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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ-ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ ΠΡΑΞΔΩΝ ΓΡΑΗ 19.2.4. "Βαζηθέο ππεξεζίεο & αλάπιαζε ρωξηώλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 2004-2020 (ΠΑΑ)
ΜΔΣΡΟΤ

: 19

ΤΠΟΜΔΣΡΟ : 19.2
ΓΡΑΗ
: 19.2.4
ΚΩΓΙΚΟ ΠΡΟΚΛΗΗ : 1
Πεξηγξαθή

θωδηθόο
θξηηεξίνπ

ΝΑΙ

ΌΥΙ

Γ/Α

δηθαηνινγεηηθά

19.2Γ_128

Δκπξόζεζκε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο
αίηεζεο θαη απνζηνιή ηνπ απνδεηθηηθνύ
θαηάζεζεο θαη ηνπ επηζπλαπηόκελνπ πιηθνύ
ζηελ ΟΣΓ ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από
ηελ πξνθήξπμε.

19.2Γ_111

Σα έξγα ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ην
αληίζηνηρν εθαξκνζηέν ελσζηαθό δίθαην θαη ην
ζρεηηθό κε ηελ εθαξκνγή ηνπο εζληθό δίθαην

Βεβαίσζε ζηελ Αίηεζε ηήξημεο

19.2Γ_112

Σα έξγα ζα πξέπεη λα είλαη ζηνρεπκέλα θαη λα
ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηεο ηνπηθήο
ζηξαηεγηθήο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ
επηιεγκέλσλ ζεκαηηθώλ θαηεπζύλζεσλ ησλ
ΣΠ

Βεβαίσζε ζηελ Αίηεζε ηήξημεο θαη
ζπκπιήξσζε ζρεηηθώλ πεδίσλ ηνπ
Παξαξηήκαηνο ηεο Αίηεζεο ηήξημεο

4

19.2Γ_113

Σα έξγα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζπλάθεηα κε ηηο
πξνηεξαηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΑ
2014 - 2020 ζρεηηθά κε ην CLLD/Leader

Βεβαίωζη ζηην Αίηηζη Σηήπιξηρ

5

19.2Γ_114

Σα έξγα ζα πξέπεη λα εμππεξεηνύλ κε άκεζν
ή έκκεζν ηξόπν ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη λα
ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε απηήο

1

Δκπξόζεζκε ππνβνιή
αίηεζεο ζηήξημεο

2

3

Πξνζθόκηζε ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ mail
από ΟΠΑΑ θαη Απνδεηθηηθό ζπζηεκέλεο
εκπξόζεζκεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή
courier

Δπηιεμηκόηεηα
πξνηεηλόκελεο πξάμεο

Βεβαίωζη ζηην Αίηηζη Σηήπιξηρ, και για ηοςρ
ΟΤΑ επιπλέον : Δπισειπηζιακό Σσέδιο ή
απόθαζη Γημοηικού Σςμβοςλίος

3
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19.2Γ_115

Γηα ηα έξγα πνπ εθηεινύληαη κε δεκόζηεο
ζπκβάζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνβιεζεί
ηνπιάρηζηνλ Φάθεινο Γεκόζηαο ύκβαζεο
(θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 45 ηνπ
Ν.4412/2016)

Φάθεινο Γεκόζηαο ύκβαζεο (θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4412/2016)

19.2Γ_116

Να επαιεζεύεηαη ην εύινγν θόζηνο ησλ
ππνβιεζεηζώλ δαπαλώλ (εθηόο ησλ έξγσλ
πνπ πινπνηνύληαη κε ηηκνιόγην δεκνζίσλ
έξγσλ)

Δθαξκνγή ηνπ Πίλαθα Σηκώλ Μνλάδνο θαηά
ηε ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ
θηεξηαθώλ εξγαζηώλ, θαη Οηθνλνκηθέο
Πξνζθνξέο γηα ηηο ινηπέο δαπάλεο

Να ιακβάλνπλ ππόςε ηελ αξρή "ν ξππαίλσλ
πιεξώλεη" θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο αεηθόξνπ
αλάπηπμεο)

πκπιήξσζε Πίλαθα 3.7 ζπκκόξθσζεο ηεο
πξνηεηλόκελεο πξάμεο κε ηηο θαηεπζύλζεηο
ηεο ππ’ αξηζκ. 152950/23-10-2015 ΚΤΑ γηα
ηελ έγθξηζε ηεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο
Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ ΠΑΑ
2014-2020
Τπεύζπλε Γήισζε

19.2Γ_118

Να δηαζθαιίδνπλ ηελ ηζόηεηα κεηαμύ αλδξώλ
θαη γπλαηθώλ θαη απνηξέπνπλ θάζε δηάθξηζε
εμαηηίαο ηνπ θύινπ, ηεο θπιήο ή ηεο
εζλνηηθήο θαηαγσγήο)

πκπιήξσζε ζρεηηθνύ πεδίνπ Παξαξηήκαηνο
Αίηεζεο ηήξημεο "ΠΡΟΑΠΙΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΟΣΗΣΑ ΜΔΣΑΞΤ ΑΝΓΡΩΝ
ΚΑΙ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΡΟΠΗ ΚΑΘΔ
ΓΙΑΚΡΙΗ ΛΟΓΩ ΦΤΛΟΤ, ΦΤΛΗ,
ΔΘΝΟΣΙΚΗ ΚΑΣΑΓΩΓΗ, ΘΡΗΚΔΙΑ,
ΠΔΠΟΙΘΗΔΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΗΛΙΚΙΑ,
ΓΔΝΔΣΗΙΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ"

19.2Γ_119

Να δηαζθαιίδεηαη όηη δελ έρνπλ
ρξεκαηνδνηεζεί ή/θαη ρξεκαηνδνηνύληαη από
άιια εζληθά ή/θαη ζπγρξεκαηνδνηνύκελα
πξνγξάκκαηα γηα ην ίδην θπζηθό αληηθείκελν)

Βεβαίσζε ζηελ Αίηεζε ηήξημεο

19.2Γ_117

Δπηιεμηκόηεηα
πξνηεηλόκελεο πξάμεο

11

19.2Γ_124

Η πξόηαζε αθνξά νινθιεξσκέλν θαη
ιεηηνπξγηθό θπζηθό αληηθείκελν

12

19.2Γ_125

ηελ πξόηαζε δελ δειώλνληαη ςεπδή θαη
αλαιεζή ζηνηρεία

Βεβαίσζε ζηελ Αίηεζε ηήξημεο &
ζπκπιήξσζε ζρεηηθώλ πεδίσλ
Παξαξηήκαηνο Αίηεζεο ηήξημεο, όπσο
"πλνπηηθή πεξηγξαθή θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ
πξάμεο", πξνϋπνινγηζκόο θ.α.

Βεβαίσζε ζηελ Αίηεζε ηήξημεο

4

Αίηεζε ηήξημεο

19.2Γ_130

Η πξόηαζε είλαη ζύκθσλε κε ηελ πεξηγξαθή,
ηνπο όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο ηεο
πξνθεξπζζόκελεο ππό-δξάζεο

19.2Γ_131

Η πξόηαζε πινπνηείηαη εληόο ηεο πεξηνρήο
εθαξκνγήο ηεο πξνθεξπζζόκελεο ππόδξάζεο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο

19.2Γ_132

Ο ζπλνιηθόο πξνηεηλόκελνο πξνϋπνινγηζκόο
ηεο πξόηαζεο δελ ππεξβαίλεη ην όξην πνπ
θαζνξίδεηαη ζην ΠΑΑ Δηδ. Μέγ. Πξνϋπ.πξ. θαη
επηι. πξνϋπ. 600.000, ζε πεξίπη. κε άπισλ
πξ. θαη 50.000 ζε πεξίπησζε άπισλ

19.2Γ_133

Η πξόηαζε δελ έρεη εληαρζεί / νξηζηηθά
ππαρζεί ζε άιιν πξόγξακκα / θαζεζηώο ηεο
5εο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ γηα ην ίδην
θπζηθό αληηθείκελν

19.2Γ_139

Δμεηάδεηαη ε ηήξεζε ησλ όξσλ θαη ησλ
πξνϋπνζέζεσλ ηνπ ΚΑΝ. (ΔΔ)651/2014
εθόζνλ εθαξκόδεηαη

18

ΑΟ2.113

Δμεηάδεηαη αλ ην θπζηθό αληηθείκελν ηεο
πξνηεηλόκελεο πξάμεο δελ έρεη πεξαησζεί
κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο
ζηήξημεο (ζύκθσλα κε ηνλ Καλ. 1303/2013,
άξζξν 65, παξ.6)

Βεβαίσζε ζηελ Αίηεζε ηήξημεο &
Φσηνγξαθηθή Σεθκεξίσζε

19

ΑΟ2.114

Δμεηάδεηαη αλ ε πξάμε δελ πεξηιακβάλεη
ηκήκα πνπ έπαπζε ή κεηεγθαηαζηάζεθε
(ζύκθσλα κε ηνλ Καλ. 1303/2013, άξζξν 71)

Βεβαίσζε ζηελ Αίηεζε ηήξημεο

ΑΟ2.118

Δμεηάδεηαη αλ ε πξνηεηλόκελε πξάμε
εμαζθαιίδεη ηελ πξνζβαζηκόηεηα ησλ αηόκσλ
κε αλαπεξία

πκπιήξσζε ζρεηηθνύ πεδίνπ Παξαξηήκαηνο
Αίηεζεο ηήξημεο "ΔΞΑΦΑΛΙΗ
ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ", θαη αληίζηνηρα αξρηηεθηνληθά
ζρέδηα (όπνπ απαηηείηαη)

13

14

15

16

17

20

Δπηιεμηκόηεηα
πξνηεηλόκελεο πξάμεο

Παξάξηεκα
Αίηεζεο ηήξημεο
Γηθαηνινγεηηθά
ρεηηθά πεδία Παξαξηήκαηνο Αίηεζεο
ηήξημεο, όπσο Γεληθά ηνηρεία Πξάμεο θ.α.

ρεηηθά πεδία Παξαξηήκαηνο Αίηεζεο
ηήξημεο

Βεβαίσζε ζηελ Αίηεζε ηήξημεο

Δξσηεκαηνιόγην Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ

5

πκπιήξσζε Πίλαθα 3.7 ζπκκόξθσζεο ηεο
πξνηεηλόκελεο πξάμεο κε ηηο θαηεπζύλζεηο
ηεο ππ’ αξηζκ. 152950/23-10-2015 ΚΤΑ γηα
ηελ έγθξηζε ηεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο
Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ ΠΑΑ
2014-2020

ΑΟ2.120

Δμεηάδεηαη εάλ ε πξνηεηλόκελε πξάμε ζέβεηαη
ηηο αξρέο ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο

ΑΟ2.121

Δμεηάδεηαη ε ηήξεζε εζληθώλ θαη θνηλνηηθώλ
θαλόλσλ σο πξνο ηηο Γεκόζηεο πκβάζεηο

ΑΟ2.122

Δμεηάδεηαη ε βησζηκόηεηα, ιεηηνπξγηθόηεηα θαη
αμηνπνίεζε ηεο πξάμεο

24

ΑΟ2.124_Δη

Δμεηάδνληαη ινηπνί όξνη επηιεμηκόηεηαο
εθόζνλ νξίδνληαη ζηελ πξόζθιεζε

25

19.2Γ_120

Να κπνξνύλ λα ηεθκεξηώζνπλ ηνλ ππεύζπλν
θνξέα γηα ηε ιεηηνπξγία ή ηε ζπληήξεζε
όπνπ απαηηείηαη

19.2Γ_126

ηνλ ππνςήθην κέρξη θαη ην ρξόλν ππνβνιήο
ηεο πξόηαζεο δελ έρνπλ επηβιεζεί δηνηθεηηθέο
θπξώζεηο γηα παξαβίαζε Κνηλνηηθώλ
Καλνληζκώλ ή Δζληθήο Ννκνζεζίαο ζε ζρέζε
κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ

Βεβαίσζε ζηελ Αίηεζε ηήξημεο

27

19.2Γ_134

Η κνξθή ηνπ ππνςήθηνπ είλαη ζύκθσλε κε ηα
πξνβιεπόκελα ζηελ ΤΑ, όπσο ηζρύεη θάζε
θνξά, θαη ζηε ζρεηηθή πξόζθιεζε

Αίηεζε ηήξημεο & ρεηηθά πεδία
Παξαξηήκαηνο Αίηεζεο ηήξημεο

28

19.2Γ_140

Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο λα εμαζθαιίδεηαη
ε λόκηκε ιεηηνπξγία ηνπο

Δμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε: ε ύπαξμε
‘Αδείαο Λεηηνπξγίαο, ε θαηαρώξεζε ζην
ΓΔΜΗ, θιπ

21

22

Δπηιεμηκόηεηα
πξνηεηλόκελεο πξάμεο

23

26

Δπηιεμηκόηεηα
δπλεηηθνύ δηθαηνύρνπ
θαη αξκνδηόηεηα
εθηέιεζεο
πξνηεηλόκελεο πξάμεο

πκπιήξσζε ζρεηηθνύ πεδίνπ ζην
Παξάξηεκα ηεο Αίηεζεο ηήξημεο
"Μεζνδνινγία πινπνίεζεο"

ρεηηθά πεδία Παξαξηήκαηνο Αίηεζεο
ηήξημεο & Μειέηε Βησζηκόηεηαο
Βιέπε "Οδεγίεο γηα ηελ εμέηαζε ησλ
θξηηεξίσλ επηιεμηκόηεηαο πξάμεσλ" ζηνλ
Οδεγό Γηνηθεηηθνύ Διέγρνπ Αηηήζεσλ
ηήξημεο

Ννκνζεζία ή ην θαλνληζηηθό πιαίζην
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29

30

Δπηιεμηκόηεηα
δπλεηηθνύ δηθαηνύρνπ
θαη αξκνδηόηεηα
εθηέιεζεο
πξνηεηλόκελεο πξάμεο

31

32

19.2Γ_141

Γηα λνκηθά πξόζσπα δελ ππάξρεη ζέκα ιύζεο,
εθθαζάξηζεο ή πηώρεπζεο

ΑΟ3.112_Δπ

Δμεηάδεηαη αλ ν θνξέαο πνπ ππνβάιιεη ηελ
πξόηαζε έρεη ηελ αξκνδηόηεηα εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ

19.2Γ_122

Ωξηκόηεηα
πξνηεηλόκελεο πξάμεο

19.2Γ_123

Απνδεηθλύεηαη ε θαηνρή ή ε ρξήζε ηνπ
αθηλήηνπ , ζην νπνίν πξνβιέπεηαη ε
πινπνίεζε ηεο πξόηαζεο
Θα πξέπεη λα ππάξρεη κειέηε ζπλνιηθήο
ζεώξεζεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο
αλαβάζκηζεο ή αλάδεημεο ηνπ νηθηζκνύ ή
ηκήκαηνο απηνύ, όπσο εμεηδηθεύεηαη ζηελ
Πξόζθιεζε

ΑΟ5.113_Πι

Δμεηάδνληαη ινηπά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ
επαξθή πιεξόηεηα θαη σξηκόηεηα ηεο
πξνηεηλόκελεο πξάμεο

19.2Γ_121

Η πξόηαζε ζπλνδεύεηαη από αλαιπηηθό
πξνϋπνινγηζκό εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα ζην ππόδεηγκα ηεο αίηεζεο
ζηήξημεο

35

19.2Γ_129

Η αίηεζε ζηήξημεο έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε
ην ππόδεηγκα

36

ΑΟ5.112_Πι

Δμεηάδεηαη ε ύπαξμε απόθαζεο αξκόδησλ
νξγάλσλ γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο
ζηήξημεο

ΑΟ5.111_Πι

Δμεηάδεηαη ε πιεξόηεηα ηεο αίηεζεο ζηήξημεο

33

34
Πιεξόηεηα Πξόηαζεο

Πιεξόηεηα Πξόηαζεο
37

38

Η πξνηεηλόκελε πξάμε
δύλαηαη λα πινπνηεζεί
εληόο ηεο πεξηόδνπ
επηιεμηκόηεηαο πνπ
νξίδεηαη ζηελ
πξόζθιεζε

ΑΟ6.111_Υξ

39

Δκπξόζεζκε ππνβνιή
ζπκπιεξωκαηηθώλ/δηεπ
θξηληζηηθώλ ζηνηρείωλ

ΑΟ7.111_π

Δμεηάδεηαη αλ ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο
ηεο πξνηεηλόκελεο πξάμεο εκπίπηεη ζηελ
νξηδόκελε ζηελ πξόζθιεζε πεξίνδν
επηιεμηκόηεηαο, θαζώο θαη αλ ε πξάμε δύλαηαη
λα πινπνηεζεί εληόο ηεο πεξηόδνπ απηήο
Δμεηάδεηαη ε εκπξόζεζκε ππνβνιή
ζπκπιεξσκαηηθώλ ή δηεπθξηληζηηθώλ
ζηνηρείσλ

ρεηηθά πηζηνπνηεηηθά (πρ Βεβαίσζε Με
Λύζεο θαη Με Πηώρεπζεο)
Βεβαίσζε ζηελ Αίηεζε ηήξημεο θαη βιέπε
"Οδεγίεο γηα ηελ εμέηαζε ησλ θξηηεξίσλ
επηιεμηκόηεηαο πξάμεσλ" ζηνλ Οδεγό
Γηνηθεηηθνύ Διέγρνπ Αηηήζεσλ ηήξημεο
ρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
(ΣΙΣΛΟΙ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ, ΠΑΡΑΥΩΡΗΣΗΡΙΟ,
ΜΗΘΩΣΗΡΙΟ, θιπ)

Βι. πλεκκέλν Παξάξηεκα

ρεηηθά πεδία Παξαξηήκαηνο Αίηεζεο
ηήξημεο & Γηθαηνινγεηηθά Φάθεινο
Γεκόζηαο ύκβαζεο (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
Άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4412/2016).

ρεηηθά πεδία Παξαξηήκαηνο Αίηεζεο
ηήξημεο

Αίηεζε ηήξημεο θαη Παξάξηεκά ηεο

Απνθάζεηο ζπιινγηθώλ νξγάλσλ
Αίηεζε ηήξημεο -Παξάξηεκα Αίηεζεο ηήξημεο
& Γηθαηνινγεηηθά (ΑΠΟΦΑΗ ΤΠΟΒΟΛΗ,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ, ΚΛΠ )

ρεηηθά πεδία Παξαξηήκαηνο Αίηεζεο
ηήξημεο

ππνβνιή εληόο ηεο θαζνξηζκέλεο
πξνζεζκίαο.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΗ ΓΙΑ ΘΔΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Σν παξαδεθηό ηεο πξόηαζεο απνηειεί απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο. Γηα όια ηα
παξαπάλω θξηηήξηα επηιεμηκόηεηαο, ε απάληεζε πξέπεη λα είλαη ζεηηθή (ΝΑΙ), δηαθνξεηηθά ε πξόηαζε απνξξίπηεηαη.
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2. ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΕΣΑΗ ΣΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

α/α Κριτθρίου 2 :
19.2Δ_111: Σα ζργα κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με το αντίςτοιχο εφαρμοςτζο ενωςιακό
δίκαιο και το ςχετικό με τθν εφαρμογι τουσ εκνικό δίκαιο
Το κριτιριο πλθρείται εφόςον πλθροφνται τα κριτιρια : ΑΟ2.121, 19.2Δ-139, ΑΟ2.120,
19.2Δ_117, 19.2Δ_118, ΑΟ2.118

α/α Κριτθρίου 3 :
19.2Δ_112: Σα ζργα κα πρζπει να είναι ςτοχευμζνα και να ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ τθσ
τοπικισ ςτρατθγικισ και ςτθν επίτευξθ των επιλεγμζνων κεματικϊν κατευκφνςεων των ΣΟ
(Σοπικϊν Ομάδων)
Ραρατίκεται το ακόλουκο απόςπαςμα από το Τοπικό πρόγραμμα:
Βαςικι Θεματικι Κατεφκυνςθ τθσ τοπικισ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ, είναι:
Υποςτιριξθ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ και θ ανάδειξθ τθσ τοπικισ ταυτότθτασ
Δευτερεφουςεσ Θεματικζσ Κατευκφνςεισ τθσ τοπικισ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ, είναι:
Α. Ομάδα
1. Διαςφνδεςθ τομζων και οικονομικϊν παραγόντων (Α1)
2. Η βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ αλλά και ειδικότερα τθ βελτίωςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα. (Α2)
3. Σθν ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και των καινοτόμων παρεμβάςεων (Α3)
4. Σθν προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ, τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ δικτφωςθσ και τθσ
ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ μεταξφ διαφορετικϊν περιοχϊν, εταίρων και κρατϊν
(Α4)
Β. Ομάδα
1. Σθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ
(Β1)
2. Σθν ενίςχυςθ δράςεων και παρεμβάςεων για το περιβάλλον και τθν κλιματικι
αλλαγι (Β2)
3. Σθν υλοποίθςθ κοινωνικϊν δράςεων για τθν επίτευξθ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθν
καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ (Β3)
4. Σθν υλοποίθςθ δράςεων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ προςφυγικισ/ μεταναςτευτικισ
κρίςθσ (Β4)
Ραράλλθλα οι ςτόχοι του προγράμματοσ, ικανοποιοφν τουσ αναπτυξιακοφσ ςτόχουσ του
κλάδου τθσ αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ, για τθν προϊκθςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ,
κοινωνικισ ζνταξθσ, δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ και τθσ ςτιριξθσ τισ κινθτικότθτασ του
εργατικοφ δυναμικοφ ςτισ περιοχζσ αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ, όπωσ επίςθσ τθσ βιϊςιμθσ
και αποδοτικισ χριςθσ πόρων και προςταςίασ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ.
Τα μζτρα που κα υλοποιθκοφν ςτο παρόν πρόγραμμα ακολουκοφν τθ δομι και αρίκμθςθ των
υπομζτρων του μζτρου 19 του ΡΑΑ 2014- 2020. Ζτςι, προκφπτουν το μζτρο 19.2 με τισ
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Σηνλ παξαθάησ πίλαθα γίλεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηνπο
ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ:

ςζσεηιζμόρ Γπάζευν-Τποδπάζευν ηοπικού ππογπάμμαηορ με ζηόσοςρ
Γπάζειρ-Τποδπάζειρ ηοπικού
ππογπάμμαηορ
19.2.4.1 Σηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο
θιίκαθαο (π.ρ. χδξεπζε, απνρέηεπζε,
θ.ιπ.), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε
ρξεζηκνπνηνχκελα δεκφζηα θηίξηα
19.2.4.2 Σηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία,
βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθψλ βαζηθψλ
ππεξεζηψλ γηα ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ,
θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ (π.ρ.
παηδηθνί ζηαζκνί, αγξνηηθά ηαηξεία, θ.ιπ.)
19.2.4.3 Σηήξημε γηα επελδχζεηο γηα
δεκφζηα ρξήζε ζε ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο
αλαςπρήο , αλάπιαζεο ρψξσλ εληφο
νηθηζκψλ , ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη
ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (π.ρ
ζεκάλζεηο , θνηλφρξεζηνη ρψξνη , πξνβνιή
πξνψζεζε πεξηνρψλ, πνδειαηηθέο
δηαδξνκέο θ.ι.π)

19.2.4.4 Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ

19.2.4.5 Σηήξημε γηα κειέηεο , ππεξεζίεο
θαη επελδχζεηο , πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ
πνιηηηζκφ ,κε ηε δηαηήξεζε , απνθαηάζηαζε
θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο
θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηψλ , ησλ αγξνηηθψλ
ηνπίσλ θαη ησλ ηφπσλ κε πςειή θπζηθή
αμία, θαζψο θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο
επαηζζεηνπνίεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
πνιηηηζηηθψλ/ ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ ,
κνπζείσλ , πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηεο ππαίζξνπ - κχινη, γεθχξηα θ.ι.π)
(κειέηε γηα ηελ ιίκλε)

Διδικοί ηόσοι
ηοπικού
ππογπάμμαηορ
1.3
2.3

ηοσοθέηηζη





εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ
αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο
ελίζρπζε ζπλεθηηθφηεηαο ησλ πεξηνρψλ
ελίζρπζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηά ηνπο

1.3
2.3

 αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο
 δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο αγξνηηθέο
δψλεο
 αλαβάζκηζε θνηλσληθή κέξηκλαο

1.1
1.5
2.1
2.2
2.3

 αλάδεημε πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο
πεξηνρήο
 αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ζηνηρείσλ ηεο
θπζηθήο θιεξνλνκηάο
 δηαηήξεζε θαη πξναγσγή πνιηηηζηηθψλ θαη
ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο

1.1
1.5
2.1
2.2
2.3

 αλάδεημε πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο
πεξηνρήο
 αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ζηνηρείσλ ηεο
θπζηθήο θιεξνλνκηάο
 δηαηήξεζε θαη πξναγσγή πνιηηηζηηθψλ θαη
ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο
 ηζρπξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο

Ιθαλνπνίεζε ηεο
πιεηνςεθίαο ησλ
ζηφρσλ ηνπ
ηνπηθνχ
πξνγξάκκαηνο

 δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε
ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο
ηεο πεξηνρήο
 ηζρπξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο
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Αλληλεπίδπαζη δπάζευν και θεμαηικών καηεςθύνζευν ππογπάμμαηορ
Γπάζειρ/Τποδπάζειρ ηοπικού
ππογπάμμαηορ
19.2.4.1Σηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο
θιίκαθαο (π.ρ. χδξεπζε, απνρέηεπζε, θ.ιπ.),
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο ζε ρξεζηκνπνηνχκελα δεκφζηα θηίξηα
19.2.4.2 Σηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε
ή επέθηαζε ηνπηθψλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα
ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ, θαζψο θαη ησλ
ζρεηηθψλ ππνδνκψλ (π.ρ. παηδηθνί ζηαζκνί,
αγξνηηθά ηαηξεία, θ.ιπ.)
19.2.4.3 Σηήξημε γηα επελδχζεηο γηα δεκφζηα
ρξήζε ζε ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο αλαςπρήο ,
αλάπιαζεο ρψξσλ εληφο νηθηζκψλ ,
ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο
ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (π.ρ ζεκάλζεηο ,
θνηλφρξεζηνη ρψξνη , πξνβνιή πξνψζεζε
πεξηνρψλ, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο θ.ι.π)

Αλληλεπίδπαζη
Γπάζευν

Γεςηεπεύοςζερ
Θεμαηικέρ
καηεςθύνζειρ
βάζει Σοπικήρ
ηπαηηγικήρ

Νέερ Θεμαηικέρ
καηεςθύνζειρ

Β1, Β2

Βειηίσζε ησλ
ζπλζεθψλ δηαβίσζεο
θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ
ηνπηθνχ πιεζπζκνχ

Β1

Βειηίσζε ησλ
ζπλζεθψλ δηαβίσζεο
θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ
ηνπηθνχ πιεζπζκνχ

Α1, Β1

Βειηίσζε ησλ
ζπλζεθψλ δηαβίσζεο
θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ
ηνπηθνχ πιεζπζκνχ

19.2.4.4 Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ

19.2.3.3, 19.2.4.1,
19.2.4.2, 19.2.4.5,
19.2.4.3, 19.3.219.3.8

Α1, Β1

Βειηίσζε ησλ
ζπλζεθψλ δηαβίσζεο
θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ
ηνπηθνχ πιεζπζκνχ

19.2.4.5 Σηήξημε γηα κειέηεο,ππεξεζίεο θαη
επελδχζεηο,πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ
πνιηηηζκφ,κε ηε δηαηήξεζε,απνθαηάζηαζε θαη
αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο
θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηψλ,ησλ αγξνηηθψλ
ηνπίσλ θαη ησλ ηφπσλ κε πςειή θπζηθή
αμία,θαζψο θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο
επαηζζεηνπνίεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
πνιηηηζηηθψλ/ζπλεδξηαθψλ
θέληξσλ,κνπζείσλ,πνιηηηζηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ππαίζξνπ-κχινη, γεθχξηα
θ.ι.π)(κειέηε γηα ηελ ιίκλε)

19.2.3.3, 19.2.2.6,
19.2.3.6, 19.2.4.1,
19.2.4.2, 19.2.4.4,
19.2.4.3, 19.3.219.3.8

Α1, Α2, Α4, Β1, Β2
θαη Β3

Βειηίσζε ησλ
ζπλζεθψλ δηαβίσζεο
θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ
ηνπηθνχ πιεζπζκνχ

Τν ζχλνιν ησλ
Γξάζεσλ
19.2.3.3, 19.2.3.4,
19.2.3.5, 19.2.4.1,
19.2.4.3, 19.2.4.4,
19.2.4.5
19.2.3.1, 19.2.3.2,
19.2.4.1, 19.2.4.2,
19.2.4.5, 19.2.7.4,
19.3.1, 19.3.3,
19.3.6, 19.3.7

Η εξζταςθ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου γίνεται με βάςθ ςχετικι βεβαίωςθ του δικαιοφχου
ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ, και με όλα όςα ζχουν δθλωκεί τόςο ςτθν Αίτθςθ, όςο και ςτο
Παράρτθμά τθσ.

α/α Κριτθρίου 4 :
19.2Δ_113: Σα ζργα κα πρζπει να είναι ςε ςυνάφεια με τισ προτεραιότθτεσ που
αναφζρονται ςτο ΠΑΑ 2014 - 2020 ςχετικά με το CLLD/Leader
Οι προτάςεισ που κα υποβλθκοφν κα πρζπει να εμπίπτουν ςτισ ακόλουκεσ περιοχζσ εςτίαςθσ
του ΡΑΑ 2014-2020:
Πίνακασ 1.1 (Πρωτογενισ Επιπτϊςεισ)
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 6: «Κοινωνικι ζνταξθ, φτϊχεια και οικονομικι ανάπτυξθ ςτισ αγροτικζσ
περιοχζσ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΙΑΗ 6Β: «Προϊκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ»
Επίςθσ, εξετάηεται εάν θ προτεινόμενθ πράξθ είναι ςυμβατι με τουσ όρουσ και
προχποκζςεισ που περιγράφονται ςτο ΠΑΑ 2014-2020 και ειδικότερα εάν θ πράξθ είναι
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ςυμβατι με τισ προχποκζςεισ του Καν. (ΕΚ) 1305/2013 και του Καν. (ΕΚ) 808/2014, όπωσ
ιςχφουν κάκε φορά.

α/α Κριτθρίου 5 :
19.2Δ_114: Σα ζργα κα πρζπει να εξυπθρετοφν με άμεςο ι ζμμεςο τρόπο τθν τοπικι
κοινωνία και να ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ αυτισ
Υποβάλλεται ςχετικι Βεβαίωςθ με τθν Αίτθςθ Στιριξθσ.
Για ζργα των ΟΤΑ επιπλζον ιςχφει ότι, θ πράξθ προβλζπεται ςτο ςχετικό περιφερειακό ι
δθμοτικό ςχεδιαςμό (ςτα επιχειρθςιακά προγράμματα Ρεριφερειϊν/Διμων). Για τθν εξζταςθ
του κριτθρίου υποβάλλεται από το δυνθτικό δικαιοφχο ςχετικό απόςπαςμα του
επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ Ρεριφζρειασ/Διμου. Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχει
εκπονθκεί επιχειρθςιακό πρόγραμμα ι που ςε αυτό δεν περιλαμβάνεται θ προτεινόμενθ
πράξθ, γίνεται αποδεκτι θ υποβολι απόφαςθσ του Δθμοτικοφ / Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου,
με τθν οποία κα δεςμεφεται για τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα, όταν
αυτό εκπονθκεί / τροποποιθκεί. Η Απόφαςθ αυτι κα εκδίδεται μετά από ειςιγθςθ τθσ
αρμόδιασ Υπθρεςίασ του δυνθτικοφ δικαιοφχου ςτθν οποία κα αναλφεται θ ςκοπιμότθτα τθσ
προτεινόμενθσ πράξθσ.

α/α Κριτθρίου 6 :
19.2Δ_115: Για τα ζργα που εκτελοφνται με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κα πρζπει να ζχουν
υποβλθκεί τουλάχιςτον Φάκελοσ Δθμόςιασ φμβαςθσ (κατά τθν ζννοια του Άρκρου 45 του
Ν.4412/2016)
Να λθφκοφν υπόψθ τα αναγραφόμενα ςτο ςτοιχείο «ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» του Ραραρτιματοσ τθσ Αίτθςθσ
Στιριξθσ

α/α Κριτθρίου 7 :
19.2Δ_116: Να επαλθκεφεται το εφλογο κόςτοσ των υποβλθκειςϊν δαπανϊν (εκτόσ των
ζργων που υλοποιοφνται με τιμολόγιο δθμοςίων ζργων)
Ρροςκομίηονται οικονομικζσ προςφορζσ για λοιπζσ δαπάνεσ πλθν κτιριακϊν υποδομϊν.
Εφόςον το μοναδιαίο (ανά τεμάχιο) κόςτοσ αυτϊν υπερβαίνει ςε αξία τα 1.000,00 ευρϊ,
απαιτοφνται τρεισ (3) ςυγκρίςιμεσ προςφορζσ, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ τουλάχιςτον μία
(1). Οι ςυγκρίςιμεσ προςφορζσ αφοροφν ομοειδι και εφάμιλλα προϊόντα. Είναι δυνατό να
γίνει δεκτι μία προςφορά θ οποία δεν είναι θ πλζον ςυμφζρουςα οικονομικά, αρκεί ο
δικαιοφχοσ να τεκμθριϊνει και θ ΟΤΔ να αποδζχεται, τθν μοναδικότθτα ι τθν υψθλι ποιότθτα
ι τισ ειδικζσ προδιαγραφζσ που προςφζρει το προμθκευόμενο προϊόν
α/α Κριτθρίου 8 :
19.2Δ_117:Να λαμβάνουν υπόψθ τθν αρχι "ο ρυπαίνων πλθρϊνει" και τουσ ςτόχουσ τθσ
αειφόρου ανάπτυξθσ
Εξετάηεται αν θ προτεινόμενθ πράξθ ςζβεται τισ αρχζσ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ, ειδικότερα
ςε ςχζςθ με τουσ όρουσ, περιοριςμοφσ και κατευκφνςεισ τθσ αρικμ. 152950/23-10-2015 ΚΥΑ
για τθν ζγκριςθ τθσ Στρατθγικισ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του ΡΑΑ 2014-2020.
Για τθν αξιολόγθςθ του κριτθρίου ςυμπλθρϊνεται από το δυνθτικό δικαιοφχο, ςτο πλαίςιο
του Ραραρτιματοσ τθσ τυποποιθμζνθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, πίνακασ ςυμμόρφωςθσ τθσ
προτεινόμενθσ πράξθσ με τισ κατευκφνςεισ τθσ ανωτζρω ΚΥΑ.
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Σθμειϊνεται ότι θ Ζγκριςθ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων ι, θ απαλλαγι από τθν υποχρζωςθ
(ανάλογα με τθ φφςθ του ζργου), κα υποβάλλεται με τθν αίτθςθ ενίςχυςθσ.

α/α Κριτθρίου 9:
19.2Δ_118: Να διαςφαλίηουν τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και αποτρζπουν
κάκε διάκριςθ εξαιτίασ του φφλου, τθσ φυλισ ι τθσ εκνοτικισ καταγωγισ
Εξετάηεται πωσ θ προτεινόμενθ πράξθ εξαςφαλίηει τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν.
Για το κριτιριο, θ κετικι απάντθςθ καλφπτεται με τθ ςυμπλιρωςθ του ςχετικοφ πεδίου
Ραραρτιματοσ Αίτθςθσ Στιριξθσ "ΡΟΑΣΡΙΣΗ ΚΑΙ ΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΑΝΔΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΤΟΡΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ,
ΘΗΣΚΕΙΑΣ,
ΡΕΡΟΙΘΗΣΕΩΝ,
ΑΝΑΡΗΙΑΣ,
ΗΛΙΚΙΑΣ,
ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ
ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ"

α/α Κριτθρίου11:
19.2Δ_124: Η πρόταςθ αφορά ολοκλθρωμζνο και λειτουργικό φυςικό αντικείμενο
Υποβάλλεται ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ.
Για ζργα των ΟΤΑ και των φορζων τουσ, επιπλζον εξετάηεται ο προχπολογιςμόσ που κα
πρζπει να ςυνταχκεί με βάςθ τα τιμολόγια των δθμοςίων ζργων, ενϊ για τουσ λοιποφσ φορείσ
επιπλζον εξετάηεται ο προχπολογιςμόσ του Ραραρτιματοσ τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ.
α/α Κριτθρίου13:
19.2Δ_130: Η πρόταςθ είναι ςφμφωνθ με τθν περιγραφι, τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ τθσ
προκθρυςςόμενθσ υπό-δράςθσ
Εξετάηεται εάν θ πρόταςθ (Αίτθςθ Στιριξθσ, Ραράρτθμα Αίτθςθσ Στιριξθσ, Δικαιολογθτικά)
είναι ςφμφωνθ με τα περιγραφόμενα που περιλαμβάνονται ςτον παρόντα Οδθγό (ανάλογα
με τθν ςχετιηόμενθ εκάςτοτε Υποδράςθ)
α/α Κριτθρίου16:
19.2Δ_133: Η πρόταςθ δεν ζχει ενταχκεί / οριςτικά υπαχκεί ςε άλλο πρόγραμμα /
κακεςτϊσ τθσ 5θσ προγραμματικισ περιόδου για το ίδιο φυςικό αντικείμενο:
Σε περίπτωςθ που ζχει γίνει υποβολι Ρρόταςθσ/Αίτθςθσ υποψθφιότθτασ για ζνταξθ ςε
κάποιο άλλο πρόγραμμα, κα πρζπει να το δθλϊςετε ςχετικά με Τπ. Διλωςθ
α/α Κριτθρίου17:
19.2Δ_139: Εξετάηεται θ τιρθςθ των όρων και των προχποκζςεων του ΚΑΝ. (ΕΕ)651/2014
εφόςον εφαρμόηεται
Εφόςον μετά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ Λίςτασ Ελζγχου Φπαρξθσ Κρατικισ Ενίςχυςθσ προκφπτει ότι
το ζργο αποτελεί Κρατικι Ενίςχυςθ, εκτόσ από τθ Μελζτθ Βιωςιμότθτασ ςυμπλθρϊνεται
επίςθσ και ο Ρίνακασ «ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΡΑΞΕΩΝ» (Συνθμμζνο
Ρροκιρυξθσ) προκειμζνου να προςδιοριςκεί το ακριβζσ ποςοςτό επιχοριγθςθσ.
Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που προκφπτει ποςοςτό επιχοριγθςθσ μικρότερο του 100%,
κα υποβλθκοφν δικαιολογθτικά απόδειξθσ ίδιασ ςυμμετοχισ
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α/α Κριτθρίου20:
ΑΟ2.118: Εξετάηεται αν θ προτεινόμενθ πράξθ εξαςφαλίηει τθν προςβαςιμότθτα των
ατόμων με αναπθρία
Εξετάηεται πωσ θ προτεινόμενθ πράξθ εξαςφαλίηει τθν προςβαςιμότθτα των ατόμων με
αναπθρία. Για το κριτιριο, θ κετικι απάντθςθ καλφπτει τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: α) ςτθν
πράξθ προβλζπονται όλεσ οι απαιτιςεισ, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ προςβαςιμότθτα ςτα ΑμεΑ, β) Δεν προβλζπονται απαιτιςεισ για τθν
εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτα ΑμεΑ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ τθσ πράξθσ. Η
εξζταςθ του κριτθρίου γίνεται με βάςθ ςχετικά ςτοιχεία/προβλζψεισ τθσ μελζτθσ, ενϊ
παράλλθλα υποβάλλεται από το δυνθτικό δικαιοφχο, ςτο πλαίςιο του Ραραρτιματοσ τθσ
τυποποιθμζνθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ εξαςφάλιςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
των ατόμων με αναπθρία. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία μία πράξθ ζχει ιδθ ςυμβαςιοποιθκεί
και δεν ζχει γίνει πρόβλεψθ για τα ΑΜΕΑ, εφόςον απαιτείται από τθ φφςθ τθσ πράξθσ και τθν
κείμενθ νομοκεςία, θ κετικι αξιολόγθςθ κα πρζπει να τεκμθριϊνεται με τθ δζςμευςθ του
δυνθτικοφ δικαιοφχου ότι κα αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ προςαρμογισ για εξαςφάλιςθ
προςβαςιμότθτασ για ΑΜΕΑ με δικά του ζξοδα.
Για τθν εξζταςθ του κριτθρίου κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ο ςχετικόσ οδθγόσ του ΕΣΡΑ 20142020 για τθν εξειδίκευςθ του κριτθρίου: «Εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτα άτομα με
αναπθρία» (βλ. Ραραρτιματα Ρρόςκλθςθσ).
α/α Κριτθρίου 21:
ΑΟ2.120: Εξετάηεται εάν θ προτεινόμενθ πράξθ ςζβεται τισ αρχζσ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ
Εξετάηεται αν θ προτεινόμενθ πράξθ ςζβεται τισ αρχζσ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ, ειδικότερα
ςε ςχζςθ με τουσ όρουσ, περιοριςμοφσ και κατευκφνςεισ τθσ αρικμ. 152950/23-10-2015 ΚΥΑ
για τθν ζγκριςθ τθσ Στρατθγικισ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του ΡΑΑ 2014-2020.
Για τθν αξιολόγθςθ του κριτθρίου ςυμπλθρϊνεται από το δυνθτικό δικαιοφχο, ςτο πλαίςιο
του Ραραρτιματοσ τθσ τυποποιθμζνθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, πίνακασ ςυμμόρφωςθσ τθσ
προτεινόμενθσ πράξθσ με τισ κατευκφνςεισ τθσ ανωτζρω ΚΥΑ.
Σθμειϊνεται ότι θ Ζγκριςθ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων ι, θ απαλλαγι από τθν υποχρζωςθ
(ανάλογα με τθ φφςθ του ζργου), κα υποβάλλεται με τθν αίτθςθ ενίςχυςθσ.
α/α Κριτθρίου 22:
ΑΟ2.121: Εξετάηεται θ τιρθςθ εκνικϊν και κοινοτικϊν κανόνων ωσ προσ τισ Δθμόςιεσ
υμβάςεισ
Εφόςον ζχουν προθγθκεί τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ ςχετικζσ ενζργειεσ εξετάηεται αν ο δυνθτικόσ
δικαιοφχοσ ζχει τθριςει μζχρι τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ τουσ (κατά περίπτωςθ)
ιςχφοντεσ εκνικοφσ και κοινοτικοφσ κανόνεσ για τθν προτεινόμενθ πράξθ ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτισ διαδικαςίεσ ζγκριςθσ ςταδίων δθμοςίων ςυμβάςεων του ΣΔΕ του ΡΑΑ
2014-2020. Για τθν εξζταςθ του κριτθρίου υποβάλλονται από το δυνθτικό δικαιοφχο τα
δικαιολογθτικά ςτο πλαίςιο τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. Στισ περιπτϊςεισ που κατά τθν εξζταςθ τθσ
διαδικαςίασ διακιρυξθσ και τθσ διαδικαςίασ ανάλθψθσ νομικισ δζςμευςθσ εντοπιςτοφν
ελλείψεισ, κα ηθτθκοφν ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία.

α/α Κριτθρίου 23:
ΑΟ2.122: Εξετάηεται θ βιωςιμότθτα, λειτουργικότθτα και αξιοποίθςθ τθσ πράξθσ
Ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ κα πρζπει, ςτο πλαίςιο του Ραραρτιματοσ τθσ τυποποιθμζνθσ
αίτθςθσ ςτιριξθσ, να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο τα παραδοτζα τθσ πράξθσ κα
αξιοποιθκοφν (π.χ. ςε περίπτωςθ πράξθσ υποδομϊν, όπου απαιτείται ςυντιρθςθ και
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λειτουργία, ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ κα πρζπει να αναφζρει τθν φπαρξθ ςχετικϊν
φορζων/δομϊν/μθχανιςμϊν λειτουργίασ και να υποβάλει τα απαραίτθτα ςτοιχεία/τεκμιρια
(π.χ. Κανονιςτικό πλαίςιο οριςμοφ του φορζα λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ πράξθσ) ι να
προβλζπει τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ με ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα, προκειμζνου να
εξαςφαλιςτεί θ ςυντιρθςθ και λειτουργία). Σθμειϊνεται ότι κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ
κα πρζπει να εξαςφαλίηεται θ λειτουργικότθτά τθσ.
Σχετικά με τθ βιωςιμότθτα εξετάηεται θ ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ Μελζτθσ Βιωςιμότθτασ ςτο
Ραράρτθμα τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ, και θ μθ φπαρξθ ηθμιϊν μετά το τρίτο ζτοσ λειτουργίασ τθσ
επζνδυςθσ.
α/α Κριτθρίου 24:
ΑΟ2.124_Ετ : Εξετάηονται λοιποί όροι επιλεξιμότθτασ εφόςον ορίηονται ςτθν πρόςκλθςθ
Για τα ζργα που εκτελοφνται με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, και ςε περιπτϊςεισ που οι οριςτικζσ
μελζτεσ και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, δεν ζχουν υποβλθκεί με τθν αίτθςθ ςτιριξθσ, τότε κα
πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί εντόσ εξαμινου από τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ του ζργου, ενϊ δεν
επιτρζπεται θ υπζρβαςθ του προχπολογιςμοφ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ που περιλιφκθκε
ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ ανακαλείται θ απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ.
Για τα ζργα που αφοροφν ςε αιςκθτικι και λειτουργικι αναβάκμιςθ και ανάδειξθ οικιςμοφ ι
τμιματοσ αυτοφ, κα πρζπει να υπάρχει μελζτθ ςυνολικισ κεϊρθςθσ αιςκθτικισ και
λειτουργικισ αναβάκμιςθσ ι ανάδειξθσ του οικιςμοφ ι τμιματοσ αυτοφ, το περιεχόμενο τθσ
οποίασ εξειδικεφεται ςτα ςυνθμμζνα τθσ πρόςκλθςθ. Κατά προτεραιότθτα κα εντάςςονται
περιοχζσ ςτισ οποίεσ ζχουν ιδθ ολοκλθρωκεί τα βαςικά δίκτυα (όπωσ φδρευςθσ,
αποχζτευςθσ),
α/α Κριτθρίου 25:
19.2Δ_120: Να μποροφν να τεκμθριϊςουν τον υπεφκυνο φορζα για τθ λειτουργία ι τθ
ςυντιρθςθ όπου απαιτείται
Υποβάλλεται θ νομοκεςία ι το κανονιςτικό πλαίςιο βάςει των οποίων, αυτόσ που ορίηεται
με τθν αίτθςθ ςτιριξθσ ωσ Φορζασ Λειτουργίασ τθσ πράξθσ είτε αυτόσ είναι ο δικαιοφχοσ
είτε άλλοσ, ζχει τθν αρμοδιότθτα λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ αυτισ.
α/α Κριτθρίου 30:
ΑΟ3.112_Επ : Εξετάηεται αν ο φορζασ που υποβάλλει τθν πρόταςθ ζχει τθν αρμοδιότθτα
εκτζλεςθσ του ζργου
Ο ζλεγχοσ γίνεται με βάςθ ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ όπωσ κανονιςτικζσ αποφάςεισ, καταςτατικά
φορζων, κλπ που υποβάλλονται ςυνθμμζνα κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. (πχ
Τεχνικι Επάρκεια (για ΟΤΑ) / Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςε ιςχφ/ ΦΕΚ Σφςταςθσ και
τροποποιιςεισ του / Καταςτατικό ςε ιςχφ / Σχζδιο καταςτατικοφ για τα υπό ίδρυςθ ΝΡ).
α/α Κριτθρίου 31 :
19.2Δ_122: Αποδεικνφεται θ κατοχι ι θ χριςθ του ακινιτου , ςτο οποίο προβλζπεται θ
υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ Δ2)
Το ακίνθτο ςτο οποίο κα υλοποιθκεί το ζργο, κα πρζπει να είναι ελεφκερο βαρϊν
(προςθμείωςθ υποκικθσ ι υποκικθ) και να μθν εκκρεμοφν διεκδικιςεισ τρίτων επϋαυτοφ
(πιςτοποιθτικό βαρϊν και μθ διεκδικιςεων αντίςτοιχα). Κατ’εξαίρεςθ, ςτισ ακόλουκεσ
περιπτϊςεισ είναι δυνατι θ φπαρξθ εγγεγραμμζνων βαρϊν όταν:
α. θ επενδυτικι πρόταςθ αφορά ςτθν τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ ι ιπιεσ ενζργειεσ που
δεν ςυνδζονται μόνιμα και ςτακερά με το ακίνθτο,
β. θ προςθμείωςθ υποκικθσ ι θ υποκικθ ζχει εγγραφεί ςε εξαςφάλιςθ δανείου που
χορθγικθκε μετά από φυςικι καταςτροφι,
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γ. θ προςθμείωςθ υποκικθσ ι θ υποκικθ ζχει εγγραφεί ςε εξαςφάλιςθ δανείου για τθν
υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ.
Σε περίπτωςθ πράξεων που περιλαμβάνουν υποδομζσ απαιτοφνται αποδεικτικά ιδιοκτθςίασ
ςτο όνομα του δικαιοφχου, ι μακροχρόνια μίςκωςθ/παραχϊρθςθ ι προςφμφωνο
τουλάχιςτον για 15 ζτθ από τθν δθμοςιοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, επί του γθπζδου ι του
αγροτεμαχίου ςτο οποίο πραγματοποιοφνται οι επενδφςεισ. Σε περίπτωςθ εκςυγχρονιςμοφ,
χωρίσ επζμβαςθ ςτον φζροντα οργανιςμό του κτιρίου ι/και υλοποίθςθσ μικρϊν βοθκθτικϊν
κτιςμάτων εντόσ του οικοπζδου, τουλάχιςτον εννιά (9) ζτθ από τθν δθμοςιοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ.
Κατά τθν υποβολι φακζλου ςυμμετοχισ, ςτα πλαίςια τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, γίνονται δεκτά
προςφμφωνα μίςκωςθσ/παραχϊρθςθσ ι αγοράσ γθπζδου ι του οικοπζδου ι/και του
ακινιτου, ενϊ τα ςυμφωνθτικά κα πρζπει να προςκομίηονται πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ
ζνταξθσ τθσ πράξθσ.
α/α Κριτθρίου 32:
19.2Δ_123: Θα πρζπει να υπάρχει μελζτθ ςυνολικισ κεϊρθςθσ αιςκθτικισ και λειτουργικισ
αναβάκμιςθσ ι ανάδειξθσ του οικιςμοφ ι τμιματοσ αυτοφ, όπωσ εξειδικεφεται ςτθν
Πρόςκλθςθ:
Για τα ζργα που αφοροφν ςε αιςκθτικι και λειτουργικι αναβάκμιςθ και ανάδειξθ οικιςμοφ ι
τμιματοσ αυτοφ, κα πρζπει να υπάρχει μελζτθ ςυνολικισ κεϊρθςθσ αιςκθτικισ και
λειτουργικισ αναβάκμιςθσ ι ανάδειξθσ του οικιςμοφ ι τμιματοσ αυτοφ, το περιεχόμενο τθσ
οποίασ εξειδικεφεται ςτα ςυνθμμζνα τθσ πρόςκλθςθ. Κατά προτεραιότθτα κα εντάςςονται
περιοχζσ ςτισ οποίεσ ζχουν ιδθ ολοκλθρωκεί τα βαςικά δίκτυα (όπωσ φδρευςθσ,
αποχζτευςθσ),
α/α Κριτθρίου 33:
ΑΟ5.113_Πλ: Εξετάηονται λοιπά ςτοιχεία που αφοροφν τθν επαρκι πλθρότθτα και
ωριμότθτα τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ:
Εξετάηεται θ επαρκισ ςυμπλιρωςθ των Ρινάκων Δ1, Δ2, κακϊσ και θ προςκόμιςθ των λοιπϊν
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν όπωσ περιγράφονται ςτον παρόντα Οδθγό.
α/α Κριτθρίου 34:
19.2Δ_121: Η πρόταςθ ςυνοδεφεται από αναλυτικό προχπολογιςμό εργαςιϊν ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο υπόδειγμα τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ
Για τα ζργα των ΟΤΑ και των φορζων τουσ, εξετάηεται αν ζχει ςυνταχκεί ο προχπολογιςμόσ
ςφμφωνα με τα τιμολόγια των δθμοςίων ζργων.
α/α Κριτθρίου 35:
19.2Δ_129: Η αίτθςθ ςτιριξθσ ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα
Εξετάηεται εάν θ Αίτθςθ Στιριξθσ και το παράρτθμα αυτισ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με το
υπόδειγμα τθσ Πρόςκλθςθσ (αν χρθςιμοποιικθκαν τα τυποποιθμζνα ζντυπα), και θ τυπικι
πλθρότθτα τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.
α/α Κριτθρίου 37:
ΑΟ5.111_Πλ : Εξετάηεται θ πλθρότθτα τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ
Εξετάηεται αν, για τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ, ακολουκικθκε θ προβλεπόμενθ διαδικαςία,
και ζχουν επιςυναφκεί όλα τα υποχρεωτικά ςυνοδευτικά ζγγραφα, κατάλλθλα
ςυμπλθρωμζνα και υπογεγραμμζνα, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ
και ειδικότερα:
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 Αίτθςθ ςτιριξθσ υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο του δυνθτικοφ
δικαιοφχου, ςτθν οποία, μεταξφ άλλων, βεβαιϊνεται:
-θ μθ χρθματοδότθςθ τθσ προβλεπόμενθσ δαπάνθσ τθσ πράξθσ από άλλο Ρρόγραμμα
ςτο πλαίςιο τθσ τρζχουςασ ι τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου.
- θ παραγωγι ι θ μθ παραγωγι εςόδων μετά τθν ολοκλιρωςθσ τθσ πράξθσ ι κατά τθ
διάρκεια υλοποίθςισ τθσ.
 Απόφαςθ αρμοδίων ι και ςυλλογικϊν οργάνων του δυνθτικοφ δικαιοφχου ι άλλων
αρμοδίων οργάνων, όπωσ προβλζπεται από τθ νομοκεςία, για τθν υποβολι τθσ
αίτθςθσ ςτιριξθσ. (π.χ. απόφαςθ δθμοτικοφ ςυμβουλίου Διμου για τθν υποβολι τθσ
ςυγκεκριμζνθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ).
 Λίςτα ελζγχου Φπαρξθσ Κρατικισ Ενίςχυςθσ
 Δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τον Οδθγό Διοικθτικοφ Ελζγχου
 Λοιπά ςτοιχεία που αφοροφν τθν επαρκι πλθρότθτα και ωριμότθτα τθσ
προτεινόμενθσ πράξθσ.
α/α Κριτθρίου 38:
ΑΟ6.111_Χρ : Εξετάηεται αν το χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ
εμπίπτει ςτθν οριηόμενθ ςτθν πρόςκλθςθ περίοδο επιλεξιμότθτασ, κακϊσ και αν θ πράξθ
δφναται να υλοποιθκεί εντόσ τθσ περιόδου αυτισ
Ειδικότερα, εξετάηεται αν το χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ εμπίπτει
εντόσ τθσ περιόδου επιλεξιμότθτασ του ΡΑΑ 2014-2020 και τθσ ειδικότερθσ περιόδου που
ορίηεται ςτθν πρόςκλθςθ (3 χρόνια υλοποίθςθσ). Επίςθσ, εξετάηεται αν θ προτεινόμενθ πράξθ
δφναται να υλοποιθκεί εντόσ τθσ περιόδου αυτισ. Το κριτιριο εξετάηεται λαμβάνοντασ
υπόψθ το φυςικό αντικείμενο, τθ μζκοδο υλοποίθςθσ (αυτεπιςταςία, ανάκεςθ κλπ), τουσ
ενδεχόμενουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ (π.χ. αρχαιολογικά
ευριματα ι πικανζσ κακυςτεριςεισ ςχετικά με τθν ζκδοςθ κανονιςτικϊν αποφάςεων που
απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ, όπωσ κιρυξθ απαλλοτριϊςεων), το επίπεδο
ωριμότθτασ τθσ πράξθσ, τα χρονοδιαγράμματα ςυναφϊν πράξεων που ζχουν υλοποιθκεί και
άλλα διακζςιμα εργαλεία.
Το χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ περιλαμβάνεται ςτθν τυποποιθμζνθ αίτθςθ ςτιριξθσ.
α/α Κριτθρίου 39 :
ΑΟ7.111_υ : Εξετάηεται θ εμπρόκεςμθ υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ι διευκρινιςτικϊν
ςτοιχείων
Στθν περίπτωςθ που ηθτικθκε θ υποβολι από το δυνθτικό δικαιοφχο ςυμπλθρωματικϊν ι
διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων εξετάηεται αν αυτά υποβλικθκαν εντόσ τθσ κακοριςμζνθσ
προκεςμίασ.
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3.

ΑΝΑΛΤΗ ΤΠΟΔΡΑΕΩΝ

3.1

ΤΠΟΓΡΑΗ 19.2.4.1 ηήπιξη για ςποδομέρ
ζςμπεπιλαμβανομένηρ
ηηρ
εξοικονόμηζηρ
σπηζιμοποιούμενα δημόζια κηίπια

Σίηλορ Γπάζηρ
Κυδικόρ Γπάζηρ
Σίηλορ Τποδπάζηρ
Κυδικόρ Τποδπάζηρ
Νομική Βάζη

μικπήρ κλίμακαρ,
ενέπγειαρ
ζε

Βαζηθέο ππεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρσξίσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο
19.2.4
Σηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε ρξεζηκνπνηνχκελα δεκφζηα θηίξηα.
19.2.4.1
Άξζξν 20 Καλ. (ΔΔ) 1305/2013

Αναλςηική πεπιγπαθή Τπο- Γπάζηρ
Η δξάζε αθνξά ζηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ππνδνκψλ κηθξήο θιίκαθαο, (πρ χδξεπζε,
απνρέηεπζε, νδνπνηία εληφο νηθηζκνχ θ.ιπ.) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε
ρξεζηκνπνηνχκελα δεκφζηα θηίξηα.
Η επηινγή ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ πξνέθπςε απφ ηελ ζπλεθηίκεζε ηεο αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ζηνπο θιάδνπο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ
θαζψο θαη ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο ζηνπο πξναλαθεξζέληεο
θιάδνπο.
Δπηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε πινπνίεζεο δξάζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ
εμππεξέηεζεο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ έρνληαο ηαπηφρξνλα ζαλ ζηφρν ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε
ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ, κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο νηθηζκνχο πνπ βξίζθνληαη
εληφο πεξηνρψλ NATURA.
Σηα πιαίζηα ηεο ππν-δξάζεο παξέρεηαη ε ζηήξημε γηα ηα αθφινπζα είδε παξεκβάζεσλ:


ελέξγεηεο γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε δεκφζησλ θηηξίσλ.



έξγα χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, νδνπνηίαο εληφο νηθηζκνχ, θ.ιπ.



έξγα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, αλαθχθισζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε απνξξηκκάησλ θαη ινηπά.

Η έληαζε ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζην 100%. Η ρξήζε ησλ ππνδνκψλ είλαη ηνπηθή, αλνηρηή ζην θνηλφ,
ρσξίο θακία ρξεκαηηθή επηβάξπλζε θαη δελ απνθέξεη θέξδνο.
Τν κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 600.000€.
Θεμαηική καηεύθςνζη πος εξςπηπεηείηαι
«Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ»
Υπημαηοδοηικά ηοισεία
Ποζό (€)
Ποζοζηό (%) ζε
Ποζοζηό (%) ζε επίπεδο
επίπεδο ςπο - μέηπος
Σοπικού Ππογπάμμαηορ
ςνολικόρ
90.000,00
1,16
0,78
πποϋπολογιζμόρ
Γημόζια Γαπάνη
90.000,00
1,91
1,10
Ιδιυηική ςμμεηοσή
0,00
0,00
0,00
Πεπιοσή Δθαπμογήρ
Τν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο
Γικαιούσοι
ΟΤΑ Α & Β βαζκνχ θαη θνξείο ηνπο θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε
αληίζηνηρσλ έξγσλ

17

Κπιηήπια Δπιλογήρ-Βαθμολόγηζηρ Τποδπάζηρ 19.2.4.1

ΚΡΙΣΗΡΙΟ

1

ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ
ΔΠΙΛΟΓΗ

αθήνεια και πληπόηηηα
ηηρ ππόηαζηρ

ΔΝΓΔΙ
ΚΣΙΚΗ
ΒΑΡΤΣ
ΗΣΑ

3

4

0/50

0

25%

0/100
Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ
ησλ απαηηνχκελσλ
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ / αδεηψλ

0/60

0/30

Αναγκαιόηηηα ηηρ ππάξηρ
Γελ ππάξρεη παξφκνηα
ππεξεζία / ππνδνκή
ζηελ Τνπηθή / Γεκνηηθή
Δλφηεηα
Υπάξρεη παξφκνηα
ππεξεζία / ππνδνκή
ζηελ Τνπηθή / Γεκνηηθή
Δλφηεηα
Ρεαλιζηικόηηηα αξιοπιζηία κόζηοςρ
100*(αηηνχκελνεγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤
5
5 < 100*(αηηνχκελνεγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤
10
10 < 100*(αηηνχκελνεγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤
30
100*(αηηνχκελνεγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν >
30

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗ
ΣΙΚΑ

0/100

Δηοιμόηηηα ςλοποίηζηρ
ηηρ ππόηαζηρ
Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ
ησλ απαηηνχκελσλ
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ /
αδεηψλ
Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ
απαηηνχκελσλ
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ /
αδεηψλ
Υπνβνιή αηηήζεσλ ζηηο
αξκφδηεο αξρέο γηα
απαξαίηεηεο
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο /
άδεηεο.

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

8%

Σαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηεο πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα
σο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα
ηε βαζκνιφγεζε
δηθαηνινγεηηθά
Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα
σο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα
ηε βαζκνιφγεζε
δηθαηνινγεηηθά
Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο
πξφηαζεο θαη ειιείςεηο σο
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά
2

ΜΟΡΙ
ΟΓΟΣ
ΗΗ

7%
Δμεηάδεηαη ε
αλαγθαηφηεηα ηεο πξάμεο
κε βάζε ηελ χπαξμε ή κε
παξφκνηαο
ππεξεζίαο/ππνδνκήο
ζηελ Τπνηθή/Γεκνηηθή
Δλφηεηα

0/100

0

6%
0/100
Δμεηάδεηαη ε
ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο
κε βάζε ην θφζηνο πνπ
πξνθχπηεη κε ηελ
έγθξηζε, ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο
εξγαζίεο

0/60
0/30

ζρέδηα,
αλαιπηηθή
πξνκέηξεζε
εξγαζηψλ θαη
αλαιπηηθφο
πξνυπνινγηζκ
φο

0

18

5

6

7

8

Ρεαλιζηικόηηηα
σπονοδιαγπάμμαηορ
ςλοποίηζηρ επένδςζηρ
Φξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν
κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο
ηνπ έξγνπ
Οξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο
ησλ επηκέξνπο θάζεσλ
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
Πποζηαζία
πεπιβάλλονηορ
Πνζνζηφ δαπαλψλ
ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο
κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 5%
Πνζνζηφ δαπαλψλ
ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο
κηθξφηεξν ηνπ 5%
Τλοποίηζη ζε καηηγοπίερ
και είδορ πεπιοσών ζε
ζσέζη και με ηη
ζποςδαιόηηηά ηοςρ ή ηην
κπιζιμόηηηα αζκούμενυν
πιέζευν (πεπιοσέρ
RAMSAR, NATURA,
πποζηαηεςόμενερ
πεπιοσέρ, ςγποβιόηοποι,
καηηγοπίερ γευπγικήρ
δπαζηηπιόηηηαρ όπυρ
ενηαηική γευπγία ή
λειμώνερ και άλλερ
πεπιοσέρ με ςτηλέρ
πιέζειρ αζκούμενερ από
ηη γευπγία)
ΝΑΙ
ΌΦΙ
κοπιμόηηηα ηηρ
ππόηαζηρ
(Διδικοί ή ζηπαηηγικοί
ζηόσοι ηος ηοπικού
ππογπάμμαηορ πος
εξςπηπεηούνηαι με ηην
ςλοποίηζη ηηρ ππόηαζηρ)
Σπζρέηηζε κε ην ζχλνιν ησλ
ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
ππν-δξάζε
Σπζρέηηζε κε ην 70% ησλ
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ
ζηελ ππν-δξάζε
Σπζρέηηζε κε ην 30% ησλ
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ
ζηελ ππν-δξάζε
Σπζρέηηζε κε πνζνζηφ
κηθξφηεξν ηνπ 30% ησλ
ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
ππν-δξάζε

6%
0/50
0/50
20%
0/100

Η πξφηαζε πεξηιακβάλεη
δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηελ
πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο

0

8%

0/100

20%

0/100
Λακβάλεηαη ππφςε ε
ζθνπηκφηεηα ηεο
πξφηαζεο ζε ζρέζε κε
ηνπο εηδηθνχο ή
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο
ηνπ Τνπηθνχ
Πξνγξάκκαηνο πνπ
εμππεξεηνχληαη κε ηελ
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο

0/70

0/30

0

Δλάσιζηη βαθμολογία πος οθείλει να ζςγκενηπώζει ο εν δςνάμει δικαιούσορ (% ηηρ μέγιζηηρ
βαθμολογίαρ) : 30
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ΤΠΟΓΡΑΗ 19.2.4.2 ηήπιξη για ηη δημιοςπγία, βεληίυζη ή επέκηαζη
ηοπικών βαζικών ςπηπεζιών για ηον αγποηικό πληθςζμό, καθώρ και ηυν
ζσεηικών ςποδομών (ενδεικηικά: παιδικοί ζηαθμοί, αγποηικά ιαηπεία).

Σίηλορ Γπάζηρ
Κυδικόρ Γπάζηρ
Σίηλορ Τποδπάζηρ
Κυδικόρ Τποδπάζηρ
Νομική Βάζη

Βαζικέρ ςπηπεζίερ και ανάπλαζη συπίυν ζε αγποηικέρ πεπιοσέρ
19.2.4
Σηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθψλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ
γηα ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ (ελδεηθηηθά:
παηδηθνί ζηαζκνί, αγξνηηθά ηαηξεία).
19.2.4.2
Άξζξν 20 Καλ. (ΔΔ) 1305/2013

Αναλςηική πεπιγπαθή Τπό-Γπάζηρ
Η επηινγή ησλ δξάζεσλ πξνέθπςε απφ ηελ ζπλεθηίκεζε ηεο αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο
πεξηνρήο ζηνπο θιάδνπο ησλ ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη γεληθφηεξα ζε βαζηθέο θνηλσληθέο
ππνδνκέο εμππεξέηεζεο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ.
Οη δξάζεηο θνηλσληθήο κέξηκλαο ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ,
ελψ παξάιιεια εληζρχνπλ ηε δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο αγξνηηθέο δψλεο.
Σηα πιαίζηα ηεο ππν-δξάζεο παξέρεηαη ε ζηήξημε γηα ηα αθφινπζα είδε παξεκβάζεσλ:


εμππεξέηεζε πνιηηψλ κε έξγα βαζηθψλ ππεξεζηψλ (αγξνηηθά ηαηξεία, παηδηθνί ζηαζκνί,
δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε θαη θξνληίδα ειηθησκέλσλ, παηδηψλ ,ΑκεΑ) θ.α.



πξφζβαζε ζε Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ)



θαηαζθεπή/ αλαβάζκηζε αζιεηηθψλ ππνδνκψλ θαη ινηπψλ ρψξσλ.

Η έληαζε ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζην 100%. Η ρξήζε ησλ ππνδνκψλ είλαη ηνπηθή, αλνηρηή ζην θνηλφ, ρσξίο
θακία ρξεκαηηθή επηβάξπλζε θαη δελ απνθέξεη θέξδνο.
Τν κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 600.000€.
Θεμαηική καηεύθςνζη πος εξςπηπεηείηαι
«Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ»
Υπημαηοδοηικά ηοισεία
Ποζό (€)
Ποζοζηό (%) ζε
Ποζοζηό (%) ζε επίπεδο
επίπεδο ςπο - μέηπος
Σοπικού Ππογπάμμαηορ
ςνολικόρ
98.500,00
1,27
0,85
πποϋπολογιζμόρ
Γημόζια Γαπάνη
98.500,00
2,09
1,20
Ιδιυηική ςμμεηοσή
0,00
0,00
0,00
Πεπιοσή Δθαπμογήρ
Τν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο
Γικαιούσοι
ΟΤΑ Α & Β βαζκνχ θαη θνξείο ηνπο, Ιδησηηθνί θνξείο κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ
έξγσλ θαζψο θαη ε ΟΤΓ ή κέιε απηήο
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ

1

ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ
ΔΠΙΛΟΓΗ

αθήνεια και πληπόηηηα
ηηρ ππόηαζηρ

ΔΝΓΔΙ
ΚΣΙΚΗ
ΒΑΡΤΣ
ΗΣΑ

3

4

0/50

0

25%

0/100
Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ
ησλ απαηηνχκελσλ
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ / αδεηψλ

8%
Δμεηάδεηαη ε
αλαγθαηφηεηα ηεο πξάμεο
κε βάζε ηελ χπαξμε ή κε
παξφκνηαο
ππεξεζίαο/ππνδνκήο
ζηελ Τπνηθή/Γεκνηηθή
Δλφηεηα

Ρεαλιζηικόηηηα αξιοπιζηία κόζηοςρ
100*(αηηνχκελνεγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤
5
5 < 100*(αηηνχκελνεγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤
10
10 < 100*(αηηνχκελνεγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤
30

0/60

0/30

Αναγκαιόηηηα ηηρ
ππάξηρ
Γελ ππάξρεη παξφκνηα
ππεξεζία / ππνδνκή
ζηελ Τνπηθή / Γεκνηηθή
Δλφηεηα
Υπάξρεη παξφκνηα
ππεξεζία / ππνδνκή
ζηελ Τνπηθή / Γεκνηηθή
Δλφηεηα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗ
ΣΙΚΑ

0/100

Δηοιμόηηηα ςλοποίηζηρ
ηηρ ππόηαζηρ
Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ
ησλ απαηηνχκελσλ
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ
/ αδεηψλ
Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ
απαηηνχκελσλ
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ
/ αδεηψλ
Υπνβνιή αηηήζεσλ ζηηο
αξκφδηεο αξρέο γηα
απαξαίηεηεο
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο /
άδεηεο.

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

8%

Σαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηεο πξφηαζεο θαη
πιεξφηεηα σο πξνο ηα
απαηηνχκελα γηα ηε
βαζκνιφγεζε
δηθαηνινγεηηθά
Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα
σο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα
ηε βαζκνιφγεζε
δηθαηνινγεηηθά
Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο
πξφηαζεο θαη ειιείςεηο σο
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε
βαζκνιφγεζε
δηθαηνινγεηηθά
2

ΜΟΡ
ΙΟΓΟ
ΣΗ
Η

0/100

0

8%
Δμεηάδεηαη ε
ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο
κε βάζε ην θφζηνο πνπ
πξνθχπηεη κε ηελ
έγθξηζε, ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο
εξγαζίεο

0/100
0/60
0/30

ζρέδηα,
αλαιπηηθή
πξνκέηξεζε
εξγαζηψλ θαη
αλαιπηηθφο
πξνυπνινγηζκ
φο
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5

6

7

100*(αηηνχκελνεγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν >
30
Ρεαλιζηικόηηηα
σπονοδιαγπάμμαηορ
ςλοποίηζηρ επένδςζηρ
Φξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν
κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο
ηνπ έξγνπ
Οξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο
ησλ επηκέξνπο θάζεσλ
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ

0
8%
0/50
0/50

Πποζηαζία
πεπιβάλλονηορ
Πνζνζηφ δαπαλψλ
ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο
κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 5%
Πνζνζηφ δαπαλψλ
ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο
κηθξφηεξν ηνπ 5%
κοπιμόηηηα ηηρ
ππόηαζηρ
(Διδικοί ή ζηπαηηγικοί
ζηόσοι ηος ηοπικού
ππογπάμμαηορ πος
εξςπηπεηούνηαι με ηην
ςλοποίηζη ηηρ ππόηαζηρ
)
Σπζρέηηζε κε ην ζχλνιν
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ
ζηελ ππν-δξάζε
Σπζρέηηζε κε ην 70% ησλ
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ
ζηελ ππν-δξάζε
Σπζρέηηζε κε ην 30% ησλ
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ
ζηελ ππν-δξάζε
Σπζρέηηζε κε πνζνζηφ
κηθξφηεξν ηνπ 30% ησλ
ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
ππν-δξάζε

17%

0/100

Η πξφηαζε πεξηιακβάλεη
δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηελ
πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο

0

26%

0/100
Λακβάλεηαη ππφςε ε
ζθνπηκφηεηα ηεο
πξφηαζεο ζε ζρέζε κε
ηνπο εηδηθνχο ή
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο
ηνπ Τνπηθνχ
Πξνγξάκκαηνο πνπ
εμππεξεηνχληαη κε ηελ
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο

0/70

0/30

0

Δλάσιζηη βαθμολογία πος οθείλει να ζςγκενηπώζει ο εν δςνάμει δικαιούσορ (% ηηρ μέγιζηηρ
βαθμολογίαρ) : 30
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3.3

ΤΠΟΓΡΑΗ 19.2.4.3: ηήπιξη για επενδύζειρ για δημόζια σπήζη ζε ςπηπεζίερ
και ςποδομέρ ανατςσήρ, ανάπλαζηρ σώπυν ενηόρ οικιζμών, ηοςπιζηικέρ
πληποθοπίερ και ηοςπιζηικέρ ςποδομέρ μικπήρ κλίμακαρ (ενδεικηικά:
ζημάνζειρ, δημόζιοι κοινόσπηζηοι σώποι, πποβολή πποώθηζη πεπιοσών,
ποδηλαηικέρ διαδπομέρ).

Σίηλορ Γπάζηρ
Κυδικόρ Γπάζηρ
Σίηλορ Τποδπάζηρ

Βαζηθέο ππεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρσξίσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο
19.2.4
ηήπιξη για επενδύζειρ για δημόζια σπήζη ζε ςπηπεζίερ και
ςποδομέρ ανατςσήρ, ανάπλαζηρ σώπυν ενηόρ οικιζμών,
ηοςπιζηικέρ πληποθοπίερ και ηοςπιζηικέρ ςποδομέρ μικπήρ
κλίμακαρ (ενδεικηικά: ζημάνζειρ, δημόζιοι κοινόσπηζηοι σώποι,
πποβολή πποώθηζη πεπιοσών, ποδηλαηικέρ διαδπομέρ).
Κυδικόρ Τποδπάζηρ
19.2.4.3
Νομική Βάζη
Άξζξν 20 Καλ. (ΔΔ) 1305/2013
Αναλςηική πεπιγπαθή Τπό-Γπάζηρ
Η επηινγή ησλ δξάζεσλ πξνέθπςε απφ ηελ ζπλεθηίκεζε ηεο αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο
ηεο πεξηνρήο ζηνπο θιάδνπο ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ αλαςπρήο θαη ηνπξηζκνχ, ησλ ηερληθψλ
ππνδνκψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαζψο θαη ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο
πεξηνρήο ζηνπο πξναλαθεξζέληεο θιάδνπο.
Σηα πιαίζηα ηεο ππνδνκήο παξέρεηαη ζηήξημε γηα :
 Υπνδνκέο αλαπιάζεσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζε νηθηζκνχο (αλαπιάζεηο νηθηζκψλ, θνηλνρξήζησλ
ρψξσλ, πιαηεηψλ, έξγα πξαζίλνπ, θ.ιπ.). Γηα ηελ θαηεγνξία ελεξγεηψλ αλαπιάζεσλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απαηηείηαη ε χπαξμε νινθιεξσκέλεο κειέηεο (master plan) γηα ηνλ
νηθηζκφ, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ε πξνηεηλφκελε παξέκβαζε.
 Γεκηνπξγία/βειηίσζε/εθζπγρξνληζκφο κηθξψλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ κηθξήο θιίκαθαο γηα
εμππεξέηεζε επηζθεπηψλ (ζέζεηο ζέαο, αλαπιάζεηο πεξηνρψλ θπζηθνχ θάιινπο, παξαηεξεηήξηα
θιπ), κνλνπάηηα-δηαδξνκέο, πνδειαηνδξφκνη, ζεκάλζεηο κε πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρέο Natura
2000 θιπ.
 Δλέξγεηεο πξνβνιήο-πξνψζεζεο ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο θ.ιπ.
 Φπζηθή/ ςεθηαθή ζήκαλζε αμηνζέαησλ, κλεκείσλ θαη άιισλ ζεκείσλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο
 Γεκηνπξγία/βειηίσζε/εθζπγρξνληζκφο ελαιιαθηηθψλ ππνδνκψλ ηνπξηζκνχ (π.ρ. ηακαηηθέο πήγεο)
 Γεκηνπξγία παξαηεξεηεξίσλ ζε ηδηαηηέξνπ ελδηαθέξνληνο ζεκεία, θαηαθχγηα
 Βειηίσζε/εθζπγρξνληζκφο νξεηβαηηθψλ θαηαθπγίσλ
Τν αλψηαην πνζνζηφ ελίζρπζεο κπνξεί λα αλέιζεη έσο θαη 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ.
Μέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε, νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 600.000,00€ θαη γηα άπιεο
ελέξγεηεο ην πνζφ ησλ 50.000€ γηα έξγα δεκφζηνπ ραξαθηήξα θαη ηηο 100.000 € γηα έξγα ηδησηηθνχ
ραξαθηήξα.
Η ρξήζε ππνδνκψλ είλαη ηνπηθή, αλνηρηή ζην θνηλφ, ρσξίο θακία ρξεκαηηθή επηβάξπλζε θαη δελ
απνθέξεη θέξδνο
Θεμαηική καηεύθςνζη πος εξςπηπεηείηαι
«Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ»
Υπημαηοδοηικά ηοισεία
Ποζό (€)
Ποζοζηό (%) ζε
Ποζοζηό (%) ζε επίπεδο
επίπεδο ςπο - μέηπος
Σοπικού Ππογπάμμαηορ
ςνολικόρ
420.000,00
5,40
3,62
πποϋπολογιζμόρ
Γημόζια Γαπάνη
420.000,00
8,90
5,12
Ιδιυηική ςμμεηοσή
0,00
0,00
0,00
Πεπιοσή Δθαπμογήρ
Τν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο
Γικαιούσοι
ΟΤΑ Α & Β βαζκνχ θαη θνξείο ηνπο, Ιδησηηθνί θνξείο κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ
έξγσλ θαζψο θαη ε ΟΤΓ ή κέιε απηήο

23

Κπιηήπια Δπιλογήρ-Βαθμολόγηζηρ Τποδπάζηρ 19.2.4.3

ΚΡΙΣΗΡΙΟ

1

2

αθήνεια και πληπόηηηα
ηηρ ππόηαζηρ
Σαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο
πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα σο
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά
Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα σο
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά
Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο
πξφηαζεο θαη ειιείςεηο σο
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά

4

5 < 100*(αηηνχκελνεγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10
10 < 100*(αηηνχκελνεγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30
100*(αηηνχκελνεγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30
5

Ρεαλιζηικόηηηα
σπονοδιαγπάμμαηορ
ςλοποίηζηρ επένδςζηρ
Φξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν κε
ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ
έξγνπ

ΜΟΡ
ΙΟΓΟ
ΣΗ
Η

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗ
ΣΙΚΑ

0/100

0/50

0

25%

0/100
Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ
ησλ απαηηνχκελσλ
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ / αδεηψλ

0/60

0/30

Αναγκαιόηηηα ηηρ ππάξηρ
Γελ ππάξρεη παξφκνηα
ππεξεζία / ππνδνκή
ζηελ Τνπηθή / Γεκνηηθή
Δλφηεηα
Υπάξρεη παξφκνηα ππεξεζία /
ππνδνκή
ζηελ Τνπηθή / Γεκνηηθή
Δλφηεηα
Ρεαλιζηικόηηηα - αξιοπιζηία
κόζηοςρ
100*(αηηνχκελνεγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5

ΔΝΓΔΙ
ΚΣΙΚΗ
ΒΑΡΤΣ
ΗΣΑ
8%

Δηοιμόηηηα έναπξηρ
ςλοποίηζηρ ηηρ ππόηαζηρ
Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ
ησλ απαηηνχκελσλ
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ /
αδεηψλ
Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ
απαηηνχκελσλ
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ /
αδεηψλ
Υπνβνιή αηηήζεσλ ζηηο
αξκφδηεο αξρέο γηα απαξαίηεηεο
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο /
άδεηεο.

3

ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ
ΔΠΙΛΟΓΗ

8%
Δμεηάδεηαη ε
αλαγθαηφηεηα ηεο πξάμεο
κε βάζε ηελ χπαξμε ή κε
παξφκνηαο
ππεξεζίαο/ππνδνκήο
ζηελ Τπνηθή/Γεκνηηθή
Δλφηεηα

0/100

0
8%
0/100

Δμεηάδεηαη ε
ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο
κε βάζε ην θφζηνο πνπ
πξνθχπηεη κε ηελ
έγθξηζε, ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο
εξγαζίεο

0/60
0/30
0

ζρέδηα,
αλαιπηηθή
πξνκέηξεζε
εξγαζηψλ θαη
αλαιπηηθφο
πξνυπνινγηζκ
φο

8%
0/50
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Οξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο
ησλ επηκέξνπο θάζεσλ
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
6

7

0/50

Πποζηαζία πεπιβάλλονηορ
Πνζνζηφ δαπαλψλ ζρεηηθψλ
κε ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο κεγαιχηεξν ή
ίζν ηνπ 5%
Πνζνζηφ δαπαλψλ ζρεηηθψλ
κε ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο κηθξφηεξν ηνπ
5%
Τλοποίηζη ζε καηηγοπίερ
και είδορ πεπιοσών ζε
ζσέζη και με ηη
ζποςδαιόηηηά ηοςρ ή ηην
κπιζιμόηηηα αζκούμενυν
πιέζευν (πεπιοσέρ
RAMSAR, NATURA,
πποζηαηεςόμενερ πεπιοσέρ,
ςγποβιόηοποι, καηηγοπίερ
γευπγικήρ δπαζηηπιόηηηαρ
όπυρ ενηαηική γευπγία ή
λειμώνερ και άλλερ πεπιοσέρ
με ςτηλέρ πιέζειρ
αζκούμενερ από ηη
γευπγία)

15%

0/100

Η πξφηαζε πεξηιακβάλεη
δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηελ
πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο

0

8%

ΝΑΙ
0/100
ΌΦΙ

8

κοπιμόηηηα ηηρ ππόηαζηρ
(Διδικοί ή ζηπαηηγικοί
ζηόσοι ηος ηοπικού
ππογπάμμαηορ πος
εξςπηπεηούνηαι με ηην
ςλοποίηζη ηηρ ππόηαζηρ )
Σπζρέηηζε κε ην ζχλνιν ησλ
ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
ππφ-δξάζε
Σπζρέηηζε κε ην 70% ησλ
ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
έπν-δξάζε
Σπζρέηηζε κε ην 30% ησλ
ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
ππφ-δξάζε
Σπζρέηηζε κε πνζνζηφ
κηθξφηεξν ηνπ 30% ησλ
ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
ππφ-δξάζε

20%

0/100
Λακβάλεηαη ππφςε ε
ζθνπηκφηεηα ηεο
πξφηαζεο ζε ζρέζε κε
ηνπο εηδηθνχο ή
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο
ηνπ Τνπηθνχ
Πξνγξάκκαηνο πνπ
εμππεξεηνχληαη κε ηελ
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο

0/70

0/30

0

Δλάσιζηη βαθμολογία πος οθείλει να ζςγκενηπώζει ο εν δςνάμει δικαιούσορ (% ηηρ μέγιζηηρ
βαθμολογίαρ) : 30
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3.4

ΤΠΟΓΡΑΗ 19.2.4.4: Δνίζσςζη πολιηιζηικών εκδηλώζευν.

Σίηλορ Γπάζηρ
Κυδικόρ Γπάζηρ
Σίηλορ Τποδπάζηρ
Κυδικόρ Τποδπάζηρ
Νομική Βάζη

Βαζικέρ ςπηπεζίερ και ανάπλαζη συπίυν ζε αγποηικέρ πεπιοσέρ
19.2.4
Δνίζσςζη πολιηιζηικών εκδηλώζευν
19.2.4.4
Άξζξν 20 Καλ. (ΔΔ) 1305/2013
Αναλςηική πεπιγπαθή Τπο- Γπάζηρ
Σηελ ππνδξάζε πεξηιακβάλεηαη :
- Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ/θεζηηβάι, άπιε θιεξνλνκηά θιπ. Ιδηαίηεξε βαξχηεηα
δίλεηαη ζηελ ζπλέρηζε/αλαβίσζε πθηζηάκελσλ παξαδνζηαθψλ εθδειψζεσλ/ζεζκψλ θαζψο θαη
ε ελίζρπζε εθδειψζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνβνιή ηνπηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο θαη ε
ζχλδεζή ηνπο κε ηνλ ηνπξηζκφ ηεο πεξηνρήο.
Αλψηαην χςνο πξνυπνινγηζκνχ εθδειψζεσλ, εθδφζεσλ, εθζέζεσλ θιπ. 20.000 Δπξψ. Πνζνζηφ
επηρνξήζεο:100%. Η ρξήζε ησλ ππνδνκψλ ζα είλαη ηνπηθή, αλνηθηή ζην θνηλφ, ρσξίο θακία επηβάξπλζε
θαη δελ απνθέξεη θέξδνο.
Θεμαηική καηεύθςνζη πος εξςπηπεηείηαι
«Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ»
Υπημαηοδοηικά ηοισεία
Ποζό (€)
Ποζοζηό (%) ζε επίπεδο Ποζοζηό (%) ζε επίπεδο
ςπό-μέηπος
Σοπικού Ππογπάμμαηορ
ςνολικόρ
20.000,00
0,26
0,17
πποϋπολογιζμόρ
Γημόζια Γαπάνη
20.000,00
0,42
0,24
Ιδιυηική ςμμεηοσή
0,00
0,00
0,00
Πεπιοσή Δθαπμογήρ
Τν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο
Γικαιούσοι
ΟΤΑ Α & Β βαζκνχ θαη θνξείο ηνπο, Ιδησηηθνί θνξείο κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ
έξγσλ θαζψο θαη ε ΟΤΓ ή κέιε απηήο

Κπιηήπια Δπιλογήρ-Βαθμολόγηζηρ Τποδπάζηρ 19.2.4.4
ΚΡΙΣΗΡΙΟ

1

αθήνεια και πληπόηηηα
ηηρ ππόηαζηρ
Σαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηεο πξφηαζεο θαη
πιεξφηεηα σο πξνο ηα
απαηηνχκελα γηα ηε
βαζκνιφγεζε
δηθαηνινγεηηθά
Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα
σο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα
ηε βαζκνιφγεζε
δηθαηνινγεηηθά
Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο
πξφηαζεο θαη ειιείςεηο σο
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε
βαζκνιφγεζε
δηθαηνινγεηηθά

ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ

ΔΝΓΔΙ
ΚΣΙΚΗ
ΒΑΡΤΣ
ΗΣΑ

ΜΟΡ
ΙΟΓΟ
ΣΗΗ

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗ
ΣΙΚΑ

9%

0/100

0/50

0
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2

Δπαναλητιμόηηηα
εκδήλυζηρ ζηο πλαίζιο
ηος παπόνηορ ζσεδίος
σπημαηοδόηηζηρ

15%

Γηνξγάλσζε γηα 4 θαη άλσ
έηε

0/100

Γηνξγάλσζε γηα 2 ή 3 έηε

0/50

Γηνξγάλσζε γηα 1 έηνο
3

4

5

6

6.1

6.2

Δηοιμόηηηα έναπξηρ
ςλοποίηζηρ ηηρ
ππόηαζηρ
Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ
ησλ απαηηνχκελσλ
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ
/ αδεηψλ
Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ
απαηηνχκελσλ
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ
/ αδεηψλ
Υπνβνιή αηηήζεσλ ζηηο
αξκφδηεο αξρέο γηα
απαξαίηεηεο
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο /
άδεηεο.

0
20%

0/100
Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ
ησλ απαηηνχκελσλ
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ / αδεηψλ

0/30

Ρεαλιζηικόηηηα αξιοπιζηία κόζηοςρ
100*(αηηνχκελνεγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤
5
5 < 100*(αηηνχκελνεγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤
10
10 < 100*(αηηνχκελνεγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤
30
100*(αηηνχκελνεγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν >
30
Ρεαλιζηικόηηηα
σπονοδιαγπάμμαηορ
ςλοποίηζηρ επένδςζηρ
Φξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν
κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο
ηνπ έξγνπ
Οξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο
ησλ επηκέξνπο θάζεσλ
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ

9%
0/100
Δμεηάδεηαη ε
ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο
κε βάζε ην θφζηνο πνπ
πξνθχπηεη κε ηελ
έγθξηζε, ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο
εξγαζίεο

0/60
0/30

ζρέδηα,
αλαιπηηθή
πξνκέηξεζε
εξγαζηψλ θαη
αλαιπηηθφο
πξνυπνινγηζκ
φο

0
9%
0/50
0/50

Πποζηαζία
πεπιβάλλονηορ
Πνζνζηφ δαπαλψλ ζρεηηθψλ
κε ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο κεγαιχηεξν
ή ίζν ηνπ 5%
Πνζνζηφ δαπαλψλ ζρεηηθψλ
κε ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο κηθξφηεξν
ηνπ 5%

0/60

16%

0/100
Η πξφηαζε ζπκβάιιεη
ζηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο
0
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7

κοπιμόηηηα ηηρ
ππόηαζηρ
(Διδικοί ή ζηπαηηγικοί
ζηόσοι ηος ηοπικού
ππογπάμμαηορ πος
εξςπηπεηούνηαι με ηην
ςλοποίηζη ηηρ ππόηαζηρ
)

Σπζρέηηζε κε ην ζχλνιν
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ
ζηελ ππν-δξάζε

22%

Λακβάλεηαη ππφςε ε
ζθνπηκφηεηα ηεο
πξφηαζεο ζε ζρέζε κε
ηνπο εηδηθνχο ή
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο
ηνπ Τνπηθνχ
Πξνγξάκκαηνο πνπ
εμππεξεηνχληαη κε ηελ
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο

0/100

Δλάσιζηη βαθμολογία πος οθείλει να ζςγκενηπώζει ο εν δςνάμει δικαιούσορ (% ηηρ μέγιζηηρ
βαθμολογίαρ) : 30
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3.5 ΤΠΟΓΡΑΗ 19.2.4.5: ηήπιξη για μελέηερ, ςπηπεζίερ και επενδύζειρ, πος
ζςνδέονηαι με ηον πολιηιζμό, με ηη διαηήπηζη, αποκαηάζηαζη και αναβάθμιζη ηηρ
πολιηιζηικήρ και θςζικήρ κληπονομιάρ ηυν συπιών, ηυν αγποηικών ηοπίυν και ηυν
ηόπυν με ςτηλή θςζική αξία, ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν ζσεηικών κοινυνικόοικονομικών πηςσών, καθώρ και δπάζειρ πεπιβαλλονηικήρ εςαιζθηηοποίηζηρ
(ζςμπεπιλαμβανομένυν πολιηιζηικών / ζςνεδπιακών κένηπυν, μοςζείυν,
πολιηιζηικών σαπακηηπιζηικών ηηρ ςπαίθπος – μύλοι, γεθύπια).
Σίηλορ Γπάζηρ
Κυδικόρ Γπάζηρ
Σίηλορ Τποδπάζηρ

Βαζικέρ ςπηπεζίερ και ανάπλαζη συπίυν ζε αγποηικέρ πεπιοσέρ
19.2.4
ηήπιξη για μελέηερ, ςπηπεζίερ και επενδύζειρ, πος ζςνδέονηαι
με ηον πολιηιζμό, με ηη διαηήπηζη, αποκαηάζηαζη και
αναβάθμιζη ηηρ πολιηιζηικήρ και θςζικήρ κληπονομιάρ ηυν
συπιών, ηυν αγποηικών ηοπίυν και ηυν ηόπυν με ςτηλή θςζική
αξία,
ζςμπεπιλαμβανομένυν
ηυν
ζσεηικών
κοινυνικόοικονομικών πηςσών, καθώρ και δπάζειρ πεπιβαλλονηικήρ
εςαιζθηηοποίηζηρ (ζςμπεπιλαμβανομένυν πολιηιζηικών /
ζςνεδπιακών
κένηπυν,
μοςζείυν,
πολιηιζηικών
σαπακηηπιζηικών ηηρ ςπαίθπος – μύλοι, γεθύπια).
Κυδικόρ Τποδπάζηρ
19.2.4.5
Νομική Βάζη
Άξζξν 20 Καλ. (ΔΔ) 1305/2013
Αναλςηική πεπιγπαθή Τπο- Γπάζηρ
Ύζηεξα απφ ζπλεθηίκεζε ηεο αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαζψο θαη ηεο αλαγλψξηζεο ησλ
ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο, πξνθχπηεη ε αλάγθε πινπνίεζεο δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε
ζηήξημε γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη πινπνίεζε επελδχζεσλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε
θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο (ηζηνξηθνί ηφπνη, πεξηνρέο
NATURA 2000 θ.ιπ.), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ πηπρψλ, θαζψο θαη
δξάζεσλ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο.
Η ππν- δξάζε ζηνρεχεη ζηελ αλαγλψξηζε θαη αλάπηπμε ηεο γλψζεο ζηνπο ηδηαίηεξνπο θπζηθνχο πφξνπο
ηεο πεξηνρήο, θαηφπηλ ζηε δηαρείξηζε απηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνβνιή θαη αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ
πιενλεθηήκαηνο ζην επξχ θνηλφ. Η πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ πιήζνο εληαγκέλσλ πεξηνρψλ ζην
Γίθηπν NATURA 2000 θαζψο θαη ηνπίσλ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο.
Η ππν-δξάζε πεξηιακβάλεη ηα εμήο :
 Αλάδεημε, πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο θιεξνλνκίαο (πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θιπ)
θαη ζπλαθψλ πφξσλ
αγξνηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ πςειήο αμίαο,
απνθαηάζηαζε
ππνβαζκηζκέλσλ ηνπίσλ θαη πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ, εθηφο πεξηνρψλ γεσξγηθήο γεο.
 Αλάδεημε πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ρσξηψλ θαη ηεο αγξνηηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
(βξχζεο, γεθχξηα, κχινη μεξνιηζηέο – αιψληα - γνχξλεο θιπ),
 ζεκαηηθά κνλνπάηηα- δηαδξνκέο κε θπζηθή ή πνιηηηζηηθή αμία θιπ.
 Γξάζεηο πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο/επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη εηδηθψλ
θαηεγνξηψλ πιεζπζκνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ
 Δλέξγεηεο ίδξπζεο/αλαβάζκηζεο/αλάδεημεο Πνιηηηζηηθψλ-ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ, ζεάηξσλ,
εθζεζηαθψλ ρψξσλ-ζπιινγψλ ,κνπζείσλ, βηβιηνζεθψλ θιπ
 θαζαξηζκφο θαη πξνθχιαμε αθηψλ,
 Παξάιιεια πεξηιακβάλεηαη ζηήξημε πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ κε κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκή,
πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζηνιψλ.
Οη αλσηέξσ παξεκβάζεηο ζα γίλνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000.
Μέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε, νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 600.000,00€.
Τν αλψηαην πνζνζηφ ελίζρπζεο κπνξεί λα αλέιζεη έσο θαη 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ.
Η ρξήζε ππνδνκψλ είλαη ηνπηθή, αλνηρηή ζην θνηλφ, ρσξίο θακία ρξεκαηηθή επηβάξπλζε θαη δελ
απνθέξεη θέξδνο.
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Θεμαηική καηεύθςνζη πος εξςπηπεηείηαι
«Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ»
Υπημαηοδοηικά ηοισεία
Ποζό (€)
Ποζοζηό (%) ζε
Ποζοζηό (%) ζε επίπεδο
επίπεδο ςπό-μέηπος
Σοπικού Ππογπάμμαηορ
ςνολικόρ
720.000,00
9,26
6,21
πποϋπολογιζμόρ
Γημόζια Γαπάνη
720.000,00
15,25
8,78
Ιδιυηική ςμμεηοσή
0,00
0,00
0,00
Πεπιοσή Δθαπμογήρ
Τν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο
Γικαιούσοι
ΟΤΑ Α & Β βαζκνχ θαη θνξείο ηνπο, Ιδησηηθνί θνξείο κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ
έξγσλ θαζψο θαη ε ΟΤΓ ή κέιε απηήο

Κπιηήπια Δπιλογήρ-Βαθμολόγηζηρ Τποδπάζηρ 19.2.4.5
ΚΡΙΣΗΡΙΟ

1

2

αθήνεια και πληπόηηηα
ηηρ ππόηαζηρ
Σαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηεο πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα
σο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα
ηε βαζκνιφγεζε
δηθαηνινγεηηθά
Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα σο
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά
Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο
πξφηαζεο θαη ειιείςεηο σο
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά

Αναγκαιόηηηα ηηρ ππάξηρ

ΔΝΓΔΙ
ΚΣΙΚΗ
ΒΑΡΤΣ
ΗΣΑ

ΜΟΡ
ΙΟΓΟ
ΣΗ
Η

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗ
ΣΙΚΑ

8%

0/100

0/50

0

Δηοιμόηηηα έναπξηρ
ςλοποίηζηρ ηηρ ππόηαζηρ
Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ
ησλ απαηηνχκελσλ
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ /
αδεηψλ
Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ
απαηηνχκελσλ
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ /
αδεηψλ
Υπνβνιή αηηήζεσλ ζηηο
αξκφδηεο αξρέο γηα
απαξαίηεηεο
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο /
άδεηεο.

3

ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ
ΔΠΙΛΟΓΗ

25%

0/100
Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ
ησλ απαηηνχκελσλ
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ / αδεηψλ

0/60

0/30

8%

30

Γελ ππάξρεη παξφκνηα
ππεξεζία / ππνδνκή
ζηελ Τνπηθή / Γεκνηηθή
Δλφηεηα
Υπάξρεη παξφκνηα ππεξεζία
/ ππνδνκή
ζηελ Τνπηθή / Γεκνηηθή
Δλφηεηα
4

Ρεαλιζηικόηηηα αξιοπιζηία κόζηοςρ
100*(αηηνχκελνεγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5

5

6

7

Δμεηάδεηαη ε
αλαγθαηφηεηα ηεο πξάμεο
κε βάζε ηελ χπαξμε ή κε
παξφκνηαο
ππεξεζίαο/ππνδνκήο
ζηελ Τπνηθή/Γεκνηηθή
Δλφηεηα

5 < 100*(αηηνχκελνεγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤
10
10 < 100*(αηηνχκελνεγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤
30
100*(αηηνχκελνεγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν >
30
Ρεαλιζηικόηηηα
σπονοδιαγπάμμαηορ
ςλοποίηζηρ επένδςζηρ
Φξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν κε
ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ
έξγνπ
Οξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο
ησλ επηκέξνπο θάζεσλ
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ

0

8%
0/100
Δμεηάδεηαη ε
ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο
κε βάζε ην θφζηνο πνπ
πξνθχπηεη κε ηελ
έγθξηζε, ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο
εξγαζίεο

0/60
0/30

ζρέδηα,
αλαιπηηθή
πξνκέηξεζε
εξγαζηψλ θαη
αλαιπηηθφο
πξνυπνινγηζκ
φο

0
8%
0/50
0/50

Πποζηαζία πεπιβάλλονηορ
Πνζνζηφ δαπαλψλ
ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο
κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 5%
Πνζνζηφ δαπαλψλ
ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο κηθξφηεξν
ηνπ 5%
Τλοποίηζη ζε καηηγοπίερ
και είδορ πεπιοσών ζε
ζσέζη και με ηη
ζποςδαιόηηηά ηοςρ ή ηην
κπιζιμόηηηα αζκούμενυν
πιέζευν (πεπιοσέρ
RAMSAR, NATURA,
πποζηαηεςόμενερ
πεπιοσέρ, ςγποβιόηοποι,
καηηγοπίερ γευπγικήρ
δπαζηηπιόηηηαρ όπυρ
ενηαηική γευπγία ή
λειμώνερ και άλλερ
πεπιοσέρ με ςτηλέρ
πιέζειρ αζκούμενερ από
ηη γευπγία)

0/100

15%

0/100

Η πξφηαζε πεξηιακβάλεη
δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηελ
πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο

0

8%

ΝΑΙ
0/100
ΌΦΙ
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8

κοπιμόηηηα ηηρ
ππόηαζηρ
(Διδικοί ή ζηπαηηγικοί
ζηόσοι ηος ηοπικού
ππογπάμμαηορ πος
εξςπηπεηούνηαι με ηην
ςλοποίηζη ηηρ ππόηαζηρ)
Σπζρέηηζε κε ην ζχλνιν ησλ
ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
ππφ-δξάζε
Σπζρέηηζε κε ην 70% ησλ
ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
ππφ-δξάζε
Σπζρέηηζε κε ην 30% ησλ
ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
ππφ-δξάζε
Σπζρέηηζε κε πνζνζηφ
κηθξφηεξν ηνπ 30% ησλ
ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
ππφ-δξάζε

20%

0/100
Λακβάλεηαη ππφςε ε
ζθνπηκφηεηα ηεο
πξφηαζεο ζε ζρέζε κε
ηνπο εηδηθνχο ή
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο
ηνπ Τνπηθνχ
Πξνγξάκκαηνο πνπ
εμππεξεηνχληαη κε ηελ
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο

0/70

0/30

0

Δλάσιζηη βαθμολογία πος οθείλει να ζςγκενηπώζει ο εν δςνάμει δικαιούσορ (% ηηρ μέγιζηηρ
βαθμολογίαρ) : 30

4. ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΗ
ΤΠΟΔΡΑΕΩΝ (19.2.4.1 - 19.2.4.3 - 19.2.4.5)
Ποιότθτα και ωριμότθτα υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ
Κριτιριο 1: αφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ
Ελζγχεται αφενόσ, θ ςαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ (Αίτθςθ Στιριξθσ και
Ραράρτθμα αυτισ) και αφετζρου, θ πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν τα αναγραφόμενα ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ και το Ραράρτθμα
τθσ.
Κριτιριο 2: Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ
Εξετάηονται δφο επιμζρουσ κριτιρια: α) θ φπαρξθ τεχνικϊν μελετϊν β) θ φπαρξθ
εγκρίςεων/αδειϊν/απαλλακτικϊν εγγράφων και γνωμοδοτιςεων.
Η βακμολόγθςθ των κριτθρίων γίνεται ςφμφωνα με τα ζγγραφα /δικαιολογθτικά που
αναφζρονται ςτο κριτιριο επιλεξιμότθτασ «Επαρκισ ωριμότθτα προτεινόμενθσ πράξθσ», ενϊ
επιπλζον υποβάλλεται υπογεγραμμζνθ ςφμβαςθ με τον ανάδοχο για τθν καταςκευι του
ζργου (εφόςον υπάρχει). Στο πλαίςιο του κριτθρίου εξετάηεται:
 Αν υπάρχει εγκεκριμζνθ οριςτικι μελζτθ για τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ και εάν ζχουν
εξαςφαλιςτεί οι απαιτοφμενεσ αδειοδοτιςεισ, τα οποία δφναται να χριηουν
επικαιροποίθςθσ.
 Αν για τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ ζχει εξαςφαλιςτεί θ απαιτοφμενθ γθ ι αν ζχει
παραχωρθκεί ι αν υπάρχει μίςκωςθ ι ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται
απαλλοτριϊςεισ αν ζχει εκδοκεί απόφαςθ κακοριςμοφ τιμϊν μονάδασ από το
δικαςτιριο.
Κατά ςυνζπεια, θ επαρκισ ωριμότθτα τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ εξαςφαλίηεται από τα
παρακάτω:
- Ρίνακασ αποτφπωςθσ τεχνικϊν, υποςτθρικτικϊν μελετϊν και τθσ ωρίμανςθσ τθσ
πράξθσ.
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-

Ρίνακασ αποτφπωςθσ αδειϊν και εγκρίςεων τθσ πράξθσ και του βακμοφ προόδου
αυτϊν.
- Εγκεκριμζνεσ μελζτεσ με ςυνθμμζνα όλα τα τεφχθ, ςχζδια, προχπολογιςμό, κακϊσ και
οι εγκριτικζσ τουσ αποφάςεισ, όπωσ αναγράφονται ςτον πίνακα των αναγκαίων
τεχνικϊν υποςτθρικτικϊν μελετϊν και τθσ ωρίμανςθσ τθσ πράξθσ.
- Άδειεσ και εγκρίςεισ, όπωσ αναγράφονται ςτον πίνακα αποτφπωςθσ των αδειϊν και
εγκρίςεων του ςυνόλου τθσ πράξθσ και του βακμοφ προόδου αυτϊν.
Η βακμολόγθςθ κα γίνεται με βάςθ τθν εξαςφάλιςθ του ςυνόλου/τμιματοσ των
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν, όπου ο υποψιφιοσ κα λαμβάνει τθν
μζγιςτθ βακμολογία, ανάλογα με τον πίνακα αδειϊν και εγκρίςεων του Ραραρτιματοσ.
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δεν ζχει κακόλου άδειεσ και εγκρίςεισ αλλά ζχει υποβάλει τισ
αιτιςεισ ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για τισ απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ, κα
λαμβάνει τθν μικρότερθ βακμολογία. Σθμειϊνεται ότι ςτθν πρόταςθ κα πρζπει να υπάρχουν
ςε αντίγραφο οι αρικμοί πρωτοκόλλου των αιτιςεων.
Κριτιριο 3: Αναγκαιότθτα τθσ πράξθσ
Εξετάηεται θ αναγκαιότθτα τθσ πράξθσ με βάςθ τθν φπαρξθ ι μθ παρόμοιασ
υπθρεςίασ/υποδομισ ςτθν Τοπικι/Δθμοτικι Ενότθτα .
Κριτιριο 4: Ρεαλιςτικότθτα - αξιοπιςτία κόςτουσ
Εξετάηεται
• θ πλθρότθτα του προχπολογιςμοφ (αν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία Υποζργα/κόςτθ
για τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου),
• αν θ κοςτολόγθςθ τθσ πράξθσ είναι εφλογθ. Στισ περιπτϊςεισ που ο προχπολογιςμόσ
προκφπτει από κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ αποφάςεισ του αρμοδίου Υπουργοφ για
τθν ζγκριςθ, αναπροςαρμογι και τροποποίθςθ των ενιαίων τιμολογίων ζργων
κεωρείται ρεαλιςτικόσ. Σε άλλθ περίπτωςθ τεκμθριϊνεται το εφλογο του
προχπολογιςμοφ.
(Εξετάηεται θ ρεαλιςτικότθτα και θ αξιοπιςτία του κόςτουσ με βάςθ το κόςτοσ που προκφπτει
με τθν ζγκριςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εγκεκριμζνεσ εργαςίεσ.
Κριτιριο 5: Ρεαλιςτικότθτα του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ
Θα εξετάηεται εάν θ προτεινόμενθ πράξθ δφναται να υλοποιθκεί εντόσ τθσ περιόδου
επιλεξιμότθτασ που ορίηεται ςτθν πρόςκλθςθ και ειδικότερα, εξετάηεται αν το
χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ εμπίπτει εντόσ τθσ περιόδου
επιλεξιμότθτασ του ΡΑΑ 2014-2020 και τθσ τυχόν ειδικότερθσ περιόδου που ορίηεται ςτθν
πρόςκλθςθ. Επίςθσ κα ελζγχεται ο ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ φάςεων
υλοποίθςθσ του ζργου κακϊσ και το χρονοδιάγραμμα βάςθ του μεγζκουσ του ζργου.
Σε κάκε περίπτωςθ θ ελάχιςτθ βακμολογία που οφείλει να ςυγκεντρϊςει ο υποψιφιοσ
επενδυτισ δεν μπορεί να είναι χαμθλότερθ από 30 μόρια, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτον
πίνακα κριτιριων επιλογισ πράξεων.
Κριτιριο 6: Προςταςία περιβάλλοντοσ
Στο ςυγκεκριμζνο κριτιριο ελζγχεται το ποςοςτό των δαπανϊν ςχετικϊν με τθ χριςθ ι
παραγωγι ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΡΕ), (φωτοβολταϊκά, βιοντίηελ, βιοαζριο κ.λ.π.)
για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των μονάδων.
Σφμφωνα με το κριτιριο κα ελζγχεται θ βελτίωςθ του περιβαλλοντικοφ προφίλ των
εκμεταλλεφςεων και θ άμβλυνςθ των επιπτϊςεων ςτθν κλιματικι αλλαγι μζςω τθσ
αποδοτικότερθσ χριςθσ ενζργειασ ι τθσ παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ όπωσ
και ο περιοριςμόσ των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου μζςω τθσ ςτιριξθσ επενδφςεων για τθ
διαχείριςθ και τθν αξιοποίθςθ των υποπροϊόντων και αποβλιτων.
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Οι επενδφςεισ που ςυμβάλλουν ςτθ χριςθ ΑΡΕ ενδεικτικά είναι τα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα
ςυνδεδεμζνα ι αυτόνομα, γεωκερμικζσ αντλίεσ κερμότθτασ, αντλίεσ κερμότθτασ για
παραγωγι κερμικισ ενζργειασ, ανεμογεννιτριεσ για παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ
ςυνδεδεμζνεσ ι αυτόνομεσ, καυςτιρεσ βιομάηασ, ςυςτιματα υδρογόνου κτλ.
Για τθ βακμολόγθςθ του ανωτζρω κριτθρίου, κα εξετάηονται οι δαπάνεσ επί του ζργου που
εξυπθρετοφν ΑΡΕ και κα υπολογίηονται ςε κλίμακα επί τθσ %.
Κριτιριο 7: Τλοποίθςθ ςε κατθγορίεσ και είδοσ περιοχϊν ςε ςχζςθ και με τθ ςπουδαιότθτά
τουσ ι τθν κριςιμότθτα αςκοφμενων πιζςεων (περιοχζσ RAMSAR, NATURA,
προςτατευόμενεσ περιοχζσ, υγροβιότοποι, κατθγορίεσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ όπωσ
εντατικι γεωργία ι λειμϊνεσ και άλλεσ περιοχζσ με υψθλζσ πιζςεισ αςκοφμενεσ από τθ
γεωργία)
Στο ςυγκεκριμζνο κριτιριο ελζγχεται αν θ υλοποίθςθ τθσ πράξθσ γίνεται ςε κατθγορίεσ και
είδοσ περιοχϊν ςε ςχζςθ με τα ανωτζρω.
Για τθν βακμολόγθςθ του ανωτζρω κριτθρίου κα εξετάηεται θ ζνταξθ ι μθ υλοποίθςθσ τθσ
πράξθσ ςε μια από τισ παραπάνω κατθγορίεσ, φςτερα από ζλεγχο του υποβλθκζντοσ
τοπογραφικοφ διαγράμματοσ, ςε ςχζςθ με το απόςπαςμα χάρτθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ
κακϊσ και τθν ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ του ςυντάξαντοσ μθχανικοφ που κα ςυνοδεφουν το
τοπογραφικό διάγραμμα, κακϊσ επίςθσ και από τθν περιγραφι ςτο ςχετικό πεδίο τθσ αίτθςθσ
ςτιριξθσ.

Κριτιριο 8: κοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ
προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ )
Στθ ςκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ ελζγχεται θ ςυςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που αφοροφν
ςτθν υπό-δράςθ βάςθ του εγκεκριμζνου Τοπικοφ Ρρογράμματοσ. Για περιςςότερεσ
πληροφορίεσ ανατρζξτε ςτη Διευκρίνηςη του Κριτηρίου Επιλεξιμότητασ 19.2Δ_112: «Τα ζργα
θα πρζπει να είναι ςτοχευμζνα και να ςυμβάλλουν ςτην επίτευξη τησ τοπικήσ ςτρατηγικήσ και
ςτην επίτευξη των επιλεγμζνων θεματικών κατευθφνςεων των ΤΟ» του παρόντοσ Οδηγοφ.

5. ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΗ
ΤΠΟΔΡΑΗ 19.2.4.2
Ποιότθτα και ωριμότθτα υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ
Κριτιριο 1: αφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ
Ελζγχεται αφενόσ, θ ςαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ (Αίτθςθ Στιριξθσ και
Ραράρτθμα αυτισ) και αφετζρου, θ πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν τα αναγραφόμενα ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ και το Ραράρτθμα
τθσ.
Κριτιριο 2: Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ
Εξετάηονται δφο επιμζρουσ κριτιρια: α) θ φπαρξθ τεχνικϊν μελετϊν β) θ φπαρξθ
εγκρίςεων/αδειϊν/απαλλακτικϊν εγγράφων και γνωμοδοτιςεων.
Η βακμολόγθςθ των κριτθρίων γίνεται ςφμφωνα με τα ζγγραφα /δικαιολογθτικά που
αναφζρονται ςτο κριτιριο επιλεξιμότθτασ «Επαρκισ ωριμότθτα προτεινόμενθσ πράξθσ», ενϊ
επιπλζον υποβάλλεται υπογεγραμμζνθ ςφμβαςθ με τον ανάδοχο για τθν καταςκευι του
ζργου (εφόςον υπάρχει). Στο πλαίςιο του κριτθρίου εξετάηεται:
 Αν υπάρχει εγκεκριμζνθ οριςτικι μελζτθ για τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ και εάν ζχουν
εξαςφαλιςτεί οι απαιτοφμενεσ αδειοδοτιςεισ, τα οποία δφναται να χριηουν
επικαιροποίθςθσ.
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Αν για τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ ζχει εξαςφαλιςτεί θ απαιτοφμενθ γθ ι αν ζχει
παραχωρθκεί ι αν υπάρχει μίςκωςθ ι ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται
απαλλοτριϊςεισ αν ζχει εκδοκεί απόφαςθ κακοριςμοφ τιμϊν μονάδασ από το
δικαςτιριο.
Κατά ςυνζπεια, θ επαρκισ ωριμότθτα τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ εξαςφαλίηεται από τα
παρακάτω:
- Ρίνακασ αποτφπωςθσ τεχνικϊν, υποςτθρικτικϊν μελετϊν και τθσ ωρίμανςθσ τθσ
πράξθσ.
- Ρίνακασ αποτφπωςθσ αδειϊν και εγκρίςεων τθσ πράξθσ και του βακμοφ προόδου
αυτϊν.
- Εγκεκριμζνεσ μελζτεσ με ςυνθμμζνα όλα τα τεφχθ, ςχζδια, προχπολογιςμό, κακϊσ και
οι εγκριτικζσ τουσ αποφάςεισ, όπωσ αναγράφονται ςτον πίνακα των αναγκαίων
τεχνικϊν υποςτθρικτικϊν μελετϊν και τθσ ωρίμανςθσ τθσ πράξθσ.
- Άδειεσ και εγκρίςεισ, όπωσ αναγράφονται ςτον πίνακα αποτφπωςθσ των αδειϊν και
εγκρίςεων του ςυνόλου τθσ πράξθσ και του βακμοφ προόδου αυτϊν.
Η βακμολόγθςθ κα γίνεται με βάςθ τθν εξαςφάλιςθ του ςυνόλου/τμιματοσ των
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν, όπου ο υποψιφιοσ κα λαμβάνει τθν
μζγιςτθ βακμολογία, ανάλογα με τον πίνακα αδειϊν και εγκρίςεων του Ραραρτιματοσ.
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δεν ζχει κακόλου άδειεσ και εγκρίςεισ αλλά ζχει υποβάλει τισ
αιτιςεισ ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για τισ απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ, κα
λαμβάνει τθν μικρότερθ βακμολογία. Σθμειϊνεται ότι ςτθν πρόταςθ κα πρζπει να υπάρχουν
ςε αντίγραφο οι αρικμοί πρωτοκόλλου των αιτιςεων.
Κριτιριο 3: Αναγκαιότθτα τθσ πράξθσ
Εξετάηεται θ αναγκαιότθτα τθσ πράξθσ με βάςθ τθν φπαρξθ ι μθ παρόμοιασ
υπθρεςίασ/υποδομισ ςτθν Τοπικι/Δθμοτικι Ενότθτα.

Κριτιριο 4: Ρεαλιςτικότθτα - αξιοπιςτία κόςτουσ
Εξετάηεται
• θ πλθρότθτα του προχπολογιςμοφ (αν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία Υποζργα/κόςτθ
για τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου),
• αν θ κοςτολόγθςθ τθσ πράξθσ είναι εφλογθ. Στισ περιπτϊςεισ που ο προχπολογιςμόσ
προκφπτει από κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ αποφάςεισ του αρμοδίου Υπουργοφ για
τθν ζγκριςθ, αναπροςαρμογι και τροποποίθςθ των ενιαίων τιμολογίων ζργων
κεωρείται ρεαλιςτικόσ. Σε άλλθ περίπτωςθ τεκμθριϊνεται το εφλογο του
προχπολογιςμοφ.
(Εξετάηεται θ ρεαλιςτικότθτα και θ αξιοπιςτία του κόςτουσ με βάςθ το κόςτοσ που προκφπτει
με τθν ζγκριςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εγκεκριμζνεσ εργαςίεσ .
Κριτιριο 5: Ρεαλιςτικότθτα του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ
Θα εξετάηεται εάν θ προτεινόμενθ πράξθ δφναται να υλοποιθκεί εντόσ τθσ περιόδου
επιλεξιμότθτασ που ορίηεται ςτθν πρόςκλθςθ και ειδικότερα, εξετάηεται αν το
χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ εμπίπτει εντόσ τθσ περιόδου
επιλεξιμότθτασ του ΡΑΑ 2014-2020 και τθσ τυχόν ειδικότερθσ περιόδου που ορίηεται ςτθν
πρόςκλθςθ. Επίςθσ κα ελζγχεται ο ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ φάςεων
υλοποίθςθσ του ζργου κακϊσ και το χρονοδιάγραμμα βάςθ του μεγζκουσ του ζργου.
Σε κάκε περίπτωςθ θ ελάχιςτθ βακμολογία που οφείλει να ςυγκεντρϊςει ο υποψιφιοσ
επενδυτισ δεν μπορεί να είναι χαμθλότερθ από 30 μόρια, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτον
πίνακα κριτιριων επιλογισ πράξεων.
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Κριτιριο 6: Προςταςία περιβάλλοντοσ
Στο ςυγκεκριμζνο κριτιριο ελζγχεται το ποςοςτό των δαπανϊν ςχετικϊν με τθ χριςθ ι
παραγωγι ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΡΕ), (φωτοβολταϊκά, βιοντίηελ, βιοαζριο κ.λ.π.)
για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των μονάδων.
Σφμφωνα με το κριτιριο κα ελζγχεται θ βελτίωςθ του περιβαλλοντικοφ προφίλ των
εκμεταλλεφςεων και θ άμβλυνςθ των επιπτϊςεων ςτθν κλιματικι αλλαγι μζςω τθσ
αποδοτικότερθσ χριςθσ ενζργειασ ι τθσ παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ όπωσ
και ο περιοριςμόσ των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου μζςω τθσ ςτιριξθσ επενδφςεων για τθ
διαχείριςθ και τθν αξιοποίθςθ των υποπροϊόντων και αποβλιτων.
Οι επενδφςεισ που ςυμβάλλουν ςτθ χριςθ ΑΡΕ ενδεικτικά είναι τα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα
ςυνδεδεμζνα ι αυτόνομα, γεωκερμικζσ αντλίεσ κερμότθτασ, αντλίεσ κερμότθτασ για
παραγωγι κερμικισ ενζργειασ, ανεμογεννιτριεσ για παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ
ςυνδεδεμζνεσ ι αυτόνομεσ, καυςτιρεσ βιομάηασ, ςυςτιματα υδρογόνου κτλ.
Για τθ βακμολόγθςθ του ανωτζρω κριτθρίου, κα εξετάηονται οι δαπάνεσ επί του ζργου που
εξυπθρετοφν ΑΡΕ και κα υπολογίηονται ςε κλίμακα επί τθσ %.

Κριτιριο 7: κοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ
προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ )
Στθ ςκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ ελζγχεται θ ςυςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που αφοροφν
ςτθν υπό-δράςθ βάςθ του εγκεκριμζνου Τοπικοφ Ρρογράμματοσ.
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ ανατρζξτε ςτη Διευκρίνηςη του Κριτηρίου Επιλεξιμότητασ
19.2Δ_112: «Τα ζργα θα πρζπει να είναι ςτοχευμζνα και να ςυμβάλλουν ςτην επίτευξη τησ
τοπικήσ ςτρατηγικήσ και ςτην επίτευξη των επιλεγμζνων θεματικών κατευθφνςεων των ΤΟ»
του παρόντοσ Οδηγοφ.

6. ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΗ
ΤΠΟΔΡΑΗ 19.2.4.4
Ποιότθτα και ωριμότθτα υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ
Κριτιριο 1: αφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ
Ελζγχεται αφενόσ, θ ςαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ (Αίτθςθ Στιριξθσ και
Ραράρτθμα αυτισ) και αφετζρου, θ πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν τα αναγραφόμενα ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ και το Ραράρτθμα
τθσ.
Κριτιριο 2: Επαναλθψιμότθτα εκδιλωςθσ ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ςχεδίου
χρθματοδότθςθσ
Στο ςυγκεκριμζνο κριτιριο ελζγχεται θ επαναλθψιμότθτα τθσ εκδιλωςθσ ςτα πλαίςια τθσ
υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ.
Η βακμολόγθςθ του ανωτζρω κριτθρίου κα γίνεται από τθν αξιολόγθςθ τθσ περιγραφισ ςτθν
αίτθςθ ςτιριξθσ, ςε ςυνάρτθςθ με τθν πρόβλεψθ δαπανϊν ςτα ςχετικά πεδία, από όπου κα
προκφπτουν κόςτθ και προχπολογιςμοί για τθν διοργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ για 1 ζτοσ, 2 ι 3
ζτθ, 4 και άνω ζτθ.
Κριτιριο 4: Ρεαλιςτικότθτα - αξιοπιςτία κόςτουσ
Εξετάηεται
• θ πλθρότθτα του προχπολογιςμοφ (αν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία Υποζργα/κόςτθ
για τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου),
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•

αν θ κοςτολόγθςθ τθσ πράξθσ είναι εφλογθ. Στισ περιπτϊςεισ που ο προχπολογιςμόσ
προκφπτει από κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ αποφάςεισ του αρμοδίου Υπουργοφ για
τθν ζγκριςθ, αναπροςαρμογι και τροποποίθςθ των ενιαίων τιμολογίων ζργων
κεωρείται ρεαλιςτικόσ. Σε άλλθ περίπτωςθ τεκμθριϊνεται το εφλογο του
προχπολογιςμοφ.
(Εξετάηεται θ ρεαλιςτικότθτα και θ αξιοπιςτία του κόςτουσ με βάςθ το κόςτοσ που προκφπτει
με τθν ζγκριςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εγκεκριμζνεσ εργαςίεσ.
Κριτιριο 5: Ρεαλιςτικότθτα του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ
Θα εξετάηεται εάν θ προτεινόμενθ πράξθ δφναται να υλοποιθκεί εντόσ τθσ περιόδου
επιλεξιμότθτασ που ορίηεται ςτθν πρόςκλθςθ και ειδικότερα, εξετάηεται αν το
χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ εμπίπτει εντόσ τθσ περιόδου
επιλεξιμότθτασ του ΡΑΑ 2014-2020 και τθσ τυχόν ειδικότερθσ περιόδου που ορίηεται ςτθν
πρόςκλθςθ. Επίςθσ κα ελζγχεται ο ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ φάςεων
υλοποίθςθσ του ζργου κακϊσ και το χρονοδιάγραμμα βάςθ του μεγζκουσ του ζργου.
Σε κάκε περίπτωςθ θ ελάχιςτθ βακμολογία που οφείλει να ςυγκεντρϊςει ο υποψιφιοσ
επενδυτισ δεν μπορεί να είναι χαμθλότερθ από 30 μόρια, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτον
πίνακα κριτιριων επιλογισ πράξεων.
Κριτιριο 6: Προςταςία περιβάλλοντοσ
Στο ςυγκεκριμζνο κριτιριο ελζγχεται το ποςοςτό των δαπανϊν ςχετικϊν με τθ χριςθ ι
παραγωγι ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΡΕ), (φωτοβολταϊκά, βιοντίηελ, βιοαζριο κ.λ.π.)
για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των μονάδων.
Σφμφωνα με το κριτιριο κα ελζγχεται θ βελτίωςθ του περιβαλλοντικοφ προφίλ των
εκμεταλλεφςεων και θ άμβλυνςθ των επιπτϊςεων ςτθν κλιματικι αλλαγι μζςω τθσ
αποδοτικότερθσ χριςθσ ενζργειασ ι τθσ παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ όπωσ
και ο περιοριςμόσ των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου μζςω τθσ ςτιριξθσ επενδφςεων για τθ
διαχείριςθ και τθν αξιοποίθςθ των υποπροϊόντων και αποβλιτων.
Οι επενδφςεισ που ςυμβάλλουν ςτθ χριςθ ΑΡΕ ενδεικτικά είναι τα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα
ςυνδεδεμζνα ι αυτόνομα, γεωκερμικζσ αντλίεσ κερμότθτασ, αντλίεσ κερμότθτασ για
παραγωγι κερμικισ ενζργειασ, ανεμογεννιτριεσ για παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ
ςυνδεδεμζνεσ ι αυτόνομεσ, καυςτιρεσ βιομάηασ, ςυςτιματα υδρογόνου κτλ.
Για τθ βακμολόγθςθ του ανωτζρω κριτθρίου, κα εξετάηονται οι δαπάνεσ επί του ζργου που
εξυπθρετοφν ΑΡΕ και κα υπολογίηονται ςε κλίμακα επί τθσ %.
Κριτιριο 7: κοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ
προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ )
Στθ ςκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ ελζγχεται θ ςυςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που αφοροφν
ςτθν υπό-δράςθ βάςθ του εγκεκριμζνου Τοπικοφ Ρρογράμματοσ.
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ ανατρζξτε ςτη Διευκρίνηςη του Κριτηρίου Επιλεξιμότητασ
19.2Δ_112: «Τα ζργα θα πρζπει να είναι ςτοχευμζνα και να ςυμβάλλουν ςτην επίτευξη τησ
τοπικήσ ςτρατηγικήσ και ςτην επίτευξη των επιλεγμζνων θεματικών κατευθφνςεων των ΤΟ»
του παρόντοσ Οδηγοφ.
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
Α/Α
1
2
3
4
5
6

7

8
9

Περιγραφι
Υπεφκυνθ Διλωςθ (αφορά τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ 8, 13)
Αποςτολι του αποδεικτικοφ κατάκεςθσ (αυτοματοποιθμζνο mail
από ΟΡΣΑΑ), και του επιςυναπτόμενου υλικοφ ςτθν ΟΤΔ ςτθν
προκεςμία που ορίηεται από τθν προκιρυξθ
Αίτθςθ ςτιριξθσ υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο του
δυνθτικοφ δικαιοφχου.
Ρίνακασ 3.7 Συμμόρφωςθσ τθσ Ρροτεινόμενθσ Ρράξθσ με τθ ΣΜΡΕ
για ΔΕ
Απόφαςθ Δ.Σ. / αρμοδίου οργάνου για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ
ςτιριξθσ
Στοιχεία του αιτοφντοσ: Αςτυνομικι ταυτότθτα (Νόμιμου
Εκπροςϊπου) / Βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν από ΑΑΔΕ (όπου
απαιτείται)
-Αποδεικτικά τεκμθρίωςθσ Τεχνικισ Επάρκειασ ςφμφωνα με το
άρκρο 44 του Ν.4412/2016
-Διαδθμοτικι ι Διαβακμιδικι ςφμβαςθ άρκρου 99Ν 3852/2010
(Δάνεια τεχνικι Τπθρεςία εφόςον απαιτείται)
Στοιχεία και φωτογραφικι απεικόνιςθ τθσ υφιςτάμενθσ
κατάςταςθσ του προτεινόμενου ζργου, εκτόσ άυλων ενεργειϊν
Δικαιολογθτικά που να αποδεικνφουν το «εφλογο κόςτοσ» των
αιτοφμενων προσ ενίςχυςθ δαπανϊν (πλθν των δαπανϊν που
αναφζρονται ςε ζργα που υλοποιοφνται με δθμόςια ςφμβαςθ).

Επιςφναψθ
ςτο ΟΠΑΑ

Αποςτολι με
τον φυςικό
φάκελο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

10

Απόςπαςμα Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ ι ειςιγθςθ
Υπθρεςίασ και απόφαςθ ΔΣ.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

11

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςε ιςχφ, ι ΦΕΚ Σφςταςθσ και
τροποποιιςεισ του, ι Καταςτατικό ςε ιςχφ, ι Σχζδιο καταςτατικοφ
για τα υπό ίδρυςθ ΝΡ.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

12

Κανονιςτικό πλαίςιο οριςμοφ φορζα λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ
τθσ πράξθσ (εφόςον απαιτείται). Υποβάλλεται θ νομοκεςία ι το
κανονιςτικό πλαίςιο βάςει των οποίων, αυτόσ που ορίηεται με τθν
αίτθςθ ςτιριξθσ ωσ Φορζασ Λειτουργίασ τθσ πράξθσ είτε αυτόσ
είναι ο δικαιοφχοσ είτε άλλοσ, ζχει τθν αρμοδιότθτα λειτουργίασ
και ςυντιρθςθσ αυτισ.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

13
14
15

Απόφαςθ καταβολισ ίδιασ ςυμμετοχισ (εφόςον απαιτείται).
Ρίνακασ αποτφπωςθσ μελετϊν και ωρίμανςθσ πράξθσ. (Δ1) όπου
απαιτείται
Φάκελοσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ (κατά τθν ζννοια του Άρκρου 45 του
Ν.4412/2016)

16

Ρίνακασ αποτφπωςθσ αδειϊν και εγκρίςεων και βακμοφ
προόδου.(Δ2) όπου απαιτείται

17

Τεχνικζσ εκκζςεισ μελετϊν, προχπολογιςμοί, αναλυτικζσ
προμετριςεισ, αναλυτικά τιμολόγια.

ΟΧΙ

ΝΑΙ
38

Στοιχεία για τθν φπαρξθ δικτφων κοινισ ωφελείασ και τθν
υποχρζωςθ ι μθ μετακίνθςθσ ι μεταφοράσ τουσ
Τεκμθρίωςθ του είδουσ και του φψουσ των δαπανϊν, ϊςτε να
ςυνάδουν με τθ φφςθ, τουσ ςτόχουσ και τθν λειτουργικότθτα του
επενδυτικοφ ςχεδίου (πλθν ζργων που εκτελοφνται με δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ)
Λοιπά τεφχθ και ςχζδια μελετϊν
Άδειεσ και εγκρίςεισ. (πχ Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ να
εξαςφαλίηεται θ νόμιμθ λειτουργία τουσ: Αδεία Λειτουργίασ,
καταχϊρθςθ ςτο ΓΕΜΗ, κλπ)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

22

Βεβαίωςθ Μθ Λφςθσ και Μθ Ρτϊχευςθσ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

23

Μελζτθ ςυνολικισ κεϊρθςθσ αιςκθτικισ και λειτουργικισ
αναβάκμιςθσ ι ανάδειξθσ του οικιςμοφ ι τμιματοσ αυτοφ, όπωσ
εξειδικεφεται ςτθν Ρρόςκλθςθ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

24

Αποδεικτικά ςτοιχεία ιδιοκτθςίασ - Επιπλζον βλζπε Ρίνακα Δ2

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Συντζλεςθ των απαιτοφμενων απαλλοτριϊςεων, εφόςον
απαιτοφνται
Λίςτα Ελζγχου Φπαρξθσ Κρατικισ Ενίςχυςθσ (*)
ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΡΑΞΕΩΝ_

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

18

19
20
21

25
26
27

(*)

Όιεο νη πξάμεηο ζα εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ηεο Αλαθνίλσζεο ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ
έλλνηα ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 107 παξάγξαθνο 1 ηεο Σπλζήθεο
γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (2016/C 262/01), πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε
ζπκβαηφηεηα ηνπ έξγνπ κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ θαηά ηελ ππνβνιή
ησλ πξνηάζεσλ νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ηελ Λίζηα Διέγρνπ Ύπαξμεο
Κξαηηθήο Δλίζρπζεο (βι. ζπλεκκέλν παξάξηεκα) θαη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθά ζηνηρεία (φπνπ
απαηηείηαη απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ) ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ
δελ απεηιεί λα λνζεχζεη ηνλ αληαγσληζκφ ή λα έρεη επηπηψζεηο ζηηο ζπλαιιαγέο. Σηηο
πεξηπηψζεηο έξγσλ πνιηηηζκνχ, απαηηείηαη θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ «Δξσηεκαηνινγίνπ ΚΔ
έξγσλ Πνιηηηζκνχ ή Σχγρξνλνπ Πνιηηηζκνχ»
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