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1. Διαδικασία Εξειδίκευσης
Το Ε.Π. “Πελοπόννησος 2014-2020” εγκρίθηκε με την εκτελεστική απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2014)10166/18.12.2014. Τον Ιούλιο του 2020 εγκρίθηκε η 4η
αναθεώρηση του ΕΠ «Πελοπόννησος 2014-2020» με την εκτελεστική απόφαση της Ε.Ε.
C(2020) 4742/9.7.2020.
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 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).
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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».
Κατά την 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Πελοπόννησος» 20142020 (Νοέμβριος 2016), εξειδικεύθηκε η Στρατηγική για τη Χωρική Ανάπτυξη της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνονται η Στρατηγική για την
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, με προϋπολογισμό 17,625 εκατ. €, για το σύνολο της
Περιφέρειας και η Στρατηγική για ΟΧΕ, με κατ’ αρχήν προσδιορισμό και υπό προϋποθέσεις,
συγκεκριμένης περιοχής (Μάνη), με προϋπολογισμό 10.550.000 €..
Με την από 2175/3.9.2018 (27η γραπτή διαδικασία) Απόφαση της Επ. Παρακολούθησης
του Ε.Π. «Πελοπόννησος», τροποποιήθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο
της Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ για τις Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης
(ΟΧΕ), ,προσδιορίσθηκε ως τελική περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής η Μάνη με νέο
προϋπολογισμό 12.100.000,00, ορίσθηκε ως Φορέας Διαχείρισης της Στρατηγικής ΟΧΕ, η
Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ) του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, και τροποποιήθηκαν τα
κριτήρια επιλογής των προτάσεων των Στρατηγικών των Ολοκληρωμένων Δράσεων Χωρικής
Ανάπτυξης.
Κατόπιν όλων των τυπικών διαδικασιών, σύμφωνα με το ΣΔΕ και τα σχετικά έγγραφα της
ΕΑΣ και της ΕΕ, με την υπ’ αρίθμ. 2927/17-11-2017, απόφαση του Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου, εγκρίθηκε η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου
Καλαμάτας με τίτλο: «Καλαμάτα 2020:Βιώσιμη και Έξυπνη Πόλη», η οποία
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 20142020, με προϋπολογισμό 9.165.00 € ενώ, με την υπ’ αριθμ. 3200/12-12-2017, απόφαση του
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, ορίσθηκε ο Δήμος
Καλαμάτας ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος»
2014-2020, για την αξιολόγηση και την επιλογή των πράξεων στο πλαίσιο της εγκεκριμένης
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης «Καλαμάτα 2020: Βιώσιμη και Έξυπνη Πόλη»,
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καν. 1301/2013 και το άρθρο 123 παρ. 6 του Κανονισμού
1303/2013.
Επίσης, κατόπιν όλων των τυπικών διαδικασιών, σύμφωνα με το ΣΔΕ και τα σχετικά
έγγραφα της ΕΑΣ και της ΕΕ, με την υπ’ αρίθμ. 1025/19.03.2019, απόφαση του
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, εγκρίθηκε η Στρατηγική Ολοκληρωμένων Χωρικών
Επενδύσεων για την περιοχή της Μάνης οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το
ΕΚΤ. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020, με προϋπολογισμό 12.100.000,00 €.
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Στο πλαίσιο των προαναφερομένων, στην παρούσα πρόταση που υποβάλλεται μέσω της
63ης Γραπτής Διαδικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος
περιλαμβάνονται:
1. Η εξειδίκευση της νέας ενιαίας Δράσης 3α.ΒΑΑ.1: «Ενίσχυση της Ίδρυσης /
εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της
αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας»
η οποία συνδέεται με τον Ειδικό Στόχο Ε.Σ.1.1 της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΒΑΑ
Καλαμάτας, με προϋπολογισμό 940.000 €.
2. Η εξειδίκευση της νέας Δράσης 3α.ΟΧΕ.1: «Eνίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ
επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ
Μάνης» η οποία συνδέεται με την Επενδυτική Προτεραιότητα 3α του Άξονα
Προτεραιότητας 1, του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, με προϋπολογισμό 1.000.000 €.
3. H τροποποίηση της εξειδίκευσης, καθώς και των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής
των επιμέρους πράξεων της Δράσης 8.iii.1 με τίτλο: «Ενίσχυση της ίδρυσης
επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους» ως προς τον Ενδιάμεσο
Φορέα Διαχείρισης που πλέον είναι ο ΕΦΕΠΑΕ (αντί του ΟΑΕΔ), καθώς και ως προς τον
προϋπολογισμό της (1.600.000,00 € αντί 800.000,00 €) και την τιμή στόχου του δείκτη
εκροών CO01.
4. Η εξειδίκευση της νέας Δράσης 9.i.ΟΧΕ.1: «Κατάρτιση και απόκτηση
εργασιακής/επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων ευπαθών ομάδων μέσω πρακτικής
άσκησης σε δυναμικούς τομείς της περιοχής παρέμβασης», η οποία συνδέεται με την
Επενδυτική Προτεραιότητα 9i του Άξονα Προτεραιότητας 2A, του ΕΠ «Πελοπόννησος»
2014-2020, με προϋπολογισμό 500.000 €.
5. Η τροποποίηση της εξειδίκευσης της Δράσης 6a.ΟΧΕ.1: «Διαχείριση οικιακών
απορριμμάτων Δήμου Ανατολικής Μάνης», προκειμένου να συμπεριληφθεί και ο Δήμος
Δυτικής Μάνης, τόσο στον τίτλο της Δράσης, όσο και στους δυνητικούς δικαιούχους,
καθώς επίσης και να αυξηθεί κατά 1.150.000 € ο προϋπολογισμός της Δράσης.
Σημειώνεται ότι δεν τροποποιούνται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων της
συγκεκριμένης Δράσης και ισχύουν όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του ΕΠ, με την απόφασή της στο πλαίσιο της 43ης Γραπτής
Διαδικασίας.
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2. Εξειδίκευση Δράσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ , ΤΗΣ
ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ
ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

1/ Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και
της καινοτομίας
2/ Ενίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και της χρήσης και
ποιότητάς τους
3/ Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

Ταμείο

ΕΤΠΑ

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες

Τ.01.1, Τ.01.2, Τ.02.1

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

22.428.844,00€

% Κοινοτικής συμμετοχής

80,0 (%)

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

Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 1

Κατηγορία
περιφέρει
ας

Κωδικός
Δείκτη ή
βασικού
σταδίου
υλοποίη
σης

Στόχος 2023
Δείκτης ή βασικό
στάδιο
υλοποίησης

Μετάβαση

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις : Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν
επιχορηγήσεις

Μετάβαση

F100

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Μετάβαση

Κ281

Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση
χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης (Σύνδεση
με CO02)

Μονάδα
μέτρησης
κατά
περίπτωση

Σύνολο

Επιχειρήσεις

85

€

22.428.844

Αριθμός

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Πλαισίου Επίδοσης η ΔΑ του ΕΠ έχει ήδη 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.
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- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη
συμβολή των δράσεων στην επίτευξη των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης
- Κατάρτιση του αρμόδιου προσωπικού της ΕΥΔ και υποστήριξη των εμπλεκόμενων
φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών.
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών
ενεργειών κλπ.

Θεματικός στόχος 3 – Επενδυτική προτεραιότητα 3a
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

3 / Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και
του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το
ΕΤΘΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα

3a / Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη
διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών
και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ
άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

θεματικές

Ειδικοί στόχοι

Δείκτες αποτελέσματος

1.5.1

Εκσυγχρονισμός της επιχειρηματικής βάσης με την
εκμετάλλευση προϊόντων έρευνας, τεχνολογίας
και καινοτομιών από υφιστάμενες ΜΜΕ, για
βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας
ή/και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων

T2409 / Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

Δράση 3α.BAA.1 :Ενίσχυση της Ίδρυσης / εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο:

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
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ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο

Ενδιάμεσοι φορείς

Κατηγορία Περιφέρειας

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Η ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου εκχώρησε την αρμοδιότητα
αξιολόγησης και ελέγχου καθώς και τους πόρους στον
ΕΦΕΠΑΕ με το ΦΕΚ 92/Β’/27-01-2020 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή Δράσης
Η εξειδίκευση της δράσης έχει σκοπό την ενίσχυση της ίδρυσης ή/και του εκσυγχρονισμού
νέων και υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού
και της αγροδιατροφής (2η μεταποίηση) εντός της Περιοχής Παρέμβασης της εγκεκριμένης
στρατηγικής της ΒΑΑ Καλαμάτας οι οποίες στοχεύουν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα
τους και να αναπτυχθούν μέσω της υλοποίησης επιχειρηματικού σχεδίου. Από τη δράση θα
ενισχυθούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα
δραστηριοποιηθούν στην Περιοχή Παρέμβασης της ΒΑΑ Καλαμάτας και εμπίπτουν στους
ανωτέρω τομείς σύμφωνα με τους ΚΑΔ που θα εξειδικευθούν στην αναλυτική πρόσκληση
της δράσης. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της
ανταγωνιστικότητας μέσω της βελτιωμένης παροχής προϊόντων ή/και υπηρεσιών και της
χρήσης νέων/καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και η αύξηση της απασχόλησης
στην Περιοχή Παρέμβασης της ΒΑΑ Καλαμάτας.
Ενδεικτικές επιλέξιμες για τη δράση δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, που έχουν άμεση
σχέση με τους σκοπούς της δράσης, είναι :
 Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, περιβάλλοντες χώροι
 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού,
 Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών
 Προβολή, προώθηση, δικτύωση,
 Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη
 Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση τους στην παραγωγή
προϊόντων και υπηρεσιών
 Λειτουργικές δαπάνες.
Η ενίσχυση της παρούσας δράσης θα χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΕ)
1407/2013 (De minimis).
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Βασικοί Ωφελούμενοι : υφιστάμενες / νέες / υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις της Περιοχής Παρέμβασης της ΒΑΑ Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου.
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:
Η παρούσα δράση θα υλοποιηθεί με Ενδιάμεσο Φορέα τον ΕΦΕΠΑΕ, με βάση το
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και την υπ’ αριθμ.
4224/ΦΕΚ Β’ 92/ 27-01-2020 Απόφαση Ορισμού του ΕΦΕΠΑΕ, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Δείκτες Εκροής
Πίνακας 2: Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO01

CO02

CO05

CO08

Δείκτης
Παραγωγικές
επενδύσεις : Αριθμός
επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές
επενδύσεις: Αριθμός
επιχειρήσεων που
λαμβάνουν
επιχορηγήσεις
Παραγωγικές
επενδύσεις: Αριθμός
νέων επιχειρήσεων
που λαμβάνουν
επιχορηγήσεις
Παραγωγικές
επενδύσεις: Αύξηση
της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που
λαμβάνουν ενίσχυση

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Τιμήστόχος
(2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Επιχειρήσεις

Μετάβαση

28

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επιχειρήσεις

Μετάβαση

28

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Επιχειρήσεις

Μετάβαση

8

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Ισοδύναμα
ανθρωποέτη
εργασίας

Μετάβαση

20

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Χρηματοδοτικό Σχήμα
Πίνακας 3: Προϋπολογισμός
Περιφέρειες σε μετάβαση (€)
Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

1.485.000,00
940.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

752.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

188.000,00

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

0,00
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Περιφέρειες σε μετάβαση (€)
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

940.000,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

545.000,00

Στους εν λόγω τομείς οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να τηρούν τις
προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 (De-minimis) της
Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
Δυνητικοί Δικαιούχοι
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι θα είναι υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν / δραστηριοποιούνται στην
Περιοχή Παρέμβασης της ΒΑΑ Καλαμάτας στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας όπως
αναλυτικά θα προσδιορίζονται στην αντίστοιχη πρόσκληση της δράσης.
Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών
Με δεδομένες τις προγενέστερες, της παρούσας εξειδίκευσης, διαδικασίες ενεργοποίησης
και έναρξης υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης, για την έκδοση πρόσκλησης
λαμβάνονται υπ’ όψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
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
Προδημοσίευση προκήρυξης
Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
Ολοκλήρωση Υποβολών προτάσεων

Ημερομηνία
Ιανουάριος 2020
Απρίλιος 2021
Απρίλιος 2021
Ιούλιος 2021

Δράση 3α.ΟΧΕ.1 : Εενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων
στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο:

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
10

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο

Ενδιάμεσοι φορείς

Κατηγορία Περιφέρειας

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Η ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου εκχώρησε την αρμοδιότητα
αξιολόγησης και ελέγχου καθώς και τους πόρους στον
ΕΦΕΠΑΕ με το ΦΕΚ 92/Β’/27-01-2020 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή Δράσης
Η δράση έχει σκοπό την ενίσχυση της ίδρυσης ή/και του εκσυγχρονισμού νέων και
υφιστάμενων ΜΜΕ του τουριστικού κλάδου εντός της Περιοχής Παρέμβασης της
εγκεκριμένης στρατηγικής της ΟΧΕ Μάνης και οι οποίες στοχεύουν να αυξήσουν την
ανταγωνιστικότητα τους και να αναπτυχθούν μέσω της υλοποίησης επιχειρηματικού
σχεδίου. Από τη δράση θα ενισχυθούν ΜΜΕ επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα
δραστηριοποιηθούν στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης και εμπίπτουν στον τομέα
τουρισμού σύμφωνα με τους ΚΑΔ που θα εξειδικευθούν στην αναλυτική πρόσκληση της
δράσης. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της
ανταγωνιστικότητας μέσω της βελτιωμένης παροχής υπηρεσιών και της χρήσης
νέων/καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και η αύξηση της απασχόλησης στην Περιοχή
Παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης.
Ενδεικτικές επιλέξιμες για τη δράση δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, που έχουν άμεση
σχέση με τους σκοπούς της δράσης, είναι :
 Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, περιβάλλοντες χώροι
 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού,
 Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών
 Προβολή, προώθηση, δικτύωση,
 Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη
 Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση τους στην παραγωγή προϊόντων
και υπηρεσιών
 Λειτουργικές δαπάνες
Η ενίσχυση της παρούσας δράσης θα χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΕ)
1407/2013 (De minimis).
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Βασικοί Ωφελούμενοι : Υφιστάμενες / νέες / υπό σύσταση ΜΜΕ της Περιοχής
Παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης, Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:
Η παρούσα δράση θα υλοποιηθεί με Ενδιάμεσο Φορέα τον ΕΦΕΠΑΕ, με βάση το
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και την υπ’ αριθμ.
4224/ΦΕΚ Β’ 92/ 27-01-2020 Απόφαση Ορισμού του ΕΦΕΠΑΕ, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Δείκτες Εκροής
Πίνακας 2: Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO01

CO02

CO05

CO08

Δείκτης
Παραγωγικές
επενδύσεις : Αριθμός
επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές
επενδύσεις: Αριθμός
επιχειρήσεων που
λαμβάνουν
επιχορηγήσεις
Παραγωγικές
επενδύσεις: Αριθμός
νέων επιχειρήσεων
που λαμβάνουν
επιχορηγήσεις
Παραγωγικές
επενδύσεις: Αύξηση
της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που
λαμβάνουν ενίσχυση

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Τιμήστόχος
(2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Επιχειρήσεις

Μετάβαση

20

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επιχειρήσεις

Μετάβαση

20

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Επιχειρήσεις

Μετάβαση

6

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Ισοδύναμα
ανθρωποέτη
εργασίας

Μετάβαση

10

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Χρηματοδοτικό Σχήμα
Πίνακας 3: Προϋπολογισμός
Περιφέρειες σε μετάβαση (€)
Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

1.430.000,00
1.000.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

800.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

200.000,00

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

0,00
1.000.000,00
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Περιφέρειες σε μετάβαση (€)
430.000,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

Στους εν λόγω τομείς οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να τηρούν τις
προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 (De-minimis) της
Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
Δυνητικοί Δικαιούχοι
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι θα είναι υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες ΜΜΕ
που θα δραστηριοποιηθούν / δραστηριοποιούνται στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ
Μάνης σε τομείς του τουρισμού όπως αναλυτικά θα προσδιορίζονται στην αντίστοιχη
πρόσκληση της δράσης.
Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών
Με δεδομένες τις προγενέστερες, της παρούσας εξειδίκευσης, διαδικασίες ενεργοποίησης
και έναρξης υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης, για την έκδοση πρόσκλησης
λαμβάνονται υπ’ όψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
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
Προδημοσίευση προκήρυξης
Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
Ολοκλήρωση Υποβολών προτάσεων

Ημερομηνία
Ιανουάριος 2020
Απρίλιος 2021
Απρίλιος 2021
Ιούλιος 2021
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Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)
Κωδ.
ΑΠ
(1)

ΔΔ
(2)

Κωδ.
ΘΣ
(3)

1

2

1

ΔΔ
(4)

4.000.000

3.875.000

Κωδ.
Επεν.
Προτ.
(5)

ΔΔ
(6)

Κωδ.
Ειδικού
στόχου
(7)

ΔΔ
(8)

Κωδ.
Δράσης/
πρόσκλησης
(9)

ΔΔ
(10)

Κατηγορία
περιφέρειας
(11)

Κωδ.
πεδίου
παρέμβασης
(12)

1.a

1.875.000

1.1.1

1.875.000

1.α.1

1.875.000

Μετάβαση

058

1.875.000

1.β.1

3.000.000

Μετάβαση

062

3.000.000

1.β.1.2

500.000

Μετάβαση

064

500.000

1.β.2.1

500.000

Μετάβαση

064

500.000

1.β.2.2

2.000.000

Μετάβαση

064

2.000.000

1.β.3.1

2.700.000

Μετάβαση

062

2.700.000

2.β.2.3

3.750.000

Μετάβαση

082

3.750.000

2.γ.1.1

2.000.000

Μετάβαση

079

2.000.000

2.γ.2

1.250.000

Μετάβαση

079

1.250.000

3.α.1

2.000.000

Μετάβαση

001

2.000.000

3.α.2.2

9.500.000

Μετάβαση

067

9.500.000

3.α.2.3

9.000.000

Μετάβαση

067

9.000.000

3.α.3.1

3.000.000

Μετάβαση

067

3.000.000

3.α.4

40.000.000

Μετάβαση

067

40.000.000

3.α.5.1

3.200.000

Μετάβαση

067

3.200.000

3.α.5.2

4.800.000

Μετάβαση

067

4.800.000

3α.ΒΑΑ.1

940.000

Μετάβαση

067

940.000

3α.ΟΧΕ.1

1.000.000

Μετάβαση

067

1.000.000

3α.ΤΑΠΤοΚ.1

2.500.000

Μετάβαση

067

2.500.000

3.γ.1

19.500.000

Μετάβαση

075

19.500.000

3.δ.1.1

3.125.000

Μετάβαση

066

3.125.000

3.δ.2.1

3.000.000

Μετάβαση

066

3.000.000

1.b

2.125.000

1.2.1

2.125.000

2.b

1.875.000

1.3.1

1.875.000

2.c

2.000.000

1.4.1

2.000.000

22.428.844

3.a
3

6.553.844

1.5.1

5.553.844

14.553.844

3.c

7.000.000

1.6.1

7.000.000

3.d

1.000.000

1.7.1

1.000.000

ΔΔ
(13)
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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%

Πλαίσιο Επίδοσης
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι στόχοι, όπως
προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:
Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 2Α

Κατηγορία
περιφέρειας

Κωδικός
Δείκτη ή
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

Μονάδα
μέτρησης
κατά
περίπτωση

EURO

Τελικός Στόχος
2023

79.572.690

Αριθμός

26

Αριθμός

14.400

Αριθμός

17

Αριθμός

210

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Πλαισίου Επίδοσης η ΔΑ του ΕΠ έχει ήδη 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.
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- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη
συμβολή των δράσεων στην επίτευξη των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης
- Κατάρτιση του αρμόδιου προσωπικού της ΕΥΔ και υποστήριξη των εμπλεκόμενων
φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών.
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών
ενεργειών κλπ.

Θεματικός Στόχος 08 – Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης
και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Επενδυτική προτεραιότητα

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία
νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

θεματικές Τ.08.2,T.08.5

Ειδικός στόχος

2Α1.1/ - Διεύρυνση του επιχειρηματικού ιστού και της
απασχόλησης με καινοτομικές δραστηριότητες

Δείκτης αποτελέσματος

CR06 / Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι
μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους

Δράση 8.iii.1: Ενίσχυση της
Πελοποννήσου από ανέργους
Χαρακτηρισμός δράσης

ίδρυσης

επιχειρήσεων

στην

Περιφέρεια

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

ΝΑΙ
ΟΧΙ
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Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 8.iii
“Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά
καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων”. Αναφέρεται στην
υποστήριξη ανέργων για την έναρξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας σε
αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας των επιχειρήσεων
(ΚΑΔ) θα προσδιορίζονται στην αντίστοιχη Πρόσκληση.
Χαρακτηριστικά δικαιούχων : Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας
από τον ΟΑΕΔ .
Μέσω της δράσης ενισχύονται σχέδια για έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος σε αυτοτελή
επαγγελματικό χώρο. Η ενδεικτική διάρκεια υλοποίησης των σχεδίων είναι τα δύο (2) έτη.
Για την περίοδο ενίσχυσης θα καλύπτονται (ενδεικτικά) : ο αναγκαίος επαγγελματικός
εξοπλισμός (με χρήση ρήτρας ευελιξίας (άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014), το λειτουργικό
κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές,
δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία, ΕΥΔΑΠ, φυσικό
αέριο, δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση
πρόσληψης υπαλλήλου), αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός (γραφεία , καθιστικά κλπ - με
χρήση ρήτρας ευελιξίας (άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 )).
Οι ενισχύσεις της Δράσης αποτελούν επιχορηγήσεις και θα διατεθούν στο πλαίσιο του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (De minimis).
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης είναι 1.600.000,00€
Ενδεικτικό εύρος επιχορηγούμενου προϋπολογισμού σχεδίων: από 5.000,00 έως
20.000,00 €
Διάρκεια υλοποίησης : Εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την απόφαση ένταξης
επιλεξιμότητα των δαπανών υφίσταται από την υποβολή της πρότασης)

(η

Ποσοστό χρηματοδότησης : Έως 100% δημόσια δαπάνη με εφαρμογή του Κανονισμού για
τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΚ 1407/2013).
Μεθοδολογία υλοποίησης: Η Δράση θα υλοποιηθεί με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης τον
ΕΦΕΠΑΕ.
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Δείκτες εκροής
Πίνακας 2: Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

CO01

Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένω
ν των μακροχρόνια
ανέργων

Αριθμός

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Μετάβαση

Τιμήστόχος
(2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

110

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3: Προϋπολογισμός
Περιφέρειες σε μετάβαση (€)
1.600.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

1.600.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.280.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

320.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0,00

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
Άνεργοι ηλικίας 18 έως 65 ετών, για την έναρξη της άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη 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)

Ιανουάριος 2020

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Β' τρίμηνο 2021

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Β’ Τρίμηνο 2021
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Θεματικός Στόχος 09 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9i
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Ειδικός στόχος

Δείκτες αποτελέσματος

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση
της φτώχειας και κάθε διάκρισης
Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την
προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας
συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων
απασχόλησης
T.09.1
2Α3.1. Ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων που
πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό στην
αγορά εργασίας
10502: Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη
φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και δραστηριοποιούνται
σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση /
κατάρτιση, που κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης
της
αυτοαπασχόλησης ή που διατηρούν τη θέση εργασίας
τους αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
10903:
Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης που κατέχουν θέση εργασίας
εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους

Δράση 9.i.ΟΧΕ1: Κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής/επαγγελματικής εμπειρίας
ανέργων ευπαθών ομάδων μέσω πρακτικής άσκησης σε δυναμικούς τομείς της περιοχής
παρέμβασης
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο – Δράση Στρατηγικής ΟΧΕ

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
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Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Τ.09.1 (Έχει εκπληρωθεί)
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ωφελούμενοι της δράσης
100 άνεργοι της περιοχής παρέμβασης, που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
Μεταξύ των άλλων, στις ομάδες αυτές εντάσσονται οι άνεργοι νέοι, οι άνεργοι άνω των 50
ετών, οι γυναίκες άνεργες, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, οι αναλφάβητοι, οι
μακροχρόνια άνεργοι, οι κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών περιοχών, οι πρώην ή οι νυν
τρόφιμοι φυλακών, οι ανήλικοι παραβάτες, τα άτομα με γλωσσικές ή πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες και οι μετανάστες.1
Σκοπιμότητα της δράσης
Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων και η αναβάθμιση των
ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων σε αντικείμενα που άπτονται σε επαγγέλματα
δυναμικών τομέων της περιοχής παρέμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρασχεθεί ένα
πλέγμα συμπληρωματικών ενεργειών επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής
κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, καθώς και πιστοποίησης με στόχο τη βελτίωση της
απασχολησιμότητας ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Συγκεκριμένα, ανά
ωφελούμενο προβλέπεται ο συνδυασμός των κάτωθι ενεργειών:
Περιγραφή της δράσης
Η δράση αφορά στην παροχή στοχευμένων υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής,
θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων
και δεξιοτήτων ανέργων σε αντικείμενα που άπτονται σε επαγγέλματα δυναμικών τομέων
της περιοχής παρέμβασης. Η δράση εντάσσεται στη στρατηγική της ΟΧΕ Μάνης,
εξυπηρετώντας τον σχετικό ειδικό στόχο ΕΣΟ2 «Βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού και προώθηση στην αγορά εργασίας».
Η δράση περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:
Α. Εξατομικευμένη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού και εξατομικευμένης
παρακολούθησης / υποστήριξης, ενδεικτικής διάρκειας 10 ωρών, στο πλαίσιο της οποίας
διενεργούνται:
- Διερεύνηση αναγκών των ωφελούμενων
1

Βλ. άρθρο 1 του Ν. 4019/2011
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- Ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης
- Παρακολούθηση / υποστήριξη των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της πρακτικής
άσκησης.
Β. Παροχή επαγγελματικής κατάρτισης, μέσης συνολικής διάρκειας 400 ωρών, με
συνδυασμό α) θεωρητικής κατάρτισης με στόχο τη συμπλήρωση των γνώσεων και των
βασικών δεξιοτήτων των ωφελουμένων (ψηφιακές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες,
κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες, συστημικές δεξιότητες), β) θεωρητικής
επαγγελματικής κατάρτισης, και γ) πρακτικής άσκησης σε θέσεις συναφείς με το
πρόγραμμα θεωρητικής επαγγελματικής κατάρτισης. Η αναλογία των ωρών μεταξύ
θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης διαφοροποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην από 27/7/2020 (αρ.πρωτ. 79732) εγκύκλιο της ΕΥΣΕΚΤ, και κυρίως, αναλόγως των
αντικειμένων της κατάρτισης.
Γ. Πιστοποίηση ωφελούμενων.
Δ. Οριζόντιες ενέργειες τεχνικής υποστήριξης, παρακολούθησης και ελέγχου της δράσης.
Η επιλογή των θεματικών αντικειμένων των προγραμμάτων κατάρτισης που θα προταθεί
από τον δικαιούχο, θα τεκμηριώνεται με βάση τα αναφερόμενα στο «Πλαίσιο ποιοτικών
προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΣΕΚ)» της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ
και θα λαμβάνει υπόψη τους στόχους της στρατηγικής της ΟΧΕ Μάνης, την υπάρχουσα
κατάσταση της αγοράς εργασίας στην περιοχή παρέμβασης, τις διαφαινόμενες προοπτικές
της και την ανταπόκριση των προγραμμάτων σε αυτές, καθώς και την ύπαρξη
αναγνωρισμένης διαδικασίας πιστοποίησης μαθησιακών αποτελεσμάτων σχετικών με το/τα
αντικείμενο/α κατάρτισης.
Τα τμήματα κατάρτισης που θα σχηματιστούν θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα
χαρακτηριστικά των ωφελούμενων, όπως αυτά θα έχουν προσδιοριστεί στο πλαίσιο της
εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης (εκπαιδευτικό επίπεδο, ηλικιακή ομάδα,
προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία κ.λπ.).
Ως προς τη μεθοδολογία υλοποίησης της δράσης, οι ενέργειες της κατάρτισης, της
συμβουλευτικής υποστήριξης και της πιστοποίησης θα υλοποιηθούν μέσω ενιαίας
διαγωνιστικής διαδικασίας, ενώ η ενέργεια της οριζόντιας υποστήριξης της δράσης θα
υλοποιηθεί μέσω Τεχνικού Συμβούλου που θα υποστηρίξει τον δικαιούχο.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2: Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

10902

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Άνεργοι ωφελούμενοι
από ενεργητικές
πολιτικές
απασχόλησης

Αριθμός

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Μετάβαση

Τιμήστόχος
(2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

100

ΟΧΙ

ΟΧΙ

21

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

Δυνητικοί Δικαιούχοι
Οι Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Μάνης.
Η μεθοδολογία αξιολόγησης θα είναι άμεση.
Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3: Προϋπολογισμός
Περιφέρειες σε μετάβαση (€)
Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

500.000,00
500.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

400.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

100.000,00

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

0,00
500.000,00
0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας

Έχει εκπληρωθεί

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης

─

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)

─

Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)

Δεν αφορά

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Απρίλιος 2021

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Απρίλιος 2021
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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

2Α2.1

2.A3.1

3.174.606

2.A4.1

74.398.084

9.ii

9.iii

4.800.000

7.000.000
2.A4.2

12.500.000

2.A5.1

ΔΔ
(10)

Κατηγορία
περιφέρειας
(11)

Κωδ.
πεδίου
παρέμβασης
(12)

8.iii.1

1.600.000

Μετάβαση

104

1.600.000

8.iii.2

800.000

Μετάβαση

104

800.000

8.v.2

4.370.000

Μετάβαση

106

4.370.000

9.i.1

1.700.000

Μετάβαση

109

1.700.000

9.i.2

5.500.000

Μετάβαση

109

5.500.000

9.i.3

17.040.000

Μετάβαση

109

17.040.000

9.i.4

1.000.000

Μετάβαση

109

1.000.000

9i.ΒΑΑ.1

600.000

Μετάβαση

109

600.000

9i.ΟΧΕ.1

500.000

Μετάβαση

109

500.000

9.ii.3

9.700.000

Μετάβαση

110

9.700.000

9.ii.1α

1.290.000

Μετάβαση

110

1.290.000

9.ii.1β

1.620.000

Μετάβαση

110

1.620.000

9.ii.4

324.000

Μετάβαση

110

324.000

9ii.ΒΑΑ.1

300.000

Μετάβαση

110

300.000

9.iii.1

600.000

Μετάβαση

111

600.000

ΔΔ
(13)

19.000.000

79.572.690
9

Κωδ.
Δράσης/
πρόσκλησης
(9)

2.200.000

620.000

23

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

Κωδ.
ΑΠ
(1)

ΔΔ (2)

Κωδ.
ΘΣ
(3)

ΔΔ
(4)

Κωδ.
Επεν.
Προτ.
(5)

ΔΔ
(6)

Κωδ.
Ειδικού
στόχου
(7)

2.A5.2

2.A6.1
9.iv

ΔΔ
(8)

11.880.000

15.500.000

Κωδ.
Δράσης/
πρόσκλησης
(9)

ΔΔ
(10)

Κατηγορία
περιφέρειας
(11)

Κωδ.
πεδίου
παρέμβασης
(12)

9.iii.3

3.150.000

Μετάβαση

111

3.150.000

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.iii.7

1.200.000

Μετάβαση

111

1.200.000

9.iv.3

9.286.226

Μετάβαση

112

9.286.226

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.10

350.000

Μετάβαση

112

350.000

9.iv.12

3.300.000

Μετάβαση

112

3.300.000

9.iv.13

23.000.000

Μετάβαση

112

23.000.000

9.iv.1

1.000.000

Μετάβαση

112

1.000.000

9.iv.8

1.000.000

Μετάβαση

112

1.000.000

9iv.ΒΑΑ.1

2.550.000

Μετάβαση

112

2.550.000

150.000

Μετάβαση

113

150.000

2.850.000

Μετάβαση

114

2.850.000

ΔΔ
(13)

26.148.084

2.A6.2

10.648.084

9v

3.500.000

2Α7.1

3.500.000

9.v.1

9.vi

6.250.000

2.A8.1

6.250.000

9vi.ΤΑΠΤοΚ.1
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Κωδ.
ΑΠ
(1)

ΔΔ (2)

Κωδ.
ΘΣ
(3)

ΔΔ
(4)

Κωδ.
Επεν.
Προτ.
(5)

ΔΔ
(6)

Κωδ.
Ειδικού
στόχου
(7)

ΔΔ
(8)

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC.
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Κωδ.
Δράσης/
πρόσκλησης
(9)

ΔΔ
(10)

Κατηγορία
περιφέρειας
(11)

Κωδ.
πεδίου
παρέμβασης
(12)

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

ΔΔ
(13)
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΣΕΜΙΑ 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)

49.576.459 €

% Κοινοτικής συμμετοχής

80%

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

Κωδικός
Δείκτη ή
βασικού
σταδίου
υλοποίησης

Μετάβαση

CO09

Μετάβαση

CO18

Μετάβαση

F100

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

Στόχος 2023

Επισκέψεις
/έτος

30.000

Άτομα

45.000

EURO

49.576.459

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Πλαισίου Επίδοσης η ΔΑ του ΕΠ έχει ήδη 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 Πλαισίου Επίδοσης
- Κατάρτιση του αρμόδιου προσωπικού της ΕΥΔ και υποστήριξη των εμπλεκόμενων φορέων
σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών.
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- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων
στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

Θεματικός Στόχος 06 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6a
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και
προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων

Επενδυτική προτεραιότητα

Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού
κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι
ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

θεματικές T.06.2

Ειδικός στόχος

3.3.1. / Συμβολή στην ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών
και ειδικών αποβλήτων (απορριμμάτων)

Δείκτης αποτελέσματος

T2419 / Κλάσμα στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε
ανακύκλωση

Δράση 6α.ΟΧΕ.1 : Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων Δήμων Ανατολικής και Δυτικής
Μάνης
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: Δράσεις ΟΧΕ

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
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Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες

-

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που στοχεύουν στη διαχείριση οικιακών
απορριμμάτων στους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Μάνης, με σκοπό την προστασία και
βελτίωση του περιβάλλοντος.
Η παρέμβαση ενδεικτικά αφορά στη προμήθεια αστικού εξοπλισμού για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών καθαριότητας των εν λόγω Δήμων. Ο εξοπλισμός
συνίσταται σε σύγχρονα συστήματα βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων διαβαθμισμένης
συμπίεσης, με ιδιαίτερες τεχνικές δυνατότητες που θα δίνουν τη δυνατότητα στους εν λόγω
δυνητικούς δικαιούχους να είναι πιο αποτελεσματικοί στην αποκομιδή των απορριμμάτων.
Η δράση υποστηρίζει τον Ειδικό Στόχο ΕΣΟ4 «Αναβάθμιση βασικών υποδομών για την
προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της προσπελασιμότητας της περιοχής» της
εγκεκριμένης Στρατηγικής ΟΧΕ Μάνης και συνδράμει στην επίτευξη του ειδικού στόχου 3.3.1
«Συμβολή στην ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών και ειδικών αποβλήτων (απορριμμάτων)»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020.
Δείκτες Εκροής
Πίνακας 2: Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO17

Δείκτης
Στερεά απόβλητα:
Πρόσθετη
δυναμικότητα
ανακύκλωσης
αποβλήτων

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Τόνοι/έτος

Μετάβαση

Τιμήστόχος
(2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

700

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό Σχήμα
Πίνακας 3: Προϋπολογισμός
Περιφέρειες σε μετάβαση (€)
3.150.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

3.150.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.520.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

630.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

3.150.000,00

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ
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Περιφέρειες σε μετάβαση (€)
0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί Δικαιούχοι
Δήμοι Ανατολικής Μάνης και Δυτικής Μάνης
Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών
Για την έκδοση νέας πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη 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

Φεβρουάριος 2020

Ημερομηνία έκδοσης νέας πρόσκλησης

Απρίλιος 2021
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Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)
Κωδ.
ΑΠ
(1)

ΔΔ
(2)

Κωδ.
ΘΣ
(3)

ΔΔ
(4)

Κωδ.
Επεν.
Προτ.
(5)

ΔΔ
(6)

Κωδ.
Ειδικού
στόχου
(7)

ΔΔ
(8)

Κωδ.
Δράσης/
πρόσκλησης
(9)

Κατηγορία
περιφέρειας
(11)

Κωδ.
Πεδίου
Παρέμβασης
(12)

ΔΔ
(13)

21.500.000

Μετάβαση

014

21.500.000

390.000

Μετάβαση

013

390.000

4.γ.ΤΑΠΤοΚ.1

1.350.000

Μετάβαση

013

1.350.000

5.α.1

3.500.000

Μετάβαση

087

3.500.000

5.α.2

150.000

Μετάβαση

087

150.000

5.α.3

2.500.000

Μετάβαση

087

2.500.000

5.α.4

6.500.000

Μετάβαση

087

6.500.000

5.α.5

5.000.000

Μετάβαση

087

5.000.000

6.α.2

1.000.000

Μετάβαση

023

1.000.000

6.α.1.OXE

3.150.000

Μετάβαση

017

3.150.000

6.β.1

18.000.000

Μετάβαση

020

11.750.000

021

6.250.000

6.β.2

1.000.000

Μετάβαση

022

1.000.000

6.β.4

420.000

Μετάβαση

021

420.000

6β.ΤΑΠΤοΚ.1

1.320.000

Μετάβαση

021

1.320.000

6.γ.1

22.000.000

Μετάβαση

094

22.000.000

6.γ.2

9.600.000

Μετάβαση

094

9.600.000

6.γ.3

4.500.000

Μετάβαση

092

4.500.000

6.γ.4

5.000.000

Μετάβαση

092

5.000.000

4.γ.2
4

5

3

3.000.000

4.500.000

4c

5a

6a

60.618.839

6b
6

3.000.000

4.500.000

2.000.000

17.500.000

3.1.1

3.2.1

3.3.1

3.4.1

3.000.000

4.500.000

2.000.000

17.500.000

48.618.839

6c

16.375.000

3.5.1

16.375.000
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Κωδ.
ΑΠ
(1)

ΔΔ
(2)

Κωδ.
ΘΣ
(3)

ΔΔ
(4)

Κωδ.
Επεν.
Προτ.
(5)

6d

ΔΔ
(6)

1.875.000

Κωδ.
Ειδικού
στόχου
(7)

3.7.1

ΔΔ
(8)

1.875.000

Κωδ.
Δράσης/
πρόσκλησης
(9)

10.868.839

3.6.1
3.6.2

10.868.839

Κωδ.
Πεδίου
Παρέμβασης
(12)

ΔΔ
(13)

300.000

Μετάβαση

094

300.000

6.γ.1.ΟΧΕ

1.075.000

Μετάβαση

094

1.075.000

6.γ.2.ΟΧΕ

700.000

Μετάβαση

095

700.000

6γ.ΤΑΠΤοΚ.1

1.550.000

Μετάβαση

094

1.550.000

6δ.ΤΑΠΤοΚ.1

1.180.000

Μετάβαση

086

1.180.000

083

3.000.000

090

9.600.000

094

2.400.000

095

2.000.000

083

560.000

090
094
095

1.400.000
1.110.000
595.000

083

460.000

090

1.150.000

094

900.000

095

490.000

6.ε.ΒΑΑ.1

6.ε.ΒΑΑ.2
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Κατηγορία
περιφέρειας
(11)

6.γ.ΒΑΑ.1

6.ε.1

6e

ΔΔ
(10)

17.000.000

3.665.000

3.000.000

Μετάβαση

Μετάβαση

Μετάβαση
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ:
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : 3.a.ΒΑΑ.1 «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του
τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας»
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε τρία στάδια

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ - Έλεγχος πληρότητας της πρότασης (“On / Off”)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Εξετάζεται η τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης σύμφωνα με
τα κάτωθι :

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ON/OFF)

1.

για την υποβολή της πρότασης ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη
διαδικασία και τα τυποποιημένα έντυπα είναι πλήρως
συμπληρωμένα.

2.

ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων που τίθενται
στην πρόσκληση,

3.

το σύνολο των δικαιολογητικών του Παραρτήματος ΧΧ καθώς και
όλα τα αναγραφόμενα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση

4.

τα δηλούμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Απαιτείται η θετική αξιολόγηση «ΝΑΙ» .
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - Έλεγχος επιλεξιμότητας της πρότασης (“On / Off”)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΣ

1

Δικαιούχος που εμπίπτει στην Πρόσκληση

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει
στις κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται
στην πρόσκληση

ΝΑΙ/ΟΧΙ

2

Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου
επιλεξιμότητας ΠΠ και Πρόσκλησης

Εξετάζεται αν η πρόταση όπως προτείνεται, υλοποιείται
εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της ΠΠ 2014-2020 και
όπως ορίζεται στην Πρόσκληση

ΝΑΙ/ΟΧΙ

3

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)

Βεβαιώνεται με τυποποιημένη δήλωση υπογεγραμμένη από
τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου, το οποίο
περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

4

Πράξη η οποία εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους,
Εξετάζεται αν η πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους,
τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς
τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και
στόχους ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις
στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκληση
της πρόσκλησης

ΝΑΙ/ΟΧΙ

5

Μη επικάλυψη των χορηγούμενων
χρηματοδοτήσεων

Εξετάζεται αν η πρόταση όπως προτείνεται, ή μέρος αυτής
καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν ενταχθεί
– χρηματοδοτηθεί από άλλο πρόγραμμα που
χρηματοδοτείται από Εθνικούς ή Κοινοτικούς Πόρους.
Βεβαιώνεται με τυποποιημένη δήλωση υπογεγραμμένη από
τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου, το οποίο
περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

6

Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Καν. (ΕΕ)
1407/2013

Εξετάζεται αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Καν. (ΕΕ)
1407/2013

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

7

Η πρόταση κρίνεται ως παραδεκτή με βάση τα
αναγραφόμενα στην πρόσκληση υποβολής
προτάσεων

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Εξετάζεται η τήρηση όλων των προϋποθέσεων της
πρόσκλησης στην αίτηση χρηματοδότησης

Απαιτείται η θετική απάντηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια

Συνολικό αποτέλεσμα

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ
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ΣΤΑΔΙΟ Γ΄ - Αξιολόγηση της πρότασης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΚΛΕΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 40%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

1

2

Ρυθμός Μεταβολής
Μεταβολή Κύκλου Εργασιών
(ΜΚΕ) τελευταίας διετίας

Κέρδη/κύκλος εργασιών

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Αξιολογείται ο ρυθμός μεταβολής του κύκλου
εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας
διετίας με έτος βάσης το πρώτο έτος
αναφοράς(έτη 2019,2018)

Αξιολογείται το σύνολο των αποτελεσμάτων
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε σχέση
με το σύνολο του κύκλου εργασιών της
τελευταίας διετίας και αποτελεί ποιοτικό

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΣ

ΡΜΚΕ≥ 15%

10

10%≤ ΡΜΚΕ <15%

8

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

50%
0%≤ ΡΜΚΕ <10%

6

-10%≤ΡΜΚΕ <0%

4

ΡΜΚΕ < -10%

0

Σημαντικά θετικά
αποτελέσματα

10

50%

MΚ ≥ 10%
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 40%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

δείκτη σχετικά με την κερδοφορία της
επιχείρησης, κατ’ επέκταση και τη βιωσιμότητά
της

Θετικά
αποτελέσματα

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

8

1% ≤ MΚ < 10%

Τύπος υπολογισμού :

Σταθερά
αποτελέσματα

ΜΚ=

5

-10% ≤ MΚ < 1%

Μείωση
αποτελεσμάτων

0

MΚ< -10%

Μερικό Αποτέλεσμα 1ης Ομάδας

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

1

Περιγραφή επενδυτικού σχεδίου

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Εξετάζεται η πληρότητα, η σαφήνεια
και η ρεαλιστικότητα της περιγραφής
του επενδυτικού σχεδίου στην οποία
θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’
ελάχιστον
ο σκοπός του Επενδυτικού Σχεδίου, τα
Παραγόμενα /ες Προϊόντα /

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ

Πολύ καλή

10

Καλή

7

Μέτρια

5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

75%
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Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Υπηρεσίες, Τεκμηρίωση για τα
αναμενόμενα αποτελέσματα του
επενδυτικού σχεδίου, κλπ.

2

Καινοτομικός χαρακτήρας
Επενδυτικού σχεδίου

Αξιολογείται το κατά πόσο το
επενδυτικό σχέδιο έχει καινοτομικό
χαρακτήρα και αν η επένδυση θα
οδηγήσει σε νέα προϊόντα /
υπηρεσίες, είτε νέα ή ουσιωδώς
διαφοροποιημένη μέθοδο
παραγωγής.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ

Ανεπαρκής

0 (η πρόταση
απορρίπτεται)

Ανάπτυξη νέων
προϊόντων ή
/και
υπηρεσιών για
την αγορά

10

Ανάπτυξη νέων
προϊόντων ή
/και
υπηρεσιών για
την επιχείρηση

6

Ανάπτυξη νέων
ή ουσιωδώς
βελτιωμένων
μεθόδων
παραγωγής

4

Δεν υφίσταται
καινοτομικός
χαρακτήρας

2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

25%

Μερικό Αποτέλεσμα 2ης Ομάδας
Για την θετική αξιολόγηση της δεύτερης ομάδας κριτηρίων το κριτήριο 1 δεν θα πρέπει να λάβει την τιμή μηδέν «0». Σε περίπτωση που λάβει την
τιμή «μηδέν» η πρόταση βαθμολογείται αρνητικά στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης.
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Γ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

1

2

Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού

Επάρκεια ιδιωτικών πόρων για τη
χρηματοδότηση της επένδυσης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Βαθμολογείται η τεκμηρίωση της
αναγκαιότητας και η
συμπληρωματικότητα των
προβλεπόμενων δαπανών. Εξετάζεται
η ρεαλιστικότητα και η τεκμηρίωση
αυτών με βάση τους στόχους της
επιχείρησης.

Εξετάζεται η δυνατότητα οικονομικής
συμμετοχής στο έργο σε σύγκριση με
το ύψος των διαθεσίμων του φορέα
της επένδυσης. Εξετάζεται η σχέση
μεταξύ των Διαθεσίμων Κεφαλαίων
(ΔΚ) και της Ίδιας Συμμετοχής (ΙΣ) στο
Επενδυτικό Σχέδιο.
Η απόδειξη των Διαθεσίμων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ

Πολύ καλή

10

Καλή

7

Μέτρια

5

Ανεπαρκής

0 (η πρόταση
απορρίπτεται)

ΔΚ≥ ΙΣ

10

75%≤ ΔΚ/ΙΣ
<100%

8

50%≤ ΔΚ/ΙΣ
<75%

6

20%≤ ΔΚ/ΙΣ
<50%

4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

40%

40%
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Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020
Γ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ

ΔΚ< 20% ΙΣ

0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Κεφαλαίων για την κάλυψη της ίδιας
συμμετοχής (ΙΣ) μπορεί να γίνει με
τους κάτωθι τρόπους :
α. εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια
β. εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο
δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση
δανείου) από Τράπεζα
γ. με συνδυασμό του α και β

Εφικτό

3

Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα στο κατά
πόσο είναι εφικτό το χρονοδιάγραμμα
Οριακά εφικτό
της υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου.

Μη εφικτό /
ανεπαρκής
τεκμηρίωση

10

5

20%

0 (η πρόταση
απορρίπτεται)

Μερικό Αποτέλεσμα 3ης Ομάδας
Για την θετική αξιολόγηση της τρίτης ομάδας κριτηρίων τα κριτήρια 1 και 3 δεν θα πρέπει να λάβουν την τιμή μηδέν «0». Σε περίπτωση που ένα
από τα δύο κριτήρια λάβουν την τιμή «μηδέν» η πρόταση βαθμολογείται αρνητικά στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Β : ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ B : ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 40%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Επαγγελματική
εμπειρία συναφής
Αξιολογείται η εμπειρία ενός εκ των δύο (2)
μεγαλύτερων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων με τον / τους ΚΑΔ
της επένδυσης ≥ 10
/ μετόχων της επιχείρησης.
ετών
Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή
μονοπρόσωπης εταιρείας λαμβάνονται υπόψη
τα στοιχεία του επιχειρηματία ή του
μοναδικού εταίρου αντίστοιχα.

1

Εμπειρία εταίρου / εταίρων/
μετόχων της επιχείρησης

Στην περίπτωση που στους βασικούς μετόχους
συμπεριλαμβάνεται νομικό πρόσωπο και
επιλεγεί για την τεκμηρίωση του παρόντος
κριτηρίου, αξιολογείται η εμπειρία (συνάφεια
και έτη δραστηριότητας) αυτού.
Σημειώσεις :
1.

Λαμβάνεται υπόψη η ισχύουσα
μετοχική σύνθεση.

2.

Το χρονικό διάστημα της εμπειρίας
λογίζεται έως την ημερομηνία
υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10

Γενική
επαγγελματική
εμπειρία ≥ 10 ετών

7

Επαγγελματική
εμπειρία συναφής
με τον / τους ΚΑΔ
της επένδυσης ≥ 5
και < 10 ετών

8

Γενική
επαγγελματική
εμπειρία ≥ 5 και <
10 ετών

5

Επαγγελματική
εμπειρία συναφής
με τον / τους ΚΑΔ
της επένδυσης < 5
ετών

6

Γενική
επαγγελματική

3

50%
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Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ B : ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 40%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

εμπειρία < 5 ετών
Μηδενική
επαγγελματική
εμπειρία

Εξετάζεται και βαθμολογείται το επίπεδο
εκπαίδευσης ενός εκ των δύο (2) μεγαλύτερων
σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων/μετόχων της
επιχείρησης.

2

Επίπεδο εκπαίδευσης

Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή
μονοπρόσωπης εταιρείας λαμβάνονται υπόψη
τα στοιχεία του επιχειρηματία ή του
μοναδικού εταίρου αντίστοιχα
Στην περίπτωση που στους βασικούς μετόχους
συμπεριλαμβάνεται νομικό πρόσωπο και
επιλεγεί για την τεκμηρίωση του παρόντος
κριτηρίου, αξιολογείται ο τίτλος σπουδών ενός
εκ των δύο βασικών εταίρων / μετόχων.
Σημείωση : Λαμβάνεται υπόψη η ισχύουσα
μετοχική σύνθεση.

0

Μεταπτυχιακός
τίτλος σπουδών

10

Πτυχίο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης

7

Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση

5

Χαμηλότερο
επίπεδο
εκπαίδευσης

0

50%

Μερικό Αποτέλεσμα 1ης Ομάδας
42
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

1

2

Περιγραφή επενδυτικού σχεδίου

Καινοτομικός χαρακτήρας
Επενδυτικού σχεδίου

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Εξετάζεται η πληρότητα, η σαφήνεια
και η ρεαλιστικότητα της περιγραφής
του επενδυτικού σχεδίου στην οποία
θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’
ελάχιστον
ο σκοπός του Επενδυτικού Σχεδίου, τα
Παραγόμενα /ες Προϊόντα /
Υπηρεσίες, Τεκμηρίωση για τα
αναμενόμενα αποτελέσματα του
επενδυτικού σχεδίου, κλπ.

Αξιολογείται το κατά πόσο το
επενδυτικό σχέδιο έχει καινοτομικό
χαρακτήρα και αν η επένδυση θα
οδηγήσει σε νέα προϊόντα /
υπηρεσίες, είτε νέα ή ουσιωδώς
διαφοροποιημένη μέθοδο
παραγωγής.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ

Πολύ καλή

10

Καλή

7

Μέτρια

5

Ανεπαρκής

0 (η πρόταση
απορρίπτεται)

Ανάπτυξη νέων
προϊόντων ή
/και
υπηρεσιών για
την αγορά

10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

75%

Ανάπτυξη νέων
ή ουσιωδώς
βελτιωμένων
μεθόδων
παραγωγής σε
σχέση με αυτές
της αγοράς

25%

7
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ

Δεν υφίσταται
καινοτομικός
χαρακτήρας

2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Μερικό Αποτέλεσμα 2ης Ομάδας
Για την θετική αξιολόγηση της δεύτερης ομάδας κριτηρίων το κριτήριο 1 δεν θα πρέπει να λάβει την τιμή μηδέν «0». Σε περίπτωση που λάβει την
τιμή «μηδέν» η πρόταση βαθμολογείται αρνητικά στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης.

Γ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

1

Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ

Βαθμολογείται η τεκμηρίωση της
αναγκαιότητας και η
συμπληρωματικότητα των
προβλεπόμενων δαπανών. Εξετάζεται
η ρεαλιστικότητα και η τεκμηρίωση
αυτών με βάση τους στόχους της
επιχείρησης.

Πολύ καλή

10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

40%
Καλή
Μέτρια

7
5
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Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020
Γ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Εξετάζεται η δυνατότητα οικονομικής
συμμετοχής στο έργο σε σύγκριση με
το ύψος των διαθεσίμων του φορέα
της επένδυσης Εξετάζεται η σχέση
μεταξύ των Διαθεσίμων Κεφαλαίων
(ΔΚ) και της Ίδιας Συμμετοχής (ΙΣ) στο
Επενδυτικό Σχέδιο.
2

Επάρκεια ιδιωτικών πόρων για τη
χρηματοδότηση της επένδυσης

Η απόδειξη των Διαθεσίμων
Κεφαλαίων για την κάλυψη της ίδιας
συμμετοχής (ΙΣ) μπορεί να γίνει με
τους κάτωθι τρόπους :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ

Ανεπαρκής

0 (η πρόταση
απορρίπτεται)

ΔΚ≥ ΙΣ

10

75%≤ ΔΚ/ΙΣ
<100%

8

50%≤ ΔΚ/ΙΣ
<75%

6

20%≤ ΔΚ/ΙΣ
<50%

4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

40%

α. εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια
β. εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο
δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση
δανείου) από Τράπεζα

ΔΚ< 20% ΙΣ

0

γ. με συνδυασμό του α και β

3

Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα στο κατά
πόσο είναι εφικτό το χρονοδιάγραμμα
Εφικτό
της υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου.

10

20%
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Γ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οριακά εφικτό

Μη εφικτό /
ανεπαρκής
τεκμηρίωση

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

5

0 (η πρόταση
απορρίπτεται)

Μερικό Αποτέλεσμα 3ης Ομάδας
Για την θετική αξιολόγηση της τρίτης ομάδας κριτηρίων τα κριτήρια 1 και 3 δεν θα πρέπει να λάβουν την τιμή μηδέν «0». Σε περίπτωση που ένα
από τα δύο κριτήρια λάβουν την τιμή «μηδέν» η πρόταση βαθμολογείται αρνητικά στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης.
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

Μερικό Αποτέλεσμα 1ης Ομάδας

40%

Μερικό Αποτέλεσμα 2ης Ομάδας

30%

Μερικό Αποτέλεσμα 3ης Ομάδας

30%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ X 10)

Για την θετική αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται ελάχιστο συνολική βαθμολογία = 30 βαθμοί.
*Η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο είναι 100 βαθμοί και προκύπτει από τον παρακάτω τύπο :
Σ = {(Α x 40%) + (B x 30%) + (Γ x 30%)} x 10
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : 3.a.ΟΧΕ.1 «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής
παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης»
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε τρία στάδια

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ - Έλεγχος πληρότητας της πρότασης (“On / Off”)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Εξετάζεται η τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης σύμφωνα με
τα κάτωθι :

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ON/OFF)

1.

για την υποβολή της πρότασης ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη
διαδικασία και τα τυποποιημένα έντυπα είναι πλήρως
συμπληρωμένα.

2.

ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων που τίθενται
στην πρόσκληση,

3.

το σύνολο των δικαιολογητικών του Παραρτήματος VIII καθώς και
όλα τα αναγραφόμενα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση

4.

τα δηλούμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Απαιτείται η θετική αξιολόγηση «ΝΑΙ» .
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ - Έλεγχος επιλεξιμότητας της πρότασης (“On / Off”)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΣ

1

Δικαιούχος που εμπίπτει στην Πρόσκληση

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει
στις κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται
στην πρόσκληση

ΝΑΙ/ΟΧΙ

2

Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου
επιλεξιμότητας ΠΠ και Πρόσκλησης

Εξετάζεται αν η πρόταση όπως προτείνεται, υλοποιείται
εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της ΠΠ 2014-2020 και
όπως ορίζεται στην Πρόσκληση

ΝΑΙ/ΟΧΙ

3

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)

Βεβαιώνεται με τυποποιημένη δήλωση υπογεγραμμένη από
τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου, το οποίο
περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

4

Πράξη η οποία εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους,
Εξετάζεται αν η πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους,
τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς
τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και
στόχους ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις
στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκληση
της πρόσκλησης

ΝΑΙ/ΟΧΙ

5

Μη επικάλυψη των χορηγούμενων
χρηματοδοτήσεων

Εξετάζεται αν η πρόταση όπως προτείνεται, ή μέρος αυτής
καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν ενταχθεί
– χρηματοδοτηθεί από άλλο πρόγραμμα που
χρηματοδοτείται από Εθνικούς ή Κοινοτικούς Πόρους.
Βεβαιώνεται με τυποποιημένη δήλωση υπογεγραμμένη από
τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου, το οποίο
περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

6

Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Καν. (ΕΕ)
1407/2013

Εξετάζεται αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Καν. (ΕΕ)
1407/2013

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

7

Η πρόταση κρίνεται ως παραδεκτή με βάση τα
αναγραφόμενα στην πρόσκληση υποβολής
προτάσεων

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Εξετάζεται η τήρηση όλων των προϋποθέσεων της
πρόσκλησης στην αίτηση χρηματοδότησης

Απαιτείται η θετική απάντηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια

Συνολικό αποτέλεσμα

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ
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ΣΤΑΔΙΟ Γ΄ - Αξιολόγηση της πρότασης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΚΛΕΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 40%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

1

2

Ρυθμός Μεταβολής
Μεταβολή Κύκλου Εργασιών
(ΜΚΕ) τελευταίας διετίας

Κέρδη/κύκλος εργασιών

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Αξιολογείται ο ρυθμός μεταβολής του κύκλου
εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας
διετίας με έτος βάσης το πρώτο έτος
αναφοράς (έτη 2019,2018)

Αξιολογείται το σύνολο των αποτελεσμάτων
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε σχέση
με το σύνολο του κύκλου εργασιών της
τελευταίας διετίας και αποτελεί ποιοτικό

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΣ

ΡΜΚΕ≥ 15%

10

10%≤ ΡΜΚΕ <15%

8

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

50%
0%≤ ΡΜΚΕ <10%

6

-10%≤ΡΜΚΕ <0%

4

ΡΜΚΕ < -10%

0

Σημαντικά θετικά
αποτελέσματα

10

50%

MΚ ≥ 10%
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 40%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

δείκτη σχετικά με την κερδοφορία της
επιχείρησης, κατ’ επέκταση και τη βιωσιμότητά
της (έτη 2019,2018)

Θετικά
αποτελέσματα

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

8

1% ≤ MΚ < 10%

Τύπος υπολογισμού :

Σταθερά
αποτελέσματα

ΜΚ=

5

-10% ≤ MΚ < 1%

Μείωση
αποτελεσμάτων

0

MΚ< -10%

Μερικό Αποτέλεσμα 1ης Ομάδας

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

1

Περιγραφή επενδυτικού σχεδίου

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Εξετάζεται η πληρότητα, η σαφήνεια
και η ρεαλιστικότητα της περιγραφής
του επενδυτικού σχεδίου στην οποία
θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’
ελάχιστον
ο σκοπός του Επενδυτικού Σχεδίου, τα
Παραγόμενα /ες Προϊόντα /

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ

Πολύ καλή

10

Καλή

7

Μέτρια

5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

75%
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Υπηρεσίες, Τεκμηρίωση για τα
αναμενόμενα αποτελέσματα του
επενδυτικού σχεδίου, κλπ.

2

Καινοτομικός χαρακτήρας
Επενδυτικού σχεδίου

Αξιολογείται το κατά πόσο το
επενδυτικό σχέδιο έχει καινοτομικό
χαρακτήρα και αν η επένδυση θα
οδηγήσει σε νέα προϊόντα /
υπηρεσίες, είτε νέα ή ουσιωδώς
διαφοροποιημένη μέθοδο
παραγωγής.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ

Ανεπαρκής

0 (η πρόταση
απορρίπτεται)

Ανάπτυξη νέων
προϊόντων ή
/και
υπηρεσιών για
την αγορά

10

Ανάπτυξη νέων
προϊόντων ή
/και
υπηρεσιών για
την επιχείρηση

6

Ανάπτυξη νέων
ή ουσιωδώς
βελτιωμένων
μεθόδων
παραγωγής

4

Δεν υφίσταται
καινοτομικός
χαρακτήρας

2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

25%

Μερικό Αποτέλεσμα 2ης Ομάδας
Για την θετική αξιολόγηση της δεύτερης ομάδας κριτηρίων το κριτήριο 1 δεν θα πρέπει να λάβει την τιμή μηδέν «0». Σε περίπτωση που λάβει την
τιμή «μηδέν» η πρόταση βαθμολογείται αρνητικά στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης.
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Γ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

1

Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Βαθμολογείται η τεκμηρίωση της
αναγκαιότητας και η
συμπληρωματικότητα των
προβλεπόμενων δαπανών. Εξετάζεται
η ρεαλιστικότητα και η τεκμηρίωση
αυτών με βάση τους στόχους της
επιχείρησης.

Εξετάζεται η δυνατότητα οικονομικής
συμμετοχής στο έργο σε σύγκριση με
το ύψος των διαθεσίμων του φορέα
της επένδυσης. Εξετάζεται η σχέση
μεταξύ των Διαθεσίμων Κεφαλαίων
(ΔΚ) και της Ίδιας Συμμετοχής (ΙΣ) στο
Επενδυτικό Σχέδιο.
2

Επάρκεια ιδιωτικών πόρων για τη
χρηματοδότηση της επένδυσης

Η απόδειξη των Διαθεσίμων
Κεφαλαίων για την κάλυψη της ίδιας
συμμετοχής (ΙΣ) μπορεί να γίνει με
τους κάτωθι τρόπους :
α. εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ

Πολύ καλή

10

Καλή

7

Μέτρια

5

Ανεπαρκής

0 (η πρόταση
απορρίπτεται)

ΔΚ≥ ΙΣ

10

75%≤ ΔΚ/ΙΣ
<100%

8

50%≤ ΔΚ/ΙΣ
<75%

6

20%≤ ΔΚ/ΙΣ
<50%

4

ΔΚ< 20% ΙΣ

0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

40%

40%

β. εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο
δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση
δανείου) από Τράπεζα
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Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020
Γ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

γ. με συνδυασμό του α και β

Εφικτό

3

Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα στο κατά
πόσο είναι εφικτό το χρονοδιάγραμμα
Οριακά εφικτό
της υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου.

Μη εφικτό /
ανεπαρκής
τεκμηρίωση

10

5

20%

0 (η πρόταση
απορρίπτεται)

Μερικό Αποτέλεσμα 3ης Ομάδας
Για την θετική αξιολόγηση της τρίτης ομάδας κριτηρίων τα κριτήρια 1 και 3 δεν θα πρέπει να λάβουν την τιμή μηδέν «0». Σε περίπτωση που ένα
από τα δύο κριτήρια λάβουν την τιμή «μηδέν» η πρόταση βαθμολογείται αρνητικά στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Β : ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ B : ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 40%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Επαγγελματική
εμπειρία συναφής
Αξιολογείται η εμπειρία ενός εκ των δύο (2)
μεγαλύτερων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων με τον / τους ΚΑΔ
της επένδυσης ≥ 10
/ μετόχων της επιχείρησης.
ετών
Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή
μονοπρόσωπης εταιρείας λαμβάνονται υπόψη
τα στοιχεία του επιχειρηματία ή του
μοναδικού εταίρου αντίστοιχα.

1

Εμπειρία εταίρου / εταίρων/
μετόχων της επιχείρησης

Στην περίπτωση που στους βασικούς μετόχους
συμπεριλαμβάνεται νομικό πρόσωπο και
επιλεγεί για την τεκμηρίωση του παρόντος
κριτηρίου, αξιολογείται η εμπειρία (συνάφεια
και έτη δραστηριότητας) αυτού.
Σημειώσεις :
3.

Λαμβάνεται υπόψη η ισχύουσα
μετοχική σύνθεση.

4.

Το χρονικό διάστημα της εμπειρίας
λογίζεται έως την ημερομηνία
υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10

Γενική
επαγγελματική
εμπειρία ≥ 10 ετών

7

Επαγγελματική
εμπειρία συναφής
με τον / τους ΚΑΔ
της επένδυσης ≥ 5
και < 10 ετών

8

Γενική
επαγγελματική
εμπειρία ≥ 5 και <
10 ετών

5

Επαγγελματική
εμπειρία συναφής
με τον / τους ΚΑΔ
της επένδυσης < 5
ετών

6

Γενική
επαγγελματική

3

50%
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ B : ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 40%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

εμπειρία < 5 ετών
Μηδενική
επαγγελματική
εμπειρία

Εξετάζεται και βαθμολογείται το επίπεδο
εκπαίδευσης ενός εκ των δύο (2) μεγαλύτερων
σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων/μετόχων της
επιχείρησης.

2

Επίπεδο εκπαίδευσης

Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή
μονοπρόσωπης εταιρείας λαμβάνονται υπόψη
τα στοιχεία του επιχειρηματία ή του
μοναδικού εταίρου αντίστοιχα
Στην περίπτωση που στους βασικούς μετόχους
συμπεριλαμβάνεται νομικό πρόσωπο και
επιλεγεί για την τεκμηρίωση του παρόντος
κριτηρίου, αξιολογείται ο τίτλος σπουδών ενός
εκ των δύο βασικών εταίρων / μετόχων.
Σημείωση : Λαμβάνεται υπόψη η ισχύουσα
μετοχική σύνθεση.

0

Μεταπτυχιακός
τίτλος σπουδών

10

Πτυχίο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης

7

Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση

5

Χαμηλότερο
επίπεδο
εκπαίδευσης

0

50%

Μερικό Αποτέλεσμα 1ης Ομάδας
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

1

2

Περιγραφή επενδυτικού σχεδίου

Καινοτομικός χαρακτήρας
Επενδυτικού σχεδίου

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Εξετάζεται η πληρότητα, η σαφήνεια
και η ρεαλιστικότητα της περιγραφής
του επενδυτικού σχεδίου στην οποία
θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’
ελάχιστον
ο σκοπός του Επενδυτικού Σχεδίου, τα
Παραγόμενα /ες Προϊόντα /
Υπηρεσίες, Τεκμηρίωση για τα
αναμενόμενα αποτελέσματα του
επενδυτικού σχεδίου, κλπ.

Αξιολογείται το κατά πόσο το
επενδυτικό σχέδιο έχει καινοτομικό
χαρακτήρα και αν η επένδυση θα
οδηγήσει σε νέα προϊόντα /
υπηρεσίες, είτε νέα ή ουσιωδώς
διαφοροποιημένη μέθοδο
παραγωγής.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ

Πολύ καλή

10

Καλή

7

Μέτρια

5

Ανεπαρκής

0 (η πρόταση
απορρίπτεται)

Ανάπτυξη νέων
προϊόντων ή
/και
υπηρεσιών για
την αγορά

10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

75%

Ανάπτυξη νέων
ή ουσιωδώς
βελτιωμένων
μεθόδων
παραγωγής σε
σχέση με αυτές
της αγοράς

25%

7
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Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ

Δεν υφίσταται
καινοτομικός
χαρακτήρας

2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Μερικό Αποτέλεσμα 2ης Ομάδας
Για την θετική αξιολόγηση της δεύτερης ομάδας κριτηρίων το κριτήριο 1 δεν θα πρέπει να λάβει την τιμή μηδέν «0». Σε περίπτωση που λάβει την
τιμή «μηδέν» η πρόταση βαθμολογείται αρνητικά στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης.

Γ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

1

Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ

Βαθμολογείται η τεκμηρίωση της
αναγκαιότητας και η
συμπληρωματικότητα των
προβλεπόμενων δαπανών. Εξετάζεται
η ρεαλιστικότητα και η τεκμηρίωση
αυτών με βάση τους στόχους της
επιχείρησης.

Πολύ καλή

10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

40%
Καλή
Μέτρια

7
5
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Γ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Εξετάζεται η δυνατότητα οικονομικής
συμμετοχής στο έργο σε σύγκριση με
το ύψος των διαθεσίμων του φορέα
της επένδυσης Εξετάζεται η σχέση
μεταξύ των Διαθεσίμων Κεφαλαίων
(ΔΚ) και της Ίδιας Συμμετοχής (ΙΣ) στο
Επενδυτικό Σχέδιο.
2

Επάρκεια ιδιωτικών πόρων για τη
χρηματοδότηση της επένδυσης

Η απόδειξη των Διαθεσίμων
Κεφαλαίων για την κάλυψη της ίδιας
συμμετοχής (ΙΣ) μπορεί να γίνει με
τους κάτωθι τρόπους :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ

Ανεπαρκής

0 (η πρόταση
απορρίπτεται)

ΔΚ≥ ΙΣ

10

75%≤ ΔΚ/ΙΣ
<100%

8

50%≤ ΔΚ/ΙΣ
<75%

6

20%≤ ΔΚ/ΙΣ
<50%

4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

40%

α. εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια
β. εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο
δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση
δανείου) από Τράπεζα

ΔΚ< 20% ΙΣ

0

γ. με συνδυασμό του α και β

3

Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα στο κατά
πόσο είναι εφικτό το χρονοδιάγραμμα
Εφικτό
της υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου.

10

20%
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Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020
Γ. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 30%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οριακά εφικτό

Μη εφικτό /
ανεπαρκής
τεκμηρίωση

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

5

0 (η πρόταση
απορρίπτεται)

Μερικό Αποτέλεσμα 3ης Ομάδας
Για την θετική αξιολόγηση της τρίτης ομάδας κριτηρίων τα κριτήρια 1 και 3 δεν θα πρέπει να λάβουν την τιμή μηδέν «0». Σε περίπτωση που ένα
από τα δύο κριτήρια λάβουν την τιμή «μηδέν» η πρόταση βαθμολογείται αρνητικά στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης.
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

Μερικό Αποτέλεσμα 1ης Ομάδας

40%

Μερικό Αποτέλεσμα 2ης Ομάδας

30%

Μερικό Αποτέλεσμα 3ης Ομάδας

30%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ X 10)

Για την θετική αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται ελάχιστη συνολική βαθμολογία = 30 βαθμοί.
*Η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο είναι 100 βαθμοί και προκύπτει από τον παρακάτω τύπο :
Σ = {(Α x 40%) + (B x 30%) + (Γ x 30%)} x 10
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : 8.iii.1 : Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε τρία στάδια

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας πρότασης
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Εξετάζεται αν, για την υποβολή της
πρότασης, ακολουθήθηκε η
προβλεπόμενη διαδικασία, αν τα
τυποποιημένα έντυπα είναι
συμπληρωμένα και έχουν επισυναφθεί
όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στη σχετική
πρόσκληση

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια,

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ναι/όχι

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΝΑΙ/ΟΧΙ
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Έλεγχος επιλεξιμότητας πρότασης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Β.1

Ιδιότητα ανέργου κατά την υποβολή του
Επιχειρηματικού Σχεδίου

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Εξετάζεται αν π δυνητικός δικαιούχος είναι άνεργος,
με κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή σχετική
βεβαίωση κατά την υποβολή του Επιχειρηματικού
Σχεδίου

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΛΟΓΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ναι/όχι

Εξετάζεται αν οι δηλούμενοι ΚΑΔ του
Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι επιλέξιμοι στη δράση

Β.2

Επιλεξιμότητα ΚΑΔ

ναι/όχι
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Β.3

Β.4

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΛΟΓΙΑ

Εκπλήρωση εισοδηματικών κριτηρίων

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος εμπίπτει στα
εισοδηματικά κριτήρια της δράσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην Πρόσκληση

ναι/όχι

Μη ένταξη σε άλλα
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Μη ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία /
επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη
εταιρεία, από την 1/1/2015 μέχρι και την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης,
πλην προγραμμάτων κατάρτισης (σε επίπεδο
φυσικού προσώπου). Εφόσον το επιχειρηματικό
σχέδιο ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη
δήλωση ότι από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης μέχρι και την ημερομηνία
ένταξής τους δεν έχουν ενταχθεί σε άλλα
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ή/και
έγγραφη παραίτησή τους από αίτηση
χρηματοδότησης από άλλα συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα, εάν αυτή βρίσκεται σε φάση
αξιολόγησης.

ναι/όχι

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

65

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΛΟΓΙΑ

Μη συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις

Μη συμμετοχή με την ιδιότητα του εταίρου / μετόχου
σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής
μορφής από την 1/1/2019 και καθ’ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Διευκρινίζεται ότι η κατοχή μετοχών εταιρειών
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ή σε
Χρηματιστήρια της αλλοδαπής, για επενδυτικούς
σκοπούς, δεν εμπίπτει στο συγκεκριμένο
περιορισμό.

ναι/όχι

Β.6

Μη ιδιότητα ατομικού επιχειρηματία

Μη ιδιότητα ατομικού επιχειρηματία κατά την
υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μη
διακοπή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας
(ως ατομικός επιχειρηματίας) από την 1/1/2020 και
μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης.

ναι/όχι

Β.7

Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου
επιλεξιμότητας ΠΠ και Πρόσκλησης

Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της
προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης
εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του
προγράμματος και όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

Β.8

Τήρηση των οριζομένων σχετικά με το
χαρακτήρα κινήτρου

Βεβαιώνεται η μη έναρξη εργασιών πριν την γραπτή
υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης με
τυποποιημένη δήλωση υπογεγραμμένη από τον
Δικαιούχο

ναι/όχι

Β.5

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Β.9

Πράξη η οποία εμπίπτει στους
Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές
Εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει στο θεματικό
Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ στόχο/ επενδυτική προτεραιότητα/ ειδικό στόχο/
και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις της δράσεις της πρόσκλησης
πρόσκλησης

Τήρηση των εθνικών και ενωσιακών
κανόνων για τη δημοσιότητα, την
Β.10 πληροφόρηση και τη διάχυση των
αποτελεσμάτων

Β.11

Τήρηση των εθνικών και ενωσιακών
κανόνων που αφορούν κρατικές
ενισχύσεις

Τήρηση των κατευθυντηρίων αρχών που
προβλέπονται από τους Κανονισμούς
που αφορούν στην προώθηση της
Β.12
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών
και της μη διάκρισης και της
προσβασιμότητας για ΑμεΑ
Β.13

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Η πρόταση κρίνεται ως παραδεκτή με
βάση τα αναγραφόμενα στην
πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΛΟΓΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ναι/όχι

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει
σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως προς την
τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων περί
δημοσιότητας και πληροφόρησης

ναι/όχι

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει
τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες που αφορούν
τις κρατικές ενισχύσεις κατά το στάδιο της
προκήρυξης, της απόφασης ένταξης και πιθανών
τροποποιήσεων αυτής

ναι/όχι

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει
τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και να λάβει τα
απαιτούμενα μέτρα.

ναι/όχι

Εξετάζεται η τήρηση όλων των προϋποθέσεων της
πρόσκλησης στην αίτηση χρηματοδότησης

ναι/όχι
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα
παραπάνω κριτήρια,

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΛΟΓΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
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ΣΤΑΔΙΟ Γ΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων

A. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ : 35%)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑ

Εξετάζεται το ατομικό εισόδημα του δυνητικού
δικαιούχου στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες
δεν υποβάλλουν κοινή Φορολογική Δήλωση με
άλλους.
 6.000 < ατομικό εισόδημα ≤ 24.000 :

Α.1

2

Ατομικό
Εισόδημα 2

Σημειώνεται ότι ως κριτήριο αποκλεισμού (on/off)
Η βαθμολογία του κριτηρίου θα
λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέσος όρος του
υπολογίζεται από τον τύπο ((24.000 – Χ
εισοδήματος επιβολής εισφοράς (όπως
)/18.000) * 10
απεικονίζεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης
Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου /
Όπου Χ = μέσος όρος του ατομικού
Εκκαθαριστικού) για τα φορολογικά έτη 2019,
εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα
2018, 2017, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει φορολογικά έτη 2019, 2018, 2017
τις 24.000€
 ατομικό εισόδημα ≤ 6.000 : 10 βαθμοί

100%

Διευκρινίζεται ότι τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας που λαμβάνουν οι δυνητικοί δικαιούχοι ή μέλη των οικογενειών τους εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται στο συγκεκριμένο εισοδηματικό κριτήριο
βαθμολόγησης, στην περίπτωση που ατά έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο εισόδημα επιβολής εισφοράς
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A. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ : 35%)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Εξετάζεται το οικογενειακό εισόδημα του
δυνητικού δικαιούχου στην περίπτωση που οι
συμμετέχοντες υποβάλλουν κοινή Φορολογική
Δήλωση με άλλους.

Α.1

3

Οικογενειακό
εισόδημα3

Σημειώνεται ότι ως κριτήριο αποκλεισμού (on/off)
λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέσος όρος του
εισοδήματος επιβολής εισφοράς (όπως
απεικονίζεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης
Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου /
Εκκαθαριστικού) για τα φορολογικά έτη 2020,
2019, 2018, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει
τις 35.000€

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑ

 15.000 < οικογενειακό εισόδημα ≤
35.000 :
Η βαθμολογία του κριτηρίου θα
υπολογίζεται από τον τύπο ((35.000 – Χ
)/20.000) * 10
Όπου Χ = μέσος όρος του οικογενειακού
εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα
φορολογικά έτη 2020, 2019, 2018

100%

 οικογενειακό εισόδημα ≤ 15.000 : 10
βαθμοί

Διευκρινίζεται ότι το μέσο εισόδημα επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2020,2019, 2018 των δυνητικών δικαιούχων με την ιδιότητα της μονογονεϊκής οικογένειας, θα εμπίπτει στην
κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος. Επίσης διευκρινίζεται ότι για τη συμπερίληψη ή όχι του αιτούντος στην κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος, θα λαμβάνεται υπόψη η
οικογενειακή κατάσταση όπως προκύπτει από το τελευταίο διαθέσιμο φορολογικό έντυπο (Ε1 του 2020) και όχι η ισχύουσα οικογενειακή κατάσταση κατά την περίοδο της ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Επιπλέον για τον υπολογισμό του μέσου όρου εισοδήματος, σε περίπτωση που υπάρχει αλλαγή οικογενειακής κατάστασης εντός των φορολογικών
ετών 2018,2019 και 2020 και αυτή απεικονίζεται αναλόγως στα αντίστοιχα φορολογικά έντυπα, τότε το μοναδικό κριτήριο κατάταξης στο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα θα αποτελεί το
πλέον πρόσφατο φορολογικό έντυπο (Ε1 του 2020) και για τα φορολογικά έτη 2018 και 2019 θα συμπληρώνονται τα αντίστοιχα ποσά, ανάλογα με την απεικονιζόμενη στα συγκεκριμένα
φορολογικά έντυπα οικογενειακή κατάσταση. Διευκρινίζεται ότι τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας που λαμβάνουν οι δυνητικοί δικαιούχοι ή μέλη των οικογενειών τους εξαιρούνται
και δεν προσμετρώνται στο συγκεκριμένο εισοδηματικό κριτήριο βαθμολόγησης, στην περίπτωση που ατά έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο εισόδημα επιβολής εισφοράς
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Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ : 30%)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Β.1

Β.2

Β.3

Σαφήνεια και
πληρότητα
Επιχειρηματικο
ύ Σχεδίου

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Παρουσίαση του Επιχειρηματικού Σχεδίου –
Παραγόμενα προϊόντα / υπηρεσίες – Αγορά
στόχος. Εξετάζεται και αξιολογείται η σαφήνεια
και πληρότητα της περιγραφής του
επιχειρηματικού σχεδίου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ


Πολύ καλή : 8 έως 10 βαθμοί



Καλή : 5 έως 7 βαθμοί



Ανεπαρκής : 0 έως 4 βαθμοί

Καινοτόμο προϊόν /
υπηρεσία για την
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Ο κύριος ΚΑΔ της
περιγραφόμενης
επένδυσης και το
Συσχέτιση με την
Εξετάζεται κατά πόσο το περιγραφόμενο
ΕΣ ανήκουν στους
Περιφερειακή
επιχειρηματικό σχέδιο ανήκει τους τομείς που
τομείς που
Στρατηγική
έχουν αναδειχθεί μέσα από τη Στρατηγική Έξυπνης αναδείχθηκαν από
Έξυπνης
Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
την ΠΣΕΕ της
Εξειδίκευσης
Περιφέρειας
Πελοποννήσου
Ύπαρξη
καινοτομίας

Εξετάζεται κατά πόσο το περιγραφόμενη προϊόν /
υπηρεσία είναι καινοτόμο για την Περιφέρεια
Πελοποννήσου

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑ

60%

ΝΑΙ : 10 βαθμοί
ΟΧΙ : 0 βαθμοί

20%

ΝΑΙ : 10 βαθμοί
ΟΧΙ : 0 βαθμοί

20%
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Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ : 35%)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Γ.1

Γ.2

Διάρκεια
Ανεργίας

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Εξετάζεται η χρονική διάρκεια ανεργίας. Ανεργία
μεγαλύτερη/ ίση του ενός (1) έτους πριμοδοτείται
με 10 βαθμούς, ενώ ανεργία μικρότερη του ενός
(1) βαθμολογείται αναλογικά με το χρόνο
ανεργίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ



ΣΤΑΘΜΙΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑ

Ανεργία ≥ 1 έτος : 10 βαθμοί


Ανεργία < 1 έτος : (Χ/12) * 10 βαθμοί
Επισημαίνεται ότι στον υπολογισμό του
Όπου Χ : μήνες ανεργίας
διαστήματος ανεργίας, ως καταληκτική
ημερομηνία υπολογισμού του, λαμβάνεται υπόψη
η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης.
Πτυχίο ΑΕΙ : 10 βαθμοί
Συσχέτιση
Πτυχίο ΤΕΙ : 7 βαθμοί
Εξετάζεται αν ο δυνητικός δικαιούχος έχει
επιχειρηματική
Ύπαρξη Ναι
Λοιποί αναγνωρισμένοι
αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που σχετίζεται με
ς
συσχέτι
τίτλοι (ΙΕΚ, ΤΕΕ, κλπ) : 4
την επιχειρηματική δραστηριότητα και τον κύριο
δραστηριότητα
σης
βαθμοί
ΚΑΔ της επιχειρήσεις που δηλώνει στο
ς με τίτλο
Επιχειρηματικό του σχέδιο
Όχι
0 βαθμοί
σπουδών

70%

30%

Όλες οι προτάσεις που βάσει των παραπάνω κριτηρίων και συντελεστών συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία από πενήντα (50,0) και άνω, είναι κατ’
αρχήν επιλέξιμες μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
Βαθμολογία κριτηρίων σε κλίμακα 100 βαθμών :

Βαθμολογία κριτηρίου Α = Α.1 * 10

Βαθμολογία κριτηρίου Β = {(Β1* 60%) + (Β2 * 20%) + (Β3* 20%)} * 10

Βαθμολογία κριτηρίου Γ = {(Γ1* 70%) + (Γ2 * 30%) }* 10
Συνολική Βαθμολογία = Βαθμολογία κριτηρίου Α* 35% + Βαθμολογία κριτηρίου Β* 30% + Βαθμολογία κριτηρίου Γ*35%
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : 9.i.ΟΧΕ : Κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής/επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων ευπαθών ομάδων μέσω
πρακτικής άσκησης σε δυναμικούς τομείς της περιοχής παρέμβασης

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση
 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση
 Το Τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο
ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Δικαιούχος που εμπίπτει στην
Πρόσκληση

1

2

3

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Έλεγχος πληρότητας και
επιλεξιμότητας
πρότασης

Αρμοδιότητα δικαιούχου για
υλοποίηση πράξης

Τυπική πληρότητα της
υποβαλλόμενης πρότασης:

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την
πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών
δικαιούχων που ορίζονται στην Πρόσκληση.
Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την
πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του
έργου. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία
τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις,
καταστατικά φορέων κλπ) που υποβάλλονται
συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και
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 έγγραφα,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

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

Χωροθέτηση της δράσης

5

Περίοδος υλοποίησης εντός
περιόδου επιλεξιμότητας ΠΠ και
Πρόσκλησης

6

Μη περαίωση φυσικού
αντικειμένου

7

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Πρόσκληση και ειδικότερα:
Αίτηση χρηματοδότησης πράξης υπογεγραμμένη
από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.
Τεχνικό
Δελτίο
Πράξης
(ΤΔΠ)
πλήρως
συμπληρωμένο.
Λοιπά στοιχεία, όπως μελέτες, εγκρίσεις,
διοικητικές πράξεις, κλπ. σύμφωνα με τα

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

οριζόμενα στην Πρόσκληση.
Εξετάζεται αν εξασφαλίζεται η ισόρροπη κάλυψη
όλης της περιοχής παρέμβασης (ΟΧΕ Μάνης) και
σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια της Πρόσκλησης
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
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
περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα
σε υποδομή ή παραγωγική
επένδυσης σε υποδομή η οποία έπαυσε εντός
πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο
επένδυση η οποία έπαυσε ή
δικαιούχο (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν.
μετεγκαταστάθηκε εκτός της
1303/2013) (περιλαμβάνεται στην αίτηση
περιοχής του Προγράμματος
εντός πέντε ετών από την τελική χρηματοδότησης, όπως ενσωματώθηκε στο ΤΔΠ).

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

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός Το συγκεκριμένο κριτήριο εφαρμόζεται, εφ’ όσον
γίνει
χρήση
της
συμπληρωματικής
της προθεσμίας που οριζόταν
(διασταυρούμενης)
χρηματοδότησης
ΕΤΠΑ/ΕΚΤ
στους κανόνες περί κρατικών
[άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3
ενισχύσεων (σύμφωνα με το
της ΥΑ 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)
5968/31-12-2018)].

8

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

9

Μη επικάλυψη των
χορηγουμένων
χρηματοδοτήσεων

10

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.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ ή Δεν
εφαρμόζεται

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ στα κριτήρια 1-10, εκτός από τα κριτήρια 7 και 10, όπου είναι επαρκές και το "δεν εφαρμόζεται".
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων

ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Πληρότητα και
σαφήνεια του
φυσικού
αντικειμένου της
πρότασης

1

1Η ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:
Πληρότητα και
σαφήνεια του
περιεχομένου της
πρότασης
2

3

Περιγραφή
κριτηρίου

Ρεαλιστικότητα του
προϋπολογισμού

Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος

Εξειδίκευση κριτηρίου
Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της
προτεινόμενης πράξης όσον αφορά:
α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της,
β) στη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, στις απαιτούμενες
ενέργειες για την υλοποίηση αυτών, στη χρονική αλληλουχία ενεργειών,
γ) στην αποτύπωση παραδοτέων πράξης και δεικτών εκροής
δ) στα μέτρα δημοσιότητας/επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την προτεινόμενη
πράξη).
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
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 και εντός των ορίων που προσδιορίζονται στις
εκάστοτε ισχύουσες σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΥΣΕΚΤ.
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:
α) το φυσικό αντικείμενο.
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κ.λπ.)
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης.
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.

Κατάσταση

Τιμή/
Βαθμολογία

Εκπλήρωση του
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση

ΟΧΙ

Εκπλήρωση του
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση

ΟΧΙ

Εκπλήρωση του
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση

ΌΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΝΑΙ
ΌΧΙ
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1

Περιγραφή κριτηρίου

Εξειδίκευση κριτηρίου

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.
Εξετάζεται αν: α) γίνεται σαφής αναφορά των σχετικών
κανόνων που πρέπει να τηρούνται και β) αν ο δικαιούχος
δεσμεύεται να τηρήσει τους εθνικούς και κοινοτικούς
κανόνες κατά το στάδιο της προκήρυξης, της σύμβασης και
πιθανών τροποποιήσεων αυτής.

Κατάσταση

Τιμή/
Βαθμολογία

Τηρείται το εθνικό και ενωσιακό
δίκαιο.

ΝΑΙ

ΔΕΝ τηρείται το εθνικό και ενωσιακό
δίκαιο.

ΟΧΙ

Η

2

2 ΟΜΑΔΑ
Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Τήρηση
ενισχύσεων και είναι συμβατή με το
θεσμικού πλαισίου
κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών
και ενσωμάτωση
ενισχύσεων.
οριζόντιων
Συμβατότητα της πράξης με τους Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών
πολιτικών
κανόνες του ανταγωνισμού και
των κρατικών ενισχύσεων

ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο
των κρατικών ενισχύσεων.

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

3

Αειφόρος ανάπτυξη.

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
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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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1

Η

3 ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ :
Σκοπιμότητα
πράξης

2

3

Περιγραφή
κριτηρίου

Εξειδίκευση κριτηρίου

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
αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί και του
ειδικού στόχου που έχει προσδιοριστεί. Ειδικότερα εξετάζονται:
α) Ο βαθμός τεκμηρίωσης της μεθοδολογίας επιλογής των αντικειμένων
κατάρτισης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στις σχετικές
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΥΣΕΚΤ
Αναγκαιότητα β) Ο βαθμός τεκμηρίωσης των ιδιαίτερων αναγκών των ωφελουμένων και του
υλοποίησης της τρόπου ικανοποίησης των σχετικών αναγκών,
πράξης
γ) Ο βαθμός τεκμηρίωσης της μεθοδολογίας διασύνδεσης των ωφελουμένων,
αναλόγως του προφίλ τους, με τα αντικείμενα κατάρτισης,
δ) Ο βαθμός τεκμηρίωσης και προσαρμογής του «μίγματος» (θεωρητική
κατάρτιση / πρακτική άσκηση) και της διάρκειας της κατάρτισης στο προφίλ
των ωφελούμενων και στο αντικείμενο της κατάρτισης
ε) Αν οι προτεινόμενες δράσεις είναι σαφείς, συνεκτικές, μεθοδολογικά
ορθές και εφικτές ως προς την υλοποίησή τους. Ενδεικτικά εξετάζονται για
κάθε δράση: βαθμός εξειδίκευσης, αναμενόμενα παραδοτέα, μεθοδολογία
υλοποίησης, διαδικασία πιστοποίησης.

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων
που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.
Αποτελεσματικ
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο της τιμής του δείκτη εκροής για
ότητα πράξης
την πράξη προς την τιμή του αντίστοιχου δείκτη εκροής της πρόσκλησης:
Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής Πρόσκλησης).

Αποδοτικότητα

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με

Κατάσταση

Τιμή

Μεγάλος βαθμός
τεκμηρίωσης της
αναγκαιότητας
υλοποίησης της πράξης.

Βαθμολογία

Στάθμισ
η

8-10
ΝΑΙ

Ικανοποιητικός βαθμός
τεκμηρίωσης της
αναγκαιότητας
υλοποίησης της πράξης.

ΔΕΝ τεκμηριώνεται
επαρκώς η
αναγκαιότητα
υλοποίησης της πράξης.

5-7
25,0%

ΌΧΙ

Πν≥1

10

1>Πν≥0,7

7-9

0,7>Πν≥0,5

ΝΑΙ

0,5>Πν

ΟΧΙ

Πi≥1,0

ΝΑΙ

20,0%
5-6

10

20,0%
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
Α/Α

ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή
κριτηρίου
Πράξης

4

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).

1,0>Πi≥0,7

7-9

0,7>Πi≥0,5

5-6

0,5>Πi

Εξετάζονται τα ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν
από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, τα οποία σχετίζονται με την
ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων.

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

5

6

Βαθμολογία

Κατάσταση

Μεγάλος βαθμός
αξιοποίησης της
πράξης.
Αξιοποίηση
αποτελεσμάτων

Τιμή

Εξειδίκευση κριτηρίου

Τεκμηρίωση της
σύνδεσης της
προτεινόμενης
πράξης σε
Εξετάζεται ο βαθμός σύνδεσης του σχεδίου δράσης με τις προοπτικές και τις
σχέση με τις
δυνατότητες απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης, βάσει του δυναμισμού
προοπτικές και των επαγγελμάτων στους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Μάνης και
τις δυνατότητες σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΕΙΕΑΔ ή και άλλων
απασχόλησης
έγκυρων πηγών πληροφόρησης.
στην
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Τεκμηρίωση της Αξιολογούνται τα προτεινόμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ως
σύνδεσης του
προς την εφικτότητά τους να οδηγήσουν σε πιστοποίηση από

Στάθμισ
η

ΟΧΙ
8-10
ΝΑΙ
5-7

10,0%

ΌΧΙ

Μεγάλος βαθμός
σύνδεσης.

8-10
ΝΑΙ

Ικανοποιητικός βαθμός
σύνδεσης.

5-7

ΔΕΝ υπάρχει σύνδεση.

ΟΧΙ

Μεγάλος βαθμός
σύνδεσης.

ΝΑΙ

8-10

10,0%

10,0%
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ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
Α/Α

ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή
κριτηρίου
περιεχομένου
των
προτεινομένων
ενεργειών με
τις ανάγκες των
δυνητικά
ωφελουμένων.

7

Συνέργεια και
συμπληρωματι
κότητα

Εξειδίκευση κριτηρίου
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων.

Κατάσταση
Ικανοποιητικός βαθμός
σύνδεσης.

ΔΕΝ υπάρχει σύνδεση.

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).

Τιμή

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.

Βαθμολογία

Στάθμισ
η

5-7

ΟΧΙ

8-10

ΝΑΙ

5,0%

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 εκτός από το
κριτήριο 7.

Κατάσταση
ΔΕΝ τεκμηριώνεται
επαρκώς η συνέργεια
και
συμπληρωματικότητα
της προτεινόμενης
πράξης με άλλες
πράξεις που είναι
ολοκληρωμένες ή σε
εξέλιξη.
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Τιμή

Βαθμολογία

Στάθμισ
η

ΌΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

100%

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

ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1

Η

4 ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:

Περιγραφή
κριτηρίου

Εξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των
Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών για την έναρξη υλοποίησής της με βάση την
των
ωριμότητα των υποέργων και κυρίως εκείνων που την επηρεάζουν
απαιτούμενων περισσότερο. Ειδικότερα, εξετάζονται: α) ο βαθμός ωριμότητας για την
ενεργειών
υλοποίηση των υποέργων και των επιμέρους ενεργειών της πράξης, β) η
ωρίμανσης της μεθοδολογία
επιλογής
ωφελουμένων
(μηχανισμός,
πράξης
δημοσιοποίηση/προσέλκυση, κριτήρια επιλογής), καθώς και η ετοιμότητα
άμεσης εφαρμογής της μεθοδολογίας αυτής μετά την ένταξη της πράξης, γ)
η μεθοδολογία επιλογής των κατάλληλων θέσεων πρακτικής άσκησης σε
συνάφεια με τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης, δ) η μεθοδολογία

Κατάσταση

Τιμή

Μεγάλος βαθμός
ωριμότητας της πράξης.

Βαθμολογία Στάθμιση

8-10
ΝΑΙ

Ικανοποιητικός βαθμός
ωριμότητας της πράξης.

ΔΕΝ τεκμηριώνεται
επαρκώς η ωριμότητα
της πράξης.

5-7
70,0%

ΌΧΙ
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παρακολούθησης των ωφελούμενων στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Ωριμότητα
πράξης

2

Βαθμός
προόδου
διοικητικών ή
άλλων
ενεργειών

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

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Μεγάλος βαθμός
προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών της
πράξης.
Ικανοποιητικός βαθμός
προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών της
πράξης.
ΔΕΝ τεκμηριώνεται
επαρκώς ο βαθμός
προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών της
πράξης.
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
4ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

8-10
ΝΑΙ
5-7

30,0%

ΌΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ
100%
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ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή
κριτηρίου

Εξειδίκευση κριτηρίου

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

1

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
διαδικασίες για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

ΟΧΙ

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.
Διοικητική,
Επιχειρησιακή
2. Επάρκεια στελέχωσης, ποσοτικά και ποιοτικά (επίπεδο εκπαίδευσης και
ικανότητα του
κατάρτισης στελεχών και επαγγελματική εμπειρία συναφής με τον ρόλο
Επιχειρησιακή
δυνητικού
τους στην πράξη).
και
δικαιούχου
3.
Επάρκεια Ομάδας Έργου και κατανομής αρμοδιοτήτων και εργασιών Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει επιχειρησιακή
Χρηματοοικονομ
ικανότητα για την υλοποίηση της
των μελών αυτής.
ική ικανότητα
προτεινόμενης πράξης.
4. Επάρκεια του Υπεύθυνου Έργου (γνώσεις, επίπεδο εκπαίδευσης /
δυνητικού
κατάρτισης, εμπειρία σχετική με την πράξη).
δικαιούχου
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.
Η

5 ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:

2

3

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

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

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

Α/Α

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Συντελεστής
Στάθμισης

Τιμή

Βαθμολογία

Συνολική
Βαθμολογία

Α

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ
ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

75%

0,0

0,0

Δ

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

25%

0,0

0,0

Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

0,0
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