ΟΧΙ

στοιχεία

που

προσδιορίζονται στην Πρόσκληση

4

5

6

7

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει
τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή
παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή
μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής
του Προγράμματος εντός πέντε ετών από
την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή
εντός της προθεσμίας που οριζόταν
στους κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71
του Καν. 1303/2013)
Πράξη η οποία εμπίπτει στους
Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές
Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/

Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι η προτεινόμενη
πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή η
οποία έπαυσε εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή
στο δικαιούχο (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν.
1303/2013).

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο /
Επενδυτική Προτεραιότητα / Ειδικό - στόχο – Ειδικούς
στόχους / πεδία παρέμβασης / δράση, της Πρόσκλησης.
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ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

και στα πεδία παρέμβασης/ δράση
8

Μη επικάλυψη των χορηγουμένων
χρηματοδοτήσεων

9

Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή
και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου
ή άλλων αρμοδίων οργάνων

10

Ύπαρξη εγκεκριμένου Προγράμματος
Τεχνικής Βοήθειας (μόνο για πράξεις
τεχνικής βοήθειας)

Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν υφίσταται
επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων, με
άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά
χρηματοδοτικά εργαλεία
Εξετάζεται αν έχουν υποβληθεί αποφάσεις των αρμόδιων
συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων
οργάνων, περί της αίτησης χρηματοδότησης, όπου αυτό
προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.

Το κριτήριο δεν εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη δράση.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή ΔΕΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια από 1-9 , εκτός από το κριτήριο 9, όπου είναι επαρκές και το "δεν εφαρμόζεται".
ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
Η

1 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Πληρότητα και σαφήνεια
του περιεχομένου της
πρότασης

1

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

Εξετάζεται η σαφήνεια και πληρότητα του φυσικού
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης, όσον αφορά:
α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά
χαρακτηριστικά της,
β) στη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας
και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους
υποέργων αυτής, απαιτούμενες ενέργειες, χρονική
αλληλουχία ενεργειών),
γ) στην αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης,
δ) στα μέτρα δημοσιότητας / επικοινωνίας της
προτεινόμενης
πράξης
(καταλληλότητα
δράσεων
επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την προτεινόμενη
πράξη).
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ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

2

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σε ότι αφορά στην ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού,
τα στοιχεία που αξιολογούνται είναι:
(α) Η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού
(εξετάζεται εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για
την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου).
(β) Το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης
πράξης είναι εύλογη.
(γ) Η ορθή κατανομή του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες /
είδη δαπανών και το εύλογο του Π/Υ στις εργασίες / είδη
δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό
αντικείμενο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με τους
εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας και τους τυχόν
ειδικότερους όρους της Πρόσκλησης, ώστε να
αποφεύγονται μη αναγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος
ολοκλήρωσης της πράξης σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο,
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία,
3
Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος
ανάθεση κλπ),
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την
υλοποίηση της πράξης,
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια.
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ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η

2 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Τήρηση θεσμικού πλαισίου
και ενσωμάτωση οριζόντιων
πολιτικών

1

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο
υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το εθνικό και
ενωσιακό δίκαιο. Ειδικότερα, εξετάζεται εάν ο δικαιούχος
έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης, τους κατά περίπτωση ισχύοντες
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόμενη
Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων
πράξη (εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης
ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων,
μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών και χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες), σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων
εθνικών κανόνων για την απασχόληση
δημοσίων συμβάσεων. Σε περίπτωση κατά την οποία
προσωπικού
διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση των κανόνων,
η ΔΑ δύναται να εντάξει την πράξη εφαρμόζοντας
αναλογική
ή
κατ’
αποκοπή
μείωση
της
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

2

Συμβατότητα της πράξης με τους
κανόνες του ανταγωνισμού και των
κρατικών ενισχύσεων

3

Αειφόρος ανάπτυξη

4

5

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Προαγωγή της ισότητας ανδρών και
γυναικών και της μη διάκρισης

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των
ατόμων με αναπηρία

Εξετάζεται, εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών
ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο
των κρατικών ενισχύσεων.
Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται
την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και ειδικότερα σε
σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της
εγκεκριμένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του Προγράμματος.
Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε
διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής,
θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού.
Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα
των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο. Σε περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη
συμβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τα
ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση της πράξης και την
κείμενη νομοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να
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ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή ΔΕΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή ΔΕΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή ΔΕΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του δυνητικού δικαιούχου
ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για
εξασφάλιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του
έξοδα. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού
επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα. Ειδικά για το εν λόγω
κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ»)
καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις,
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να
εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ και
ειδικότερα η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρία στον τόπο παροχής των υπηρεσιών.
2. Η πράξη ενσωματώνει λειτουργίες προσαρμοσμένες
στις ανάγκες ΑΜΕΑ, οι οποίες διασφαλίζουν την
ενημέρωση και πληροφόρηση για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από τα κριτήρια 1, 2, και 3 όπου είναι επαρκές και το "δεν εφαρμόζεται".

Η

3 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Σκοπιμότητα πράξης

1

Αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης

Βάσει τεκμηρίωσης εξετάζεται ο βαθμός αναγκαιότητας
υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή
προβλήματος που έχει εντοπιστεί. Ειδικότερα θα πρέπει
να υπάρχει επαρκής ανάλυση:
α) του βαθμού κάλυψης των αναγκών σε σχέση και με την
κρισιμότητα του αντίστοιχου προβλήματος,
β) των ιδιαίτερων αναγκών του πληθυσμού στόχου στον
οποίο απευθύνεται και του τρόπου επίτευξης των
αναγκών αυτών.
Μέσω της πράξης θα ενισχυθούν γυναίκες κάτω του ορίου
της φτώχειας (άνεργες ή εργαζόμενες) / Άτομα (γυναίκες
και άνδρες), που έχουν την ευθύνη / επιμέλεια φροντίδας
παιδιών και εφήβων με νοητική υστέρηση ή/και
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Επιτακτική/επείγουσα:
7-10
Συνήθης:
4-6
Χαμηλή:
1-3
Έλλειψη τεκμηρίωσης:
0

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

αναπηρίες.

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών,
όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.
2

Αποτελεσματικότητα

Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο της τιμής του
δείκτη εκροής της πράξης , ο οποίος συμβάλλει στο
πλαίσιο επίδοσης, προς το σύνολο του αντίστοιχου δείκτη
εκροής της πρόσκλησης : Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) /
(δείκτης εκροής Πρόσκλησης).

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της
προτεινόμενης πράξης, που συμβάλλουν στο πλαίσιο
επίδοσης, με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει της
οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα
του δείκτη εκροής.
3

4

Αποδοτικότητα

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα,
αξιοποίηση

Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης
εκροών πράξης, ο οποίος συμβάλλει στο πλαίσιο
επίδοσης / αντίστοιχος δείκτης εκροών πρόσκλησης) προς
(προϋπολογισμός
πράξης
/
προϋπολογισμός
Πρόσκλησης).
Εξετάζονται τα ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη
που προκύπτουν από την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης, όπως:

Διατήρηση θέσεων απασχόλησης ωφελουμένων
αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής τους στην
παρέμβαση.

Πρόσβαση
στην
απασχόληση,
συμπεριλαμβανομένων
και
των

30

Εάν ο αντίστοιχος δείκτης
είναι 0,55 ≤ και ≤ 1,00:
7-10
Εάν ο αντίστοιχος δείκτης
είναι 0,20 ≤ και < 0,55
4-6
Εάν ο αντίστοιχος δείκτης
είναι 0 > και < 0,20:
1-3
Εάν ο αντίστοιχος δείκτης
είναι 0, η πράξη
απορρίπτεται
Εάν ο αντίστοιχος δείκτης
είναι ≥ 1,00:
7-10
Εάν ο αντίστοιχος δείκτης
είναι 0,75 ≤ και < 1,00:
4-6
Εάν ο αντίστοιχος δείκτης
είναι 0 > και < 0,75:
1-3
Εάν ο αντίστοιχος δείκτης
είναι 0, η πράξη
απορρίπτεται
Σημαντική:
7-10
Μέση:
4-6
Χαμηλή:
1-3

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ


αυτοαπασχολούμενων.
Συμμετοχή σε προγράμματα ενεργητικών πολιτικών.

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

Έλλειψη τεκμηρίωσης:
0
Σημαντική:
7-10

Αξιολογείται η καινοτομία μίας προτεινόμενης πράξης.
5

Καινοτομία

Μέση:
4-6
Χαμηλή:
1-3
ή,
Δεν εφαρμόζεται
Σημαντική συνέργεια και
συμπληρωματικότητα με
άλλα έργα:
7-10

6

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα της
Πράξης

Εξετάζεται
ο
βαθμός
συνέργειας
και
συμπληρωματικότητας της προτεινόμενης πράξης με
άλλες πράξεις που είναι ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη, οι
οποίες ονοματίζονται ως προς τα βασικά τους
χαρακτηριστικά (ονομασία ΕΠ ή άλλο Πρόγραμμα στο
οποίο εντάσσονται / εντάχθηκαν, Προγραμματική
Περίοδος, περιεχόμενο αυτού, προϋπολογισμός, κλπ).

Μέση συνέργεια και
συμπληρωματικότητα με
άλλα έργα:
4-6
Μικρή συνέργεια και
συμπληρωματικότητα με
άλλα έργα:
1-3

Δεν υπάρχει συνέργεια
και
συμπληρωματικότητα με
άλλα έργα:
0
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδενός (0), εκτός από τα κριτήρια 5 και 6. Η μέγιστη
βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει μία πράξη είναι 50 βαθμοί, εφόσον δεν εφαρμόζεται το κριτήριο 5. Σε αντίθετη περίπτωση η μέγιστη βαθμολογία είναι 60. Ως ελάχιστο όριο
θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός ≥ 12.
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Η

4 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Ωριμότητα πράξης
1

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων
προπαρασκευαστικών ενεργειών

Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων
ενεργειών

2

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την
άποψη
της
εξέλιξης
των
απαιτούμενων
προπαρασκευαστικών ενεργειών για την έναρξη της
υλοποίησής της και ειδικότερα η ύπαρξη του νομικού και
θεσμικού πλαισίου για την υλοποίησή της, το στάδιο
εξέλιξης προπαρασκευαστικών ενεργειών για διαχείριση,
παρακολούθηση κλπ.

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών
ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο
πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες είναι
απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Υψηλή:
7-10
Μέση:
4-6
Χαμηλή:
1-3
Υψηλή:
7-10
Μέση:
4-6
Χαμηλή:
1-3

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός ≥7.

5Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1

Διοικητική, Επιχειρησιακή &
Χρηματοοικονομική
ικανότητα δυνητικού
δικαιούχου

Διοικητική ικανότητα

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την
οργανωτική δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες για την
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης και ειδικότερα:
1. Αν ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή για την
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (σύμφωνα με το
Οργανόγραμμα, όταν υπάρχει, ή την περιγραφή του
Δικαιούχου).
2. Η επάρκεια διαδικασιών για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.
3. Η επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
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ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

2

3

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Επιχειρησιακή ικανότητα

Η επιχειρησιακή ικανότητα εξετάζεται σύμφωνα με τα
ακόλουθα κριτήρια:
1. Προηγούμενες υλοποιηθείσες πράξεις και συνάφεια
τους με την προτεινόμενη πράξη.
2. Επάρκεια στελέχωσης, ποσοτικά και ποιοτικά (επίπεδο
εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών και επαγγελματική
εμπειρία συναφής με τον ρόλο τους στην πράξη).
3. Επάρκεια Ομάδας Έργου και κατανομής αρμοδιοτήτων
και εργασιών των εμπλεκομένων.
4.Επάρκεια του Υπεύθυνου Έργου (γνώσεις, επίπεδο
εκπαίδευσης / κατάρτισης, εμπειρία σχετική με την
πράξη).

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Χρηματοοικονομική ικανότητα

Εξετάζεται η χρηματοοικονομική ικανότητα του δυνητικού
δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό
εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων
πόρων.

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή ΔΕΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από το κριτήριο 3 όπου είναι επαρκές και το "δεν εφαρμόζεται".
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ΣΤΑΘΜΙΣΗ

