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1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Το Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» εγκρίθηκε με την εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής C(2014)10166/18.12.2014. Τον Ιανουάριο του 2019 εγκρίθηκε η 3η αναθεώρηση του
ΕΠ «Πελοπόννησος 2014-2020» με την εκτελεστική απόφαση της Ε.Ε. C(2020) 89 final 09-01-2020.
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 20142020, 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 20142020). 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/ 3004-2015 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 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 45η Γραπτή
Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, προτείνονται οι παρακάτω
εξειδικεύσεις μίας (1) νέας δράσης και η τροποποίηση μίας (1) δράσης, των οποίων οι
εξειδικεύσεις είχαν εγκριθεί με παλαιότερες αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης ή μέσω
της γραπτής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες δράσεις προς εξειδίκευση ή
τροποποίηση της εξειδίκευσής τους στον Άξονα Προτεραιότητας 2Α, παρουσιάζονται αμέσως πιο
κάτω*.
α) Εξειδίκευση καθώς και κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων της νέας Δράσης 9iv.12:
Παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης ηλικιωμένων.
Προτείνεται η εξειδίκευση της νέας δράσης 9.iv.12, συμπεριλαμβανομένων και των κριτηρίων
αξιολόγησης και επιλογής πράξεων, με προϋπολογισμό 3.300.000 €, η οποία αναφέρεται στη
δημιουργία ενός πλέγματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους με σκοπό τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την υποβοήθηση της μοναχικής διαβίωσης τους. Η
Δράση αφορά κυρίως άτομα που ζουν μόνα και/ ή χρόνιους πάσχοντες.
Όσον αφορά στη Μεθοδολογία Αξιολόγησης, καθώς και στα κριτήρια αξιολόγησης και
επιλογής πράξεων, ακολουθείται η μέθοδος της Άμεσης Αξιολόγησης.
β) Η τροποποίηση της εξειδίκευσης της Δράσης 9iv.ΒΑΑ.1 με τίτλο: «Διεύρυνση των κοινωνικών
υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας για τις ευάλωτες ομάδες».
Προτείνεται η 4η τροποποίηση της εξειδίκευσης της δράσης, προκειμένου να συμπεριληφθεί,
στο φυσικό αντικείμενο και στον προϋπολογισμό της δράσης, η δυνατότητα χρήσης
συμπληρωματικής (διασταυρούμενης) χρηματοδότησης ΕΤΠΑ/ΕΚΤ, για δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ,
ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν ανάγκες κτιριακών μικροδιαμορφώσεων και προμήθειας
εξοπλισμού, που κρίνονται απαραίτητες για τη λειτουργία των Δομών. Ο προϋπολογισμός της
εν λόγω δράσης αυξάνεται κατά 71.500 € και διαμορφώνεται από 2.478.000 €, σε 2.550.000
€. Η μεθοδολογία, όσο και τα κριτήρια αξιολόγησης παραμένουν ως έχουν.

*

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου ή/και ο ΕΦΔ, δύναται να προβούν σε μικρής κλίμακας τροποποιήσεις του τρόπου εφαρμογής
και των κριτηρίων επιλογής των πράξεων, στο πλαίσιο των αντίστοιχων προσκλήσεων προς δυνητικούς δικαιούχους, κατά την
διαβούλευση και συνεργασία τους με τις αρμόδιες Επιτελικές Δομές των Υπουργείων ή/και με τις Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ.

2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
Άξονας Προτεραιότητας 2Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)
8/ Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης
και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
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)

79.572.690,00 €

% Κοινοτικής συμμετοχής

80%

Αποθεματικό Επίδοσης
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι και τελικοί
στόχοι, όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:
Πίνακας: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 2Α
Κωδικός
Κατηγορία
Δείκτη ή
περιφέρειας βασικού
σταδίου
υλοποίησης
Μετάβαση

F100

Μετάβαση

05502

Μετάβαση

10501

Μετάβαση

11203

Μετάβαση

11501

Δείκτης ή βασικό στάδιο
υλοποίησης

Ποσό πιστοποιημένων
δαπανών
Αριθμός υποστηριζόμενων
δομών
Άτομα που αποδεσμεύονται
από τη φροντίδα
εξαρτώμενων ατόμων
Αριθμός Τοπικών Ομάδων
Υγείας (TOMY) που
λειτουργούν
Αριθμός Σχολικών μονάδων
που επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Τελικός Στόχος 2023
Μονάδα
μέτρησης
κατά
Άνδρες Γυναίκες
Σύνολο
περίπτωση
EURO

79.572.690

Αριθμός

26

Αριθμός

14.400

Αριθμός

17

Αριθμός

210

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.

Θεματικός Στόχος 09 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική προτεραιότητα

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες
και
υψηλής
ποιότητας
υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

θεματικές Τ.09.3

Ειδικός στόχος

2Α6.1 / Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα
που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες

Δείκτης αποτελέσματος

05504
/
Αριθμός
δομών
που
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες

προσφέρουν

Δράση 9iv.12: Παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης
ηλικιωμένων
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

Συνεισφορά

δράσης

Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία:
Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

στο Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:

πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω πεδία:
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

Τ.09.3

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή Δράσης
Η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα αποτελεί μία πραγματικότητα με σοβαρές
κοινωνικές, οικονομικές, ασφαλιστικές, προνοιακές και υγειονομικές επεκτάσεις. Σύμφωνα με την
Eurostat, στην Ελλάδα ο αριθμός των ατόμων άνω των 65 ετών ανέρχεται το 2019 στο 22,0% του
συνόλου του πληθυσμού, ήτοι σε 2.363.273 άτομα επί συνόλου 10.724.599. Στην περιφέρεια
Πελοποννήσου ειδικότερα και για την ίδια χρονιά, ο αριθμός των ατόμων άνω των 65 ετών
ανέρχεται στο 24,8% του συνόλου του πληθυσμού, ήτοι σε 142.319 άτομα επί συνόλου 574.447.
Σημειώνεται σχετικά, ότι το ποσοστό αυτό είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μεταξύ των περιφερειών
της χώρας.
Με την αύξηση της ηλικίας μειώνονται οι κινητικές ικανότητες του οργανισμού, παρατηρείται
απώλεια της μνήμης, της δύναμης, της ευλυγισίας, των αντανακλαστικών, της ισορροπίας, ενώ
αυξάνονται οι πιθανότητες πτώσεων και καταγμάτων. Ταυτόχρονα, ο σύγχρονος τρόπος ζωής στις
αστικοποιημένες κοινωνίες σε συνδυασμό τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και την
μετανάστευση (εσωτερική και εξωτερική) που προκαλούν, έχουν σαν αποτέλεσμα στην
απομόνωση των ατόμων της τρίτης ηλικίας και στην αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων που
βρίσκονται σε συνθήκες ένδειας και κοινωνικής αποξένωσης. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα
διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ από την απογραφή του πληθυσμού το 2011,
προκύπτει ότι το σύνολο των ατόμων στη Περιφέρεια με ηλικία 65 έτη και άνω ανήρχετο σε
132.788 και από αυτούς πιθανόν ζούσαν μόνοι τους (άγαμοι, χήροι, διαζευγμένοι, σε διάσταση)
48.668 άτομα ή 36,7%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας υγείας 2014 της ΕΛΣΤΑΤ, το
ποσοστό πληθυσμού της χώρας των ομάδων ηλικίας 65 και άνω που αντιμετωπίζουν περιορισμό
δραστηριοτήτων είναι περίπου 60%. Με βάση τα παραπάνω ο πληθυσμός της περιφέρειας που
διαθέτει σήμερα τα παραπάνω χαρακτηριστικά (ηλικία άνω των 65 ετών, μοναχική διαβίωση και
περιορισμό δραστηριοτήτων) προσεγγίζει ή και υπερβαίνει τα 30.000 άτομα.
Σκοπός της Δράσης είναι να δημιουργηθεί ένα πλέγμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους
ηλικιωμένους με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την υποβοήθηση της
μοναχικής διαβίωσης τους . Η Δράση αφορά κυρίως άτομα που ζουν μόνα και/ ή χρόνιους
πάσχοντες. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η υλοποίηση μιας δομής υποστήριξης και προστασίας
ηλικιωμένων η οποία θα δρα συνεργατικά και συμπληρωματικά με τις υφιστάμενες δομές
πρόνοιας των Δήμων της Περιφέρειας με σκοπό την ένταξη στην κοινωνική ζωή μοναχικών
ατόμων, ηλικιωμένων και γενικώς ατόμων που βρίσκονται σε συνθήκες ένδειας και κοινωνικής
αποξένωσης.

Μέσω της Δράσης η Περιφέρεια εντάσσει στο σχεδιασμό της την επιχειρησιακή λειτουργία ενός
Κέντρου 24ωρης Τηλεφωνικής Υποστήριξης, αποκτώντας τις απαραίτητες υποδομές (χώρος
λειτουργίας, τηλεφωνικό κέντρο) και ανθρώπινους πόρους (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί)
για τη παροχή της υπηρεσίας. Η Περιφέρεια αποκτά με αυτό το τρόπο Κέντρο Διαχείρισης
κλήσεων με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, που έχει άμεση πρόσβαση στο αρχείο κάθε
ηλικιωμένου και αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και ανταποκρίνεται
άμεσα σε οποιαδήποτε ανάγκη ή επιθυμία του ηλικιωμένου.
Η επικοινωνία του Κέντρου με τους ηλικιωμένους γίνεται με τη βοήθεια ειδικών συσκευών
τηλεειδοποίησης και κοινωνικής φροντίδας. Βασικός στόχος είναι οι συσκευές να χορηγούνται
από την Περιφέρεια με βάση δίκαια κοινωνικά, ιατρικά και οικονομικά κριτήρια στους
δικαιούχους ηλικιωμένους. Οι ειδικές συσκευές τηλεειδοποίησης και κοινωνικής φροντίδας
διακρίνονται ανάλογα με τις ανάγκες σε:
- Συσκευές κατ’ οίκον παρακολούθησης που περιλαμβάνουν τηλεειδοποίηση και κουμπί
πανικού. Εκτός από τη δυνατότητα τηλεειδοποίησης, με τη συσκευή αυτή ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα κλήσης σε βοήθεια με το πάτημα ενός κουμπιού όταν χρειαστεί άμεση βοήθεια
(κουμπί πανικού).
- Συσκευές κατ’ οίκον παρακολούθησης που περιλαμβάνουν τηλεειδοποίηση, ανίχνευση πτώσης
και κουμπί πανικού. Η συσκευή αυτή, εκτός από τη δυνατότητα τηλεειδοποίησης, διαθέτει
μηχανισμό ανίχνευσης πτώσης και ελέγχου κίνησης ή ακινησίας του φορέα της. Επιπλέον ο
χρήστης έχει τη δυνατότητα κλήσης σε βοήθεια με το πάτημα ενός κουμπιού όταν χρειαστεί
άμεση βοήθεια (κουμπί πανικού).
- Συσκευές παρακολούθησης εκτός σπιτιού που περιλαμβάνουν τηλεειδοποίηση και εντοπισμό
θέσης. Με χρήση της συσκευής είναι δυνατή η προβολή του ατόμου σε γεωγραφικό χάρτη μέσω
διαδικτύου και η αποστολή ειδοποίησης σε περίπτωση απομάκρυνσης από συγκεκριμένα όρια. Η
συσκευή αυτή είναι χρήσιμη σε ασθενείς με άνοια , που συχνά απομακρύνονται λόγω απώλειας
της μνήμης από την οικία τους και δεν μπορούν να βρεθούν.
Οι συσκευές έχουν δυνατότητα αποστολής ειδοποίησης μέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου
ενημερώνοντας το προσωπικό της υπηρεσίας 24ωρης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, το οποίο
επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον εξυπηρετούμενο ανταποκρινόμενο στην έκτακτη ειδοποίηση, για
να καταγράψει και να αξιολογήσει το αίτημα του, να το ικανοποιήσει εφόσον είναι δυνατόν,
και/ή να στείλει άμεσα την αναγκαία βοήθεια. Ακόμα και σε περίπτωση που ο ηλικιωμένος δεν
είναι σε θέση να απαντήσει στην τηλεφωνική κλήση της υπηρεσίας (πρώτο βήμα αντιμετώπισης
του περιστατικού), η υπηρεσία ειδοποιεί και στέλνει αμέσως την αναγκαία βοήθεια: συγγενικό
πρόσωπο, εθελοντή γείτονα, προσωπικό της υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι», ασθενοφόρο, Άμεση
Δράση, Πυροσβεστική.
Αναμενόμενα οφέλη
Στα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση της προτεινόμενης δράσης


η ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχουν σήμερα οι υπάρχουσες δομές με νέες
σύγχρονες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (τηλεϋποστήριξη – τηλεβοήθεια)



η διεύρυνση του αριθμού των εξυπηρετούμενων πολιτών και το βιώσιμο κόστος παροχής
υπηρεσιών με την εξοικονόμηση χρημάτων από μετακινήσεις που τώρα πια δεν κρίνονται
αναγκαίες, παροχή φθηνότερων μέσων για πρόσβαση και εξυπηρέτηση πολιτών
συγκριτικά με το ισχύον σύστημα, εξυπηρέτηση αιτημάτων βοήθειας και αντιμετώπιση
έκτακτων περιστατικών (μείωση καθυστερήσεων, ταχεία και ποιοτική εξυπηρέτηση



η ενίσχυση της ασφάλειας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού όταν βρίσκονται εντός
ή εκτός της οικίας τους, και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ίδιων αλλά και των
συγγενών τους, οι οποίοι θα μπορούν να ενημερώνονται και να παρακολουθούν την
κατάσταση και την προσωπική ασφάλεια του ανθρώπου τους μέσω φορητών συσκευών

επικοινωνίας, σ0υσκευών εντοπισμού κίνησης και θέσης τις οποίες θα φέρει μαζί του ο
πάσχων, καθώς επίσης και αισθητήρων ελέγχου οι οποίοι θα εγκατασταθούν στην οικία
ωφελούμενων πολιτών .
Ωφελούμενοι και προϋπολογισμός
Η προτεινόμενη υπηρεσία υποβοήθησης διαβίωσης ηλικιωμένων είναι πλήρως εναρμονισμένη
με τον κοινωνικό ρόλο και τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας εξυπηρετώντας την κοινωνική
ανάγκη για τη στήριξη και ένταξη της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας ηλικιωμένων που διαθέτουν
ενδεικτικά τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
- Έχουν ηλικία 65 έτη και άνω
- Έχουν προβλήματα υγείας
- Ζουν μόνοι τους ή δεν μπορούν να υποστηριχθούν επαρκώς από το άτομο που διαμένει μαζί
τους.
- Διαβιούν, κατά προτεραιότητα, σε σχετικά απομακρυσμένες ή και ορεινές περιοχές της
Περιφέρειας.
Σημειώνεται σχετικά, ότι τα κριτήρια και οι διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής των
ωφελούμενων θα εξειδικευτούν στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης. Στο πλαίσιο της Δράσης
αναμένεται να ωφεληθούν τουλάχιστον 3.000 άτομα, για διάστημα 30 μηνών.

Δείκτες Εκροής
Πίνακας 1: Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

Αριθμός ατόμων
που ωφελούνται
από υπηρεσίες
τηλεϊατρικής –
τηλεφροντίδας

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Αριθμός

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες Γυναίκες

Σύνολο

3000

Δείκτης Δείκτης
πλαισίου
RIS3
επίδοσης (ΝΑΙ/
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΟΧΙ)

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό Σχήμα
Πίνακας 2: Προϋπολογισμός
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)
Εθνική Συμμετοχή (δ)

3.300.000,00
3.300.000,00
2.640.000,00
660.000,00

εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα

0,00

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

0,00
0,00

ΟΧΙ

Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

0,00
0,00
0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

Δυνητικοί Δικαιούχοι
-

Περιφέρεια Πελοποννήσου,

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 τη συγκεκριμένη δράση η επιλογή των Πράξεων θα είναι άμεση και θα διεξαχθεί 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. Δεν
απαιτείται προηγούμενη διαβούλευση με το Υπουργείο Υγείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επιπρόσθετα, 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 Δράσης.
Για την έκδοση πρόσκλησης λαμβάνονται υπ’ όψη τα ακόλουθα:
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

Εκπληρώθηκε
Εκπληρώθηκε
Φεβρουάριος 2020
Απρίλιος 2020

Δράση 9iv.BAA.1 : Διεύρυνση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας για τις
ευάλωτες ομάδες
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο : Δράσεις ΒΑΑ Δήμου Καλαμάτας

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

Ενδιάμεσοι φορείς

Δήμος Καλαμάτας (Φ.Ε.Κ. 4458/Β’/12/12/2017)

Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης θα αναπτυχθούν υπηρεσίες στο τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, που σε
συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές δομές, θα δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο
υποστηρικτικό πλέγμα παροχών για τις ευάλωτες ομάδες και τις οικογένειές τους. Οι ανάγκες
που έχουν προκύψει σχετίζονται με την έλλειψη συγκεκριμένων δομών σε συνδυασμό με την
ύπαρξη σημαντικού αριθμού ατόμων σε ευπαθείς ομάδες. Οι πράξεις που προτείνονται να
υλοποιηθούν στην εν λόγω δράση είναι οι εξής:
1. «Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)», με
ενδεικτικό προϋπολογισμό 900.000,00 €.
2. «Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με
Ειδικές Ανάγκες», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.650.000,00 €.
Για τις τυχόν ανάγκες κτιριακών μικροδιαμορφώσεων και προμήθειας εξοπλισμού, που κρίνονται
απαραίτητες για τη λειτουργία των Δομών και συνδέονται άμεσα με τις προτεινόμενες πράξεις,
θα προβλεφθεί η χρήση συμπληρωματικής (διασταυρούμενης) χρηματοδότησης ΕΤΠΑ/ΕΚΤ, για

δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και το άρθρο 2, παρ. 3 της υπ'
αριθ.: 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (Β 5968/31-12-2018), μέσω χρηματοδότησης διακριτού
υποέργου και εντός ορίου έως 10% του Άξονα Προτεραιότητας.
Σκοπός των ανωτέρω δομών είναι η βελτίωση των παρεχόμενων προνοιακών υπηρεσιών του
Δήμου Καλαμάτας και της ποιότητας ζωής των ευπαθών ομάδων και των οικογενειών τους.
Πρόκειται για μέρος ενός ολοκληρωμένου δικτύου κοινωνικών δομών στο σύνολο της πόλης της
Καλαμάτας. Άμεσα ωφελούμενοι είναι οι κάτοικοι που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,
στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του Δήμου. Σε δεύτερο βαθμό ωφελούμενοι είναι τα μέλη των
οικογενειών τους, στα οποία θα δίνεται η δυνατότητα συνέχισης ή εξεύρεσης εργασίας ή η
ελάφρυνση όσων εξ αυτών δεν δύναται για λόγους οικονομικούς ή κοινωνικούς να παρέχουν την
κατάλληλη φροντίδα στα ωφελούμενα άτομα.
Η δράση υποστηρίζει τον Ειδικό Στόχο 2.1 «Διεύρυνση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου
Καλαμάτας για τις ευάλωτες ομάδες» της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
του Δήμου Καλαμάτας και συνδράμει στην επίτευξη του ειδικού στόχου 2Α6.2 «Βελτίωση της
προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές
υπηρεσίες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020.
Δείκτες εκροής
Πίνακας: Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

05502

05503

Δείκτης
Αριθμός
υποστηριζόμεν
ων δομών
Αριθμός
επωφελουμένω
ν των
υποστηριζόμεν
ων δομών

Μονάδα
μέτρησης

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Αριθμός

2

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αριθμός

100

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)
Εθνική Συμμετοχή (δ)

2.550.000,00
2.550.000,00
2.040.000,00
510.000,00

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0,00

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0,00

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0,00

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00
2.550.000,00
0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Καλαμάτας (Ν.3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης)
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας

Ημερομηνία
-

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

-

18/12/2017
Μάρτιος 2020
Μάρτιος 2020

Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)
Κωδ.
ΑΠ
(1)

ΔΔ (2)

Κωδ.
ΘΣ
(3)

8

ΔΔ
(4)

Κωδ.
Επεν.
Προτ.
(5)

ΔΔ
(6)

Κωδ.
Ειδικού
στόχου
(7)

ΔΔ
(8)

8.iii

800.000

2Α1.1

800.000

5.174.606
8.v

9.i

2Α

4.374.606

19.000.000

79.572.690

2Α2.1

2.A3.1

2.A4.1
9

74.398.084

9.ii

2.A5.1

Κατηγορία
περιφέρειας
(11)

Κωδ.
πεδίου
παρέμβασης
(12)

ΔΔ
(13)

8.iii.1

800.000

Μετάβαση

104

800.000

8.iii.2

800.000

Μετάβαση

104

800.000

8.v.2
8.v.3

3.800.000
725.000

Μετάβαση
Μετάβαση

106
106

3.800.000
725.000

9.i.1

1.700.000

Μετάβαση

109

1.700.000

9.i.2

4.000.000

Μετάβαση

109

4.000.000

9.i.3

12.147.088

Μετάβαση

109

12.147.088

9.i.4

1.000.000

Μετάβαση

109

1.000.000

9.ii.3

4.200.000

Μετάβαση

110

4.200.000

9.ii.1α

1.290.000

Μετάβαση

110

1.290.000

9.ii.1β

1.522.500

Μετάβαση

110

1.522.500

9.ii.4

324.000

Μετάβαση

110

324.000

9.iii.1

994.400

Μετάβαση

111

994.400

9.iii.3

2.000.000

Μετάβαση

111

2.000.000

9.iii.4

3.000.000

Μετάβαση

111

3.000.000

9.iii.5

1.728.000

Μετάβαση

111

1.728.000

9.iii.6

5.000.000

Μετάβαση

111

5.000.000

9.iv.3

9.286.226

Μετάβαση

112

9.286.226

19.000.000

4.800.000

12.500.000

2.200.000

620.000

2.A5.1
11.880.000
2.A5.1

9.iv

ΔΔ
(10)

7.000.000
2.A4.2

9.iii

4.374.606

Κωδ.
Δράσης/
πρόσκλησης
(9)

26.148.084

2.A6.1

15.500.000

Κωδ.
ΑΠ
(1)

ΔΔ (2)

Κωδ.
ΘΣ
(3)

ΔΔ
(4)

Κωδ.
Επεν.
Προτ.
(5)

ΔΔ
(6)

Κωδ.
Ειδικού
στόχου
(7)

2.A6.2

9v

9.vi

3.500.000

6.250.000

2.Α7.1

2.A8.1

ΔΔ
(8)

Κωδ.
Δράσης/
πρόσκλησης
(9)

ΔΔ
(10)

Κατηγορία
περιφέρειας
(11)

Κωδ.
πεδίου
παρέμβασης
(12)

ΔΔ
(13)

9.iv.4

4.800.000

Μετάβαση

112

4.800.000

9.iv.6

2.600.000

Μετάβαση

112

2.600.000

9.iv.9

232.700

Μετάβαση

112

232.700

9.iv.1

1.000.000

Μετάβαση

112

1.000.000

9.iv.10

350.000

Μετάβαση

112

350.000

9.iv.12

3.300.000

Μετάβαση

112

3.300.000

9iv.ΒΑΑ.1

2.478.500

Μετάβαση

112

2.550.000

150.000

Μετάβαση

113

150.000

9vi.ΤΑΠΤοΚ.1

2.850.000

Μετάβαση

114

2.850.000

9vi.ΤΑΠΤοΚ.2

1.425.000

Μετάβαση

114

1.425.000

9vi.ΤΑΠΤοΚ.3

1.600.000

Μετάβαση

114

1.600.000

9vi.ΤΑΠΤοΚ.4

1.400.000

Μετάβαση

114

1.400.000

10.648.084

3.500.000

9.v.1

6.250.000

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΡΑΣΗ 9.iv.12
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

Έλεγχος πληρότητας και
επιλεξιμότητας πρότασης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δικαιούχος που εμπίπτει στην
Πρόσκληση

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην Πρόσκληση.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Αρμοδιότητα δικαιούχου για
υλοποίηση πράξης

Τυπική πληρότητα της
υποβαλλόμενης πρότασης:

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.
Εξετάζεται αν για την υποβολή της πρότασης ακολουθήθηκε η
προβλεπόμενη διαδικασία και αν τα τυποποιημένα έντυπα είναι
συμπληρωμένα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ
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ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

 Αίτηση
 Τεχνικό Δελτίο
 Λοιπά στοιχεία που
προσδιορίζονται στην
Πρόσκληση

4

5

6

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
έγγραφα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική Πρόσκληση και
ειδικότερα:
Αίτηση χρηματοδότησης πράξης υπογεγραμμένη από το νόμιμο
εκπρόσωπο του φορέα.
Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) πλήρως συμπληρωμένο.
Λοιπά στοιχεία, όπως αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, διοικητικές πράξεις,
κ.λπ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της 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
Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου 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 δεν
περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε
περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή η οποία έπαυσε εντός
υποδομή ή παραγωγική επένδυση η
πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο (σύμφωνα με το
οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013) (περιλαμβάνεται στην αίτηση
εκτός της περιοχής του
χρηματοδότησης, όπως ενσωματώθηκε στο ΤΔΠ).
Προγράμματος εντός πέντε ετών
Το συγκεκριμένο κριτήριο εφαρμόζεται, εφ’ όσον γίνει χρήση της
από την τελική πληρωμή στον
συμπληρωματικής (διασταυρούμενης) χρηματοδότησης ΕΤΠΑ/ΕΚΤ
δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας
[άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑ
που οριζόταν στους κανόνες περί
137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β 5968/31-12-2018)].
κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με
το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)
Περίοδος υλοποίησης εντός
περιόδου επιλεξιμότητας ΠΠ και
Πρόσκλησης

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή Δεν
εφαρμόζεται
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ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

7

Πράξη η οποία εμπίπτει στους
Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο / Επενδυτική
Προτεραιότητες και Ειδικούς
Προτεραιότητα / Ειδικό - στόχο – Ειδικούς στόχους / πεδία
στόχους ή/ και στα πεδία
παρέμβασης / δράση, της Πρόσκλησης.
παρέμβασης/ δράση

8

Μη επικάλυψη των χορηγουμένων
χρηματοδοτήσεων

9

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

Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν υφίσταται επικάλυψη
των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων, με άλλα Επιχειρησιακά
Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία
(περιλαμβάνεται στην αίτηση χρηματοδότησης).
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/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή Δεν
εφαρμόζεται

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ στα κριτήρια 1-9, εκτός από τα κριτήρια 6 και 9, όπου είναι επαρκές και το "δεν εφαρμόζεται".
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή
κριτηρίου

Πληρότητα και
σαφήνεια του
φυσικού
αντικειμένου της
πρότασης

1

1Η ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:
Πληρότητα και
σαφήνεια του
περιεχομένου της
πρότασης

2

Ρεαλιστικότητα του
προϋπολογισμού

Εξειδίκευση κριτηρίου

Κατάσταση

Εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης
πράξης, όσον αφορά:
α) στην περιγραφή των υπηρεσιών σε σχέση με το πρόβλημα / ανάγκη που Εκπλήρωση του κριτηρίου
αντιμετωπίζεται.
β) στη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, απαιτούμενες ενέργειες,
χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στους μετρήσιμους στόχους,
δ) στα μέτρα δημοσιότητας / επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης,
ε) στις διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων,
Σε αντίθετη περίπτωση
στ) στα μέσα ενεργοποίησης στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών για την
υποστήριξη της πράξης,
ζ) στη μέριμνα για παρακολούθηση των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου ή των υπηρεσιών προς αυτούς.
Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό
της αντικείμενο.
Τα στοιχεία που αξιολογούνται είναι:
(α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν περιλαμβάνει Εκπλήρωση του κριτηρίου
όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου/παραδοτέων).
(β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης και η κοστολόγηση ανά
πακέτο εργασιών είναι εύλογη. Πιο συγκεκριμένα:
1) Εφόσον προβλέπεται από την Πρόσκληση η χρηματοδότηση της πράξης να γίνει
βάσει παραστατικών:
Για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία
πραγματικού κόστους από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί,
λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο
Σε αντίθετη περίπτωση
αξιολόγησης της πρότασης
2) Εφόσον προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση η χρηματοδότηση της προτεινόμενης
πράξης να ακολουθήσει μία από τις απλοποιημένες μεθόδους κόστους
(τυποποιημένες κλίμακες κόστους κατά μονάδα, κατ’ αποκοπή ποσών που δεν
υπερβαίνουν τις 50.000 EUR δημόσιας συμμετοχής, κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση

Τιμή/
Βαθμολογία

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

3

Περιγραφή
κριτηρίου

Εξειδίκευση κριτηρίου

Κατάσταση

που καθορίζεται με την εφαρμογή ενός ποσοστού σε μια ή περισσότερες
προκαθορισμένες κατηγορίες δαπανών) εξετάζεται η ορθή εφαρμογή της σχετικής
μεθοδολογίας, όπως καθορίζεται στην Πρόσκληση.
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.
Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης σε
σχέση με:
Εκπλήρωση του κριτηρίου
α) το φυσικό αντικείμενο.
Ρεαλιστικότητα του
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης
χρονοδιαγράμματος
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης.
Σε αντίθετη περίπτωση
δ) τις προαπαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της πράξης (π.χ. στελέχωση
Δικαιούχου).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια.
Κάθε κριτήριο, για να λάβει θετική τιμή "ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες τις επιμέρους προϋποθέσεις.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Τιμή/
Βαθμολογία

ΝΑΙ

ΌΧΙ
ΝΑΙ
ΌΧΙ
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

1

Εξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο
Τηρείται το εθνικό και ενωσιακό
υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το εθνικό και
δίκαιο.
ενωσιακό δίκαιο.
Εξετάζεται αν: α) γίνεται σαφής αναφορά των σχετικών
κανόνων που πρέπει να τηρούνται και β) αν ο δικαιούχος
ΔΕΝ τηρείται το εθνικό και ενωσιακό
δεσμεύεται να τηρήσει τους εθνικούς και κοινοτικούς
δίκαιο.
κανόνες κατά το στάδιο της προκήρυξης, της σύμβασης και
πιθανών τροποποιήσεων αυτής.

Η

2 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:
Τήρηση θεσμικού
πλαισίου και
ενσωμάτωση
οριζόντιων πολιτικών
2

3

Συμβατότητα της πράξης με τους Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών
κανόνες του ανταγωνισμού και ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο
των κρατικών ενισχύσεων
των κρατικών ενισχύσεων.

Αειφόρος ανάπτυξη

Κατάσταση

Τιμή/
Βαθμολογία
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών
ενισχύσεων και είναι συμβατή με το
κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών
ενισχύσεων.

ΝΑΙ

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών
ενισχύσεων και δεν είναι συμβατή
με το κανονιστικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων.

ΟΧΙ

Η πράξη δεν ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων.

Δεν
εφαρμόζεται

Η πράξη σέβεται την αρχή της
Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται την
αειφόρου ανάπτυξης
αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και ειδικότερα σε σχέση με
Η πράξη δεν σέβεται την αρχή της
τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της
αειφόρου ανάπτυξης
εγκεκριμένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Η πράξη δεν επηρεάζει την αειφόρο
Επιπτώσεων του Προγράμματος.
ανάπτυξη

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Δεν
εφαρμόζεται
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

4

5

Περιγραφή κριτηρίου

Εξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε
διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής,
Προαγωγή της ισότητας μεταξύ
θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου
ανδρών και γυναικών και της μη προσανατολισμού. Εξετάζεται ιδιαίτερα η διασφάλιση της
διάκρισης.
ισότιμης επιλογής των ωφελουμένων για την παροχή των
υπηρεσιών της πράξης, ανεξαρτήτως φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας,
γενετήσιου προσανατολισμού.

Εξασφάλιση της
προσβασιμότητας των ατόμων
με αναπηρία.

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
τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του δυνητικού δικαιούχου
ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για

Κατάσταση

Τιμή/
Βαθμολογία

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.

ΝΑΙ

Η προτεινόμενη πράξη ΔΕΝ
προασπίζει την ισότητα μεταξύ
ανδρών και γυναικών και
αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω
φύλου, φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας,
γενετήσιου προσανατολισμού.

ΟΧΙ

Η πράξη διασφαλίζει την
προσβασιμότητα των ατόμων με
αναπηρία.

ΝΑΙ
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Περιγραφή κριτηρίου

Εξειδίκευση κριτηρίου

Κατάσταση

Τιμή/
Βαθμολογία

εξασφάλιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα.
Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται
σχετικό
Παράρτημα
ΙΙ.
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. Πιο
συγκεκριμένα 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.

Η πράξη ΔΕΝ διασφαλίζει την
προσβασιμότητα των ατόμων με
αναπηρία.

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" ή "Δεν εφαρμόζεται" σε όλα τα
κριτήρια. Κάθε κριτήριο, για να λάβει θετική τιμή "ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες τις επιμέρους προϋποθέσεις.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2ΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων

24

Α/Α

ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή
κριτηρίου

Εξειδίκευση κριτηρίου

Κατάσταση

Τιμή

Μεγάλος βαθμός
τεκμηρίωσης της
αναγκαιότητας υλοποίησης
της πράξης.

1

Η

3 ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ :
Σκοπιμότητα
πράξης

2

3

Εξετάζεται η παρεχόμενη τεκμηρίωση στο ΤΔΠ και στα συνοδευτικά αυτού
όπως ορίζονται στην Πρόσκληση, σχετικά με την αναγκαιότητα υλοποίησης
της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην
Ικανοποιητικός βαθμός
Αναγκαιότητα
αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί και του
τεκμηρίωσης της
υλοποίησης της ειδικού στόχου που έχει προσδιοριστεί. Ειδικότερα εξετάζεται αν οι
αναγκαιότητας υλοποίησης
πράξης
προτεινόμενες δράσεις είναι σαφείς συνεκτικές, μεθοδολογικά ορθές και
της πράξης.
εφικτές ως προς την υλοποίησή τους. Ενδεικτικά εξετάζονται για κάθε δράση:
βαθμός εξειδίκευσης, αναμενόμενα παραδοτέα, μεθοδολογία υλοποίησης,
ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η
διαδικασία παραλαβής κ.α.
αναγκαιότητα υλοποίησης
της πράξης.

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων
που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο της τιμής του δείκτη εκροής
Αποτελεσματικό
(Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες τηλεϊατρικής –
τητα πράξης
τηλεφροντίδας) για την πράξη προς την τιμή του αντίστοιχου δείκτη εκροής
της πρόσκλησης: Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής
Πρόσκλησης).

Αποδοτικότητα
Πράξης

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών ως προς τον δείκτη εκροής
(Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες τηλεϊατρικής –
τηλεφροντίδας) 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
Πi= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης)
προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης).

8-10
ΝΑΙ
5-7

ΌΧΙ

Πν≥1
1,0≥Πν≥0,8

ΝΑΙ

ΟΧΙ

0-4
10

ΝΑΙ

0,7>Πi≥0,5
0,5>Πi

8-9
5-7

Πi≥1,0
1,0>Πi≥0,7

0-4

10

0,8>Πν≥0,5
0,5>Πν

Βαθμολογία

7-9
5-6

ΟΧΙ

0-4
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
Α/Α

ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή
κριτηρίου

Εξειδίκευση κριτηρίου

Κατάσταση

Τιμή

Μεγάλος βαθμός αξιοποίησης
της πράξης.

Βαθμολογία
8-10

ΝΑΙ
4

Αξιοποίηση
Εξετάζονται τα ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν
αποτελεσμάτων από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Ικανοποιητικός βαθμός
αξιοποίησης της πράξης.
Ανεπαρκής βαθμός
αξιοποίησης της πράξης.

5

Συνέργεια και
συμπληρωματι
κότητα

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 αυτών, προϋπολογισμός, κλπ).

5-7

ΌΧΙ

Μεγάλος βαθμός
τεκμηρίωσης της συνέργειας
και συμπληρωματικότητας
της προτεινόμενης πράξης με
άλλες πράξεις που είναι
ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη.
Ικανοποιητικός βαθμός
τεκμηρίωσης της συνέργειας
και συμπληρωματικότητας
της προτεινόμενης πράξης με
άλλες πράξεις που είναι
ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη.

0-4

8-10

ΝΑΙ

5-7
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
Α/Α

ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή
κριτηρίου

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια.

Κατάσταση

Τιμή

Βαθμολογία

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η
συνέργεια και
συμπληρωματικότητα της
προτεινόμενης πράξης με
άλλες πράξεις που είναι
ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη.

ΌΧΙ

0-4

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3ΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
Α/Α

1

ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή
κριτηρίου
Στάδιο εξέλιξης
των
απαιτούμενων
ενεργειών

Εξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των
απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών για την έναρξη υλοποίησής
της με βάση την ωριμότητα των υποέργων και κυρίως εκείνων που την

Κατάσταση

Τιμή

Μεγάλος βαθμός ωριμότητας
της πράξης.

Βαθμολογία

8-10
ΝΑΙ

Ικανοποιητικός βαθμός
ωριμότητας της πράξης.

5-7

27

ωρίμανσης της
πράξης

επηρεάζουν περισσότερο.
ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς
η ωριμότητα της πράξης.

Η

4 ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:
Ωριμότητα
πράξης

Βαθμός
προόδου
διοικητικών ή
άλλων
ενεργειών

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών,
πέραν αυτών που εξετάζονται στο Δ.1, οι οποίες είναι απαραίτητες για την
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Μεγάλος βαθμός προόδου
διοικητικών ή άλλων
ενεργειών της πράξης.
Ικανοποιητικός βαθμός
προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών της πράξης.

2

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς
ο βαθμός προόδου
διοικητικών ή άλλων
ενεργειών της πράξης.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια.

ΌΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4ΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ

0-4

8-10
ΝΑΙ
5-7

ΌΧΙ

0-4

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1

Περιγραφή
Εξειδίκευση κριτηρίου
κριτηρίου
Διοικητική ικανότητα Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική
του φορέα της
δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της
πρότασης
προτεινόμενης πράξης. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής:
(δυνητικός
1. Αν ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή για την υλοποίηση της
δικαιούχος)
προτεινόμενης πράξης (σύμφωνα με το Οργανόγραμμα, όταν υπάρχει, ή
την περιγραφή του Δικαιούχου).
2. Η επάρκεια διαδικασιών για την υλοποίηση της προτεινόμενης

Κατάσταση

Τιμή/
Βαθμολογία

Ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική
δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες για
την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης.

ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει την
οργανωτική δομή και τις απαραίτητες

ΟΧΙ
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η

5 ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:

2

3

Διοικητική,
Επιχειρησιακή και
Χρηματοοικονομικ
ή ικανότητα
δυνητικού
δικαιούχου

Περιγραφή
κριτηρίου

Εξειδίκευση κριτηρίου

Κατάσταση

πράξης.
διαδικασίες για την υλοποίηση της
3. Η επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
προτεινόμενης πράξης.
Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
Ο δικαιούχος διαθέτει επιχειρησιακή
1. Προηγούμενες υλοποιηθείσες πράξεις και συνάφεια τους με την
ικανότητα για την υλοποίηση της
προτεινόμενη πράξη.
προτεινόμενης πράξης.
Επιχειρησιακή
2. Επάρκεια στελέχωσης, ποσοτικά και ποιοτικά (επίπεδο εκπαίδευσης και
ικανότητα του
κατάρτισης στελεχών και επαγγελματική εμπειρία συναφής με τον ρόλο
δυνητικού
τους στην πράξη).
δικαιούχου
3. Επάρκεια Ομάδας Έργου και κατανομής αρμοδιοτήτων και εργασιών Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει επιχειρησιακή
ικανότητα για την υλοποίηση της
των μελών αυτής.
προτεινόμενης πράξης.
4. Επάρκεια του Υπεύθυνου Έργου (γνώσεις, επίπεδο εκπαίδευσης /
κατάρτισης, εμπειρία σχετική με την πράξη).
Ο δικαιούχος δύναται να συμβάλλει με
ίδιους πόρους στην υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.
Χρηματοοικονομική
Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους
ικανότητα του
Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται να συμβάλλει
στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται
δυνητικού
με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της
μόνο εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.
δικαιούχου
προτεινόμενης πράξης.
Δεν απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" ή "Δεν εφαρμόζεται" σε όλα τα
κριτήρια. Κάθε κριτήριο, για να λάβει θετική τιμή "ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες τις επιμέρους προϋποθέσεις.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 5ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Τιμή/
Βαθμολογία

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
Δεν
εφαρμόζεται
ΝΑΙ
ΟΧΙ
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
Α/Α

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Τιμή

Α

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β

ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Δ

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλες
τις Ομάδες Κριτηρίων.
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Δράση 9vi.BAA.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
Πρόσκληση

1

εμπίπτει

Αρμοδιότητα
δικαιούχου
υλοποίηση πράξης

2

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

στην

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες
δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην Πρόσκληση.

ναι/όχι

ΕΥΔ

για

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα
εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. θεσμικό
πλαίσιο, κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) που υποβάλλονται
συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος όπως θα 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.

ναι/όχι

ΕΥΔ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Έλεγχος πληρότητας
και επιλεξιμότητας
πρότασης
Τυπική πληρότητα της
υποβαλλόμενης πρότασης:
3

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

ΕΥΔ

 Τεχνικό Δελτίο

Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) πλήρως συμπληρωμένο.

ναι/όχι

ΕΥΔ
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ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

 Λοιπά στοιχεία που
προσδιορίζονται στην
Πρόσκληση

Λοιπά στοιχεία, όπως αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, μελέτες, διοικητικές πράξεις κλπ.,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.

ναι/όχι

ΕΥΔ

4

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/όχι

ΕΥΔ

5

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
(περιλαμβάνεται στην αίτηση χρηματοδότησης, όπως ενσωματώθηκε στο ΤΔΠ).

ναι/όχι

ΕΥΔ

6

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)

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)
(περιλαμβάνεται στην αίτηση χρηματοδότησης, όπως ενσωματώθηκε στο ΤΔΠ).
Το συγκεκριμένο κριτήριο εφαρμόζεται, εφ’ όσον γίνει χρήση της συμπληρωματικής
(διασταυρούμενης) χρηματοδότησης ΕΤΠΑ/ΕΚΤ [άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και
άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑ 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β 5968/31-12-2018)].

ναι/όχι/δεν
εφαρμόζεται

7

Πράξη η οποία εμπίπτει στους
Θεματικούς Στόχους, τις

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

ναι/όχι

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
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ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

8

Μη επικάλυψη των χορηγουμένων
χρηματοδοτήσεων

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

ναι/όχι

9

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

Εξετάζεται αν έχουν υποβληθεί αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του δικαιούχου
ή/και του κύριου του έργου ή/και άλλων αρμόδιων οργάνων, περί της αίτησης
χρηματοδότησης, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.

ναι/όχι/δεν
εφαρμόζεται

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

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

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από τα κριτήρια 6 και 9 όπου είναι επαρκές και το «δεν εφαρμόζεται».
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

Πληρότητα και σαφήνεια του
φυσικού αντικειμένου της
προτεινόμενης πράξης

Εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης
πράξης, όσον αφορά:
α) στην περιγραφή των υπηρεσιών σε σχέση με το πρόβλημα / ανάγκη που
αντιμετωπίζεται.
β) στη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης
της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, απαιτούμενες ενέργειες, χρονική
αλληλουχία ενεργειών),
γ) στους μετρήσιμους στόχους
δ) στα μέτρα δημοσιότητας / επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης.
ε) στη μέριμνα για παρακολούθηση των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια υλοποίησης
του έργου ή των υπηρεσιών προς αυτούς

ναι/όχι

ΕΥΔ

Ρεαλιστικότητα του
προϋπολογισμού

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).
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι εύλογη.
Πιο συγκεκριμένα:
1) Εφ’ όσον προβλέπεται από την Πρόσκληση η χρηματοδότηση της πράξης να γίνει
βάσει παραστατικών:
Για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία το
πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί,
λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο
αξιολόγησης της πρότασης
2) Εφ’ όσον προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση η χρηματοδότηση της
προτεινόμενης πράξης να ακολουθήσει μία από τις απλοποιημένες μεθόδους
κόστους (τυποποιημένες κλίμακες κόστους κατά μονάδα, κατ’ αποκοπή ποσών
που δεν υπερβαίνουν τις 50.000 EUR δημόσιας συμμετοχής, κατ’ αποκοπή
χρηματοδότηση που καθορίζεται με την εφαρμογή ενός ποσοστού σε μια ή
περισσότερες προκαθορισμένες κατηγορίες δαπανών) εξετάζεται η ορθή

ναι/όχι

ΕΥΔ

Η

1

2

1 ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Πληρότητα και
σαφήνεια του
περιεχομένου της
πρότασης
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ναι/όχι

ΕΥΔ

εφαρμογή της σχετικής μεθοδολογίας, όπως καθορίζεται στην Πρόσκληση.
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.

Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος

3

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης σε
σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο,
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης
γ) τις προαπαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της πράξης (π.χ. στελέχωση
Δικαιούχου).

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η

1

2

3

2 ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τήρηση
θεσμικού πλαισίου
και ενσωμάτωση
οριζόντιων
πολιτικών

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

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

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων
συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται:
1. Η τήρηση πλαισίου προσλήψεων ορισμένου χρόνου και συμβάσεων έργου.
2. Η τήρηση του πλαισίου αναθέσεων/υπεργολαβιών.

ναι/όχι

ΕΥΔ

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

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.

ναι/όχι

Αειφόρος ανάπτυξη

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 Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
Προγράμματος.

ναι/όχι/Δεν
εφαρμόζεται

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

4

Προαγωγή της ισότητας ανδρών και
γυναικών και της μη διάκρισης

5

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας
των ατόμων με αναπηρία

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 ιδιαίτερα η διασφάλιση της ισότιμης επιλογής των ωφελουμένων για την
παροχή των υπηρεσιών της πράξης, ανεξαρτήτως φυλής, εθνοτικής καταγωγής,
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

ναι/όχι

ναι/όχι
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

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 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. Πιο συγκεκριμένα η
πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στις παρεχόμενες
υπηρεσίες.
 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 το κριτήριο 3 όπου είναι επαρκές και το «δεν εφαρμόζεται».

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Η

1

3 ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Σκοπιμότητα πράξης

Συνάφεια της Πράξης με τη
στρατηγική ΒΑΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

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 στη Στρατηγική ΒΑΑ «Καλαμάτα 2020:Βιώσιμη και
Έξυπνη Πόλη».

ναι/όχι

ΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ναι/όχι

ΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ναι/όχι

ΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Μη τεκμηρίωση του προβλήματος ή / και των αναγκών που καλύπτονται, θεωρείται
ως παραδοχή ότι δεν καλύπτεται το κριτήριο αυτό οπότε και λαμβάνει τιμή «όχι».

Συμβολή της Πράξης στην επίτευξη στόχου/ων της Στρατηγικής ΒΑΑ «Καλαμάτα
2020:Βιώσιμη και Έξυπνη Πόλη».
Εξετάζεται η συμβολή της πράξης στην επίτευξη των Ειδικών Στόχων του ΕΠ, όπως
αυτοί αποτυπώνονται στους δείκτες εκροών και δείκτες αποτελέσματος στο πλαίσιο
της παρούσας Πρόσκλησης.

2

Συμβατότητα της Πράξης με το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα από
το οποίο θα χρηματοδοτηθεί

(Αποτελεσματικότητα)

Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το 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:
 Π> 0,1 η πράξη λαμβάνει τιμή «ΝΑΙ» και θεωρείται ότι συμβάλλει στην επίτευξη
των στόχων της Πρόσκλησης
 Π< 0,1 η πράξη λαμβάνει τιμή «ΟΧΙ» και θεωρείται ότι δεν συμβάλλει στην
επίτευξη των στόχων της Πρόσκλησης
Η πράξη για να αξιολογηθεί θετικά θα πρέπει να καλύπτει τις παραπάνω
προϋποθέσεις και για τους δύο δείκτες εκροών.
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ναι/όχι

ΕΥΔ

ναι/όχι

ΕΥΔ

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

ναι/όχι ή δεν
εφαρμόζεται

ΕΥΔ

Εξετάζεται η συνέργεια και συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης πράξης με άλλα
έργα που προβλέπεται να υλοποιηθούν/υλοποιούνται ή έχουν ολοκληρωθεί στο
πλαίσιο της Στρατηγικής ΒΑΑ, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της.

ναι/όχι

ΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
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).
Αποδοτικότητα
Ειδικότερα εάν:
 Π> 0,01 η πράξη λαμβάνει τιμή «ΝΑΙ» και θεωρείται ότι συμβάλλει στην επίτευξη
των στόχων της Πρόσκλησης
 Π< 0,01 η πράξη λαμβάνει τιμή «ΟΧΙ» και θεωρείται ότι δεν συμβάλλει στην
επίτευξη των στόχων της Πρόσκλησης
Η πράξη για να αξιολογηθεί θετικά θα πρέπει να καλύπτει τις παραπάνω
προϋποθέσεις και για τους δύο δείκτες εκροών.
Δήλωση του δικαιούχου ότι ο Κύριος του έργου θα εξασφαλίσει την συντήρηση,
λειτουργία και αξιοποίηση των παραδοτέων της πράξης (συνημμένο σχετικό αρχείο
στην Πρόσκληση).
Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα,
Η ΕΥΔ προσδιορίζει στην Πρόσκληση τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για
αξιοποίηση
την αξιολόγηση αυτού του κριτηρίου και θα περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο της
δήλωσης του δικαιούχου.

3

3

4

Καινοτομία
Συνέργεια και
συμπληρωματικότητα της
Πράξης με άλλες πράξεις της
Στρατηγικής ΒΑΑ

5

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από το κριτήριο 4 όπου είναι επαρκές και το «δεν εφαρμόζεται».
Η

1

4 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Στάδιο εξέλιξης των
απαιτούμενων

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,

ναι/όχι

ΕΥΔ
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Ωριμότητα πράξης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
προπαρασκευαστικών
ενεργειών (μελέτες – τεύχη
δημοπράτησης).

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ναι/όχι

ΕΥΔ

το στάδιο εξέλιξης προπαρασκευαστικών ενεργειών για διαχείριση, παρακολούθηση
κλπ.
Στην περίπτωση μη επαρκούς τεκμηρίωσης της ωριμότητας της πράξης, η πράξη
λαμβάνει την τιμή «Όχι».

Βαθμός προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών (εγκρίσεις –
αδειοδοτήσεις).

2

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.

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1

5η ΟΜΑΔΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Διοικητική

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος ή / και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες που θα συμμετέχουν στην

ναι/όχι

ΕΥΔ
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ικανότητα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ναι/όχι

ΕΥΔ

ναι/όχι ή δεν
εφαρμόζεται

ΕΥΔ

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης:


Διοικητική,
Επιχειρησιακή &
Χρηματοοικονομι
κή ικανότητα
δυνητικού
δικαιούχου

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ



διαθέτει / διαθέτουν επαρκή οργανωτική δομή και εφαρμόζει / εφαρμόζουν 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.
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.

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

Χρηματοοικονομ Εξετάζεται η Χρηματοοικονομική ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην
ική ικανότητα
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο εξετάζεται, εφ’ όσον 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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