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Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

Ενότητα Β : Διαδικασία
Το Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» εγκρίθηκε με την εκτελεστική απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2014)10166/18.12.2014. Τον Δεκέμβριο του 2018 εγκρίθηκε η 2η
αναθεώρηση του ΕΠ «Πελοπόννησος 2014-2020» με την εκτελεστική απόφαση της Ε.Ε.
C(2018) 8826 final 12-12-2018.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4314/2014, η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας
Πελοποννήσου εκπόνησε το Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Προγράμματος (ΕΕΕΠ),
σύμφωνα με την παρακάτω 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 μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο του 1ου ΕΕΕΠ, καθώς και τα αναλυτικά
κριτήρια επιλογής πράξεων για τις δράσεις που εξειδικεύθηκαν με το 1ο ΕΕΕΠ,
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης, κατά την 1η συνεδρίασή της (30
Ιουνίου 2015).
Η διαδικασία κατάρτισης της εξειδίκευσης περιλαμβάνεται στην Ενότητα Β του
τυποποιημένου ΕΕΕΠ του Παραρτήματος της Εγκυκλίου με α.π. 32030/ΕΥΣΣΑ/20-03-2015
για την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου
2014-2020, σύμφωνα με την οποία «η έγκριση του εγγράφου ΕΕΕΠ ή ενδεχόμενη
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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».
Στο πλαίσιο των προαναφερομένων, στην παρούσα πρόταση που υποβάλλεται με την 38η
Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, προτείνονται οι
παρακάτω εξειδικεύσεις μίας (1) νέας δράσης και η τροποποίηση δύο (2) δράσεων, των
οποίων οι εξειδικεύσεις είχαν εγκριθεί με παλαιότερες αποφάσεις της Επιτροπής
Παρακολούθησης είτε σε συνεδριάσεις της, είτε μέσω της γραπτής διαδικασίας. Πιο
συγκεκριμένα, η προτεινόμενη νέα δράση προς εξειδίκευση ή οι τροποποιήσεις της
εξειδίκευσής τους, παρουσιάζονται αμέσως πιο κάτω.
α) Εξειδίκευση καθώς και κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων της νέας Δράσης
5.α.5: «Δράσεις για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών».
Προτείνεται η εξειδίκευση της νέας δράσης 5.α.5, συμπεριλαμβανομένων και των
κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων, με προϋπολογισμό 5.000.000 €. Η
συγκεκριμένη δράση αναφέρεται στην πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων
σχετικών με την κλιματική αλλαγή, με σκοπό στην ενδυνάμωση της επιχειρησιακής
ικανότητας των εμπλεκομένων φορέων διαχείρισης φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές
και πλημμύρες), λαμβάνοντας υπ’ όψη και τις έντονες συνέπειες των εν λόγω φυσικών
φαινομένων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά τα τελευταία έτη.
Όσον αφορά στη Μεθοδολογία Αξιολόγησης, καθώς και στα κριτήρια αξιολόγησης και
επιλογής πράξεων, ακολουθείται η μέθοδος της Συγκριτικής Αξιολόγησης.
β) Τροποποίηση εξειδίκευσης της Δράσης 9.α.2: «Επέκταση, αναβάθμιση κτηριακών
υποδομών και εξοπλισμός Β’ βάθμιας υγείας»
Με την παρούσα τροποποίηση της δράσης και λόγω αυξημένων αναγκών που
υφίστανται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, προτείνεται η αύξηση του
προϋπολογισμού της δράσης καθώς και η τροποποίηση των κριτηρίων Αξιολόγησης και
Επιλογής Πράξεων, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση νέας πρόσκλησης που θα αφορά
σε επέκταση ή/και λειτουργική αναβάθμιση κτιριακών υποδομών Β’ βάθμιας Φροντίδας
Υγείας, καθώς και σε απόκτηση ιατρικού ή/και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για
Νοσοκομεία της Περιφέρειας.
γ) Τροποποίηση εξειδίκευσης της Δράσης 10.1.α: «Αναβάθμιση των υποδομών
πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
Η εν λόγω τροποποίηση της εξειδίκευσης, αφορά στην τροποποίηση των κριτηρίων
αξιολόγησης και επιλογής πράξεων, χωρίς την αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης,
προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση νέας πρόσκλησης για αναβάθμιση των
υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια,
λαμβάνοντας υπ’ όψη τον υπολειπόμενο προϋπολογισμό της εξειδίκευσης της δράσης.
Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού έχει προκύψει από τις υψηλές εκπτώσεις που
παρουσιάζουν τα ενταγμένα έργα/πράξεις στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.
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2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
Άξονας Προτεραιότητας
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2B:

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

9/ Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης
10/ Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και
τη διά βίου μάθηση

Ταμείο

ΕΤΠΑ

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες

Τ.09.1, Τ.09.2, Τ.09.3, Τ.10.1, Τ.10.2, Τ.10.4

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

29.544.125€

% Κοινοτικής συμμετοχής

80%

Πλαίσιο Επίδοσης
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι, όπως
προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:
Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης

Μετάβαση

Κωδικός Δείκτη
ή βασικού
σταδίου
υλοποίησης
CO35

Μετάβαση

CO36

Μετάβαση

F100

Κατηγορία
περιφέρειας

Δείκτης ή
βασικό
στάδιο
υλοποίησης
Παιδική μέριμνα
και
εκπαίδευση:
Δυναμικότητα
ενισχυόμενων
υποδομών
παιδικής
μέριμνας ή
εκπαίδευσης
Υγεία:
Πληθυσμός
που καλύπτεται
από
βελτιωμένες
υπηρεσίες
υγείας
Ποσό
πιστοποιημένω
ν δαπανών

Ορόσημο για το 2018
Μονάδα
μέτρησης κατά
Άνδρ Γυναίκ
Σύνολο
περίπτωση
ες
ες

2023
Σύνολο

Άτομα

430,00

1.360,00

Άτομα

20.000,00

120.000,00

EURO

5.770.000,00

29.544.125,00
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Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του ΕΠ, η ΔΑ έχει προβεί και συνεχίζει να προβαίνει σε
συγκεκριμένες διαχειριστικές ενέργειες για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΠ, οι οποίες
ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, είναι οι ακόλουθες:
 Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των
στόχων.
 Έκδοση προσκλήσεων και αξιολόγηση των αιτημάτων των αντίστοιχων παρεμβάσεων.
 Ένταξη των θετικά αξιολογημένων προτάσεων με τις αντίστοιχες δράσεις – πράξεις.
 Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη
συμβολή των δράσεων στην επίτευξη των στόχων του ΕΠ.
 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.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9a
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική προτεραιότητα

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές
υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και
τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά
την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την
κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε
υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και
υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική
φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

θεματικές Τ.09.1, Τ.09.3

Ειδικοί στόχοι

2B1.1: Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών
υγείας

Δείκτες αποτελέσματος

T2426 / Πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών Υγείας
(Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια)
T2477 / Άμεσα ωφελούμενοι από υποδομές πρόνοιας

Δράση 9.α.2: Επέκταση, αναβάθμιση κτηριακών υποδομών και
εξοπλισμός Β’ βάθμιας υγείας
Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο
Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των
τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών
εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης
των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ.
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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
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

Τ.09.3

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να
είναι σε συνάφεια με τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό του
Τομέα Υγείας και να είναι συνεπείς με τις κατευθύνσεις.
Η ενεργοποίηση δράσεων Υγείας ΕΤΠΑ, είναι αντικείμενο
διαβούλευσης μεταξύ του ΠΕΠ Πελοποννήσου και του
αρμόδιου Υπουργείου, έτσι ώστε οι εν λόγω δράσεις να
ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη Εθνική Πολιτική. Σε κάθε
περίπτωση, όμως, ισχύουν οι κατευθύνσεις του ΕΣΠΑ 20142020 περί των προτεραιοτήτων στον τομέα της Υγείας.
Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από
αιτιολόγηση στη βάση της χαρτογράφησης των
υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της Περιφέρειας
και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη
πολιτική στον τομέα Υγείας.
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Περιγραφή δράσης
Στη δράση περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που διασφαλίζουν στους πολίτες υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες υγείας, έτσι ώστε να αποφευχθεί η τυχόν επιδείνωση των δεικτών υγείας των
πολιτών ως αποτέλεσμα της κρίσης, συμβάλλοντας άμεσα στην εθνική στρατηγική για την
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Η δράση περιλαμβάνει:
 Εμπροσθοβαρές τμηματοποιημένο έργo σε δυο διακριτές φάσεις (phasing), των Π.Π. 20072013 και Π.Π. 2014-2020, που αφορά στην «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ. ΠΑΙΔΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"», η Β΄ Φάση του οποίου εντάχθηκε στο ΠΕΠ «Πελοπόννησος»
2014-2020, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΠΕΛ 14 (2433/22-06-2016) η οποία έκλεισε και
είναι ανενεργή. Η Β΄ Φάση του έργου που εντάχθηκε στο ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020
είναι σύμφωνη με τους ειδικούς κανόνες που αναφέρονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές
σχετικά με το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 (Απόφαση C (2013)
1573 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
 Απόκτηση ιατρικού ή / και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για Νοσοκομεία της Περιφέρειας με
βάση καταγεγραμμένες / διαπιστωμένες ανάγκες τους ή και εξοπλισμού γενικότερης
αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.
 Επέκταση ή/και λειτουργική αναβάθμιση κτιριακών υποδομών Β’ βάθμιας Φροντίδας
Υγείας, στη βάση της χαρτογράφησης των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της
Περιφέρειας που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της ΕΕ και των αρμόδιων Εθνικών Αρχών.
Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις ΕΚΤ του ΘΣ9 του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020.
Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου: Κάτοικοι της Περιφέρειας, κυρίως εκείνοι που
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας,
Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2: Δείκτες Εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO36

Δείκτης
Υγεία:
Πληθυσμός που
καλύπτεται από
βελτιωμένες
υπηρεσίες
υγείας

Μονάδα
μέτρησης

Άτομα

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Μετάβαση
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Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

200.000

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έγγραφο Εξειδίκευσης του ΕΠ «Πελοπόννησος»2014-2020

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
9.500.000

Συνολικό Κόστος (α)

9.500.000

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

7.600.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.900.000

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

2.000.000

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0
0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
Υπουργείο Υγείας, Νοσοκομεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Στον παρακάτω Πίνακα αναφέρονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου
να είναι δυνατή η έκδοση νέας (3ης) Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη συγκεκριμένη
δράση, η οποία θα αφορά στην υποβολή προτάσεων επέκτασης ή/και λειτουργικής
αναβάθμισης κτιριακών υποδομών Β΄ βαθμιας Φροντίδας Υγείας.
Η αιρεσιμότητα Τ.09.3 (ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για
την υγεία, στο πλαίσιο του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο διασφαλίζει την οικονομική
βιωσιμότητα) έχει εκπληρωθεί, καθώς υφίσταται από το Υπουργείο Υγείας Εθνική Στρατηγική
στον Τομέα Υγείας και το ΕΣΠΑ 2014-2020.
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 προσκλήσεων

8

εκπληρώθηκε
εκπληρώθηκε
12/2019
12/2019
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Δράση 10.1α : Αναβάθμιση
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Χαρακτηρισμός δράσης

των

υποδομών

πρωτοβάθμιας

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

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

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των
τηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών
εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης
των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ.
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
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

Τ.10.1

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από
αιτιολόγηση στη βάση της χαρτογράφησης των
υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της Περιφέρειας
και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη
πολιτική στον αντίστοιχο τομέα.
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Περιγραφή δράσης
Μέσω της συγκεκριμένης δράσης επιδιώκεται η αναβάθμιση υποδομών της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, στο πλαίσιο ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, με επικέντρωση στις
επιμέρους ανάγκες, όπως καταγράφονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Μέσω της δράσης χρηματοδοτούνται έργα υποδομών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή/και
σχολικών μονάδων ειδικών εκπαιδευτικών κατευθύνσεων, όπου αποδεδειγμένα προκύπτει
ανάγκη ενίσχυσης υποδομών.
Περιλαμβάνονται κτιριακές υποδομές, καθώς και προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας τους,
που απαιτείται.
Εξοπλισμός λειτουργίας και νέες κτιριακές υποδομές (κατ΄ εξαίρεση), θα επιλέγονται μετά από
αιτιολόγηση στη βάση της χαρτογράφησης των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της
Περιφέρειας και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο
τομέα.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στη χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα,
εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα επέκτασης), στη σχέση κόστους – ωφέλους (κόστος
ανά μονάδα δυναμικότητας / ωφελούμενων) και στην εξασφάλιση του απαραίτητου
προσωπικού για την λειτουργία της.
Στη δράση περιλαμβάνεται και ένα (1) μεταφερόμενο έργο από το Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013, το
οποίο προγραμματίσθηκε να προταθεί για ένταξη στο ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020,
προκειμένου να χρηματοδοτηθεί, μέσω της δράσης, το σύνολο του φυσικού και οικονομικού
του αντικειμένου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του ΣΔΕ για το ΕΣΠΑ 2014-2020,
το οποίο είναι η «Ανέγερση νέου Λυκείου Λουτρακίου».
Η δράση συνδέεται με τη μείωση της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου (ΠΕΣ), η οποία
αποτελεί βασικό άξονα προτεραιότητας του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», μέσω της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 10i- «Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για
την επανένταξη στην εκπαίδευση και κατάρτιση».
Επίσης, η δράση εμφανίζει συνέργια με τις αντίστοιχες δράσεις του ΘΣ 9 του ΠΕΠ
Πελοποννήσου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.
Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου: Μαθητικός πληθυσμός της Περιφέρειας.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2: Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO35

Δείκτης
Παιδική μέριμνα
και εκπαίδευση:
Δυναμικότητα
ενισχυόμενων
υποδομών
παιδικής
μέριμνας ή
εκπαίδευσης

Μονάδα
μέτρησης

Άτομα

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Μετάβαση

Χρηματοδοτικό σχήμα
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Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

1.900

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Πίνακας 3: Προϋπολογισμός
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες
Περιφέρειας
19.000.000

Συνολικό Κόστος (α)

19.000.000

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

15.200000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

3.800.000

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

2.265.000

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0
0
0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
ΟΤΑ Περιφέρειας, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και φορείς αυτού,
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Μέχρι σήμερα (Νοέμβριος 2019), πέραν της Πρόσκλησης ΠΕΛ 23 για το μεταφερόμενο έργο
(«Ανέγερση νέου Λυκείου Λουτρακίου»), εκδόθηκαν τέσσερεις (4) Προσκλήσεις εκ των οποίων
δύο για κτιριακές υποδομές, μία για εξοπλισμό λειτουργίας και μία αποκλειστικά για κτιριακές
υποδομές στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα για σχολικές μονάδες ειδικών
εκπαιδευτικών κατευθύνσεων. Πριν από την έκδοση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης εξοπλισμού λειτουργίας, προηγήθηκε διαβούλευση / συνεργασία της ΕΥΔ με
την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Κατόπιν των παραπάνω, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις υψηλότερες από τις αναμενόμενες
εκπτώσεις των ενταγμένων έργων/πράξεων στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, καθώς επίσης
και με βάση τις εκτιμώμενες εκπτώσεις κατά τη διαδικασία της δημοπράτησης των μη
συμβασιοποιημένων υποέργων, τα οποία βρίσκονται στο τελικό στάδιο συμβασιοποίησής τους,
στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν
προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση μια νέας Πρόσκλησης για κτιριακές υποδομές και
εξοπλισμό στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προϋπολογισμού 6.500.000 €.
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης Πρόσκλησης για τις κτιριακές
υποδομές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
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Άξονας Προτεραιότητας 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ
ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

4/ Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
5/ Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της
πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων
6/ Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και
προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων

Ταμείο

ΕΤΠΑ

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες

Τ.04.1, Τ.06.1, Τ.06.2

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

63.189.995 €

% Κοινοτικής συμμετοχής

80%

Πλαίσιο Επίδοσης
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι και τελικοί
στόχοι, όπως προκύπτουν από το υποβληθέν για έγκριση ΕΠ:
Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 3

Μετάβαση

Κωδικός Δείκτη
ή βασικού
σταδίου
υλοποίησης
CO09

Μετάβαση

CO18

Μετάβαση

F100

Κατηγορία
περιφέρειας

Δείκτης ή βασικό
στάδιο
υλοποίησης
Αειφόρος Τουρισμός:
Αύξηση του
αναμενόμενου
αριθμού επισκέψεων
σε ενισχυόμενες
τοποθεσίες
πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς
και πόλους έλξης
επισκεπτών
Πρόσθετος πληθυσμός
που εξυπηρετείται από
βελτιωμένες
υπηρεσίες
ύδρευσης
Ποσό πιστοποιημένων
δαπανών

Μονάδα
μέτρησης
κατά
περίπτωση

Ορόσημο για το 2018
Άνδρε
ς

Γυναί
κες

Σύνολο

Σύνολο

Επισκέψεις
/έτος

6.000

37.000

Άτομα

4.000

45.000

EURO

10.460.000 63.189.99
5

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του ΕΠ, η ΔΑ έχει προβεί και συνεχίζει να προβαίνει
σε συγκεκριμένες διαχειριστικές ενέργειες για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΠ, οι
οποίες ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, είναι οι ακόλουθες:
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 Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των
στόχων.
 Έκδοση προσκλήσεων και αξιολόγηση των αιτημάτων των αντίστοιχων παρεμβάσεων.
 Ένταξη των θετικά αξιολογημένων προτάσεων με τις αντίστοιχες δράσεις – πράξεις.
 Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη
συμβολή των δράσεων στην επίτευξη των στόχων του ΕΠ.
 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 5 – Επενδυτική Προτεραιότητα 5a
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Επενδυτική προτεραιότητα

Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο
οικοσύστημα

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

θεματικές Τ.05.1

Ειδικοί στόχοι

3.2.1: Βελτίωση και διεύρυνση της προστασίας του
πληθυσμού της Περιφέρειας και της περιουσίας του από
φυσικές καταστροφές

Δείκτες αποτελέσματος

T2478 / Πληθυσμός που επωφελείται από μέτρα
αντιπλημμυρικής προστασίας
T2479 / Καμένες εκτάσεις δασών δεκαετίας μέχρι το
τέλος της περιόδου

Δράση 5.α.5: Δράσεις για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
Χαρακτηρισμός δράσης

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

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο
-

Επιχορήγηση (grant)
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Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο:
Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.05.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων σχετικών με την
κλιματική αλλαγή, με σκοπό στην ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας των
εμπλεκομένων φορέων διαχείρισης φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές και πλημμύρες). Οι
επιμέρους κατηγορίες έργων που δύναται να χρηματοδοτηθούν αφορούν στην
αναβάθμιση/ συμπλήρωση των απαραίτητων μέσων για την βελτίωση του συστήματος
αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων, λόγω κλιματικής αλλαγής.
Ενδεικτικά έργα που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, είναι :
 Προμήθεια

εξοπλισμού

παρακολούθησης,

ειδοποίησης

και

αντιμετώπισης

καταστροφικών φυσικών φαινομένων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην
διασφάλιση της λειτουργικότητας του σχετικού εξοπλισμού, μέσω ενδεχομένως
κατάλληλων συνδέσεων μεταξύ επιχειρησιακών κέντρων

των φορέων Πολιτικής

Προστασίας
 Προμήθεια εξοπλισμού των δημοσίων φορέων, συμπεριλαμβανομένου και του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή/και σωμάτων ασφαλείας επιφορτισμένων με την πολιτική
προστασία ή/και συνεπικουρούντων την πολιτική προστασία.
Ιδιαιτέρως για την προμήθεια εξοπλισμού, δύναται να χρηματοδοτηθούν μηχανήματα
έργων και οχήματα ειδικής κατασκευής/τύπου, για την άμεση αντιμετώπιση επειγόντων
περιστατικών.
Απαραίτητος κρίνεται ο συντονισμός μεταξύ των αρμοδίων φορέων Πολιτικής Προστασίας,
πριν την υποβολή σχετικών προτάσεων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, σε
14
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συμβατότητα με τα επιχειρησιακά σχέδια, προκειμένου να επιτυγχάνεται η αναγκαία
συνέργεια και το βέλτιστο αποτέλεσμα, στις μελλοντικές ενέργειες αντιμετώπισης κινδύνων
λόγω κλιματικής αλλαγής, που θα κληθούν να δρομολογήσουν.
Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου: Ο πληθυσμός της Περιφέρειας.
Δείκτες εκροής
Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν την δράση
Πίνακας 1: Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO20

CO21

Δείκτης
Πρόληψη και
διαχείριση
κινδύνων:
Πληθυσμός που
ωφελείται από
αντιπλημμυρικά
μέτρα
Πρόληψη και
διαχείριση
κινδύνων:
Πληθυσμός που
ωφελείται από
μέτρα δασικής
πυροπροστασίας

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άτομα

Μετάβαση

Άτομα

Μετάβαση

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

25.000

ΟΧΙ

ΟΧΙ

40.000

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον Πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Πίνακας 3: Προϋπολογισμός
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
5.000.000

Συνολικό Κόστος (α)

5.000.000

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

4.000.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.000.000

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
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

0

0

0
0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
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Δυνητικοί δικαιούχοι
Πυροσβεστικό Σώμα, Περιφέρεια Πελοποννήσου, ΓΓ Πολιτικής Προστασίας, Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Στον παρακάτω Πίνακα αναφέρονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη
προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη
συγκεκριμένη δράση.
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 4ης Πρόσκλησης

16

εκπληρώθηκε
12/2019
12/2019

Έγγραφο Εξειδίκευσης του ΕΠ «Πελοπόννησος»2014-2020

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2B
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ΔΡΑΣΗ 9.α.2
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

Έλεγχος πληρότητας και
επιλεξιμότητας πρότασης
2

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Αρμοδιότητα δικαιούχου για
υλοποίηση πράξης

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 όπως 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, σύμφωνα με το το
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας και το
Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ Α΄173/2014).
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Τυπική
πληρότητα
υποβαλλόμενης πρότασης:

3

4

5

6

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Εξετάζεται αν για την υποβολή της πρότασης ακολουθήθηκε η
προβλεπόμενη διαδικασία και αν τα τυποποιημένα έντυπα
της 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/όχι



Τεχνικό Δελτίο

Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) πλήρως συμπληρωμένο.

ναι/όχι

-Λοιπά στοιχεία, όπως αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, μελέτες,
διοικητικές πράξεις, υπολογισμός των καθαρών εσόδων για
Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 κλπ.
σύμφωνα με την Πρόσκληση.
-Ο
δικαιούχος θα υποβάλει έγκριση σκοπιμότητας υλοποίησης

Λοιπά
στοιχεία
που
του
έργου από το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με τα
προσδιορίζονται στην Πρόσκληση
αναφερόμενα στο ΠΔ 121 /2017 (ΦΕΚ Α΄148/2017), στο
ν.4477/2017 και στον ν.4542/2018, όπως ισχύουν.

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς
Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου
επιλεξιμότητας ΠΠ και Πρόσκλησης
επιλεξιμότητας του Προγράμματος, και όπως ορίζεται στην
Πρόσκληση.
Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το
φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την
Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου
ημερομηνία που υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης,
σύμφωνα με το άρθρο 65, παράγραφος 6 του Καν. 1303/2013
(περιλαμβάνεται στην αίτηση χρηματοδότησης).
Η
προτεινόμενη
πράξη
δεν Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι η προτεινόμενη πράξη
περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή η οποία
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

7

8

9

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

υποδομή ή παραγωγική επένδυση η έπαυσε εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο
οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε δικαιούχο (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)
εκτός
της
περιοχής
του (περιλαμβάνεται στην αίτηση χρηματοδότησης).
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
Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο /
Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές
Επενδυτική Προτεραιότητα / Ειδικό - στόχο – Ειδικούς στόχους
Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους
/ πεδία παρέμβασης / δράση, της Πρόσκλησης.
ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράση
Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν υφίσταται
επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων, με άλλα
Μη επικάλυψη των χορηγουμένων
Επιχειρησιακά
Προγράμματα
και
άλλα
ευρωπαϊκά
χρηματοδοτήσεων
χρηματοδοτικά εργαλεία (περιλαμβάνεται στην αίτηση
χρηματοδότησης).
Εξετάζεται αν έχουν υποβληθεί αποφάσεις των αρμόδιων
Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή
συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων
και συλλογικών οργάνων του
οργάνων, περί της αίτησης χρηματοδότησης, όπου αυτό
δικαιούχου ή άλλων αρμοδίων
προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με τα
οργάνων
οριζόμενα στην Πρόσκληση.

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

ναι/όχι

ναι/όχι

ναι/όχι ή δεν
εφαρμόζεται

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ στα κριτήρια 1-9, εκτός από το κριτήριο 9, όπου είναι επαρκές και το "δεν εφαρμόζεται".
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
Η

1

1 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Πληρότητα και σαφήνεια
του περιεχομένου της
πρότασης

Πληρότητα και σαφήνεια
φυσικού
αντικειμένου
προτεινόμενης πράξης

του Εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού
της 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.

ναι/όχι

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης
σε σχέση με το προτεινόμενο για συγχρηματοδότηση φυσικό
της αντικείμενο.
Ειδικότερα εξετάζεται:
(α) Η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εάν
περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του
φυσικού αντικειμένου / παραδοτέων, όπως ενδεχόμενων
υποστηρικτικών μελετών, δαπανών αρχαιολογίας, ΟΚΩ,
απόκτησης γης κ.α.).
2

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού

(β) Το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης
είναι εύλογη. Για τα υποέργα που υλοποιούνται / θα
υλοποιηθούν με εργολαβία εξετάζεται αν ο προϋπολογισμός
προκύπτει από κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του
αρμόδιου Υπουργού για την έγκριση, αναπροσαρμογή και
τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων Οικοδομικών έργων,
σύμφωνα με τον βαθμό ωριμότητας της πράξης (τεύχη
δημοπράτησης). Στη περίπτωση αυτή τόσο οι τιμές μονάδας
όσο και ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου /
υποέργων της πράξης που υλοποιούνται / θα υλοποιηθούν με
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

3

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
εργολαβία, θεωρείται ρεαλιστικός.
Σε περίπτωση πράξης / υποέργου προμήθειας εξοπλισμού, η
εκτίμηση / κοστολόγηση του προϋπολογισμού θα εξετάζεται
με την χρησιμοποίηση στοιχείων πραγματικού κόστους από
παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας
υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο
αξιολόγησης της πρότασης.
Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος
ολοκλήρωσης της πράξης σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο,
β)την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση
κλπ),
γ)τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την
υλοποίηση της πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές
καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση κανονιστικών
αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης,
όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ.,
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα
συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, με βάση την
πρότερη εμπειρία της ΕΥΔ.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή
των κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα
για την ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει
τις προθεσμίες που ορίζονται στον Ν. 4314/2014 (άρθρο 28).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια.
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ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ναι/όχι

ΣΤΑΘΜΙΣΗ
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Η

2
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Τήρηση
θεσμικού
πλαισίου
και
ενσωμάτωση οριζόντιων
πολιτικών

1

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών
κανόνων ως προς τις δημόσιες
συμβάσεις
έργων,
μελετών,
προμηθειών και υπηρεσιών και
εθνικών
κανόνων
για
την
απασχόληση προσωπικού

2

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

3

Αειφόρος ανάπτυξη

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο
υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό
δίκαιο.
Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης
σχετικές ενέργειες (έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης /
υλοποίησης υποέργου του έργου), 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 πράξη, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων
δημοσίων συμβάσεων ΔΙΙ_2, ΔΙΙ_3, ΔΙΙ_4 του Εγχειριδίου
Διαδικασιών του ΣΔΕ. Σε περίπτωση κατά την οποία
διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση των κανόνων, η ΔΑ
δύναται να εντάξει την πράξη εφαρμόζοντας αναλογική ή κατ΄
αποκοπή μείωση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας
δαπάνης.
Εξετάζεται, εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών
ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της
κρατικής ενίσχυσης είναι μια αντικειμενική και νομική έννοια
που ορίζεται απευθείας από τη Συνθήκη, και ερμηνεύεται από
το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται κατευθύνσεις
/ οδηγίες (Παράρτημα ΙΙΙ του Οδηγού Αξιολόγησης των
αιτήσεων Χρηματοδότησης) για την αξιολόγηση του κριτηρίου
της συμβατότητας της πράξης με τους κανόνες του
ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τη
νομολογία της ΕΕ και με την επιφύλαξη της ερμηνείας του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις
αρχές της αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους
όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της εγκεκριμένης ΚΥΑ
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ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ναι/όχι

ναι/όχι

ναι/όχι

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

Έγγραφο Εξειδίκευσης του ΕΠ «Πελοπόννησος»2014-2020

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

4

5

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

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,
Προαγωγή της ισότητας ανδρών και
πεποιθήσεων,
αναπηρίας,
ηλικίας,
γενετήσιου
γυναικών και της μη διάκρισης
προσανατολισμού.
Εξετάζεται εάν 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 τεκμηριώνεται
με τη δέσμευση του δυνητικού δικαιούχου ότι θα αναλάβει
όλες
τις
δαπάνες
προσαρμογής
για
εξασφάλιση
προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα. Η αξιολόγηση
του κριτηρίου αυτού βασίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας
Αξιολόγησης των αιτήσεων Χρηματοδότησης.
των ατόμων με αναπηρία
Η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
 Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα
με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η
προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.
 Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση
της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια.
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ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ναι/όχι

ναι/όχι

ΣΤΑΘΜΙΣΗ
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

Τιμή του
κριτηρίου

Βαρύτητα
Ομάδας:

≤ 10

40%

Η

3
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Σκοπιμότητα πράξης

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ (τμήμα Ε) τεκμηρίωση για
την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον
οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση
της ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί και του
ειδικού στόχου που έχει προσδιοριστεί.
Ειδικότερα εξετάζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών μέσω
της προτεινόμενης πράξης, σε σχέση με την κρισιμότητα του
προβλήματος, σύμφωνα με τα ακόλουθα:
Υψηλή κρισιμότητα

1

Αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης

Έργα που περιλαμβάνουν προμήθεια εξοπλισμού και
επέκταση/λειτουργική αναβάθμιση κτιριακών υποδομών Β’
βάθμιας Φροντίδας Υγείας, η πράξη λαμβάνει την τιμή 10.
Μέση κρισιμότητα
Έργα που αφορούν αποκλειστικά σε προμήθεια εξοπλισμού
υποδομών Β’ βάθμιας Φροντίδας Υγείας, η Πράξη λαμβάνει
την τιμή 6.
Χαμηλή κρισιμότητα
Έργα που αφορούν αποκλειστικά σε επέκταση – λειτουργική
αναβάθμιση κτιριακών υποδομών Β’ βάθμιας Φροντίδας
Υγείας, η Πράξη λαμβάνει την τιμή 4.

Ο δυνητικός δικαιούχος θα υποβάλει Έκθεση τεκμηρίωσης για
την αναγκαιότητα υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

σχετικά με το πρόβλημα που θα αντιμετωπισθεί ή / και τις
ανάγκες που ικανοποιούνται.
Μη τεκμηρίωση του προβλήματος θεωρείται ως μη επαρκής
τεκμηρίωση και η πρόταση λαμβάνει την τιμή "μηδέν" στο
κριτήριο.
Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην επίτευξη
των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως
προσδιορίζονται
στην
Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών ενός
δείκτη εκροής για την πράξη και την Πρόσκληση : Πν= (δείκτης
εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής για την Πρόσκληση),
πολλαπλασιαζόμενο με 10.
Ειδικότερα εάν ισχύει:
2

Αποτελεσματικότητα

 10 ≤ Π, η Πράξη λαμβάνει την τιμή 10

Τιμή του
κριτηρίου
≤ 10

 8 ≤ Π < 10 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 7
 6 ≤ Π < 8 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 5
 4 ≤ Π < 6 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 3
 2 ≤ Π < 4 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 1
 Π<2 η πράξη λαμβάνει την τιμή 0 και θεωρείται ότι δεν
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Πρόσκλησης.

3

Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της
προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό,
βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά
μονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της.
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Τιμή του
κριτηρίου
≤ 10

ΣΤΑΘΜΙΣΗ
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών
πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς
(προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης).
Ειδικότερα εάν ισχύει:
 2 ≤ Π , η Πράξη λαμβάνει την τιμή 10
 1 ≤ Π < 2 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 7
 0,5 ≤ Π < 1 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 5
 0,3 ≤ Π < 0,5 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 2
 Π < 0,3 πράξη λαμβάνει την τιμή 0 και θεωρείται ότι δεν
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Πρόσκλησης.
4

Βιωσιμότητα,
αξιοποίηση

λειτουργικότητα,

Δήλωση του δικαιούχου ότι ο Κύριος του έργου θα
εξασφαλίσει την συντήρηση, λειτουργία και αξιοποίηση των
παραδοτέων της πράξης .

ναι/όχι

Εξετάζεται η καινοτομία της προτεινόμενης πράξης σε σχέση
με την πρωτοτυπία, την λειτουργικότητα και, κατά περίπτωση,
την χρήση των παραδοτέων. Σε περίπτωση που η φύση της
πράξης δεν απαιτεί να είναι καινοτόμος, το κριτήριο δεν
εφαρμόζεται.

ναι/όχι ή δεν
εφαρμόζεται

5

Καινοτομία

6

Εξετάζεται η συνέργεια και συμπληρωματικότητα της
προτεινόμενης πράξης με άλλα έργα που είναι είτε
Συνέργεια και συμπληρωματικότητα
ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠ ή άλλων
της Πράξης
Προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ : Γ = (Γ1+Γ2+Γ3)/3.
Επίσης, η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ στα κριτήρια 4-6, εκτός από το κριτήριο 5 όπου είναι επαρκές και το "δεν εφαρμόζεται".
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ναι/όχι

ΣΤΑΘΜΙΣΗ
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η

4 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Ωριμότητα πράξης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη
της εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών
ενεργειών (μελέτες, έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, κλπ)
για την έναρξη της υλοποίησής της.
Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης
διενεργείται ανά υποέργο για εκείνα τα υποέργα που
συμβάλουν στον δείκτη εκροών της Πρόσκλησης (κύρια
υποέργα).
Ειδικότερα, για κύριο υποέργο που αφορά προμήθεια:

1

 Εάν υπάρχει νομική δέσμευση σε εξέλιξη (η οποία έλαβε
θετική γνωμοδότηση κατά τον έλεγχο νομιμότητας και το
Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων
κριτήριο Β1 της 2ης Ομάδας κριτηρίων έλαβε ΝΑΙ στην
προπαρασκευαστικών ενεργειών
αξιολόγηση), η πράξη βαθμολογείται με 10.
 Εάν, για κύριο υποέργο προμήθειας εξοπλισμού, υπάρχουν
εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και εγκεκριμένος
προϋπολογισμός, καθώς και οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις
και εγκρίσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, χωρίς ελλείψεις, η
πράξη βαθμολογείται με 9.
 Εάν, για κύριο υποέργο προμήθειας εξοπλισμού, υπάρχουν
εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και εγκεκριμένος
προϋπολογισμός, καθώς και οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις
και εγκρίσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών με ελλείψεις, πλην των
αναφερομένων στο στάδιο Α΄ της αξιολόγησης, η πράξη
βαθμολογείται με 7.

28

Τιμή του
κριτηρίου
≤ 10

Βαρύτητα
Ομάδας:
60%
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή
άλλων ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο
Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την
2
ενεργειών
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (πχ διαδικασία
απόκτησης γης, έγκρισης από συμβούλια κλπ).
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ : Δ = Δ1
Επίσης, η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ στο κριτήριο 2.

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ναι/όχι

5Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος ή / και οι
εμπλεκόμενες υπηρεσίες που θα συμμετέχουν στην
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης:

Διοικητική, Επιχειρησιακή
&
Χρηματοοικονομική
ικανότητα
δυνητικού
δικαιούχου

1


διαθέτει / διαθέτουν επαρκή οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

Διοικητική ικανότητα


δύναται να εφαρμόσουν τις διαδικασίες διαχείρισης
και υλοποίησης έργων.
Η κάλυψη του κριτηρίου της διοικητικής ικανότητας δύναται
να τεκμηριώνεται και με την ύπαρξη σε ισχύ πιστοποίησης με
βάση εγκεκριμένα πρότυπα.
Το κριτήριο εξετάζεται σύμφωνα με τον Οδηγό για την
εκτίμηση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δυνητικών Δικαιούχων
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 20142020 που θα είναι συνοδευτικό έγγραφο της Πρόσκλησης και
θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα
για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης και ειδικότερα:

2

Επιχειρησιακή ικανότητα


Η επάρκεια της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει την
πράξη (Υπεύθυνος Έργου, λοιπό οργανωτικό σχήμα της
ομάδας έργου (ΟΕ), και στις περιπτώσεις τεχνικών υποέργων,
προτεινόμενη ομάδα επίβλεψης ή επιβλέπων).

Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου
στην υλοποίηση συναφών έργων.

ναι/όχι

Το κριτήριο εξετάζεται σύμφωνα με τον Οδηγό για την
εκτίμηση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δυνητικών Δικαιούχων
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 20142020 που θα είναι συνοδευτικό έγγραφο της Πρόσκλησης και
θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
3

Χρηματοοικονομική ικανότητα

Το κριτήριο δεν εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη δράση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ στα κριτήρια 1-2.
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δεν εφαρμόζεται
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ΔΡΑΣΗ 10.1α

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
1

2

3

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

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
Έλεγχος πληρότητας και
δικαιούχου
για συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και όπως
επιλεξιμότητας πρότασης Αρμοδιότητα
προσδιορίζονται στην Πρόσκληση. Σε περίπτωση σύναψης
υλοποίηση πράξης
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
Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και αν τα
Δικαιούχος
Πρόσκληση

που

εμπίπτει

στην
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ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ναι/όχι

ναι/όχι
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
πρότασης:

4

5

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ



Αίτηση

τυποποιημένα έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν
επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στη σχετική Πρόσκληση και ειδικότερα:
Αίτηση χρηματοδότησης πράξης υπογεγραμμένη από το
νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.



Τεχνικό Δελτίο

Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) πλήρως συμπληρωμένο.

Λοιπά στοιχεία, όπως αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, μελέτες,
διοικητικές πράξεις, υπολογισμός των καθαρών εσόδων για
Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 κλπ.,
εφόσον απαιτούνται και όπως θα προσδιορίζονται στην
Πρόσκληση.
Επίσης, κτιριακές υποδομές θα επιλέγονται μετά από
 Λοιπά
στοιχεία
που αιτιολόγηση από τον δυνητικό δικαιούχο στη βάση της
προσδιορίζονται
στην χαρτογράφησης των υφισταμένων υποδομών και των
Πρόσκληση
αναγκών της Περιφέρειας και θα πρέπει να είναι σύμφωνες
με την ασκούμενη πολιτική στον τομέα της Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα θα υποβάλλεται Έγγραφο σύμφωνης γνώμης
σκοπιμότητας από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α'
βάθμιας και Β' βάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης
Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της
επιλεξιμότητας ΠΠ και Πρόσκλησης
περιόδου επιλεξιμότητας του Προγράμματος, και όπως
ορίζεται στην Πρόσκληση.
Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί
το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την
ημερομηνία που υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης,
Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου
σύμφωνα με το άρθρο 65, παράγραφος 6 του Καν.
1303/2013 (περιλαμβάνεται στην αίτηση χρηματοδότησης,
όπως ενσωματώθηκε στο ΤΔΠ).

32

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

6

7

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Η
προτεινόμενη
πράξη
δεν
περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε
υποδομή ή παραγωγική επένδυση η
Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι η προτεινόμενη
οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε
πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή η
εκτός
της
περιοχής
του
οποία έπαυσε εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή
Προγράμματος εντός πέντε ετών από
στο δικαιούχο (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν.
την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή
1303/2013)
2013
(περιλαμβάνεται
στην
αίτηση
εντός της προθεσμίας που οριζόταν
χρηματοδότησης, όπως ενσωματώθηκε στο ΤΔΠ).
στους κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο
71 του Καν. 1303/2013)
Πράξη η οποία εμπίπτει στους
Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο /
Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές
Επενδυτική Προτεραιότητα / Ειδικό - στόχο – Ειδικούς
Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους
στόχους / πεδία παρέμβασης / δράση, της Πρόσκλησης.
ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράση

8

Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν υφίσταται
επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων, με άλλα
Μη επικάλυψη των χορηγουμένων
Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά
χρηματοδοτήσεων
χρηματοδοτικά εργαλεία (περιλαμβάνεται στην αίτηση
χρηματοδότησης, όπως ενσωματώθηκε στο ΤΔΠ).

9

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

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.

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

ναι/όχι

ναι/όχι

ναι/όχι

ναι/όχι ή δεν
εφαρμόζεται

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ στα κριτήρια 1-9, εκτός από το κριτήριο 9, όπου είναι επαρκές και το "δεν εφαρμόζεται".
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
Η

1
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Πληρότητα και σαφήνεια
του περιεχομένου της
πρότασης
1

2

Εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης, όσον αφορά:
α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά
χαρακτηριστικά της, συμπεριλαμβανομένης
της
Πληρότητα και σαφήνεια του προσβασιμότητας (σε περίπτωση κτιριακής υποδομής
φυσικού
αντικειμένου
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης),
προτεινόμενης πράξης
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.
Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της
πράξης
σε
σχέση
με
το
προτεινόμενο
για
συγχρηματοδότηση φυσικό της αντικείμενο.
Ειδικότερα εξετάζεται:
(α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εάν
περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση
του φυσικού αντικειμένου / παραδοτέων, όπως
ενδεχόμενων
υποστηρικτικών
μελετών,
δαπανών
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού
αρχαιολογίας, ΟΚΩ, απόκτησης γης κ.α.).
(β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης
είναι εύλογη. Για τα υποέργα που υλοποιούνται / θα
υλοποιηθούν
με
εργολαβία
εξετάζεται
αν
ο
προϋπολογισμός προκύπτει από κανονιστικές πράξεις,
όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την έγκριση,
αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων
Οικοδομικών έργων, σύμφωνα με τον βαθμό ωριμότητας

34

ναι/όχι

ναι/όχι

ΣΤΑΘΜΙΣΗ
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

της πράξης (τεύχη δημοπράτησης). Στην περίπτωση αυτή
τόσο οι τιμές μονάδας όσο και ο συνολικός
προϋπολογισμός του υποέργου / υποέργων της πράξης
που υλοποιούνται / θα υλοποιηθούν με εργολαβία,
θεωρείται ρεαλιστικός.
Σε περίπτωση, πράξης / υποέργου προμήθειας
εξοπλισμού,
η
εκτίμηση
/
κοστολόγηση
του
προϋπολογισμού θα εξετάζεται με την χρησιμοποίηση
στοιχείων πραγματικού κόστους από παρεμφερείς πράξεις
που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο
αξιολόγησης της πρότασης.

3

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος
ολοκλήρωσης της πράξης σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο,
β)την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία,
ανάθεση κλπ),
γ)τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την
υλοποίηση της πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή
του πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση
κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την
υλοποίηση της πράξης, όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων
κλπ.,
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα
συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, με βάση την
πρότερη εμπειρία της ΕΥΔ.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου

35

ναι/όχι

ΣΤΑΘΜΙΣΗ
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(ή των κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι το
χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν
πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες που ορίζονται στον Ν.
4314/2014 (άρθρο 28).
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια.

Η

2
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Τήρηση
θεσμικού
πλαισίου
και
ενσωμάτωση οριζόντιων
πολιτικών

1

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών
κανόνων ως προς τις δημόσιες
συμβάσεις
έργων,
μελετών,
προμηθειών και υπηρεσιών και
εθνικών
κανόνων
για
την
απασχόληση προσωπικού

2

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

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο
υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το εθνικό και
ενωσιακό δίκαιο.
Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης
σχετικές ενέργειες (έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης /
υλοποίησης υποέργου του έργου), 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
πράξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες
έγκρισης σταδίων δημοσίων συμβάσεων ΔΙΙ_2, ΔΙΙ_3, ΔΙΙ_4
του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ. Σε περίπτωση κατά
την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση των
κανόνων, η ΕΥΔ δύναται να εντάξει την πράξη
εφαρμόζοντας αναλογική ή κατ΄ αποκοπή μείωση της
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.
Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών
ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο
των κρατικών ενισχύσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η
έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι μια αντικειμενική και
νομική έννοια που ορίζεται απευθείας από τη Συνθήκη, και
ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δίνονται κατευθύνσεις / οδηγίες (Παράρτημα ΙΙΙ του
Οδηγού Αξιολόγησης των αιτήσεων Χρηματοδότησης) για

36

ναι/όχι

ναι/όχι

ΣΤΑΘΜΙΣΗ
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

3

4

5

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

την αξιολόγηση του κριτηρίου της συμβατότητας της
πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των
κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ
και με την επιφύλαξη της ερμηνείας του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις
αρχές της αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με
τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της
Αειφόρος ανάπτυξη
εγκεκριμένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του Προγράμματος.
Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε
Προαγωγή της ισότητας ανδρών και διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής,
γυναικών και της μη διάκρισης
θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισμού.
Εξετάζεται εάν 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
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του δυνητικού δικαιούχου
των ατόμων με αναπηρία
ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για
εξασφάλιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του
έξοδα. Η αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού βασίζεται στο
Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού Αξιολόγησης των αιτήσεων
Χρηματοδότησης.
Η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ


ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις,
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να
εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.



Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη
φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται η
προσβασιμότητα ΑμεΑ.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια.

Η

3
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Σκοπιμότητα πράξης

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ (τμήμα Ε) τεκμηρίωση
για την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος
με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην
αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει
εντοπιστεί και του ειδικού στόχου που έχει προσδιοριστεί.
Ειδικότερα εξετάζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών
μέσω της προτεινόμενης πράξης, σε σχέση με την
κρισιμότητα του προβλήματος, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1

Αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης

Έργα που καλύπτουν τις παρακάτω ανάγκες:


Αποσυμφόρηση μαθητικού πληθυσμού / βελτίωση
συνθηκών μάθησης



Αντιμετώπιση φαινομένου διπλο-βάρδιας



Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ σε υφιστάμενες υποδομές



Παλαιότητα κτιρίου (κατασκευή προ του 2000)

Στην περίπτωση κάλυψης τριών εκ των παραπάνω
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ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

αναγκών, η Πράξη λαμβάνει την τιμή 10.
Στην περίπτωση κάλυψης δύο εκ των παραπάνω αναγκών,
η Πράξη λαμβάνει την τιμή 7.
Στην περίπτωση κάλυψης μίας εκ των παραπάνω αναγκών,
η Πράξη λαμβάνει την τιμή 4.
Ο δυνητικός δικαιούχος θα υποβάλει Έκθεση τεκμηρίωσης
για την αναγκαιότητα υλοποίησης της προτεινόμενης
πράξης σχετικά με το πρόβλημα που θα αντιμετωπισθεί ή /
και τις ανάγκες που ικανοποιούνται.
Μη τεκμηρίωση του προβλήματος θεωρείται ως μη
επαρκής τεκμηρίωση και η πρόταση λαμβάνει την τιμή
"μηδέν" στο κριτήριο.
Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών,
όπως
προσδιορίζονται
στην
Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών ενός
δείκτη εκροής για την πράξη και την Πρόσκληση: Πν=
(δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής για την
Πρόσκληση), πολλαπλασιαζόμενο με 10.
2

Αποτελεσματικότητα

Ειδικότερα εάν ισχύει:


6 ≤ Π, η Πράξη λαμβάνει την τιμή 10



4 ≤ Π < 6 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 7



2 ≤ Π < 4 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 5



1 ≤ Π < 2 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 3



0,5 ≤ Π < 1 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 2
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ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Π < 0,5 η πράξη λαμβάνει την τιμή 0 και θεωρείται ότι
δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της
Πρόσκλησης, εκτός της περίπτωσης που αφορά
επέκταση / προσθήκη υπάρχουσας υποδομής. Στην
περίπτωση αυτή η πράξη λαμβάνει την τιμή 1.

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της
προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό,
βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά
μονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της.
Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης
εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο της
Πρόσκλησης)
προς
(προϋπολογισμό
πράξης
/
προϋπολογισμό Πρόσκλησης).
3

4

Αποδοτικότητα

Βιωσιμότητα,
αξιοποίηση

Ειδικότερα εάν ισχύει:


2 ≤ Π , η Πράξη λαμβάνει την τιμή 10



1 ≤ Π < 2 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 7



0,5 ≤ Π < 1 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 5



0,3 ≤ Π < 0,5 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 2



Π < 0,3 πράξη λαμβάνει την τιμή 0 και θεωρείται ότι
δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της
Πρόσκλησης.

Βεβαίωση - Δήλωση του δικαιούχου ότι ο Κύριος του έργου
λειτουργικότητα, θα εξασφαλίσει την συντήρηση, λειτουργία και αξιοποίηση
των παραδοτέων της πράξης .
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Εξετάζεται η καινοτομία της προτεινόμενης πράξης σε
σχέση με την πρωτοτυπία, την λειτουργικότητα και, κατά
5
περίπτωση, την χρήση των παραδοτέων. Σε περίπτωση
Καινοτομία
που η φύση της πράξης δεν απαιτεί να είναι καινοτόμος, το
κριτήριο δεν εφαρμόζεται.
Εξετάζεται η συνέργεια και συμπληρωματικότητα της
προτεινόμενης πράξης με άλλα έργα που είναι είτε
Συνέργεια και συμπληρωματικότητα ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠ ή άλλων
6
της Πράξης
Προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ : Γ = (Γ1+Γ2+Γ3)/3
Επίσης, η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ στα κριτήρια 1, 4-6, εκτός από το κριτήριο 5 όπου είναι επαρκές και το "δεν εφαρμόζεται".

Η

4 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Ωριμότητα πράξης

1

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

ναι/όχι ή δεν
εφαρμόζεται

ναι/όχι

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την
άποψη
της
εξέλιξης
των
απαιτούμενων
προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες, έρευνες,
αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για
την έναρξη της υλοποίησής της.
Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης
προπαρασκευαστικών ενεργειών
διενεργείται ανά υποέργο για εκείνα τα υποέργα που
συμβάλουν στον δείκτη εκροών της Πρόσκλησης (κύρια
υποέργα).
Ειδικότερα, για κύριο υποέργο που θα υλοποιηθεί /
υλοποιείται με εργολαβία:


Εάν υπάρχει νομική δέσμευση σε εξέλιξη (η οποία
έλαβε θετική γνωμοδότηση κατά τον έλεγχο
νομιμότητας και το κριτήριο Β1 της 2ης Ομάδας
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κριτηρίων έλαβε ΝΑΙ στην αξιολόγηση), η πράξη
βαθμολογείται με 10.


Εάν για κύριο υποέργο κατασκευής υπάρχει
εγκεκριμένη τεχνική μελέτη σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών
προμετρήσεων και προϋπολογισμού, καθώς και οι
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις για το
σύνολο της πράξης, χωρίς ελλείψεις, η πράξη
βαθμολογείται με 9.



Εάν για κύριο υποέργο κατασκευής υπάρχει
εγκεκριμένη τεχνική μελέτη σύμφωνα με ισχύον
θεσμικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών
προμετρήσεων και προϋπολογισμού, καθώς και οι
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις για το
σύνολο της πράξης με ελλείψεις, πλην των
αναφερομένων στο στάδιο Α της αξιολόγησης, η
πράξη βαθμολογείται με 7.

Εάν η πράξη δεν συγκεντρώσει βαθμολογία 7, στις
περιπτώσεις έργων με προπαρασκευαστικές ενέργειες,
δύναται κατά την αξιολόγηση να πραγματοποιείται :


Προσδιορισμός των δράσεων και αντιστοίχισή τους με
προπαρασκευαστικές ενέργειες



Ενημέρωση των δικαιούχων σχετικά με την κατά
στάδια εγγραφή του προϋπολογισμού της πράξης.
Πρώτο στάδιο η εγγραφή των υποέργων των
προπαρασκευαστικών ενεργειών και εφόσον αυτά
ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος, εγγραφή σε
δεύτερη φάση του προϋπολογισμού των κύριων
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ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

υποέργων της πράξης.

Βαθμός προόδου
άλλων ενεργειών

2

διοικητικών

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών
ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο
πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες είναι
ή απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης
(πχ διαδικασία απόκτησης γης, έγκρισης από συμβούλια
κλπ).

ναι/όχι

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ: = Δ1

5Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Διοικητική, Επιχειρησιακή
&
Χρηματοοικονομική
ικανότητα
δυνητικού
δικαιούχου

1

Διοικητική ικανότητα

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος ή / και οι
εμπλεκόμενες υπηρεσίες που θα συμμετέχουν στην
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης:
 διαθέτει / διαθέτουν επαρκή οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.
 δύναται να εφαρμόσουν τις διαδικασίες διαχείρισης
και υλοποίησης έργων.
Η κάλυψη του κριτηρίου της διοικητικής ικανότητας
δύναται να τεκμηριώνεται και με την ύπαρξη σε ισχύ
πιστοποίησης με βάση εγκεκριμένα πρότυπα.
Το κριτήριο εξετάζεται σύμφωνα με τον Οδηγό για την
εκτίμηση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δυνητικών
Δικαιούχων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)
του ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα είναι συνοδευτικό έγγραφο
της Πρόσκλησης και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
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ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης και ειδικότερα:


2

Επιχειρησιακή ικανότητα


Η επάρκεια της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει την
πράξη (Υπεύθυνος Έργου, λοιπό οργανωτικό σχήμα της
ομάδας έργου (ΟΕ), και στις περιπτώσεις τεχνικών
υποέργων, προτεινόμενη ομάδα επίβλεψης ή
επιβλέπων).

ναι/όχι

Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου
στην υλοποίηση συναφών έργων.

Το κριτήριο εξετάζεται σύμφωνα με τον Οδηγό για την
εκτίμηση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δυνητικών
Δικαιούχων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)
του ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα είναι συνοδευτικό έγγραφο
της Πρόσκλησης και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
3

Χρηματοοικονομική ικανότητα

Το κριτήριο δεν εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη δράση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από το κριτήριο 3.
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ΔΡΑΣΗ 5.α.5 : ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

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

1

2

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Πρόσκληση

ΤΙΜΗ /

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την
πρόταση

εμπίπτει

στις

κατηγορίες

δυνητικών

δικαιούχων που ορίζονται στην Πρόσκληση.

Έλεγχος πληρότητας

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την

και επιλεξιμότητας

πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του

πρότασης

ναι/όχι

Αρμοδιότητα δικαιούχου για

έργου. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία

υλοποίηση πράξης

τεκμηρίωσης

(π.χ.

κανονιστικές

αποφάσεις,

καταστατικά φορέων κλπ) που υποβάλλονται
συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και
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ναι/όχι
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ΟΜΑΔΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΜΗ /

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
όπως

προσδιορίζονται

στην

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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
Τυπική πληρότητα της

τα τυποποιημένα έντυπα είναι συμπληρωμένα και

υποβαλλόμενης πρότασης:

έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα,
σύμφωνα

με

τα

αναφερόμενα

στη

σχετική

Πρόσκληση και ειδικότερα:

3

Αίτηση χρηματοδότησης πράξης υπογεγραμμένη



Αίτηση



Τεχνικό Δελτίο

από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.
Τεχνικό

Δελτίο

Πράξης

(ΤΔΠ)

πλήρως

συμπληρωμένο.

ναι/όχι
ναι/όχι

Λοιπά στοιχεία, όπως αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις,
 Λοιπά

στοιχεία

προσδιορίζονται

που

μελέτες, διοικητικές πράξεις, υπολογισμός των

στην

καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων

Πρόσκληση

ναι/όχι

του ΕΣΠΑ 2014-2020 κλπ., εφόσον απαιτούνται
και όπως θα προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.

4

Περίοδος υλοποίησης εντός

Εξετάζεται

αν

περιόδου επιλεξιμότητας ΠΠ και

προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης
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η

περίοδος

υλοποίησης

της

ναι/όχι
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ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Πρόσκλησης

ΤΙΜΗ /

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του
Προγράμματος,

και

όπως

ορίζεται

στην

Πρόσκληση.
Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν έχει
περαιωθεί
5

Μη περαίωση φυσικού
αντικειμένου

το

φυσικό

αντικείμενο

της

προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία που
υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης, σύμφωνα
με το

άρθρο

1303/2013

65, παράγραφος
(περιλαμβάνεται

6

ναι/όχι

του Καν.

στην

αίτηση

χρηματοδότησης, όπως ενσωματώθηκε στο ΤΔΠ).
Η προτεινόμενη πράξη δεν
περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε

6

υποδομή ή παραγωγική επένδυση

Δήλωση

του

η οποία έπαυσε ή

προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα

μετεγκαταστάθηκε εκτός της

επένδυσης σε υποδομή η οποία έπαυσε εντός

περιοχής του Προγράμματος εντός

πέντε

πέντε ετών από την τελική

δικαιούχο (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν.

πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός

1303/2013)

της προθεσμίας που οριζόταν

χρηματοδότησης, όπως ενσωματώθηκε στο ΤΔΠ).

ετών

δυνητικού

από

την

δικαιούχου

τελική

(περιλαμβάνεται

ότι

πληρωμή
στην

η

στο

ναι/όχι

αίτηση

στους κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων (σύμφωνα με το
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)
7

Πράξη η οποία εμπίπτει στους

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στο Θεματικό
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ναι/όχι
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ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΤΙΜΗ /

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Θεματικούς Στόχους, τις

Στόχο / Επενδυτική Προτεραιότητα / Ειδικό -

Επενδυτικές Προτεραιότητες και

στόχο – Ειδικούς στόχους / πεδία παρέμβασης /

Ειδικούς στόχους ή/ και στα πεδία

δράση, της Πρόσκλησης.

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

παρέμβασης/ δράση
Δήλωση

του

υφίσταται
8

δυνητικού

επικάλυψη

των
άλλα

ότι

δεν

χορηγουμένων

Μη επικάλυψη των χορηγουμένων

χρηματοδοτήσεων,

χρηματοδοτήσεων

Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά
εργαλεία

με

δικαιούχου

(περιλαμβάνεται

Επιχειρησιακά
στην

ναι/όχι

αίτηση

χρηματοδότησης, όπως ενσωματώθηκε στο ΤΔΠ).
Εξετάζεται αν έχουν υποβληθεί αποφάσεις των

9

Υποβολή αποφάσεων των

αρμόδιων συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή

αρμόδιων ή και συλλογικών

άλλων αρμόδιων οργάνων, περί της αίτησης

ναι/όχι ή δεν

οργάνων του δικαιούχου ή άλλων

χρηματοδότησης, όπου αυτό προβλέπεται από τη

εφαρμόζεται

αρμοδίων οργάνων

σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην Πρόσκληση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ στα κριτήρια 1-9, εκτός από το κριτήριο 9, όπου είναι επαρκές και το "δεν

εφαρμόζεται".
ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
1

Η

1

ΟΜΑΔΑ

Πληρότητα και σαφήνεια του

Εξετάζεται

η
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πληρότητα

και

σαφήνεια

του

ναι/όχι

Έγγραφο Εξειδίκευσης του ΕΠ «Πελοπόννησος»2014-2020

ΟΜΑΔΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΜΗ /

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

φυσικού αντικειμένου της

φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης,

προτεινόμενης πράξης

όσον αφορά:

Πληρότητα

και

σαφήνεια

του

α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά

περιεχομένου

της

χαρακτηριστικά της,

πρότασης

β)

στη

μεθοδολογία

υλοποίησης

(επιλογή

μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της
πράξης

ή

των

απαιτούμενες

επιμέρους

ενέργειες,

υποέργων

χρονική

αυτής,

αλληλουχία

ενεργειών),
γ) στην αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης.
Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού
της πράξης σε σχέση με το προτεινόμενο για
συγχρηματοδότηση φυσικό της αντικείμενο.
Ειδικότερα εξετάζεται:
(α)
2

η

πληρότητα
(εάν

του

προτεινόμενου

Ρεαλιστικότητα του

προϋπολογισμού

περιλαμβάνει

όλα

τα

προϋπολογισμού

αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού
αντικειμένου / παραδοτέων, όπως ενδεχόμενων
υποστηρικτικών μελετών).

(β)

το

κατά

προτεινόμενης
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πόσο
πράξης

η

κοστολόγηση
είναι

εύλογη

της
και

ναι/όχι
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ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΤΙΜΗ /

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ειδικότερα σε περίπτωση, πράξης / υποέργου
προμήθειας

εξοπλισμού,

η

εκτίμηση

/

κοστολόγηση του προϋπολογισμού θα εξετάζεται
με την χρησιμοποίηση στοιχείων

πραγματικού

κόστους από παρεμφερείς πράξεις που έχουν
υλοποιηθεί,

λαμβάνοντας

υπόψη

τις

επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το
χρόνο αξιολόγησης της πρότασης.
Εξετάζεται

η

ρεαλιστικότητα

του

χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης σε
σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο,
β)

την

επιλεγμένη

μέθοδο

υλοποίησης

(αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ),
3

Ρεαλιστικότητα του

γ)

τους

ενδεχόμενους

κινδύνους

που

χρονοδιαγράμματος

συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης π.χ.
πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση
κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για
την υλοποίηση της πράξης κλπ.,
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ως

βάση

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν

χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν
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ναι/όχι
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ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΤΙΜΗ /

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

υλοποιηθεί, με βάση την πρότερη εμπειρία της
ΕΥΔ.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου
υποέργου

(ή

των

κυρίων

υποέργων)

διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την
ολοκλήρωση

της

ανάθεσης

δεν

πρέπει

να

υπερβαίνει τις προθεσμίες που ορίζονται στον Ν.
4314/2014 (άρθρο 28).
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια.

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό

2Η ΟΜΑΔΑ

πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τήρηση

εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

θεσμικού πλαισίου
και ενσωμάτωση
οριζόντιων πολιτικών
1

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών

Εφόσον

έχουν

κανόνων ως προς τις δημόσιες

χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες (έναρξη των

συμβάσεις έργων, μελετών,

διαδικασιών ανάθεσης / υλοποίησης υποέργου

προμηθειών και υπηρεσιών και

του έργου), εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει

εθνικών κανόνων για την

τηρήσει

απασχόληση προσωπικού

αίτησης χρηματοδότησης τους κατά περίπτωση

μέχρι

προηγηθεί

της

αίτησης

τη στιγμή της υποβολής της

ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για
την

προτεινόμενη

πράξη,

σύμφωνα

με

τα

προβλεπόμενα στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων
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ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΤΙΜΗ /

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

δημοσίων συμβάσεων ΔΙΙ_2, ΔΙΙ_3, ΔΙΙ_4 του
Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ. Σε περίπτωση
κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από
την τήρηση των κανόνων, η ΕΥΔ δύναται να
εντάξει την πράξη εφαρμόζοντας αναλογική ή
κατ’ αποκοπή μείωση της συγχρηματοδοτούμενης
δημόσιας δαπάνης.
Εξετάζεται, εφόσον

η πράξη ενέχει

στοιχεία

κρατικών ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το
κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κρατικής
ενίσχυσης είναι μια αντικειμενική και νομική
έννοια που ορίζεται απευθείας από τη Συνθήκη,
Συμβατότητα της πράξης με τους
2

κανόνες του ανταγωνισμού και
των κρατικών ενισχύσεων

και

ερμηνεύεται

από

το

Δικαστήριο

της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται κατευθύνσεις /
οδηγίες (Παράρτημα ΙΙΙ του Οδηγού Αξιολόγησης
των

αιτήσεων

Χρηματοδότησης)

για

την

αξιολόγηση του κριτηρίου της συμβατότητας της
πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και
των

κρατικών

ενισχύσεων,

σύμφωνα

με

τη

νομολογία της ΕΕ και με την επιφύλαξη της
ερμηνείας

του

Ένωσης.
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Δικαστηρίου

της

Ευρωπαϊκής

ναι/όχι
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ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΤΙΜΗ /

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη
σέβεται
3

Αειφόρος ανάπτυξη

τις

αρχές

της

αειφόρου

ανάπτυξης

ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς
και

κατευθύνσεις

Στρατηγικής

της

εγκεκριμένης

Μελέτης

ΚΥΑ

ναι/όχι

Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων του Προγράμματος.
Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και
4

Προαγωγή της ισότητας ανδρών

αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής,

και γυναικών και της μη διάκρισης

εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων,
αναπηρίας,

ηλικίας,

ναι/όχι

γενετήσιου

προσανατολισμού.
Εξετάζεται

εάν

προσβασιμότητα

η
των

πράξη

διασφαλίζει

ατόμων

με

την

αναπηρία

σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Σε περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη
5

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας
των ατόμων με αναπηρία

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 τεκμηριώνεται με τη
δέσμευση

του

δυνητικού

δικαιούχου

ότι

θα

αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για
εξασφάλιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά
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ναι/όχι
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ΟΜΑΔΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΜΗ /

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

του έξοδα. Η αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού
βασίζεται

στο

Παράρτημα

ΙΙ

του

Οδηγού

Αξιολόγησης των αιτήσεων Χρηματοδότησης.
Η

θετική

απάντηση

(«ΝΑΙ»)

καλύπτει

τις

ακόλουθες περιπτώσεις:


Στην

πράξη

περιλαμβάνονται

όλες

οι

απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο,

ώστε

να

εξασφαλίζεται

η

προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.


Δεν

προβλέπονται

απαιτήσεις

για

την

εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ,
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης
βάσει της οποίας δεν κωλύεται.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια.

3Η

ΟΜΑΔΑ

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ (τμήμα Ε)

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1

Σκοπιμότητα πράξης

Αναγκαιότητα υλοποίησης της
Πράξης

τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης
της πράξης και
προτεινόμενη

ο τρόπος με τον οποίο
πράξη

συμβάλλει

η

στην

αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που

54

Μεγάλος βαθμός
τεκμηρίωσης της
αναγκαιότητας
υλοποίησης της
πράξης : 8-10

Βαρύτητα
Ομάδας:
60%
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ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΤΙΜΗ /

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

έχει εντοπιστεί και του ειδικού στόχου που έχει
προσδιοριστεί.
Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας

υλοποίησης

της πράξης για την αντιμετώπιση κινδύνων από

Ικανοποιητικός
βαθμός τεκμηρίωσης
της αναγκαιότητας
υλοποίησης της
πράξης : 7-5

φυσικές καταστροφές, θα βαθμολογείται όσον
αφορά:
• στον τρόπο με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή του
προβλήματος που έχει εντοπιστεί
• στον ειδικό στόχο που έχει προσδιοριστεί όπως
αναφέρεται στην πρόσκληση
• στη συμβολή της στην επίτευξη στόχων που
συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή
περιφερειακές στρατηγικές (Εθνικό Πρόγραμμα
Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας, Γενικό
Σχέδιο

Πολιτικής

Προστασίας

• στις προτεραιότητες που ορίζει το ΣΕΣ.
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κλπ)

ΔΕΝ τεκμηριώνεται
επαρκώς η
αναγκαιότητα
υλοποίησης της
πράξης : 0-4

ΣΤΑΘΜΙΣΗ
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ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΤΙΜΗ /

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει
στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε
επίπεδο

δεικτών,

όπως

προσδιορίζονται

στην

Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των
τιμών ενός δείκτη εκροής για την πράξη και την
πρόσκληση: Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) /
(δείκτης

εκροής

για

την

Πρόσκληση),

με

10.

Εφόσον

πολλαπλασιαζόμενο

η

προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο δείκτες
εκροών
2

Αποτελεσματικότητα

τα

πηλίκα

Πνi

συντίθενται

με

κατάλληλους συντελεστές στάθμισης:
Πν=0,5xΠ(CO20)+0,5xΠ(CO21).
Ειδικότερα εάν ισχύει:
 10 = Π, η Πράξη λαμβάνει την τιμή 10
 8 ≤ Π <10 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 7
 5 ≤ Π < 8 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 5
 3 ≤ Π < 5 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 2
 1 ≤ Π < 3 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 1
 Π < 1 η πράξη λαμβάνει την τιμή 0 και θεωρείται
ότι δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της
Πρόσκλησης.
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Τιμή του
κριτηρίου
≤ 10

ΣΤΑΘΜΙΣΗ
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ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΤΙΜΗ /

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών
της προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο
προϋπολογισμό, βάσει της οποίας υπολογίζεται το
μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής
από την υλοποίησή της.
Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π=
(δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το
σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό
πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). Εφόσον η
προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο δείκτες
εκροών,
3

Αποδοτικότητα

τα

πηλίκα

αντίστοιχους

Πi

συντίθενται

συντελεστές

χρησιμοποιούνται

στο

με

τους

στάθμισης

που

κριτήριο

της

Αποτελεσματικότητας της πράξης.
Ειδικότερα εάν ισχύει:
 2 ≤ Π , η Πράξη λαμβάνει την τιμή 10
 1 ≤ Π < 2 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 7
 0,5 ≤ Π < 1 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 5
 0,3 ≤ Π < 0,5 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 2
 Π < 0,3 πράξη λαμβάνει την τιμή 0 και
θεωρείται ότι δεν συμβάλλει στην επίτευξη των
στόχων της Πρόσκλησης.
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Τιμή του
κριτηρίου
≤ 10

ΣΤΑΘΜΙΣΗ
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ΟΜΑΔΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΜΗ /

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δήλωση του δικαιούχου ότι ο φορέας λειτουργίας
4

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα,
αξιοποίηση

ή/και συντήρησης της πράξης, που θα αναλάβει
τη λειτουργία ή/ και συντήρηση του έργου, έχει

ναι/όχι

λάβει γνώση και συμφωνεί με το περιεχόμενο της
πρότασης.
Εξετάζεται
πράξης

5

Καινοτομία

σε

η

καινοτομία

σχέση

με

της

την

προτεινόμενης

πρωτοτυπία,

την

λειτουργικότητα και, κατά περίπτωση, την χρήση

ναι/όχι ή δεν

των παραδοτέων. Σε περίπτωση που η φύση της

εφαρμόζεται

πράξης δεν απαιτεί να είναι καινοτόμος, το
κριτήριο δεν εφαρμόζεται.
Εξετάζεται η συνέργεια και συμπληρωματικότητα
της προτεινόμενης πράξης με άλλα έργα που
6

Συνέργεια και
συμπληρωματικότητα της Πράξης

είναι είτε ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη στο
πλαίσιο του ΕΠ ή άλλων Προγραμμάτων, ώστε να
εξασφαλίζεται
πολλαπλασιαστικό

το

μέγιστο

αποτέλεσμα

ναι/όχι

δυνατό
από

την

υλοποίησή της.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ : Γ = (Γ1+Γ2+Γ3)/3
Η πράξη πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ στα κριτήρια 4-6, εκτός από το κριτήριο 5 όπου είναι επαρκές και το "δεν εφαρμόζεται".
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ΣΤΑΘΜΙΣΗ
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ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

4Η ΟΜΑΔΑ

ΤΙΜΗ /

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

την

άποψη

της

εξέλιξης

προπαρασκευαστικών

Ωριμότητα πράξης

έρευνες,

κλπ)

απαιτούμενων

ενεργειών

αδειοδοτήσεις,

δημοπράτησης,

των

(μελέτες,

εγκρίσεις,

για

την

τεύχη

έναρξη

της

υλοποίησής της.
Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης

1

Στάδιο εξέλιξης των

πράξης διενεργείται ανά υποέργο για εκείνα τα

απαιτούμενων

υποέργα που συμβάλουν στον δείκτη εκροών της

προπαρασκευαστικών ενεργειών

Πρόσκλησης (κύρια υποέργα).
Ειδικότερα,

για

κύριο

≤ 10

υποέργο

που

αφορά

προμήθεια:


Εάν υπάρχει νομική δέσμευση σε εξέλιξη (η
οποία έλαβε θετική γνωμοδότηση κατά τον
έλεγχο νομιμότητας και το κριτήριο Β1 της
2ης

Ομάδας

κριτηρίων

έλαβε

ΝΑΙ

στην

αξιολόγηση), η πράξη βαθμολογείται με 10.


Εάν,

για

κύριο

υποέργο

προμήθειας

εξοπλισμού, υπάρχουν εγκεκριμένες τεχνικές
προδιαγραφές

59

και

Τιμή του
κριτηρίου

εγκεκριμένος

40%
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ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΤΙΜΗ /

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

προϋπολογισμός, καθώς και οι απαιτούμενες
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών,

χωρίς

ελλείψεις,

η

πράξη

βαθμολογείται με 9.


Εάν,

για

κύριο

υποέργο

προμήθειας

εξοπλισμού, υπάρχουν εγκεκριμένες τεχνικές
προδιαγραφές

και

εγκεκριμένος

προϋπολογισμός, καθώς και οι απαιτούμενες
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών

με

αναφερομένων

ελλείψεις,
στο

πλην

στάδιο

Α΄

των
της

αξιολόγησης, η πράξη βαθμολογείται με 7.
Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων
διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών
2

Βαθμός προόδου διοικητικών ή

που

άλλων ενεργειών

κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την

εξετάζονται

υλοποίηση

της

στο

πλαίσιο

προτεινόμενης

έγκρισης από συμβούλια κλπ).
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ: = Δ1
Η πράξη πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ στο κριτήριο 2.
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του

ανωτέρω

πράξης

(πχ,

ναι/όχι

ΣΤΑΘΜΙΣΗ
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ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος ή /

5Η ΟΜΑΔΑ

και

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

οι

εμπλεκόμενες

υπηρεσίες

που

θα

συμμετέχουν στην υλοποίηση της προτεινόμενης

Διοικητική,

πράξης:

Επιχειρησιακή &



Χρηματοοικονομική

διαθέτει

/

διαθέτουν

επαρκή

οργανωτική

δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες για την

ικανότητα δυνητικού

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

δικαιούχου

1

ΤΙΜΗ /

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

δύναται

να

εφαρμόσουν

τις

διαδικασίες

διαχείρισης και υλοποίησης έργων.
Διοικητική ικανότητα

ναι/όχι
Η

κάλυψη

του

κριτηρίου

της

διοικητικής

ικανότητας δύναται να τεκμηριώνεται και με την
ύπαρξη

σε

ισχύ

πιστοποίησης

με

βάση

εγκεκριμένα πρότυπα.
Το κριτήριο εξετάζεται σύμφωνα με τον Οδηγό
για την εκτίμηση της Διαχειριστικής Επάρκειας
Δυνητικών

Δικαιούχων

του

Συστήματος

Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 20142020 που θα είναι συνοδευτικό έγγραφο της
Πρόσκλησης και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της.
Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος
2

Επιχειρησιακή ικανότητα

διαθέτει
υλοποίηση

επιχειρησιακή
της
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ικανότητα

προτεινόμενης

για

την

πράξης

και

ναι/όχι

ΣΤΑΘΜΙΣΗ
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ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΤΙΜΗ /

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

ειδικότερα:


Η

επάρκεια

της

ομάδας

έργου

που

θα

υλοποιήσει την πράξη (Υπεύθυνος Έργου,
λοιπό οργανωτικό σχήμα της ομάδας έργου
(ΟΕ),

και

στις

περιπτώσεις

τεχνικών

υποέργων, προτεινόμενη ομάδα επίβλεψης ή
επιβλέπων).


Η

προηγούμενη

εμπειρία

του

δυνητικού

δικαιούχου στην υλοποίηση συναφών έργων.
Το κριτήριο εξετάζεται σύμφωνα με τον Οδηγό για
την

εκτίμηση

Δυνητικών

της

Διαχειριστικής

Δικαιούχων

του

Επάρκειας
Συστήματος

Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 20142020 που θα είναι συνοδευτικό έγγραφο της
Πρόσκλησης και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της.
Εξετάζεται η Χρηματοοικονομική ικανότητα του
δυνητικού δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους
3

Χρηματοοικονομική ικανότητα

πόρους

στην

πράξης.

Το

υλοποίηση
κριτήριο

της

προτεινόμενης

εξετάζεται,

εφόσον

ναι/όχι ή δεν
εφαρμόζεται

απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.
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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