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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παρών «Οδηγός Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηµατοδότησης ∆ράσεων/Έργων Συγχρηµατοδοτούµενων από το
Εθνικό Πρόγραµµα (ΕΠ) του Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταµείου Εσωτερικής
Ασφάλειας (ΤΕΑ) αποτελεί συµπληρωµατικό κείµενο στο Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης και Ελέγχου
Ταµείων ΤΑΜΕ, ΤΕΑ για τις διαδικασίες:
• ∆Ι_1: «Έκδοση πρόσκλησης για υποβολή αιτήµατος χρηµατοδότησης και
• ∆I_2:

«Επιλογή και έγκριση δράσεων/έργων»

της Λειτουργικής Περιοχής Ι: «Επιλογή και έγκριση ∆ράσεων/Έργων».
Με τον παρόντα οδηγό περιγράφονται κατευθύνσεις που προτείνεται να ακολουθήσουν η ΥΑ και οι
Εντεταλµένες Αρχές (ΕΑ) για την επεξεργασία και την τελική διαµόρφωση της µεθοδολογίας αξιολόγησης και
των κριτηρίων επιλογής που θα εφαρµόσουν στο πλαίσιο κάθε πρόσκλησης για την αξιολόγηση προτεινόµενων
δράσεων/έργων.
Σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι:
α) η διασφάλιση της εφαρµογής των διαδικασιών επιλογής και έγκρισης δράσεων/έργων ώστε να είναι απολύτως
σύµφωνες µε τις θεσµικές απαιτήσεις των ΤΑΜΕ και ΤΕΑ όπως προκύπτουν από τους σχετικούς Κανονισµούς
της ΕΕ και την εθνική νοµοθεσία.
β) η παροχή αναλυτικότερων οδηγιών και κατευθύνσεων στις εµπλεκόµενες στην αξιολόγηση δράσεων/έργων
ΕΑ για την υποστήριξη του έργου τους κατά την επιλογή δράσεων/έργων για συγχρηµατοδότηση στο
πλαίσιο του Εθνικού Προγράµµατος.
γ) η διασφάλιση της επιλογής των καλύτερων προτάσεων από άποψη ποιότητας και κόστους, που θα
ολοκληρωθούν εγκαίρως σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµά τους και θα έχουν τη µεγαλύτερη συνεισφορά
στους ειδικούς και εθνικούς στόχους καθώς και στα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα του Προγράµµατος, όπως
ορίζονται/περιγράφονται στην εκάστοτε Πρόσκληση.
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2.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΡΑΣΗΣ/ΕΡΓΟΥ

Οι διαδικασίες για την επιλογή και έγκριση δράσεων/έργων περιγράφονται στη Λειτουργική Περιοχή Ι του
Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης και Ελέγχου.
Βασικό στάδιο των επιµέρους διαδικασιών είναι η αξιολόγηση των αιτηµάτων χρηµατοδότησης που υποβάλλουν
οι δυνητικοί δικαιούχοι, κατόπιν πρόσκλησης που εκδίδει η ΥΑ/ΕΑ. Η µεθοδολογία αξιολόγησης καθώς και τα
κριτήρια αξιολόγησης των αιτηµάτων χρηµατοδότησης συντάσσονται από την ΥΑ/ΕΑ
Η επιλογή της µεθοδολογίας αξιολόγησης, η προσαρµογή (προσθήκη, εξειδίκευση) των προτεινόµενων, στον
παρόντα Οδηγό, κριτηρίων αξιολόγησης καθώς και η βαρύτητα και η βαθµολόγηση αυτών, που θα γίνει από τη
ΥΑ/ΕΑ διαφοροποιείται, ανάλογα µε τις δράσεις και τους ειδικότερους στόχους της πρόσκλησης. Στην περίπτωση
προσκλήσεων δράσεων µε κοινά χαρακτηριστικά ή και περιεχόµενο από τις ΕΑ συστήνεται η εφαρµογή
συναφών κριτηρίων αξιολόγησης, χάριν συνεκτικότητας. Για το σκοπό αυτό ενθαρρύνεται η αµοιβαία
ενηµέρωση των ΥΑ/ΕΑ και η µεταξύ τους επικοινωνία.
Σε κάθε περίπτωση η µεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει να είναι διαφανή και σαφώς
περιγεγραµµένα και να συνοδεύουν την πρόσκληση υποβολής προτάσεων, ώστε να είναι εκ των προτέρων
γνωστοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αξιολόγησης των αιτηµάτων. Είναι προφανές ότι τα εγκεκριµένα κριτήρια
δεν µπορούν να τροποποιούνται κατά τη διαδικασία της επιλογής των δράσεων/έργων στο πλαίσιο της ίδιας
πρόσκλησης.
2.1 Μεθοδολογία αξιολόγησης
Οι βασικές µεθοδολογίες αξιολόγησης είναι:
(Α) Άµεση Αξιολόγηση
Εφόσον επιλεγεί η άµεση αξιολόγηση, στην Πρόσκληση ορίζεται η αρχική καθώς και η καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των αιτηµάτων χρηµατοδότησης των δυνητικών δικαιούχων. Κάθε αίτηµα που υποβάλλεται
αξιολογείται άµεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η προθεσµία υποβολής. Εφόσον το αίτηµα ικανοποιεί τα
κριτήρια που ορίζονται στην Πρόσκληση προωθείται για ένταξη στο ΕΠ. Η αξιολόγηση των υποβαλλοµένων
αιτηµάτων συνεχίζεται, µε τη σειρά της ηµεροµηνίας του πρωτοκόλλου υποβολής, µέχρι να εξαντληθεί ο
διαθέσιµος προϋπολογισµός της Πρόσκλησης ή αξιολογηθεί ο συνολικός αριθµός των αιτηµάτων.
Στην περίπτωση εξάντλησης του διαθέσιµου προϋπολογισµού, η ΥΑ/ΕΑ ενηµερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους
µέσω της οικείας ιστοσελίδας του ΕΠ ή και της ΕΑ.
(Β) Συγκριτική Αξιολόγηση
Στη συγκριτική αξιολόγηση ορίζεται στην Πρόσκληση η αρχική καθώς και η καταληκτική ηµεροµηνία µέχρι την
οποία πρέπει να υποβληθούν τα αιτήµατα χρηµατοδότησης των δυνητικών δικαιούχων, αλλά η αξιολόγηση όλων
των προτάσεων πρέπει να ολοκληρωθεί µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και τα αποτελέσµατα να
ανακοινωθούν ταυτόχρονα για όλες τις προτάσεις. Από τα κριτήρια τα οποία βαθµολογούνται προκύπτει η
συνολική βαθµολογία της κάθε πρότασης, βάσει της οποίας θα καθοριστεί η σειρά κατάταξης των προτάσεων. Οι
προτάσεις που επιλέγονται για χρηµατοδότηση (µέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιµος προϋπολογισµός της
Πρόσκλησης) είναι εκείνες µε τις υψηλότερες βαθµολογίες.
Επιλογή µεθοδολογίας Αξιολόγησης
Για τη λήψη της απόφασης σχετικά µε τη µεθοδολογία αξιολόγησης που θα επιλεγεί, πρέπει να συνεκτιµηθούν
τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της κάθε µεθόδου.
Κατά κανόνα η άµεση αξιολόγηση είναι ταχύτερη κατά τη διεκπεραίωση των διαδικασιών της, και επιτρέπει
στους δυνητικούς δικαιούχους που διαθέτουν ετοιµότητα υποβολής προτάσεων (και πληρούν τις ελάχιστες
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προϋποθέσεις της Πρόσκλησης) να χρηµατοδοτηθούν χωρίς σηµαντικές καθυστερήσεις, αφού κάθε πρόταση
αξιολογείται µόλις υποβληθεί. Όµως, δεν επιτρέπει σύγκριση και ιεράρχηση µεταξύ των προτάσεων προκειµένου
να επιλεγούν αυτές οι οποίες συνεισφέρουν περισσότερο στα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα της πρόσκλησης.
Αντιθέτως, κατά κανόνα η συγκριτική αξιολόγηση είναι περισσότερο χρονοβόρα και σύνθετη διαδικασία, απαιτεί
µεγαλύτερη επεξεργασία για την εξειδίκευσή της στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε Πρόσκλησης αλλά
πλεονεκτεί σηµαντικά στην τεκµηρίωση της επιλογής των πλέον κατάλληλων δράσεων/έργων, αφού κάθε
πρόταση συνοδεύεται από αναλυτική κλιµακούµενη βαθµολόγηση των κριτηρίων, βάσει της οποίας επιλέγονται
τελικά οι προτάσεις µε τη µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω για την επιλογή της καταλληλότερης µεθοδολογίας αξιολόγησης πρέπει να
συνεκτιµώνται παράµετροι που συσχετίζονται µε τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της κάθε Πρόσκλησης.
Ενδεικτικά αναφέρονται:



το πλήθος και οι αρµοδιότητες των δυνητικών δικαιούχων
Στην περίπτωση που η Πρόσκληση απευθύνεται σε συγκεκριµένο δυνητικό δικαιούχο (π.χ. λόγω θεσµικής
αποκλειστικής αρµοδιότητας) είναι προφανές ότι θα επιλεγεί η άµεση αξιολόγηση. Αντιθέτως, για
Προσκλήσεις που απευθύνονται σε πολλούς δυνητικούς δικαιούχους που διεκδικούν «ανταγωνιστικά» την
χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης πλεονεκτεί η συγκριτική αξιολόγηση.






το φυσικό αντικείµενο των δράσεων/έργων
Σε ορισµένες κατηγορίες δράσεων/έργων, η συγκριτική αξιολόγηση πλεονεκτεί έναντι της άµεσης. Στην
περίπτωση όµως που η Πρόσκληση αφορά διακριτές δράσεις/έργα συµπληρωµατικές µεταξύ τους (είναι
δηλαδή αναγκαία η υλοποίηση όλων των δράσεων/έργων προκειµένου να επιτευχθεί ο επιδιωκόµενος
στόχος χωρίς όµως η ανάθεση του συνόλου των δράσεων/έργων να αφορά τον ίδιο δικαιούχο) η άµεση
αξιολόγηση είναι πιθανώς πιο αποτελεσµατική. Επίσης, η άµεση αξιολόγηση είναι προσφορότερη για
δράσεις/έργα, η υλοποίηση των οποίων είναι επιβεβληµένη από ανελαστικές υποχρεώσεις της χώρας σε
επίπεδο ΕΕ, και περιγράφονται µε σαφήνεια στην Πρόσκληση.
το ύψος του διαθέσιµου προϋπολογισµού (συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη)
Εφόσον οι πόροι που θα διατεθούν µέσω της Πρόσκλησης εκτιµάται ότι επαρκούν για τη χρηµατοδότηση
των προτάσεων που τελικά θα υποβληθούν (π.χ. δράσεις/έργα όπου είναι γνωστές στην ΥΑ/ΕΑ οι ανάγκες
που πρέπει να καλυφθούν) η άµεση αξιολόγηση πλεονεκτεί (εφόσον άλλοι παράγοντες δεν συνηγορούν
για το αντίθετο). Αντίθετα, αν ο διαθέσιµος προϋπολογισµός δεν µπορεί να καλύψει το σύνολο των
καταγεγραµµένων αναγκών, είναι σκόπιµη η επιλογή της συγκριτικής αξιολόγησης.

Είναι προφανές ότι όλες οι ανωτέρω παράµετροι πρέπει να συνεκτιµώνται συνδυαστικά κατά την επιλογή της
µεθοδολογίας αξιολόγησης των προτάσεων.
(Γ) Αξιολόγηση ∆ράσεων µε ∆ικαιούχο την ΥΑ/ΕΑ
Σε δράσεις, για τις οποίες η ΥΑ/ΕΑ λειτουργεί ως Εκτελεστικός Φορέας, δηλαδή είναι δικαιούχος της δράσης,
όπως σε δράσεις Τεχνικής Βοήθειας δεν απαιτείται αξιολόγηση και αρκεί η ∆ιοικητική Απόφαση για την ένταξη
των σχετικών δράσεων, βάσει των οριζόµενων στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1042/2014, στο πρότυπο της
Συµφωνίας Επιδότησης.
2.2 Στάδια επιλογής δράσεων/έργων
Η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηµατοδότηση δράσεων/έργων διενεργείται σε δύο στάδια:




ΣΤΑ∆ΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιµότητας αιτήµατος χρηµατοδότησης
ΣΤΑ∆ΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο / οµάδα κριτηρίων
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Στην περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης, αυτή δύναται να πραγµατοποιείται από στέλεχος της Μονάδας Α’ ή
και από οµάδα/επιτροπή αξιολόγησης που συγκροτείται από αρµόδια στελέχη της Υπεύθυνης Αρχής, η και της
Εντεταλµένης Αρχής ή/και εξωτερικούς εµπειρογνώµονες ή άλλων φορέων, µε βάση τα κριτήρια και τη
µεθοδολογία αξιολόγησης που ορίζονται στη συγκεκριµένη πρόσκληση. Για τους αξιολογητές διασφαλίζεται, σε
κάθε περίπτωση, ότι:




δεν υφίσταται σύγκρουση συµφερόντων
διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία και τεχνογνωσία για τη διενέργεια της αξιολόγησης

Οι επιτροπές αυτές ορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα.
Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης (άµεση ή συγκριτική), η ΥΑ/ΕΑ δύναται να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο
της αξιολόγησης την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων και διευκρινήσεων. Η υποβολή συµπληρωµατικών
στοιχείων ζητείται µία φορά σε κάθε στάδιο αξιολόγησης.

Συµπληρωµατικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν λόγω
παράλειψης του δυνητικού δικαιούχου και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της αιτήµατος. Οι διευκρινίσεις είναι
στοιχεία που ζητούνται από τον/τους αξιολογητή/τες µε σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων
και την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της πρότασης.
Ειδικά για την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων, η ΥΑ/ΕΑ ενηµερώνει εγγράφως το δυνητικό δικαιούχο. Ο
δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να αποστείλει τα αιτηθέντα συµπληρωµατικά στοιχεία εντός συγκεκριµένης
προθεσµίας που τίθεται από την ΥΑ/ΕΑ. Συστήνεται να τίθεται ολιγοήµερη προθεσµία στο δικαιούχο (έως 5
εργάσιµες µέρες), δεδοµένου ότι θα αφορούν στοιχεία που εκ παραδροµής δεν συµπεριλήφθησαν στη
υποβληθείσα πρόταση. Εφόσον τα συµπληρωµατικά στοιχεία δεν υποβληθούν εµπρόθεσµα η πρόταση
απορρίπτεται. Στην περίπτωση άµεσης αξιολόγησης, η πρόταση αξιολογείται µε βάση τον αριθµό πρωτοκόλλου/
ηµεροµηνία παραλαβής των συµπληρωµατικών στοιχείων.
1.3

Κριτήρια επιλογής δράσεων/έργων

1.3.1 ΣΤΑ∆ΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιµότητας πρότασης
Το Στάδιο Α’ έχει στόχο να διασφαλίσει, ανεξάρτητα από τη µεθοδολογία της αξιολόγησης (συγκριτική ή άµεση),
τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο και στην πρόσκληση, προκειµένου η
πρόταση να προχωρήσει στο Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης.
Σύµφωνα µε τη διαδικασία ∆Ι_2 οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική
υποβολή της πρότασης, γίνεται από το σύστηµα ένας αρχικός έλεγχος συµβατότητας της πρότασης, µε
τον οποίο ελέγχεται εάν:
9

Η ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος χρηµατοδότησης είναι εντός της προθεσµίας που τίθεται στην
πρόσκληση

9

Ο αιτούµενος προϋπολογισµός της πρότασης είναι εντός ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση

9

Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συµπληρωµένο

Στη συνέχεια εξετάζεται η επιλεξιµότητα της πρότασης ως προς τα επιµέρους κριτήρια. Ειδικότερα εξετάζεται:



Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εµπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται
στην πρόσκληση



Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται
µε βάση στοιχεία τεκµηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) που
υποβάλλονται συνηµµένα κατά την υποβολή του αιτήµατος και τα οποία πρέπει να προσδιορίζονται στην
πρόσκληση.
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Η τυπική πληρότητα της υποβαλλόµενης πρότασης. 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 και
ειδικότερα:

- Το αίτηµα χρηµατοδότησης δράσης/έργου, υπογεγραµµένο από το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα
- Το Τεχνικό ∆ελτίο ∆ράσης (Τ∆∆)
- Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση από την ΕΑ (π.χ. µελέτες,
πρότυπα/προδιαγραφές λειτουργίας, διοικητικές πράξεις, κανονισµοί λειτουργίας κλπ).



Εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης προς συγχρηµατοδότηση δράσης/έργου εµπίπτει εντός της
περιόδου επιλεξιµότητας του προγράµµατος, εκτός εάν στην πρόσκληση ορίζεται διαφορετική προθεσµία



Εάν η ∆ράση/έργο εµπίπτει στους Ειδικούς Στόχους, τους Εθνικούς στόχους ή/ και στις δράσεις της
εκάστοτε πρόσκλησης.



Εάν διασφαλίζεται η µη διπλή χρηµατοδότηση της ίδιας δαπάνης από άλλα Προγράµµατα, χρηµατοδοτικά
εργαλεία ή /και εθνικούς πόρους.



Εάν υποβάλλονται αποφάσεις των αρµόδιων ή και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων
αρµόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία.

Â

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ Α΄:
Όλα τα παραπάνω κριτήρια του Σταδίου Α΄, µε εξαίρεση το τελευταίο, το οποίο ενδέχεται να µην
απαιτείται, έχουν υποχρεωτική εφαρµογή και η θετική τους αξιολόγηση (ΝΑΙ) αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης των προτάσεων. ∆ιαφορετικά η πρόταση
απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο δυνητικός ∆ικαιούχος.

1.3.2 ΣΤΑ∆ΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων
Κατά το Στάδιο Β΄ διενεργείται η αξιολόγηση των προτάσεων σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία
διακρίνονται σε πέντε βασικές οµάδες. Ακολούθως, παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία που δύνανται να
αξιολογηθούν για επιµέρους κριτήρια επιλογής δράσεων/έργων:

1η ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης
Κατά την εξέταση της εν λόγω οµάδας κριτηρίων αξιολογείται:



Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειµένου της προτεινόµενης δράσης/έργου, όσον
αφορά: α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της, β) στη µεθοδολογία υλοποίησης
(επιλογή µεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της δράσης/έργου ή των επιµέρους υποέργων αυτής,
απαιτούµενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών), γ) στην αποτύπωση των παραδοτέων της
δράσης/έργου, δ) στους µετρήσιµους στόχους.

Â


Τα κριτήρια µπορεί να είναι είτε ∆υαδικά (ναι/όχι) ή ∆υαδικά µε αντιστοίχιση ποσοτικών τιµών ή
Βαθµολογούµενα.

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της δράσης/έργου σε σχέση µε το προτεινόµενο για
συγχρηµατοδότηση φυσικό της αντικείµενο.
Ενδεικτικά στοιχεία που αξιολογούνται αποτελούν:
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(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 δράσης/έργου είναι εύλογη. Πιο συγκεκριµένα:
1) Σε κάθε περίπτωση, για την εκτίµηση του προϋπολογισµού µπορούν να χρησιµοποιηθούν στοιχεία
όπως:
• πραγµατικό κόστος από παρεµφερείς δράσεις που έχουν υλοποιηθεί, λαµβάνοντας υπόψη τις
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης
• µη δεσµευτικές προσφορές (πχ τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους µεταξύ
τους προµηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
2) Εφόσον προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση η χρηµατοδότηση της προτεινόµενης δράσης/έργου να
ακολουθήσει µία από τις µεθόδους απλοποιηµένου κόστους, εξετάζεται η ορθή εφαρµογή της σχετικής
µεθοδολογίας, όπως καθορίζεται στην Πρόσκληση.
(γ) η ορθή κατανοµή του Π/Υ στις επιµέρους εργασίες/είδη δαπανών και το εύλογο του Π/Υ στις εργασίες
/είδη δαπανών σε σχέση µε το προτεινόµενο φυσικό αντικείµενο/παραδοτέα, τη συµµόρφωση µε τους
εθνικούς κανόνες επιλεξιµότητας και τους τυχόν ειδικότερους όρους της πρόσκλησης, ώστε να αποφεύγονται
µη αναγκαία ή µη επιλέξιµα κόστη.

Â


Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι)

Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της δράσης/έργου η οποία εξετάζεται σε σχέση
µε:
α) το φυσικό αντικείµενο
β) την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)
γ) τους ενδεχόµενους κινδύνους που συνδέονται µε την υλοποίηση της δράσης/έργου π.χ. αρχαιολογικά
ευρήµατα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά µε την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για
την υλοποίηση της δράσης/έργου όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ.
δ) το επίπεδο ωριµότητας της δράσης/έργου.
Ως βάση µπορούν να χρησιµοποιηθούν χρονοδιαγράµµατα συναφών δράσεων/έργων που έχουν
υλοποιηθεί, µε βάση την πρότερη εµπειρία της ΥΑ/ΕΑ και άλλα διαθέσιµα εργαλεία.

Â

Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι)

2η ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Τήρηση θεσµικού πλαισίου



Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών,
προµηθειών και υπηρεσιών, αναθέσεις σε εµπειρογνώµονες και υπεργολάβους και εθνικών
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού. Εξετάζεται εάν το προτεινόµενο στο Τ∆∆ θεσµικό πλαίσιο
υλοποίησης των έργων συνάδει µε το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
Εφόσον έχουν προηγηθεί του αιτήµατος χρηµατοδότησης σχετικές ενέργειες, εξετάζεται εάν ο δικαιούχος
έχει τηρήσει µέχρι τη στιγµή της υποβολής του αιτήµατος χρηµατοδότησης τους κατά περίπτωση ισχύοντες
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόµενη δράση/έργο.

Â Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι)
Σηµειώνεται ότι δεν µπορεί να ενταχθεί δράση η οποία συµβάλλει αρνητικά στο παραπάνω κριτήριο.
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3η ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Σκοπιµότητα δράσης/έργου
Προκειµένου να αξιολογηθεί η σκοπιµότητα µιας δράσης/έργου αυτή εξετάζεται ως προς τα παρακάτω κριτήρια:



Αναγκαιότητα υλοποίησης της δράσης/έργου: Εξετάζεται η παρεχόµενη στο Τ∆∆ τεκµηρίωση για την
αναγκαιότητα υλοποίησης της δράσης/έργου και ο τρόπος µε τον οποίο η προτεινόµενη δράση/έργο
συµβάλλει στην αντιµετώπιση της ανάγκης ή προβλήµατος που έχει εντοπιστεί και του ειδικού και εθνικού
στόχου που έχει προσδιοριστεί.

Â Ο τρόπος βαθµολόγησης του κριτηρίου προσδιορίζεται από την ΥΑ/ΕΑ.


Αποτελεσµατικότητα: Εξετάζεται η συµβολή της προτεινόµενης δράσης/έργου στην επίτευξη των στόχων
που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.
Ο βαθµός συµβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιµών ενός δείκτη εκροής για τη δράση/έργο και την
πρόσκληση: Πν= (δείκτης εκροής ν δράσης) / (δείκτης εκροής για την Πρόσκληση). Εφόσον η
προτεινόµενη δράση συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών τα πηλίκα Πνi συντίθενται µε
κατάλληλους συντελεστές στάθµισης: Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, β… οι συντελεστές στάθµισης. Στην
περίπτωση αυτή η ΥΑ/ΕΑ καθορίζει τους συντελεστές στάθµισης.

Â


Αποδοτικότητα: Εξετάζεται η σχέση των αναµενόµενων εκροών της προτεινόµενης δράσης/έργου µε
τον αντίστοιχο προϋπολογισµό βάσει της οποίας υπολογίζεται το µοναδιαίο κόστος ανά µονάδα του δείκτη
εκροής από την υλοποίησή της. Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών δράσης /
δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισµό δράσης / προϋπολογισµό
Πρόσκλησης). Εφόσον η προτεινόµενη δράση/έργο συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών,
τα πηλίκα Πi συντίθενται µε κατάλληλους συντελεστές στάθµισης, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.

Â


Το κριτήριο αυτό είναι ∆υαδικό µε αντιστοίχιση σε ποσοτικές τιµές ή Βαθµολογούµενο, εφόσον γίνεται
χρήση του τύπου του βαθµού συµβολής.

Το κριτήριο αυτό είναι ∆υαδικό µε αντιστοίχιση σε ποσοτικές τιµές ή Βαθµολογούµενο, εφόσον γίνεται
χρήση του τύπου της αποδοτικότητας.

Συνέργεια και συµπληρωµατικότητα της προτεινόµενης δράσης/έργου µε άλλα έργα που είναι είτε
ολοκληρωµένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠ ή άλλων εθνικών και επιχειρησιακών προγραµµάτων ή
µέσω χρηµατοδότησης της Ε.Ε., ώστε να εξασφαλίζεται το µέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα
από την υλοποίησή της.

Â Ο τρόπος βαθµολόγησης του κριτηρίου προσδιορίζεται από την ΕΑ.
4η ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Ωριµότητα δράσης/έργου
Τα κριτήρια αυτά µπορεί να καλύπτουν:



Στάδιο εξέλιξης των απαιτούµενων ενεργειών ωρίµανσης της δράσης/έργου: Εξετάζεται ο
βαθµός ωριµότητας της δράσης/έργου από την άποψη της εξέλιξης των απαιτούµενων
προπαρασκευαστικών ενεργειών (µελέτες, έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δηµοπράτησης,
προσλήψεις προσωπικού, διάθεση γης και κτιρίων κλπ.) για την έναρξη της υλοποίησής της. Η αξιολόγηση
της ωριµότητας της προτεινόµενης δράσης/έργου µπορεί να διενεργείται ανά έργο και η εκτίµηση της
συνολικής ωριµότητας της δράσης/έργου προκύπτει από τον µέσο όρο ή τον σταθµισµένο µέσο όρο των
επιµέρους τιµών. Η στάθµιση επιλέγεται ανάλογα µε το είδος και τη φύση της δράσης/έργου και τις
απαιτούµενες αλληλουχίες ανάµεσα στα έργα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συνολική ωριµότητα µίας
δράσης/έργου αξιολογείται µε βάση την ωριµότητα των έργων εκείνων που την επηρεάζουν περισσότερο.
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Βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών: Εξετάζεται ο βαθµός προόδου συγκεκριµένων
διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι
οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόµενης δράσης/έργου (π.χ. αποφάσεις αρµόδιων
οργάνων, θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση και λειτουργία δοµών κλπ).

Â Τα κριτήρια της 4ης Οµάδας είναι ∆υαδικά µε αντιστοίχιση σε ποσοτικές τιµές ή Βαθµολογούµενα.
5η ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: ∆ιοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηµατοοικονοµική ικανότητα δυνητικού
δικαιούχου
Κατά την εξέταση της εν λόγω οµάδας κριτηρίων αξιολογείται:



Η ∆ιοικητική ικανότητα του φορέα της πρότασης (δυνητικός δικαιούχος): Εξετάζεται κατά πόσο ο
δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της
προτεινόµενης δράσης/έργου.
Για την αξιολόγηση της διοικητικής ικανότητας του φορέα, ο δικαιούχος υποβάλλει:
α) την πράξη σύστασης του φορέα και ορισµού των αρµοδιοτήτων του ή οργανόγραµµα στο οποίο
αποτυπώνεται το σύνολο των µονάδων/τµηµάτων που εµπλέκονται στα στάδια υλοποίησης της δράσης.
β) συνοπτική περιγραφή των διαδικασιών που τηρεί ο δικαιούχος, τουλάχιστον για την προετοιµασίαωρίµανση των επιµέρους έργων της δράσης, την ανάθεση προµηθειών και υπηρεσιών, την πιστοποίηση του
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της δράσης, καθώς και τον τρόπο λήψης των σχετικών αποφάσεων.
Ανάλογα µε τη φύση της προτεινόµενης δράσης, οι παραπάνω διαδικασίες δύναται να αντιστοιχούν στα
παρακάτω στάδια υλοποίησης:
i. Προετοιµασία / ωρίµανση δράσης/έργων. Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει ενδεικτικά το σχεδιασµό, τον
προγραµµατισµό των διαδικασιών ωρίµανσης, προκειµένου µια δράση (τα έργα της) να είναι έτοιµη είτε
για δηµοπράτηση είτε για υλοποίηση µε ίδια µέσα.
ii. ∆ιενέργεια διαγωνισµού, ανάθεση σύµβασης για τις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων (ή διαδικασία
επιλογής ωφελουµένων όπου απαιτείται) ή απόφαση υλοποίησης µε ίδια µέσα.
iii. Επίβλεψη παρακολούθηση και πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου των έργων της δράσης.
iv. Οικονοµική διαχείριση της δράσης και πληρωµές
v. Νοµική υποστήριξη (εφόσον απαιτείται).

Για την τεκµηρίωση της κάλυψης του κριτηρίου της διοικητικής ικανότητας, εναλλακτικά, µπορεί ο φορέας να
διαθέτει σε ισχύ και να υποβάλει, πιστοποιητικό από κατάλληλα διαπιστευµένο πιστοποιητικό οργανισµό:
•

•

είτε κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 «∆ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου
χαρακτήρα» για τις κατηγορίες δράσεων που αφορούν τον εκάστοτε οργανισµό, σύµφωνα µε τους
σχετικούς Οδηγούς Εφαρµογής:
o

ΕΛΟΤ 1431-1 «Οδηγός εφαρµογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισµούς υλοποίησης δηµοσίων
τεχνικών έργων υποδοµής»

o

ΕΛΟΤ 1431-2 «Οδηγός εφαρµογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισµούς υλοποίησης δηµοσίων
συµβάσεων, προµηθειών και υπηρεσιών»

o

ΕΛΟΤ 1431-3 «Οδηγός εφαρµογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισµούς υλοποίησης
συγκεκριµένων δράσεων µε ίδια µέσα»

είτε κατά το πρότυπο ISO 9001, εφ’ όσον περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής του διαδικασίες
διαχείρισης (συγχρηµατοδοτούµενων) έργων. Οι εν λόγω διαδικασίες θα πρέπει να καλύπτουν
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συγκεκριµένη κατηγορία ή κατηγορίες δράσεων ήτοι, ∆ηµόσια Τεχνικά Έργα Υποδοµών, ∆ηµόσια Έργα
Προµηθειών και Υπηρεσιών ή Έργα που Υλοποιούνται µε Ίδια Μέσα. Στο πεδίο εφαρµογής του
πιστοποιητικού που επιβεβαιώνει τη σχετική ικανότητα του φορέα, πρέπει να αναγράφεται εµφανώς η
αντίστοιχη κατηγορία ή κατηγορίες δράσεων σε άµεση συσχέτιση µε την προτεινόµενη δράση.
Εφόσον, εποµένως, ο φορέας διαθέτει σε ισχύ τέτοια πιστοποίηση, αντί άλλης τεκµηρίωσης, υποβάλλει σε
ηλεκτρονική µορφή το σχετικό πιστοποιητικό καθώς και τον αριθµό της διαπίστευσης του πιστοποιητικού
οργανισµού, αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου
εκπροσώπου του φορέα ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές που τροποποιούν το πιστοποιητικό, είτε ως προς τις
οργανικές µονάδες και τον αριθµό / ειδικότητες των στελεχών του, είτε ως προς τις διαδικασίες που εφαρµόζει.

Â Το κριτήριο αυτό είναι δυαδικό (ναι/όχι).


Η Επιχειρησιακή ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου, η οποία εξετάζεται µε τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Την προηγούµενη εµπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση παρόµοιων δράσεων/έργων
β. Τη διαθεσιµότητα/ επάρκεια προσωπικού (οµάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα προσόντα
(εκπαίδευση – επαγγελµατική εµπειρία) των στελεχών που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση της
δράσης/έργου.
Στις περιπτώσεις δράσεων που υλοποιούνται µε ίδια µέσα από τον δικαιούχο, η επιχειρησιακή του
ικανότητα εξετάζεται βάσει των στοιχείων της οµάδας έργου που παραθέτει στο Σχέδιο υλοποίησης µε ίδια
µέσα.

Â Το κριτήριο αυτό µπορεί να είναι είτε ∆υαδικό

(ναι/όχι) ή ∆υαδικό µε αντιστοίχιση ποσοτικών τιµών ή

Βαθµολογούµενο.



Η Χρηµατοοικονοµική ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου. Εξετάζεται η δυνατότητα του
δικαιούχου να συµβάλλει µε ίδιους πόρους στην υλοποίηση της προτεινόµενης δράσης/έργου. Το κριτήριο
αυτό δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που ο δυνητικός δικαιούχος είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου. Στις λοιπές περιπτώσεις, το κριτήριο εξετάζεται µόνο εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.

Â Το κριτήριο αυτό είναι δυαδικό (ναι/όχι) ή δεν εφαρµόζεται.
Στην περίπτωση υλοποίησης µιας δράσης/έργου από εταιρικό σχήµα υπό την ευθύνη κύριου
δικαιούχου, η εν λόγω οµάδα κριτηρίων θα ελέγχεται για κάθε νοµική οντότητα ξεχωριστά.
Τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης της ικανότητας του δικαιούχου δύναται να διαφοροποιούνται σηµαντικά
ανάλογα µε το είδος του ∆ικαιούχου (δικαιούχος δηµόσιου τοµέα, δικαιούχοι που είναι ad hoc ή de facto
µονοπώλια, διεθνείς οργανισµοί, κλπ).
Τα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλλει, προκειµένου να αξιολογηθεί η διοικητική,
επιχειρησιακή και χρηµατοοικονοµική ικανότητά του ορίζονται στην πρόσκληση. Ανάλογα, µε τα εν λόγω
έγγραφα προσαρµόζονται και τα παραπάνω κριτήρια.
1.4

Προσαρµογή κριτηρίων και προσδιορισµός τρόπου βαθµολόγησής τους

Τα προαναφερόµενα κριτήρια αποτελούν κατευθύνσεις τις οποίες πρέπει να λάβει υπόψη η ΥΑ/ΕΑ κατά την
σύνταξη των κριτηρίων επιλογής δράσεων/έργων στο πλαίσιο κάθε πρόσκλησης. Οι ΥΑ/ΕΑ θα
εξειδικεύσουν/προσθέσουν επιπλέον κριτήρια µε την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτά που
περιγράφονται στον παρόντα Οδηγό. Όλα τα προαναφερόµενα κριτήρια πρέπει να αξιολογούνται είτε δυαδικά
(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) είτε µε κλίµακα (βαθµολόγηση).
Είναι προφανές πως υπάρχει πλήθος τρόπων βαθµολόγησης -τόσο στην περίπτωση της συγκριτικής όσο και της
άµεσης αξιολόγησης- που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν προκειµένου να αξιολογηθούν οι προτάσεις δράσεων,
π.χ.:
Έντυπο: Ο Ι.1_1
Έκδοση: 2η
Ηµ/νια Έκδοσης: 09.09.2016
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1. Με δυαδική βαθµολόγηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) και αποκλεισµό κατά κριτήριο (όλα τα κριτήρια «ΝΑΙ»),
2. Με δυαδική βαθµολόγηση και αντιστοίχιση των τιµών ΝΑΙ/ΟΧΙ σε ποσοτικές τιµές (∆υαδικό κριτήριο µε όριο
θετικής αξιολόγησης)

3. Με βαθµολόγηση ορισµένων κριτηρίων ή και θέσπιση ορίων θετικής αξιολόγησης κατά κριτήριο ή οµάδα
κριτηρίων ή στο σύνολο, µε συνολικό βαθµό µε συντελεστές στάθµισης κατά κριτήριο ή οµάδα κριτηρίων,

4. οποιοσδήποτε συνδυασµός των ανωτέρω.
Για κάθε εξειδικευµένο κριτήριο, η ΥΑ/ΕΑ πρέπει να ορίσει τον τρόπο βαθµολόγησής του, δηλαδή τις τιµές
που δύναται να λάβει το εν λόγω κριτήριο και τις καταστάσεις στις οποίες αντιστοιχούν οι εν λόγω τιµές. Είναι
σκόπιµο – όπου είναι εφικτό –η ΥΑ/ΕΑ να αναλύει/εξειδικεύει τα επίπεδα µε ποσοτικούς όρους.
Οι τιµές του κριτηρίου, ακόµη και στην περίπτωση του δυαδικού συστήµατος, µπορεί να αντιστοιχούν σε
ποσοτικοποιηµένες καταστάσεις. Η τιµή του κριτηρίου µπορεί επίσης να προκύπτει από µαθηµατικό τύπο, ο
οποίος βασίζεται σε τιµές ποσοτικοποιηµένων µεταβλητών.
Είναι προφανές πως ο βαθµός είναι αποτέλεσµα ουσιαστικής κρίσης κατά την αξιολόγηση και θα πρέπει να
τεκµηριώνεται επαρκώς για κάθε κατηγορία κριτηρίων στους πίνακες αξιολόγησης.
Η επιλογή δυαδικής βαθµολόγησης σε όλα τα κριτήρια αρµόζει µόνο στην περίπτωση των προσκλήσεων
άµεσης αξιολόγησης, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εξειδίκευση των κριτηρίων (σηµείο 1).
Αν υιοθετηθεί δυαδική βαθµολόγηση µε ποσοτικές τιµές (σηµείο 2) για ένα ή περισσότερα κριτήρια, πρέπει να
καθοριστούν τα αντίστοιχα ελάχιστα αποδεκτά όρια και ο τρόπος σύνθεσης, προκειµένου να καταλήγει σε
δυαδική βαθµολόγηση στο τελικό αποτέλεσµα (ΝΑΙ/ΟΧΙ), δεδοµένου ότι οι προτάσεις δεν συγκρίνονται µεταξύ
τους, αλλά απαιτείται να έχουν µια συγκεκριµένης στάθµης επάρκεια. Προτείνεται, κατά την άµεση αξιολόγηση,
τα κριτήρια της 3ης Οµάδας «Αποδοτικότητα» και «Αποτελεσµατικότητα» καθώς και τα κριτήρια της 4ης
οµάδας «Ωριµότητα δράσης/έργου» να αξιολογηθούν µε αντιστοίχιση της επιλογής «ΝΑΙ» σε ποσοτική τιµή.
Στην περίπτωση των προσκλήσεων συγκριτικής αξιολόγησης, δύο τουλάχιστον κατηγορίες κριτηρίων πρέπει
να επιδέχονται βαθµολόγηση µε πολλαπλές τιµές, ώστε να προκύπτουν κατά το δυνατόν διαφορετικοί
τελικοί βαθµοί ανά πρόταση και να αποφεύγεται η ισοβαθµία. Πρέπει να επιλεγεί ο κατάλληλος συνδυασµός
τιµών και αριθµού κριτηρίων που επιδέχονται πολλαπλή τιµή ώστε µε το πέρας της αξιολόγησης να προκύπτει
επαρκής βαθµολογική διαφοροποίηση των προτάσεων στην τελική κατάταξη (αποφυγή µεγάλου αριθµού
ισοβαθµιών). Στην περίπτωση αυτή συστήνεται να υπάρχει στάθµιση των αποτελεσµάτων µεταξύ των οµάδων
κριτηρίων, µε την οµάδα «Σκοπιµότητα» να έχει τον µεγαλύτερο συντελεστή στάθµισης (τουλάχιστον 50%) .
Η διαδικασία αξιολόγησης εφαρµόζεται διαδοχικά για τις επιµέρους κατηγορίες κριτηρίων µε τη σειρά που
κρίνει η ΥΑ/ΕΑ. Σε περίπτωση που πρόταση αποκλείεται σύµφωνα µε το αποτέλεσµα αξιολόγησης µιας
κατηγορίας κριτηρίων, η ΥΑ/ΕΑ διακόπτει την αξιολόγηση. Ωστόσο, µπορεί να προβεί στην αξιολόγηση και
άλλων κατηγοριών κριτηρίων ώστε η αιτιολογηµένη απόρριψη της πρότασης να περιλαµβάνει κρίση σε
µεγαλύτερο εύρος της πρότασης. Μια τέτοια επιλογή µπορεί κατά περίπτωση να είναι χρήσιµη προκειµένου να
υποδειχθούν στον δυνητικό τελικό δικαιούχο και άλλες ελλείψεις και αδυναµίες της πρότασής του για το
ενδεχόµενο µελλοντικής επανυποβολής της.
Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης καθώς και η τεκµηρίωση κάθε κριτηρίου καταγράφεται συµπληρώνοντας το
Φύλλο Αξιολόγησης της ∆ράσης/έργου.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθµία προτάσεων µε την τελευταία προς ένταξη πρόταση,
δύναται να επιλέγονται για χρηµατοδότηση όλες οι ισόβαθµες δράσεις/έργα, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί η
συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη της πρόσκλησης.
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι κατευθύνσεις σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής ∆ράσεων/έργων.

Έντυπο: Ο Ι.1_1
Έκδοση: 2η
Ηµ/νια Έκδοσης: 09.09.2016
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3.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ/ΕΡΓΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
9

Η ηµεροµηνία υποβολής αιτήµατος χρηµατοδότησης είναι εντός της προθεσµίας που τίθεται στην πρόσκληση

9

Ο αιτούµενος προϋπολογισµός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση

9

Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συµπληρωµένο

ΣΤΑ∆ΙΟ Α΄:Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιµότητας πρότασης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1
2

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

∆ικαιούχος που εµπίπτει στην πρόσκληση

ναι/όχι

Αρµοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση δράσης

ναι/όχι

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

•

Αίτηµα

ναι/όχι

•

Τεχνικό ∆ελτίο

ναι/όχι

•

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση

ναι/όχι

4

Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιµότητας ΕΠ και
Πρόσκλησης

ναι/όχι

6

∆ράση/έργο η οποία εµπίπτει στους Ειδικούς Στόχους, τους
Εθνικούς στόχους ή/ και στις δράσεις της Πρόσκλησης

ναι/όχι

Έντυπο: Ο Ι.1_1
Έκδοση: 1η
Ηµ/νια Έκδοσης: 09.09.2016
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ΣΤΑΘΜΙΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
7
8

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μη επικάλυψη των χορηγουµένων χρηµατοδοτήσεων

ναι/όχι

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

ναι/όχι/δεν εφαρµόζεται

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

ΣΤΑ∆ΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

1
2

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειµένου της
προτεινόµενης δράσης/έργου
1Η ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Πληρότητα και σαφήνεια του
περιεχοµένου της πρότασης

3

2Η ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τήρηση
θεσµικού πλαισίου
1

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού

ναι/όχι

Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος

ναι/όχι

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

ναι/όχι

Αναγκαιότητα υλοποίησης της δράσης/έργου

1
3Η ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Σκοπιµότητα δράσης/έργου
2

Έντυπο: Ο Ι.1_1
Έκδοση: 1η
Ηµ/νια Έκδοσης: 09.09.2016

Προσδιορισµός τρόπου
βαθµολόγησης από ΥΑ/ΕΑ

Αποτελεσµατικότητα

Προσδιορισµός τρόπου
βαθµολόγησης από ΥΑ/ΕΑ
ναι/όχι µε αντιστοίχιση σε
ποσοτικές τιµές ή βαθµός

(εφόσον γίνεται χρήση του
τύπου)
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Σε περίπτωση
συγκριτικής
αξιολόγησης η
βαρύτητα των
βαθµολογούµενω
ν κριτηρίων της

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Αποδοτικότητα
3
5

1

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

ναι/όχι µε αντιστοίχιση σε
ποσοτικές τιµές ή βαθµός

οµάδας αυτής θα
πρέπει να είναι
τουλάχιστον 50%

(εφόσον γίνεται χρήση του
τύπου)

Συνέργεια και συµπληρωµατικότητα της δράσης/έργου

Προσδιορισµός τρόπου
βαθµολόγησης από ΥΑ/ΕΑ

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούµενων ενεργειών ωρίµανσης της
δράσης/έργου

ναι/όχι µε αντιστοίχιση σε
ποσοτικές τιµές ή βαθµός

Βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών

ναι/όχι µε αντιστοίχιση σε
ποσοτικές τιµές ή βαθµός

4Η ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Ωριµότητα δράσης/έργου

2

1
2

∆ιοικητική ικανότητα
5Η ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
∆ιοικητική, Επιχειρησιακή &
Χρηµατοοικονοµική ικανότητα
δυνητικού δικαιούχου

3

Έντυπο: Ο Ι.1_1
Έκδοση: 1η
Ηµ/νια Έκδοσης: 09.09.2016

ναι/όχι

Επιχειρησιακή ικανότητα

ναι/όχι µε αντιστοίχιση σε
ποσοτικές τιµές ή βαθµός

Χρηµατοοικονοµική ικανότητα

ναι/όχι ή δεν εφαρµόζεται
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