
(Ι_4)         ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ YΠΟΔΡΑΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

Κριτήρια Επιλογήσ Τποδράςησ 19.2.2.3 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ  
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 
ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΔΝΓΔΙ
ΚΣΙΚΗ 
ΒΑΡΤΣ

ΗΣΑ 

ΜΟΡ
ΙΟΓΟ
ΣΗ

Η 

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗ
ΣΙΚΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ        (25%) 

Α1 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 
(Πξνεγνύκελε 
απνδεδεηγκέλε 
απαζρόιεζε ζε 
αληηθείκελν ζρεηηθό κε 
ηε θύζε ηεο πξόηαζεο) 

  5%       

  

θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 
20 κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 
έηε  (0-100) 

Αμηνινγείηαη ε ζρεηηθή 
εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπ 
δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0-100   

βεβαηψζεηο 
εξγνδφηε, 
θαηάιιειε 
βεβαίσζε 

αζθαιηζηηθνχ 
θνξέα, έλαξμε 
επηηεδεχκαηνο 

(ΚΑΓ), 
θαηαζηαηηθφ 

Α2 
Σίηινη πνπδώλ ζρεηηθνί 
κε ηε θύζε ηεο 
πξόηαζεο.  

  5%       

  Σίηινο ζπνπδψλ ΑΔΙ / ΣΔΙ 
Αμηνινγείηαη ε 
επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε/πηζηνπνίεζε 
ηνπ δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0/100   

 
αληίγξαθα 

ηίηισλ 
ζπνπδψλ/βεβα

ίσζε 
πηζηνπνηεκέλν

π ΚΔΚ 

  

Πηπρίν ΙΔΚ ή ΔΠΑ ζρεηηθφ 
κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο 
ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ 
ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν 
ηεο πξφηαζεο 

  0/50   

  
Κακία εθ ησλ παξαπάλσ 
εθπαίδεπζε 

  0   

Α3 
Πξνώζεζε γπλαηθείαο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       

  

Ο δηθαηνχρνο ηεο 
επέλδπζεο είλαη γπλαίθα 
(θπζηθφ πξφζσπν) ή 
εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο είλαη γπλαίθεο Πξηκνδνηείηαη ε γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   
αληίγξαθν 

ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 
εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

 
  

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 

κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 
50% γπλαίθεο 

  0/50   

Α4 
Πξνώζεζε λεαληθήο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       

  

Ο δηθαηνχρνο ηεο 
επέλδπζεο είλαη λένο ≤ 35 
εηψλ (θπζηθφ πξφζσπν) ή 
εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ 

Πξηκνδνηείηαη ε λεαληθή 
επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   

 
αληίγξαθν 

ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 



  

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 

πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 
50%  λένη ≤ 35 εηψλ  

  0/50   

θαηαζηαηηθνχ 

εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

Α5 

Δίδνο επηρείξεζεο 
(ζύκθσλα κε ηε 
ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΚ)  

  7%       

  Πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, 

Πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη 
κεζαίεο επηρεηξήζεηο 
(ΜΜΔ) 

  0/100     ρεηηθή 
δήισζε 

νδεγίαο (βι. 
Τπφδεηγκα) 

  
  
  

  Mηθξέο επηρεηξήζεηο   0/50   

  Mεζαίεο επηρεηξήζεηο   0   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ           (50%) 

Β1 
αθήλεηα θαη 
πιεξόηεηα πξόηαζεο 

  4%       

  

αθήλεηα ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηεο 
πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα 
γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   

  Αίηεζε 
ηήξημεο 

  
  
  

  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα 
γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   

  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 

πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα 
ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0   

Β2 

Πνζνζηό δαπαλώλ 
ζρεηηθώλ κε ηε ρξήζε ή 
παξαγσγή 
αλαλεώζηκσλ πεγώλ 
ελέξγεηαο (ΑΠΔ), 
(θσηνβνιηατθά, 
βηνληίδει, βηναέξην 
θ.ι.π.) γηα ηελ θάιπςε 
ησλ αλαγθώλ ησλ 
κνλάδσλ. 

  10%       

  
 Πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή 

ίζν κε 20% 

Υξήζε ΑΠΔ : Πνζνζηφ 
δαπαλψλ ζρεηηθψλ κε ηε 

ρξήζε ή παξαγσγή 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο (ΑΠΔ), (θσην-
βνιηατθά, βηνληίδει, 
βηναέξην θ.ιπ.) γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
ησλ κνλάδσλ 

  0/100   Αίηεζε 
ζηήξημεο/επηιέ

μηκεο δαπάλεο 
θαη 

ινγαξηαζκνί 
ΓΔΗ ηνπ 

ηειεπηαίνπ 
έηνπο 

  10% ≤ Πνζνζηφ < 20%   0/60   

  5% ≤ Πνζνζηφ < 10%   0/30   

Β3 

Καηλνηόκνο  
ραξαθηήξαο ηεο 
πξόηαζεο/ Υξήζε 
θαηλνηνκίαο θαη λέσλ 
ηερλνινγηώλ  

  7%       



  

Οξγαλσηηθή θαηλνηνκία / 

θαηλνηνκία ζην πξντφλ ή 
ζηελ δηαρείξηζε θαη 
ιεηηνπξγία 

Δηζαγσγή νξγαλσηηθήο 
θαηλνηνκίαο/θαηλνηνκία 
ζην πξντφλ ή ζηελ 
δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία  

  

0/100 

  Αίηεζε 
ηήξημεο  

  

  ΌΥΙ     

Β4 

πκκεηνρή ζε 
πθηζηάκελα θαη ηνπηθά 
δίθηπα νκνεηδώλ ή  
ζπκπιεξσκαηηθώλ 
επηρεηξήζεσλ 

  2%       

  ΝΑΙ Πξηκνδνηείηαη ε έληαμε 
ηεο επηρείξεζεο ζε 
Γίθηπν  

  
0/100 

   Βεβαίσζε απφ 
ηνπηθφ δίθηπν  

    ΌΥΙ     

Β5 
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο θαη 
πνηνηηθώλ ζεκάησλ 

  2%       

  ΝΑΙ Πξηκνδνηείηαη ε 
εγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ  

  

0/100 

  
Αίηεζε 

ηήξημεο, 
ζρεηηθέο 
δαπάλεο,  
ζρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα 

  ΌΥΙ     

Β6  
Παξνρή 
ζπκπιεξσκαηηθώλ 
ππεξεζηώλ / πξντόλησλ 

  2%       

  ΝΑΙ 
Πξηκνδνηείηαη ε 
δπλαηφηεηα παξνρήο 
ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ππεξεζηψλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ ζε 
ζρέζε κε ηελ θχξηα 
δξαζηεξηφηεηα  

  

0/100 

  
Αίηεζε 

ηήξημεο, 
ζρεηηθέο 
δαπάλεο,  
ζρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα  
  ΌΥΙ     

Β7 
πκβαηόηεηα κε ηελ 
ηνπηθή αξρηηεθηνληθή 

  5%       

  
Γηαηεξεηέν ή παξαδνζηαθφ 
θηίξην 

Σήξεζε ζηνηρείσλ 
αξρηηεθηνληθήο 
θιεξνλνκηάο 

  0/100   
ΦΔΚ, Σνπηθά 
χκθσλα, 
βεβαίσζε 
αξκφδηνπ 
θνξέα γηα 

παξαδνζηαθφ/δ
ηαηεξεηέν, 

αξρηηεθηνληθά 
ζρέδηα 

  Παξαδνζηαθφο νηθηζκφο   0/50   

Β8 

θνπηκόηεηα ηεο 
πξόηαζεο  
(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 
ζηόρνη ηνπ ηνπηθνύ 
πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνύληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο 
πξόηαζεο ) 

  12%       

  
πζρέηηζε κε ην ζχλνιν 

ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 
ζηελ ππν-δξάζε 

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

  0/100   

  
Αίηεζε 

ζηήξημεο  
  
  

  
πζρέηηζε κε ην 70% ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0/70   

  
πζρέηηζε κε ην 30% ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0/30   



  

πζρέηηζε κε πνζνζηφ 
κηθξφηεξν ηνπ  30% ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0   

Β9 
Πξνηεξαηόηεηεο ππν-
δξάζεο  

  6%       

  

ε ζρέζε κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 
αλάγθεο ηεο πεξηνρήο 
ρσξνζέηεζεο ηεο 
πξφηαζεο, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο πξνηεξαηφηεηεο 
ηνπ Σνπηθνχ 
Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε Τπνδξάζε. 
(επεθηάζεηο/εθζπγρξνληζκν
ί ρψξσλ εζηίαζεο θαη 
αλαςπρήο, θαηά 
πξνηεξαηφηεηα ζηηο νξεηλέο 
θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο - νη 
ππφινηπεο θαηεγνξίεο  
έξγσλ ιακβάλνπλ ηελ 
βαζκνινγία απηή 
αλεμαξηήησο πεξηνρήο) 

  

  

0/100 

  
 Αίηεζε 

ζηήξημεο, 

ηνπνγξαθηθφ 
δηάγξακκα, 

ηίηινο θηήζεο 

  ΌΥΙ     

ΩΡΙΜΟΣΗΣΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ   (25%) 

Γ1 
Δηνηκόηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο 
πξόηαζεο 

  7%       

  

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 

/ αδεηψλ 

Γπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ/ αδεηψλ 

  0/100   

Αίηεζε 

ηήξημεο, 
Άδεηα 

Λεηηνπξγίαο, 
Άδεηα 

Δγθαηάζηαζεο, 
Άδεηα 

Γφκεζεο, 
Δπηκέξνπο 

Άδεηεο, 
αηηήζεηο γηα 
ηελ έθδνζε 

ησλ 
πξνεγνπκέλσλ

  

  

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

  0/60   

  

Τπνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 

άδεηεο. 

  0/30   

Γ2 

Γπλαηόηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα 
ηελ έλαξμε πινπνίεζεο 
ηνπ επελδπηηθνύ 
ζρεδίνπ 

Γπλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

4%     

ρεηηθφ 
ηξαπεδηθφ 

έγγξαθν πνπ 
ζα ηεθκεξηψλεη 

ην πνζνζηφ 
θάιπςεο ηεο 

Ίδηαο 
πκκεηνρήο, 

είηε κέζσ 
ηδίσλ πφξσλ, 

είηε κέζσ 
ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ.  

εκ : Η 
πξνζθφκηζε 
Τπεχζπλεο 

  

Πνζνζηφ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 
επί ηεο ηδησηηθήο 

ζπκκεηνρήο *100% (0-
100) 

  0-100   



Γήισζεο 

βαζκνινγείηαη 
κε κεδέλ. 

Γ3 
Ρεαιηζηηθόηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο  

  10%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 5 Δμεηάδεηαη ε 

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

  0/100   
Αίηεζε 

ζηήξημεο, 
ζρέδηα, 

αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκ
φο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 10 

  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 30 

  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
> 30 

  0   

Γ4 
Ρεαιηζηηθόηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  4%       

  

Υξνλνδηάγξακκα 
ζχκθσλν κε ην  

είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

Δμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ 
ζρεδίνπ κε βάζε ην 
είδνο, ην κέγεζνο θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ (δπλαηφηεηα 
αζξνηζηηθήο 
βαζκνινγίαο) 

  0/50   

Αίηεζε 
ζηήξημεο 

  

Οξζνινγηθφο 
πξνζδηνξηζκφο ησλ  
επηκέξνπο θάζεσλ 

πινπνίεζεο  
ηνπ έξγνπ 

  0/50   

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξώζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνύρνο (% ηεο κέγηζηεο 
βαζκνινγίαο) : 30 

πλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθόηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 

19.2.3.1.,19.2.4.1.,19.2.4.2.,19.2.4.3.,19.2.7.3.,19.3.1.,19.3.5.,19.3.6. 

πλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθόηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή  

 
 ΡΑ 2021 Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ Αηηηθήο: Πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ππφ ην πξίζκα δηθηχσζεο κε 

ηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο − Αηηηθήο, πξνθεηκέλνπ ν λεζησηηθφο ρψξνο λα απνηειεί ζπλδπαζκέλν 

πξννξηζκφ δηεζλνχο εκβέιεηαο. Πξνψζεζε εηδηθά επηιεγκέλσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη δηαζχλδεζή 

ηνπο κε δίθηπν πνιηηηζκηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ, ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ δηαδξνκψλ  
 Δζληθή Θαιάζζηα ηξαηεγηθή: Αλάπηπμε αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ, Γηαθνξνπνηεκέλε ηνπξηζηηθή 

πξνζθνξά, Καηλνηνκία θαη πνηφηεηα, Μέηξα γηα ηελ αεηθφξν θαη ππεχζπλε αλάπηπμε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, Πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ 
ζην πιαίζην ζρεδίσλ δξάζεο εδαθηθήο αλάπηπμεο  

 

 

 

 

 

 



Κριτήρια Επιλογήσ Τποδράςησ 19.2.2.4 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ  
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 
ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΔΝΓΔΙ
ΚΣΙΚΗ 
ΒΑΡΤΣ

ΗΣΑ 

ΜΟΡ
ΙΟΓΟ
ΣΗ

Η 

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗ
ΣΙΚΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ        (25%) 

Α1 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 
(Πξνεγνύκελε 
απνδεδεηγκέλε 
απαζρόιεζε ζε 
αληηθείκελν ζρεηηθό κε ηε 
θύζε ηεο πξόηαζεο) 

  5%       

  

θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 20 
κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 έηε  
(0-100) 

Αμηνινγείηαη ε ζρεηηθή 
εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπ 

δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0-100   

βεβαηψζεηο 
εξγνδφηε, 
θαηάιιειε 
βεβαίσζε 

αζθαιηζηηθνχ 
θνξέα, έλαξμε 
επηηεδεχκαηνο 

(ΚΑΓ), 
θαηαζηαηηθφ 

Α2 
Σίηινη πνπδώλ ζρεηηθνί κε 
ηε θύζε ηεο πξόηαζεο.  

  5%       

  Σίηινο ζπνπδψλ ΑΔΙ / ΣΔΙ 
Αμηνινγείηαη ε 
επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε/πηζηνπνίεζε 
ηνπ δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 

κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0/100   

αληίγξαθα 
ηίηισλ 

ζπνπδψλ/βεβα
ίσζε 

πηζηνπνηεκέλν

π ΚΔΚ 

  

Πηπρίν ΙΔΚ ή ΔΠΑ ζρεηηθφ κε 
ηε θχζε ηεο πξφηαζεο ή 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ 
ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο 

πξφηαζεο 

  0/50   

  
Κακία εθ ησλ παξαπάλσ 
εθπαίδεπζε 

  0   

Α3 
Πξνώζεζε γπλαηθείαο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       

  

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο 
είλαη γπλαίθα (θπζηθφ 
πξφζσπν) ή εηαηξεία νη 
κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην 
ζχλνιν ηνπο είλαη γπλαίθεο 

Πξηκνδνηείηαη ε γπλαηθεία 
επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   
αληίγξαθν 

ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 
εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

  

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 
50% γπλαίθεο 

  0/50   

Α4 
Πξνώζεζε λεαληθήο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       

  

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο 
είλαη λένο ≤ 35 εηψλ (θπζηθφ 
πξφζσπν) ή εηαηξεία νη 
κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην 
ζχλνιν ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ 

Πξηκνδνηείηαη ε λεαληθή 
επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   

αληίγξαθα 
ηαπηνηήησλ ή 
δηαβαηεξίνπ, 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 



  

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 

πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 
50%  λένη ≤ 35 εηψλ  

  0/50   

θαηαζηαηηθνχ 

εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

 
 
 

Α5 

Δίδνο επηρείξεζεο 
(ζύκθσλα κε ηε ζύζηαζε 
ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΚ)  

  7%       

  Πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, 

Πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη 
κεζαίεο επηρεηξήζεηο 
(ΜΜΔ) 

  0/100   
 ρεηηθή 
δήισζε 

νδεγίαο (βι. 
Τπφδεηγκα)  

  Mηθξέο επηρεηξήζεηο   0/50   

  Mεζαίεο επηρεηξήζεηο   0   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ           (50%) 

Β1 
αθήλεηα θαη πιεξόηεηα 
πξόηαζεο 

  6%       

  

αθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηεο πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   

Αίηεζε 
ηήξημεο 

  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   

  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

    0   

Β2 

Πνζνζηό δαπαλώλ 
ζρεηηθώλ κε ηε ρξήζε ή 
παξαγσγή αλαλεώζηκσλ 
πεγώλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ), 
(θσηνβνιηατθά, βηνληίδει, 
βηναέξην θ.ι.π.) γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ 
κνλάδσλ. 

  12%       

  
 Πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 

κε 20% 

Υξήζε ΑΠΔ : Πνζνζηφ 
δαπαλψλ ζρεηηθψλ κε ηε 
ρξήζε ή παξαγσγή 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο (ΑΠΔ), (θσην-
βνιηατθά, βηνληίδει, 
βηναέξην θ.ιπ.) γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
ησλ κνλάδσλ 

  0/100   Αίηεζε 
ζηήξημεο/επηιέ
μηκεο δαπάλεο 

θαη 
ινγαξηαζκνί 

ΓΔΗ ηνπ 
ηειεπηαίνπ 

έηνπο 

  10% ≤ Πνζνζηφ < 20%   0/60   

  5% ≤ Πνζνζηφ < 10%   0/30   

Β3 

Καηλνηόκνο  ραξαθηήξαο 
ηεο πξόηαζεο/ Υξήζε 
θαηλνηνκίαο θαη λέσλ 
ηερλνινγηώλ  

  8%       

  
Σν πξντφλ ραξαθηεξίδεηαη σο 
θαηλνηφκν 

Δηζαγσγή θαηλνηνκίαο 
ζηελ παξαγσγηθή 

  0/100   
Αίηεζε 

ζηήξημεο 



  

Η παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζην 
ζχλνιφ ηεο ραξαθηεξίδεηαη σο 
λέα ή πξνεγκέλε, ή  αθνξά ζε 
ρξήζε ζπζηεκάησλ 
απηνκαηηζκνχ-ειέγρνπ-
θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ζηελ 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

δηαδηθαζία / Νέν 

θαηλνηφκν Πξντφλ/ 
Δηζαγσγή νξγαλσηηθήο 
θαηλνηνκίαο  

  0/75   

  

Η ζπζθεπαζία θαη ε 
παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ 
είλαη λέα ή πξνεγκέλε  ή 
γίλεηαη εηζαγσγή κηαο 
ζεκαληηθά βειηησκέλεο 
δηαδηθαζίαο παξαγσγήο γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, ην 
απνηέιεζκα ηεο νπνίαο είλαη 
ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ηνλ 
φγθν παξαγσγήο ηεο, ηελ 
πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ή ην 
θφζηνο παξαγσγήο ηεο 

  0/50   

Β4 

πκκεηνρή ζε πθηζηάκελα 
θαη ηνπηθά δίθηπα 
νκνεηδώλ ή  
ζπκπιεξσκαηηθώλ 
επηρεηξήζεσλ 

  4%       

  ΝΑΙ Πξηκνδνηείηαη ε έληαμε 
ηεο επηρείξεζεο ζε 
Γίθηπν  

  

0/100 

  
Βεβαίσζε απφ 
ηνπηθφ δίθηπν  

  ΌΥΙ     

Β5 
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο θαη πνηνηηθώλ 
ζεκάησλ 

  4%       

  ΝΑΙ Πξηκνδνηείηαη ε 
εγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ  

  

0/100 

  
 Αίηεζε 

ηήξημεο, 
ζρεηηθέο 
δαπάλεο,  
ζρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα 

  ΌΥΙ     

Β6 
Πξνηεξαηόηεηεο ππν-
δξάζεο  

  16%       

 

ε ζρέζε κε ηελ 
πξνηεξαηφηεηα ζε 
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ 
Τπνδξάζε. 
α) Δπέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο 
βηνηερληθψλ κνλάδσλ κε 
πξνηεξαηφηεηα ζηελ 
επεμεξγαζία πξψησλ πιψλ 
φπσο μχιν, πέηξα, θεξακηθά, 
δέξκα, πθαληνπξγία, 
ζαπσλνπνηία θ.ιπ. 
β) Δπέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο 
επηρεηξήζεσλ εκπνξίνπ κε 
πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ηνκείο ( 
ιηαληθφ εκπφξην εηδψλ 

    0/100   
Αίηεζε 

ζηήξημεο 



παληνπσιείνπ, ιηαληθφ εκπφξην 

δηαθφξσλ ηνπξηζηηθψλ θαη 
ινηπψλ παξφκνησλ εηδψλ 
ιηαληθήο ηέρλεο, εκπνξία 
αγξνηηθψλ εθνδίσλ, εκπφξην 
δσνηξνθψλ, εκπφξην 
μπιάλζξαθα, εκπφξην 
γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, 
εκπφξην πγξψλ θαπζίκσλ, 
θ.ι.π..) 
γ) Δπέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο 
κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαη 
κνλάδσλ παξαγσγήο εηδψλ 
κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, κε 
πξνηεξαηφηεηα ζηηο επελδχζεηο 
πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο θάησζη 
θιάδνπο (αξηνπνηεία, 
αιεπξνεηδή πξντφληα είδε 
δαραξνπιαζηηθήο, γιπθίζκαηα) 

ΌΥΙ     

ΩΡΙΜΟΣΗΣΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ          (25%) 

Γ1 
Δηνηκόηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο πξόηαζεο 

  7%       

  

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 
αδεηψλ 

Γπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ/ αδεηψλ 

  0/100   

Αίηεζε 
ηήξημεο, 

Άδεηα 
Λεηηνπξγίαο, 

Άδεηα 
Δγθαηάζηαζεο, 

Άδεηα 
Γφκεζεο, 

Δπηκέξνπο 
Άδεηεο, 

αηηήζεηο γηα 
ηελ έθδνζε 

ησλ 
πξνεγνπκέλσλ

  

  

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 
αδεηψλ 

  0/60   

  

Τπνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 

άδεηεο. 

  0/30   

Γ2 

Γπλαηόηεηα δηάζεζεο ηδίσλ 
θεθαιαίσλ γηα ηελ έλαξμε 
πινπνίεζεο ηνπ 
επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

Γπλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 

έλαξμε πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

4%     

ρεηηθφ 
ηξαπεδηθφ 

έγγξαθν πνπ 
ζα ηεθκεξηψλεη 

ην πνζνζηφ 
θάιπςεο ηεο 

Ίδηαο 
πκκεηνρήο, 

είηε κέζσ 
ηδίσλ πφξσλ, 

είηε κέζσ 
ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ.  

εκ : Η 
πξνζθφκηζε 
Τπεχζπλεο 
Γήισζεο 

βαζκνινγείηαη 
κε κεδέλ. 

  
Πνζνζηφ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ επί 

ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο 
*100% (0-100) 

  0-100   

Γ3 
Ρεαιηζηηθόηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο  

  10%       



  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 Δμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 
κε βάζε ην θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη κε ηελ 
έγθξηζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/100   Αίηεζε 
ζηήξημεο, 
ζρέδηα, 

αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκ
φο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 
  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 
  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 
  0   

Γ4 
Ρεαιηζηηθόηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  4%       

  

Υξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν 
κε ην  

είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

Δμεηάδεηαη ε 

ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ 
ρξνδηαγξάκκαηνο ηνπ 
ζρεδίνπ κε βάζε ην 
είδνο, ην κέγεζνο θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ(δπλαηφηεηα 
αζξνηζηηθήο 
βαζκνινγίαο) 

  0/50   

Αίηεζε 
ζηήξημεο 

 

  

Οξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο 
ησλ  

επηκέξνπο θάζεσλ πινπνίεζεο  
ηνπ έξγνπ 

  0/50   

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξώζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνύρνο (% ηεο κέγηζηεο 
βαζκνινγίαο) : 30 

 

υνζργεια/ ςυμπληρωματικότητα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

19.2.3.1.,19.2.3.2.,19.2.4.1.,19.2.4.2.,19.2.4.3.,19.2.7.3.,19.3.1.,19.3.5.,19.3.6. 

υνζργεια/ ςυμπληρωματικότητα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτην ευρφτερη περιοχή  

 ΕΣ 2.3: «Αφξθςθ των επιχειριςεων που εκςυγχρονίηονται ωσ προσ τθν ανάπτυξθ προϊόντων και 
υπθρεςιών» RIS 3 Δυτικισ Ελλάδασ. 

 «Δράςεισ για τθν βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΜΜΕ επιχειριςεων» ΠΕΠ Δυτικισ Ελλάδασ 
& Ιονίων Νιςων. 
 

 

 

Κριτήρια Επιλογήσ Τποδράςησ 19.2.2.5 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ  

ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΔΝΓΔΙ
ΚΣΙΚΗ 
ΒΑΡΤΣ

ΗΣΑ 

ΜΟΡ
ΙΟΓΟ
ΣΗ

Η 

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗ
ΣΙΚΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ        (25%) 

Α1 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 
(Πξνεγνύκελε 
απνδεδεηγκέλε 
απαζρόιεζε ζε 
αληηθείκελν ζρεηηθό κε ηε 
θύζε ηεο πξόηαζεο) 

  5%       



  

θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 20 
κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 έηε  
(0-100) 

Αμηνινγείηαη ε ζρεηηθή 
εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπ 
δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0-100   

βεβαηψζεηο 

εξγνδφηε, 
θαηάιιειε 
βεβαίσζε 

αζθαιηζηηθνχ 
θνξέα, έλαξμε 
επηηεδεχκαηνο 

(ΚΑΓ), 
θαηαζηαηηθφ 

Α2 
Σίηινη πνπδώλ ζρεηηθνί κε 
ηε θύζε ηεο πξόηαζεο.  

  5%       

  Σίηινο ζπνπδψλ ΑΔΙ / ΣΔΙ 
Αμηνινγείηαη ε 
επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε/πηζηνπνίεζε 
ηνπ δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0/100   

αληίγξαθα 
ηίηισλ 

ζπνπδψλ/βεβα
ίσζε 

πηζηνπνηεκέλν
π ΚΔΚ 

  

Πηπρίν ΙΔΚ ή ΔΠΑ ζρεηηθφ κε 
ηε θχζε ηεο πξφηαζεο ή 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ 
ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο 
πξφηαζεο 

  0/50   

  
Κακία εθ ησλ παξαπάλσ 
εθπαίδεπζε 

  0   

Α3 
Πξνώζεζε γπλαηθείαο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       

  

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο 
είλαη γπλαίθα (θπζηθφ 
πξφζσπν) ή εηαηξεία νη 
κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην 
ζχλνιν ηνπο είλαη γπλαίθεο 

Πξηκνδνηείηαη ε γπλαηθεία 
επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   
αληίγξαθν 

ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 
εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

  

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 
50% γπλαίθεο 

  0/50   

Α4 
Πξνώζεζε λεαληθήο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       

  

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο 
είλαη λένο ≤ 35 εηψλ (θπζηθφ 
πξφζσπν) ή εηαηξεία νη 
κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην 
ζχλνιν ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ 

Πξηκνδνηείηαη ε λεαληθή 
επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   
αληίγξαθα 

ηαπηνηήησλ ή 
δηαβαηεξίνπ, 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 
εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

  

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 

θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 
50%  λένη ≤ 35 εηψλ  

  0/50   

Α5 

Δίδνο επηρείξεζεο 
(ζύκθσλα κε ηε ζύζηαζε 
ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΚ)  

  7%       

  Πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, 
Πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη 
κεζαίεο επηρεηξήζεηο 
(ΜΜΔ) 

  0/100    ρεηηθή 
δήισζε 

νδεγίαο (βι. 
Τπφδεηγκα) 

 

  Mηθξέο επηρεηξήζεηο   0/50   

  Mεζαίεο επηρεηξήζεηο   0   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ           (50%) 



Β1 
αθήλεηα θαη πιεξόηεηα 
πξόηαζεο 

  8%       

  

αθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηεο πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   

 Αίηεζε 
ηήξημεο 

  
  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   

  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

    0   

Β2 

Καηλνηόκνο  ραξαθηήξαο 
ηεο πξόηαζεο/ Υξήζε 
θαηλνηνκίαο θαη λέσλ 
ηερλνινγηώλ  

  10%       

  
Οξγαλσηηθή θαηλνηνκία / 
θαηλνηνκία ζην πξντφλ ή ζηελ 
δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία 

Δηζαγσγή νξγαλσηηθήο 
θαηλνηνκίαο/θαηλνηνκία 
ζην πξντφλ ή ζηελ 
δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία  

  

0/100 

  
Αίηεζε 

ζηήξημεο 

  ΌΥΙ     

Β3 

πκκεηνρή ζε πθηζηάκελα 
θαη ηνπηθά δίθηπα 
νκνεηδώλ ή  
ζπκπιεξσκαηηθώλ 
επηρεηξήζεσλ 

  5%       

  ΝΑΙ 
Πξηκνδνηείηαη ε έληαμε 
ηεο επηρείξεζεο ζε Γίθηπν  

  
0/100 

  
Βεβαίσζε απφ 
ηνπηθφ δίθηπν  

  ΌΥΙ     

Β4 
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο θαη πνηνηηθώλ 
ζεκάησλ 

  7%       

  ΝΑΙ 
Πξηκνδνηείηαη ε 
εγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ  

  

0/100 

  
Αίηεζε 

ηήξημεο, 
ζρεηηθέο 
δαπάλεο,  
ζρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα 

  ΌΥΙ     

Β5 
Πξνηεξαηόηεηεο ππν-
δξάζεο  

  20%       

 

ε ζρέζε κε ηελ 
πξνηεξαηφηεηα ζε 
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 
δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ 
Τπνδξάζε. (παηδηθνί ζηαζκνί, 
ρψξνη αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά 
θέληξα, ππεξεζίεο επηζθεπήο 
ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ 
εηδψλ, πιχζηκν θαη ζηεγλφ 
θαζάξηζκα 
θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη 
γνχληλσλ πξντφλησλ, 
ππεξεζίεο πιπζίκαηνο 
απηνθηλήησλ θαη ζπλαθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ θ.ι.π) 

    0/100 
  

Αίηεζε 
ζηήξημεο  

ΌΥΙ     

ΩΡΙΜΟΣΗΣΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ          (25%) 



Γ1 
Δηνηκόηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο πξόηαζεο 

  7%       

  

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 
αδεηψλ 

Γπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ/ αδεηψλ 

  0/100   

Αίηεζε 
ηήξημεο, 

Άδεηα 
Λεηηνπξγίαο, 

Άδεηα 
Δγθαηάζηαζεο, 

Άδεηα 
Γφκεζεο, 
Δπηκέξνπο 

Άδεηεο, 
αηηήζεηο γηα 
ηελ έθδνζε 

ησλ 
πξνεγνπκέλσλ

  

  

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 
αδεηψλ 

  0/60   

  

Τπνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 

άδεηεο. 

  0/30   

Γ2 

Γπλαηόηεηα δηάζεζεο ηδίσλ 
θεθαιαίσλ γηα ηελ έλαξμε 
πινπνίεζεο ηνπ 
επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

Γπλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

4%     

ρεηηθφ 
ηξαπεδηθφ 

έγγξαθν πνπ 
ζα ηεθκεξηψλεη 

ην πνζνζηφ 
θάιπςεο ηεο 

Ίδηαο 
πκκεηνρήο, 

είηε κέζσ 
ηδίσλ πφξσλ, 

είηε κέζσ 
ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ.  

εκ : Η 
πξνζθφκηζε 

Τπεχζπλεο 
Γήισζεο 

βαζκνινγείηαη 
κε κεδέλ. 

  
Πνζνζηφ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ επί 

ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο 
*100% (0-100) 

  0-100   

Γ3 
Ρεαιηζηηθόηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο  

  10%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 Δμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 
κε βάζε ην θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη κε ηελ 
έγθξηζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/100   Αίηεζε 
ζηήξημεο, 
ζρέδηα, 

αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκ
φο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 
  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 
  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 
  0   

Γ4 
Ρεαιηζηηθόηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  4%       

  
Υξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν 

κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

Δμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ 

  0/50   
Αίηεζε 

ζηήξημεο 



  
Οξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο 

ησλ επηκέξνπο θάζεσλ 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

ζρεδίνπ κε βάζε ην είδνο, 

ην κέγεζνο θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ (δπλαηφηεηα 
αζξνηζηηθήο βαζκνινγίαο) 

  0/50   

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξώζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνύρνο (% ηεο κέγηζηεο 
βαζκνινγίαο) : 30 

υνζργεια/ ςυμπληρωματικότητα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 
19.2.3.1.,19.2.4.1.,19.2.4.2.,19.2.4.3.,19.2.7.3.,19.3.1.,19.3.5.,19.3.6. 

υνζργεια/ ςυμπληρωματικότητα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτην ευρφτερη περιοχή  
 Δ 2.3: «Αχμεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθζπγρξνλίδνληαη σο πξνο ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ» RIS 3 Γπηηθήο Διιάδαο. 
 «Γξάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ επηρεηξήζεσλ» ΠΔΠ Γπηηθήο Διιάδαο & 

Ινλίσλ Νήζσλ. 
Η Γξάζε βξίζθεηαη επίζεο ζε ζπλέξγεηα κε ηνλ θεληξηθφ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηνπ ΔΠΑλΔΚ πνπ είλαη ε 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαζψο επίζεο κε ηελ 6ε πξνηεξαηφηεηα ηνπ Δπξψπε 2020 
 

 

Κριτήρια Επιλογήσ Τποδράςησ 19.2.2.6 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ  
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 
ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΔΝΓΔΙ
ΚΣΙΚΗ 
ΒΑΡΤΣ

ΗΣΑ 

ΜΟΡ
ΙΟΓΟ
ΣΗ

Η 

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗ
ΣΙΚΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ        (25%) 

Α1 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 
(Πξνεγνύκελε 
απνδεδεηγκέλε 
απαζρόιεζε ζε 
αληηθείκελν ζρεηηθό κε ηε 
θύζε ηεο πξόηαζεο) 

  5%       

  

θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 
20 κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 
έηε  (0-100) 

Αμηνινγείηαη ε ζρεηηθή 
εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπ 
δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0-100   

βεβαηψζεηο 
εξγνδφηε, 
θαηάιιειε 
βεβαίσζε 

αζθαιηζηηθνχ 
θνξέα, έλαξμε 
επηηεδεχκαηνο 

(ΚΑΓ), 
θαηαζηαηηθφ 

Α2 
Σίηινη πνπδώλ ζρεηηθνί 
κε ηε θύζε ηεο πξόηαζεο.  

  5%       

  Σίηινο ζπνπδψλ ΑΔΙ / ΣΔΙ 
Αμηνινγείηαη ε 
επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε/πηζηνπνίεζε 
ηνπ δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0/100   

αληίγξαθα 
ηίηισλ 

ζπνπδψλ/βεβα
ίσζε 

πηζηνπνηεκέλν
π ΚΔΚ 

  

Πηπρίν ΙΔΚ ή ΔΠΑ ζρεηηθφ 
κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο ή 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ 
ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο 
πξφηαζεο 

  0/50   



  
Κακία εθ ησλ παξαπάλσ 
εθπαίδεπζε 

  0   

Α3 
Πξνώζεζε γπλαηθείαο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       

  

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο 
είλαη γπλαίθα (θπζηθφ 
πξφζσπν) ή εηαηξεία νη 
κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην 
ζχλνιν ηνπο είλαη γπλαίθεο 

Πξηκνδνηείηαη ε γπλαηθεία 
επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   
αληίγξαθν 

ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 
εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

  

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 
50% γπλαίθεο 

  0/50   

Α4 
Πξνώζεζε λεαληθήο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       

  

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο 
είλαη λένο ≤ 35 εηψλ (θπζηθφ 
πξφζσπν) ή εηαηξεία νη 
κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην 
ζχλνιν ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ 

Πξηκνδνηείηαη ε λεαληθή 
επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   
αληίγξαθα 

ηαπηνηήησλ ή 
δηαβαηεξίνπ, 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 
εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

  

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 
50%  λένη ≤ 35 εηψλ  

  0/50   

Α5 

Δίδνο επηρείξεζεο 
(ζύκθσλα κε ηε ζύζηαζε 
ηεο Δπηηξνπήο 

2003/361/ΔΚ)  

  7%       

  Πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, 

Πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη 
κεζαίεο επηρεηξήζεηο 
(ΜΜΔ) 

  0/100   ρεηηθή 
δήισζε 

νδεγίαο (βι. 
Τπφδεηγκα) 

 

  Mηθξέο επηρεηξήζεηο   0/50   

  Mεζαίεο επηρεηξήζεηο   0   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ           (50%) 

Β1 
αθήλεηα θαη πιεξόηεηα 
πξόηαζεο 

  5%       

  

αθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηεο πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα 
ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   

 Αίηεζε 
ηήξημεο 

 

  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   

  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

    0   



Β2 

Δπεμεξγαζία πξώησλ 
πιώλ παξαγόκελσλ κε 
κεζόδνπο  βάζεη 
πξνηύπσλ 

  5%       

  
Πξψηε χιε ζε πνζνζηφ 

>30% 

Πνζνζηφ πξψηεο χιεο 
πηζηνπνηεκέλεο 
βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ή 
βηνινγηθήο εθηξνθήο ή 
πξψησλ πιψλ 
παξαγφκελσλ κε βάζε 
πξφηππα πηζηνπνίεζεο 
βηνινγηθήο γεσξγίαο πνπ 
επεμεξγάδεηαη ε 
νηθνηερλία ή πξντφλησλ 
πνπ παξάγεη ην 
Αγξφθηεκα 

  0/100   
Απνδεηθηηθά 
έγγξαθα γηα 

ην 
ραξαθηεξηζκφ 
ησλ πξντφλησλ 

(βεβαίσζε 
αξκφδηνπ 

θνξέα) θαη 
ηδησηηθά 

ζπκθσλεηηθά 
κε 

παξαγσγνχο 
βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ απφ 
ηα νπνία ζα 
πξνθχπηεη ε 

πνζφηεηα ηνπ 
πξνο δηάζεζε 

πξντφληνο 
ζηελ 

επηρείξεζε 

  
10%< πξψηε χιε ζε 

πνζνζηφ <30% 
  0/60   

  
Πξψηε χιε ζε πνζνζηφ 

<10% 
  0/30   

Β3 

Παξαγσγή πξντόλησλ 
πνηόηεηαο (Βηνινγηθά, 
εζληθά πηζηνπνηεκέλα, 
πξντόληα νινθιεξσκέλεο 
δηαρείξηζεο ) 

  5%       

  
Πξψηε χιε ζε πνζνζηφ 

>30% 

Πνζνζηφ παξαγσγήο 
βηνινγηθψλ πξντφλησλ ή 
πξντφλησλ πνπ θέξνπλ 
εζληθά ζήκαηα 
πηζηνπνίεζεο ή δσηθψλ 
πξντφλησλ πξνεξρνκέλσλ 
απφ εηδηθέο εθηξνθέο, ή 
βηνινγηθνχο νίλνπο ή 
πξντφλησλ πνπ 
παξάγνληαη κε ζχζηεκα 

νινθιεξσκέλεο 
δηαρείξηζεο,   πνπ 
επεμεξγάδεηαη ε 
νηθνηερλία ή παξάγεη ην 
Αγξφθηεκα. 

  0/100   

Απνδεηθηηθά 
έγγξαθα γηα 

ην 
ραξαθηεξηζκφ 
ησλ πξντφλησλ 

(βεβαίσζε 
αξκφδηνπ 

θνξέα) θαη 
ηδησηηθά 

ζπκθσλεηηθά 
κε 

παξαγσγνχο 
βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ απφ 
ηα νπνία ζα 
πξνθχπηεη ε 

πνζφηεηα ηνπ 
πξνο δηάζεζε 

πξντφληνο 
ζηελ 

επηρείξεζε 

  
10%< πξψηε χιε ζε 

πνζνζηφ <30% 
  0/60   

  
Πξψηε χιε ζε πνζνζηφ 

<10% 
  0/30   



Β4 

Πνζνζηό δαπαλώλ 

ζρεηηθώλ κε ηε ρξήζε ή 
παξαγσγή αλαλεώζηκσλ 
πεγώλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ), 
(θσηνβνιηατθά, βηνληίδει, 
βηναέξην θ.ι.π.) γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ 
κνλάδσλ. 

  10%       

  
 Πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή 

ίζν κε 20% 

Υξήζε ΑΠΔ : Πνζνζηφ 
δαπαλψλ ζρεηηθψλ κε ηε 
ρξήζε ή παξαγσγή 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο (ΑΠΔ), (θσην-
βνιηατθά, βηνληίδει, 
βηναέξην θ.ιπ.) γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
ησλ κνλάδσλ 

  0/100   Αίηεζε 
ζηήξημεο/επηιέ
μηκεο δαπάλεο 

θαη 
ινγαξηαζκνί 

ΓΔΗ ηνπ 
ηειεπηαίνπ 

έηνπο 

  10% ≤ Πνζνζηφ < 20%   0/60   

  5% ≤ Πνζνζηφ < 10%   0/30   

Β5 

Καηλνηόκνο  ραξαθηήξαο 
ηεο πξόηαζεο/ Υξήζε 
θαηλνηνκίαο θαη λέσλ 
ηερλνινγηώλ  

  6%       

  
Σν πξντφλ ραξαθηεξίδεηαη σο 
θαηλνηφκν 

Δηζαγσγή θαηλνηνκίαο 
ζηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία / Νέν 
θαηλνηφκν Πξντφλ/ 
Δηζαγσγή νξγαλσηηθήο 
θαηλνηνκίαο  

  0/100   

  
Αίηεζε 

ζηήξημεο  
  

  

Η παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζην 
ζχλνιφ ηεο ραξαθηεξίδεηαη 
σο λέα ή πξνεγκέλε, ή  
αθνξά ζε ρξήζε ζπζηεκάησλ 
απηνκαηηζκνχ-ειέγρνπ-
θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ζηελ 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

  0/75   

  

Η ζπζθεπαζία θαη ε 
παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ 
είλαη λέα ή πξνεγκέλε  ή 
γίλεηαη εηζαγσγή κηαο 
ζεκαληηθά βειηησκέλεο 
δηαδηθαζίαο παξαγσγήο γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, ην 
απνηέιεζκα ηεο νπνίαο είλαη 
ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ηνλ 
φγθν παξαγσγήο ηεο, ηελ 
πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ή ην 
θφζηνο παξαγσγήο ηεο 

  0/50   

Β6 

πκκεηνρή ζε πθηζηάκελα 
θαη ηνπηθά δίθηπα 
νκνεηδώλ ή  
ζπκπιεξσκαηηθώλ 
επηρεηξήζεσλ 

  1%       

  ΝΑΙ Πξηκνδνηείηαη ε εληαμε 
ηεο επηρείξεζεο ζε 
Γίθηπν  

  

0/100 

  
Βεβαίσζε απφ 
ηνπηθφ δίθηπν 

  ΌΥΙ     

Β7 
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο θαη πνηνηηθώλ 
ζεκάησλ 

  3%       



  ΝΑΙ Πξηκνδνηείηαη ε 
εγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ  

  

0/100 

  
 Αίηεζε 

ηήξημεο, 
ζρεηηθέο 
δαπάλεο,  
ζρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα 

  ΌΥΙ     

Β8 
Παξνρή ζπκπιεξσκαηηθώλ 
ππεξεζηώλ / πξντόλησλ 

  3%       

  ΝΑΙ 
Πξηκνδνηείηαη ε 
δπλαηφηεηα παξνρήο 
ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ππεξεζηψλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ ζε 
ζρέζε κε ηελ θχξηα 
δξαζηεξηφηεηα  

  

0/100 

  Αίηεζε 
ηήξημεο, 
ζρεηηθέο 
δαπάλεο,  
ζρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα 

  ΌΥΙ     

Β9 

θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο  

(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 
ζηόρνη ηνπ ηνπηθνύ 
πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνύληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξόηαζεο ) 

  12%       

  
πζρέηηζε κε ην ζχλνιν ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
ππν-δξάζε Λακβάλεηαη ππφςε ε 

ζθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο ζε ζρέζε κε 
ηνπο εηδηθνχο ή 
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 
ηνπ Σνπηθνχ 
Πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 

  0/100   

Αίηεζε 
ζηήξημεο 

  
πζρέηηζε κε ην 70% ησλ 
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
  0/70   

  
πζρέηηζε κε ην 30% ησλ 
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
  0/30   

  

πζρέηηζε κε πνζνζηφ 

κηθξφηεξν ηνπ  30% ησλ 
ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ππν-δξάζε 

  0   

ΩΡΙΜΟΣΗΣΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ          (25%) 

Γ1 
Δηνηκόηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο πξόηαζεο 

  7%       

  

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 
αδεηψλ 

Γπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε

σλ/ αδεηψλ 

  0/100   

Αίηεζε 
ηήξημεο, 

Άδεηα 
Λεηηνπξγίαο, 

Άδεηα 
Δγθαηάζηαζεο, 

Άδεηα 
Γφκεζεο, 
Δπηκέξνπο 

Άδεηεο, 
αηηήζεηο γηα 
ηελ έθδνζε 

ησλ 
πξνεγνπκέλσλ

  

  

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 
αδεηψλ 

  0/60   

  

Τπνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 

άδεηεο. 

  0/30   

Γ2 

Γπλαηόηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ 
επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

Γπλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

4%     

ρεηηθφ 
ηξαπεδηθφ 

έγγξαθν πνπ 
ζα ηεθκεξηψλεη 

ην πνζνζηφ 
θάιπςεο ηεο 

Ίδηαο 
  

Πνζνζηφ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 
επί ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο 

*100% (0-100) 
  0-100   



πκκεηνρήο, 

είηε κέζσ 
ηδίσλ πφξσλ, 

είηε κέζσ 
ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ.  

εκ : Η 
πξνζθφκηζε 
Τπεχζπλεο 
Γήισζεο 

βαζκνινγείηαη 
κε κεδέλ. 

Γ3 
Ρεαιηζηηθόηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο  

  10%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 
Δμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 
κε βάζε ην θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη κε ηελ 
έγθξηζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/100   
Αίηεζε 

ζηήξημεο, 
ζρέδηα, 

αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκ
φο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
10 

  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
30 

  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 
30 

  0   

Γ4 
Ρεαιηζηηθόηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  4%       

  
Υξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν 
κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο 

ηνπ έξγνπ 

Δμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ 
ζρεδίνπ κε βάζε ην 
είδνο, ην κέγεζνο θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ (δπλαηφηεηα 
αζξνηζηηθήο 
βαζκνινγίαο) 

  0/50   

 Αίηεζε 
ζηήξημεο 

 
  

Οξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο 
ησλ επηκέξνπο θάζεσλ 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

  0/50   

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξώζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνύρνο (% ηεο κέγηζηεο 
βαζκνινγίαο) : 30 

υνζργεια/ ςυμπληρωματικότητα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.2, 19.2.7.3, 19.3.5, 19.3.6 

υνζργεια/ ςυμπληρωματικότητα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτην ευρφτερη περιοχή  

 Ειδικών Στόχων 6.γ.1 και 6.δ.1 του Αξ.Πρ. 2 "Προςταςία του Περιβάλλοντοσ – Μετάβαςθ ςε μία 
οικονομία φιλικι ςτο περιβάλλον" του ΠΕΠ Δυτικισ Ελλάδασ, κακώσ και με τισ δράςεισ των 
υπομζτρων 4.2, 6.2, 6.4 και 7.2, 7.4, 7.5 του ΠΑΑ 

 

 

 

 

 



Κριτήρια Επιλογήσ Τποδράςησ 19.2.3.1 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ  

ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΔΝΓΔΙ

ΚΣΙΚΗ 

ΒΑΡΤΣ

ΗΣΑ 

ΜΟΡ

ΙΟΓΟ

ΣΗ

Η 

ΒΑΘΜΟΛ

ΟΓΙΑ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗ

ΣΙΚΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ        (25%) 

Α1 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 

(Πξνεγνύκελε απνδεδεηγκέλε 

απαζρόιεζε ζε αληηθείκελν 

ζρεηηθό κε ηε θύζε ηεο 

πξόηαζεο) 

  4%       

  

θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 

βαζκνινγείηαη κε 20 κνλάδεο - 

κέγηζην ηα 5 έηε  (0-100) 

Αμηνινγείηαη ε 

ζρεηηθή 

εξγαζηαθή 

εκπεηξία ηνπ 

δηθαηνχρνπ (ζε 

πεξίπησζε λέαο 

επηρείξεζεο ησλ 

κεηφρσλ, ζε 

πεξίπησζε 

πθηζηάκελεο 

κεηφρσλ θαη 

βαζηθψλ 

ζηειερψλ) 

  0-100   

βεβαηψζεηο 

εξγνδφηε, 

θαηάιιειε 

βεβαίσζε 

αζθαιηζηηθνχ 

θνξέα, έλαξμε 

επηηεδεχκαηνο 

(ΚΑΓ), 

θαηαζηαηηθφ 

Α2 
Σίηινη πνπδώλ ζρεηηθνί κε ηε 

θύζε ηεο πξόηαζεο.  
  5%       

  Σίηινο ζπνπδψλ ΑΔΙ / ΣΔΙ 
Αμηνινγείηαη ε 

επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε/πηζην

πνίεζε ηνπ 

δηθαηνχρνπ (ζε 

πεξίπησζε λέαο 

επηρείξεζεο ησλ 

κεηφρσλ, ζε 

πεξίπησζε 

πθηζηάκελεο 

κεηφρσλ θαη 

βαζηθψλ 

ζηειερψλ) 

  0/100   

αληίγξαθα 

ηίηισλ 

ζπνπδψλ/βεβα

ίσζε 

πηζηνπνηεκέλν

π ΚΔΚ 

  

Πηπρίν ΙΔΚ ή ΔΠΑ ζρεηηθφ κε ηε 

θχζε ηεο πξφηαζεο ή 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ ζρεηηθή κε 

ην αληηθείκελν ηεο πξφηαζεο 

  0/50   

  Κακία εθ ησλ παξαπάλσ εθπαίδεπζε   0   

Α3 
Πξνώζεζε γπλαηθείαο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο 
  3%       

  

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη 

γπλαίθα (θπζηθφ πξφζσπν) ή 

εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη 

ζην ζχλνιν ηνπο είλαη γπλαίθεο 

Πξηκνδνηείηαη ε 

γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηε

ηα 

  0/100   

αληίγξαθν 

ηαπηφηεηαο ή 

δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή 



  

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν 

θαη ην κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 

θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ή ίζν 50% γπλαίθεο 

  0/50   

ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 

εηαηξηθνχ 

ζρήκαηνο 

Α4 
Πξνώζεζε λεαληθήο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο 
  3%       

  

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη 

λένο ≤ 35 εηψλ (θπζηθφ πξφζσπν) 

ή εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο 

είλαη ζην ζχλνιν ηνπο λένη ≤ 35 

εηψλ 
Πξηκνδνηείηαη ε 

λεαληθή 

επηρεηξεκαηηθφηε

ηα 

  0/100   
αληίγξαθα 

ηαπηνηήησλ ή 

δηαβαηεξίνπ, 

θαηαζηαηηθφ ή 

ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 

εηαηξηθνχ 

ζρήκαηνο 
  

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν 

θαη ην κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 

θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ή ίζν 50%  λένη ≤ 35 

εηψλ  

  0/50   

Α5 

Δίδνο επηρείξεζεο (ζύκθσλα κε 

ηε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

2003/361/ΔΚ)  

  7%     

  

 ρεηηθή 

δήισζε 

νδεγίαο (βι. 

Τπφδεηγκα) 

  

  

  Πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, Πνιχ κηθξέο, 

κηθξέο θαη 

κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο 

(ΜΜΔ) 

  0/100   

  Mηθξέο επηρεηξήζεηο   0/50   

  Mεζαίεο επηρεηξήζεηο   0   

Α6 

Ο δηθαηνύρνο είλαη θαηά θύξην 

επάγγεικα αγξόηεο ή εηαηξηθό 

ζρήκα αγξνηώλ 

  3%       

  ΝΑΙ 
Η πξφηαζε 

ππνβάιιεηαη απφ 

επαγγεικαηίεο 

αγξφηεο, φπσο 

απηνί νξίδνληαη 

ζηνλ 

Ν.3874/2010 

(Α'151), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη. 

  

0/100 

  

Βεβαίσζε 

εγγξαθήο ζην 

Μεηξψν 

Αγξνηψλ θαη 

Αγξνηηθψλ 

Δθκεηαιιεχζε

σλ (ΜΑΑΔ), Δ1 

& 

Δθθαζαξηζηηθφ, 

θαηαζηαηηθφ 

εηαηξηθνχ 

ζρήκαηνο θαη 

Δ3 (γηα λνκηθά 

πξφζσπα) 

  ΌΥΙ     

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ           (50%) 

Β1 
αθήλεηα θαη πιεξόηεηα 

πξόηαζεο 
  4%       



  

αθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα σο πξνο 

ηα απαηηνχκελα γηα ηε 

βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   

  

 Αίηεζε 

ηήξημεο 

  

  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο πξφηαζεο 

αιιά πιεξφηεηα σο πξνο ηα 

απαηηνχκελα γηα ηε βαζκνιφγεζε 

δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   

  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο πξφηαζεο  

θαη ειιείςεηο σο πξνο ηα 

απαηηνχκελα γηα ηε βαζκνιφγεζε 

δηθαηνινγεηηθά 

    0   

Β2 

Δπεμεξγαζία πξώησλ πιώλ 

παξαγόκελσλ κε κεζόδνπο  

βάζεη πξνηύπσλ 

  5%       

  Πξψηε χιε ζε πνζνζηφ >30% 

Πνζνζηφ 

επεμεξγαζίαο 

πξψηεο χιεο 

πηζηνπνηεκέλεο 

βηνινγηθήο 

θαιιηέξγεηαο ή 

βηνινγηθήο 

εθηξνθήο ή 

πξψησλ πιψλ 

παξαγφκελσλ κε 

βάζε πξφηππα 

πηζηνπνίεζεο 

βηνινγηθήο 

γεσξγίαο 

  0/100   

Απνδεηθηηθά 

έγγξαθα γηα 

ην 

ραξαθηεξηζκφ 

ησλ πξντφλησλ 

(βεβαίσζε 

αξκφδηνπ 

θνξέα) θαη 

ηδησηηθά 

ζπκθσλεηηθά 

κε 

παξαγσγνχο 

βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ απφ 

ηα νπνία ζα 

πξνθχπηεη ε 

πνζφηεηα ηνπ 

πξνο δηάζεζε 

πξντφληνο 

ζηελ 

επηρείξεζε 

  
10%< πξψηε χιε ζε πνζνζηφ 

<30% 
  0/60   

  Πξψηε χιε ζε πνζνζηφ <10%   0/30   

Β3 

Παξαγσγή πξντόλησλ 

πνηόηεηαο (Βηνινγηθά, εζληθά 

πηζηνπνηεκέλα, πξντόληα 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ) 

  5%       

  Πξψηε χιε ζε πνζνζηφ >30% 

Πνζνζηφ 

παξαγσγήο 

βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ ή 

πξντφλησλ πνπ 

  0/100   

Απνδεηθηηθά 

έγγξαθα γηα 

ην 

ραξαθηεξηζκφ 

ησλ πξντφλησλ 



  
10%<Παξαγσγή ζε πνζνζηφ 

<30% 

θέξνπλ εζληθά 

ζήκαηα 

πηζηνπνίεζεο ή 

δσηθψλ 

πξντφλησλ 

πξνεξρνκέλσλ 

απφ εηδηθέο 

εθηξνθέο, ή 

βηνινγηθνχο 

νίλνπο ή 

πξντφλησλ πνπ 

παξάγνληαη κε 

ζχζηεκα 

νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο. 

  0/60   

(βεβαίσζε 

αξκφδηνπ 

θνξέα) θαη 

ηδησηηθά 

ζπκθσλεηηθά 

κε 

παξαγσγνχο 

βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ απφ 

ηα νπνία ζα 

πξνθχπηεη ε 

πνζφηεηα ηνπ 

πξνο δηάζεζε 

πξντφληνο 

ζηελ 

επηρείξεζε 

  Παξαγσγή ζε πνζνζηφ <10%   0/30   

Β4 

Πνζνζηό δαπαλώλ ζρεηηθώλ κε 

ηε ρξήζε ή παξαγσγή 

αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο 

(ΑΠΔ), (θσηνβνιηατθά, 

βηνληίδει, βηναέξην θ.ι.π.) γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ 

κνλάδσλ. 

 

5%       

   Πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν κε 20% 
Υξήζε ΑΠΔ : 

Πνζνζηφ 

δαπαλψλ 

ζρεηηθψλ κε ηε 

ρξήζε ή 

παξαγσγή 

αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο 

(ΑΠΔ), (θσην-

βνιηατθά, 

βηνληίδει, 

βηναέξην θ.ιπ.) 

γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ 

ησλ κνλάδσλ 

  0/100   

Αίηεζε 

ζηήξημεο/επηιέ

μηκεο δαπάλεο 

θαη 

ινγαξηαζκνί 

ΓΔΗ ηνπ 

ηειεπηαίνπ 

έηνπο 

  10% ≤ Πνζνζηφ < 20%   0/60   

  5% ≤ Πνζνζηφ < 10%   0/30   

Β5 

Πνζνζηό δαπαλώλ ζρεηηθώλ κε 

ηε ρξήζε – εγθαηάζηαζε – 

εθαξκνγή ζπζηήκαηνο 

εμνηθνλόκεζεο ύδαηνο 

  2%       

  Πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν κε 20% Πνζνζηφ 

δαπαλψλ 

ζρεηηθψλ κε ηε 

ρξήζε -

εγθαηάζηαζε- 

εθαξκνγή 

ζπζηήκαηνο 

εμνηθνλφκεζεο 

χδαηνο 

  0/100   Αίηεζε 

ζηήξημεο/επηιέ

μηκεο δαπάλεο 

θαη 

ινγαξηαζκνί 

ΓΔΤΑ ηνπ 

ηειεπηαίνπ 

έηνπο 

  10% ≤ Πνζνζηφ < 20%   0/60   

  5% ≤ Πνζνζηφ < 10%   0/30   



Β6 
Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

(π.ρ. ISO 14.000, EMAS) 

  3%       

  ΝΑΙ 
Δγθαηάζηαζε 

ζπζηεκάησλ 

πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο (πρ. 

ISO 14001, 

EMAS) 

  

0/100 

  
 Αίηεζε 

ζηήξημεο/επηιέ

μηκεο δαπάλεο 

  
  ΌΥΙ     

Β7 
Καηλνηόκνο  ραξαθηήξαο ηεο 

πξόηαζεο/ Υξήζε θαηλνηνκίαο 

θαη λέσλ ηερλνινγηώλ  

  8%       

  Σν πξντφλ ραξαθηεξίδεηαη σο 

θαηλνηφκν 

Δηζαγσγή 

θαηλνηνκίαο 

ζηελ 

παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία / Νέν 

θαηλνηφκν 

Πξντφλ/ 

Δηζαγσγή 

νξγαλσηηθήο 

θαηλνηνκίαο  

  0/100   

Αίηεζε 

ζηήξημεο 

  

Η παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζην 

ζχλνιφ ηεο ραξαθηεξίδεηαη σο λέα ή 

πξνεγκέλε, ή  αθνξά ζε ρξήζε 

ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ-

ειέγρνπ-θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

  0/75   

  

Η ζπζθεπαζία θαη ε παξνπζίαζε 

ησλ πξντφλησλ είλαη λέα ή 

πξνεγκέλε  ή γίλεηαη εηζαγσγή κηαο 

ζεκαληηθά βειηησκέλεο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

επηρείξεζε, ην απνηέιεζκα ηεο 

νπνίαο είλαη ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε 

ηνλ φγθν παξαγσγήο ηεο, ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ή ην 

θφζηνο παξαγσγήο ηεο 

  0/50   

Β8 

πκκεηνρή ζε πθηζηάκελα θαη 

ηνπηθά δίθηπα νκνεηδώλ ή  

ζπκπιεξσκαηηθώλ 

επηρεηξήζεσλ 

  3%       

  
ΝΑΙ 

Πξηκνδνηείηαη ε 

έληαμε ηεο 

επηρείξεζεο ζε 

Γίθηπν  

  

0/100 

  Βεβαίσζε απφ 

ηνπηθφ δίθηπν  

  
  

ΌΥΙ 
    

Β9 
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο θαη πνηνηηθώλ 

ζεκάησλ 

  3%       

  ΝΑΙ 
Πξηκνδνηείηαη ε 

εγθαηάζηαζε 

ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο θαη 

πνηνηηθψλ 

ζεκάησλ  

  

0/100 

  
 Αίηεζε 

ηήξημεο, 

ζρεηηθέο 

δαπάλεο,  

ζρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα 

  ΌΥΙ     

Β10 

θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο  

(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί ζηόρνη 

ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ 

εμππεξεηνύληαη κε ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξόηαζεο ) 

  5%       



  
πζρέηηζε κε ην ζχλνιν ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-

δξάζε 

Λακβάλεηαη 

ππφςε ε 

ζθνπηκφηεηα ηεο 

πξφηαζεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο 

εηδηθνχο ή 

ζηξαηεγηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ 

Σνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

πνπ 

εμππεξεηνχληαη 

κε ηελ πινπνίεζε 

ηεο πξφηαζεο 

  0/100   

Αίηεζε 

ζηήξημεο 

  πζρέηηζε κε ην 70% ησλ ζηφρσλ  

πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε 

  0/70   

  πζρέηηζε κε ην 30% ησλ ζηφρσλ  

πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε 

  0/30   

  
πζρέηηζε κε πνζνζηφ κηθξφηεξν 

ηνπ  30% ησλ ζηφρσλ  

πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε 

  0   

Β11 Πξνηεξαηόηεηεο ππν-δξάζεο  
  7%       

  

ε ζρέζε κε ηελ πξηκνδφηεζε 

κεηαπνίεζεο ησλ πξντφλησλ 

πξνηεξαηφηεηαο. Η πξφηαζε 

πεξηιακβάλεη ηελ αμηνπνίεζε 

πξντφλησλ απφ ηνπο ηνκείο: 

ειαηνπξγίαο, νίλνπ, 

νπσξνθεπεπηηθψλ, 

γαιαθηνθνκίαο/θηελνηξνθίαο, 

κειηζζνθνκίαο, 

αξσκαηηθψλ/θαξκαθεπηηθψλ 

θπηψλ, δσνηξνθψλ/δεκεηξηαθψλ  

  

  

0/100 

  
 Αίηεζε 

ζηήξημεο 

  

  
ΌΥΙ 

    

ΩΡΙΜΟΣΗΣΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ          (25%) 

Γ1 Δηνηκόηεηα έλαξμεο πινπνίεζεο 

ηεο πξόηαζεο 

  7%       

  
Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / αδεηψλ 

Γπλαηφηεηα 

εμαζθάιηζεο 

ησλ 

απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ

/εγθξίζεσλ/ 

αδεηψλ 

  0/100   
Αίηεζε 

ηήξημεο, 

Άδεηα 

Λεηηνπξγίαο, 

Άδεηα 

Δγθαηάζηαζεο, 

Άδεηα 

Γφκεζεο, 

Δπηκέξνπο 

Άδεηεο, 

αηηήζεηο γηα 

ηελ έθδνζε 

ησλ 

πξνεγνπκέλσλ 

  
Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 

απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / αδεηψλ 

  0/60   

  
Τπνβνιή αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο γηα απαξαίηεηεο 

γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / άδεηεο. 

  0/30   

Γ2 

Γπλαηόηεηα δηάζεζεο ηδίσλ 

θεθαιαίσλ γηα ηελ έλαξμε 

πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνύ 

ζρεδίνπ 

Γπλαηφηεηα 

δηάζεζεο ηδίσλ 

θεθαιαίσλ γηα 

ηελ έλαξμε 

πινπνίεζεο ηεο 

επέλδπζεο 

4%     

ρεηηθφ 

ηξαπεδηθφ 

έγγξαθν πνπ 

ζα ηεθκεξηψλεη 

ην πνζνζηφ 

θάιπςεο ηεο 

Ίδηαο 

πκκεηνρήο, 

  

Πνζνζηφ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ επί ηεο 

ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο *100% (0-

100) 

  0-100   



είηε κέζσ 

ηδίσλ πφξσλ, 

είηε κέζσ 

ηξαπεδηθνχ 

δαλεηζκνχ.  

εκ : Η 

πξνζθφκηζε 

Τπεχζπλεο 

Γήισζεο 

βαζκνινγείηαη 

κε κεδέλ. 

Γ3 
Ρεαιηζηηθόηεηα θαη αμηνπηζηία 

ηνπ θόζηνπο  
  10%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 

Δμεηάδεηαη ε 

ξεαιηζηηθφηεηα 

θαη ε αμηνπηζηία 

ηνπ θφζηνπο κε 

βάζε ην θφζηνο 

πνπ πξνθχπηεη 

κε ηελ έγθξηζε, 

ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο 

εγθεθξηκέλεο 

εξγαζίεο 

  0/100   
Αίηεζε 

ζηήξημεο, 

ζρέδηα, 

αλαιπηηθή 

πξνκέηξεζε 

εξγαζηψλ θαη 

αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκ

φο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 
  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 
  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 
  0   

Γ4 

Ρεαιηζηηθόηεηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο 

επέλδπζεο 

  4%       

  
Υξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν κε ην  

είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ 

Δμεηάδεηαη ε 

ξεαιηζηηθφηεηα 

ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκα

ηνο ηνπ ζρεδίνπ 

κε βάζε ην 

είδνο, ην 

κέγεζνο θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο 

απαηηήζεηο ηνπ 

έξγνπ 

(δπλαηφηεηα 

αζξνηζηηθήο 

βαζκνινγίαο) 

  0/50   

 Αίηεζε 

ζηήξημεο 

    

Οξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ  

επηκέξνπο θάζεσλ πινπνίεζεο  

ηνπ έξγνπ 

  0/50   

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξώζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνύρνο (% ηεο κέγηζηεο 

βαζκνινγίαο) : 30 

υνζργεια / ςυμπληρωματικότητα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Η υλοποίθςθ τθσ εν λόγω Δράςθσ είναι ςυμπλθρωματικι των δράςεων 19.2.2.6. 

υνζργεια / ςυμπληρωματικότητα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτην ευρφτερη περιοχή 
 ΑΠ1: «Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, κεηάβαζε ζηελ 



πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη αχμεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο» 

ΠΔΠ Γπηηθήο Διιάδαο 2014 – 2020. 
 Θ 3: «Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη απηψλ ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα (γηα ην ΔΓΣΑΑ) θαη ηνπ ηνκέα ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο 

(γηα ην ΔΣΘΑ)» ΔΠΑ 2014 – 2020. 
 Δ 3.1: «Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ΜΜΔ ζε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο έμππλεο εηδίθεπζεο» RIS 3 Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.  
  

 

 

 

Κριτήρια Επιλογήσ Τποδράςησ 19.2.3.3 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ  
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 
ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΔΝΓΔΙ
ΚΣΙΚΗ 
ΒΑΡΤΣ

ΗΣΑ 

ΜΟΡ
ΙΟΓΟ
ΣΗ

Η 

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗ
ΣΙΚΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ        (25%) 

Α1 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 
(Πξνεγνύκελε 
απνδεδεηγκέλε 
απαζρόιεζε ζε 
αληηθείκελν ζρεηηθό κε 
ηε θύζε ηεο πξόηαζεο) 

  5%       

  

θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 
20 κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 
έηε  (0-100) 

Αμηνινγείηαη ε ζρεηηθή 
εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπ 
δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0-100   

βεβαηψζεηο 
εξγνδφηε, 
θαηάιιειε 
βεβαίσζε 

αζθαιηζηηθνχ 
θνξέα, έλαξμε 
επηηεδεχκαηνο 

(ΚΑΓ), 
θαηαζηαηηθφ 

Α2 
Σίηινη πνπδώλ ζρεηηθνί 
κε ηε θύζε ηεο 
πξόηαζεο.  

  5%       

  Σίηινο ζπνπδψλ ΑΔΙ / ΣΔΙ 
Αμηνινγείηαη ε 
επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε/πηζηνπνίεζε 
ηνπ δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 

πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0/100   

αληίγξαθα 
ηίηισλ 

ζπνπδψλ/βεβα
ίσζε 

πηζηνπνηεκέλν

π ΚΔΚ 

  

Πηπρίν ΙΔΚ ή ΔΠΑ ζρεηηθφ 
κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο 
ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ 
ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν 
ηεο πξφηαζεο 

  0/50   

  
Κακία εθ ησλ παξαπάλσ 
εθπαίδεπζε 

  0   

Α3 
Πξνώζεζε γπλαηθείαο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       

  

Ο δηθαηνχρνο ηεο 
επέλδπζεο είλαη γπλαίθα 
(θπζηθφ πξφζσπν) ή 
εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο είλαη γπλαίθεο 

Πξηκνδνηείηαη ε γπλαηθεία 
επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   

αληίγξαθν 
ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 



  

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 

πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 
50% γπλαίθεο 

  0/50   

εηαηξηθνχ 

ζρήκαηνο 

Α4 
Πξνώζεζε λεαληθήο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       

  

Ο δηθαηνχρνο ηεο 
επέλδπζεο είλαη λένο ≤ 35 
εηψλ (θπζηθφ πξφζσπν) ή 
εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ Πξηκνδνηείηαη ε λεαληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   
αληίγξαθα 

ηαπηνηήησλ ή 
δηαβαηεξίνπ, 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 
εηαηξηθνχ 

ζρήκαηνο 
  

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 

κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 
50%  λένη ≤ 35 εηψλ  

  0/50   

Α5 

Δίδνο επηρείξεζεο 
(ζύκθσλα κε ηε 
ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΚ)  

  7%       

  Πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, 
Πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη 
κεζαίεο επηρεηξήζεηο 
(ΜΜΔ) 

  0/100   ρεηηθή 
δήισζε 

νδεγίαο (βι. 
Τπφδεηγκα) 

 

  Mηθξέο επηρεηξήζεηο   0/50   

  Mεζαίεο επηρεηξήζεηο   0   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ           (50%) 

Β1 
αθήλεηα θαη 

πιεξόηεηα πξόηαζεο 
  4%       

  

αθήλεηα ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηεο 
πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα 
γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   

 Αίηεζε 
ηήξημεο 

  
  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα 
γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   

  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα 
ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0   

Β2 
Πνζνζηό δαπαλώλ 
ζρεηηθώλ κε ηελ 
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

  10%       

  
 Πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή 

ίζν κε 20% 
Πνζνζηφ δαπαλψλ 
ζρεηηθψλ κε ηελ 
εμνηθνλφκεζε  ελέξγεηαο 
γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ ησλ κνλάδσλ 
(εμαηξείηαη ε ρξήζε ΑΠΔ) 

  0/100   
Αίηεζε 

ζηήξημεο/επηιέ
μηκεο δαπάλεο 

θαη 
ινγαξηαζκνί 

ΓΔΗ ηνπ 
ηειεπηαίνπ 

έηνπο 
Πξνηηκνιφγηα 
πξνζθνξέο 

  10% ≤ Πνζνζηφ < 20%   0/60   

  5% ≤ Πνζνζηφ < 10%   0/30   



Β3 

Καηλνηόκνο  

ραξαθηήξαο ηεο 
πξόηαζεο/ Υξήζε 
θαηλνηνκίαο θαη λέσλ 
ηερλνινγηώλ  

  7%       

  

Οξγαλσηηθή θαηλνηνκία / 
θαηλνηνκία ζην πξντφλ ή 
ζηελ δηαρείξηζε θαη 
ιεηηνπξγία 

Δηζαγσγή νξγαλσηηθήο 
θαηλνηνκίαο/θαηλνηνκία 
ζην πξντφλ ή ζηελ 
δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία  

  

0/100 

  
Αίηεζε 

ζηήξημεο 

  ΌΥΙ     

Β4 

πκκεηνρή ζε 
πθηζηάκελα θαη ηνπηθά 
δίθηπα νκνεηδώλ ή  
ζπκπιεξσκαηηθώλ 
επηρεηξήζεσλ 

  2%       

  ΝΑΙ Πξηκνδνηείηαη ε έληαμε 
ηεο επηρείξεζεο ζε 
Γίθηπν  

  
0/100 

  
Βεβαίσζε απφ 
ηνπηθφ δίθηπν  

  ΌΥΙ     

Β5 
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο θαη 
πνηνηηθώλ ζεκάησλ 

  2%       

  ΝΑΙ 
Πξηκνδνηείηαη ε 
εγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ  

  

0/100 

  
Αίηεζε 

ηήξημεο, 
ζρεηηθέο 
δαπάλεο,  
ζρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα 

  ΌΥΙ     

Β6  
Παξνρή 
ζπκπιεξσκαηηθώλ 
ππεξεζηώλ / πξντόλησλ 

  2%       

  ΝΑΙ 
Πξηκνδνηείηαη ε 

δπλαηφηεηα παξνρήο 
ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ππεξεζηψλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ ζε 
ζρέζε κε ηελ θχξηα 
δξαζηεξηφηεηα  

  

0/100 

  
Αίηεζε 

ηήξημεο, 
ζρεηηθέο 
δαπάλεο,  
ζρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα  
  ΌΥΙ     

Β7 
πκβαηόηεηα κε ηελ 
ηνπηθή αξρηηεθηνληθή 

  5%       

  
Γηαηεξεηέν ή παξαδνζηαθφ 
θηίξην 

Σήξεζε ζηνηρείσλ 
αξρηηεθηνληθήο 
θιεξνλνκηάο 

  0/100   

ΦΔΚ, Σνπηθά 
χκθσλα, 
βεβαίσζε 
αξκφδηνπ 
θνξέα γηα 

παξαδνζηαθφ/δ
ηαηεξεηέν, 

αξρηηεθηνληθά 
ζρέδηα 

  Παξαδνζηαθφο νηθηζκφο   0/50   

Β8 

θνπηκόηεηα ηεο 
πξόηαζεο  
(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 
ζηόρνη ηνπ ηνπηθνύ 
πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνύληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο 
πξόηαζεο ) 

  12%       

  
πζρέηηζε κε ην ζχλνιν 

ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 
ζηελ ππν-δξάζε 

Λακβάλεηαη ππφςε ε 
ζθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο ζε ζρέζε κε 

  0/100   
 Αίηεζε 
ζηήξημεο 

  



  

πζρέηηζε κε ην 70% ησλ 

ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 
ζηελ ππν-δξάζε 

ηνπο εηδηθνχο ή 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 
ηνπ Σνπηθνχ 
Πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 

  0/70   

  

  

  
πζρέηηζε κε ην 30% ησλ 
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
  0/30   

  

πζρέηηζε κε πνζνζηφ 
κηθξφηεξν ηνπ  30% ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0   

Β9 
Πξνηεξαηόηεηεο ππν-
δξάζεο  

  6%       

  

ε ζρέζε κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 
αλάγθεο ηεο πεξηνρήο 

ρσξνζέηεζεο ηεο 
πξφηαζεο, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο πξνηεξαηφηεηεο 
ηνπ Σνπηθνχ 
Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε Τπνδξάζε. 
(ηδξχζεηο/επεθηάζεηο/εθζπγ
ρξνληζκνί ρψξσλ εζηίαζεο 
θαη αλαςπρήο, θαηά 
πξνηεξαηφηεηα ζηηο νξεηλέο 
θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο - νη 
ππφινηπεο θαηεγνξίεο  
έξγσλ ιακβάλνπλ ηελ 
βαζκνινγία απηή 
αλεμαξηήησο πεξηνρήο) 

  

  

0/100 

  

Αίηεζε 
ζηήξημεο, 

ηνπνγξαθηθφ 
δηάγξακκα, 

ηίηινο θηήζεο 
  

  ΌΥΙ     

ΩΡΙΜΟΣΗΣΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ          (25%) 

Γ1 
Δηνηκόηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο 
πξόηαζεο 

  7%       

  

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

Γπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ/ αδεηψλ 

  0/100   

Αίηεζε 
ηήξημεο, 

Άδεηα 
Λεηηνπξγίαο, 

Άδεηα 
Δγθαηάζηαζεο, 

Άδεηα 
Γφκεζεο, 
Δπηκέξνπο 

Άδεηεο, 
αηηήζεηο γηα 

ηελ έθδνζε 
ησλ 

πξνεγνπκέλσλ 

  

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

  0/60   

  

Τπνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 

άδεηεο. 

  0/30   



Γ2 

Γπλαηόηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα 
ηελ έλαξμε πινπνίεζεο 
ηνπ επελδπηηθνύ 
ζρεδίνπ 

Γπλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

4%     

ρεηηθφ 

ηξαπεδηθφ 
έγγξαθν πνπ 

ζα ηεθκεξηψλεη 
ην πνζνζηφ 
θάιπςεο ηεο 

Ίδηαο 
πκκεηνρήο, 

είηε κέζσ 
ηδίσλ πφξσλ, 

είηε κέζσ 
ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ.  
εκ 1: Η 

πξνζθφκηζε 
Τπεχζπλεο 
Γήισζεο 

βαζκνινγείηαη 
κε κεδέλ. 

εκ 2: ηελ 
πεξίπησζε ηνπ 

Άξζξνπ 
14  ηνπ Καλ 
(ΔΔ) αξηζ. 

651/2014 ηεο 
Δπηηξνπήο ε 

ηδησηηθή 
ζπκκεηνρή ηνπ 
δηθαηνχρνπ ηεο 

ελίζρπζεο 
πξέπεη λα 

αλέξρεηαη ζε 
ηνπιάρηζηνλ 

25% ησλ 
επηιέμηκσλ 

δαπαλψλ, είηε 
κέζσ ηδίσλ 
πφξσλ είηε 

κέζσ 
εμσηεξηθήο 

ρξεκαηνδφηεζ
εο θαη 

εηδηθφηεξα 
κέζσ 

εγθεθξηκέλνπ 
ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ 

 

  

Πνζνζηφ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 
επί ηεο ηδησηηθήο 

ζπκκεηνρήο *100% (0-
100) 

  0-100   

Γ3 
Ρεαιηζηηθόηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο  

  10%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 5 Δμεηάδεηαη ε 

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

  0/100   
Αίηεζε 

ζηήξημεο, 
ζρέδηα, 

αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκ
φο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 10 

  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 30 

  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
> 30 

  0   



Γ4 
Ρεαιηζηηθόηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  4%       

  

Υξνλνδηάγξακκα 
ζχκθσλν κε ην  

είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

Δμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ 
ζρεδίνπ κε βάζε ην 
είδνο, ην κέγεζνο θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ (δπλαηφηεηα 
αζξνηζηηθήο 
βαζκνινγίαο) 

  0/50   

  
Αίηεζε 

ζηήξημεο  

  

Οξζνινγηθφο 
πξνζδηνξηζκφο ησλ  
επηκέξνπο θάζεσλ 

πινπνίεζεο  
ηνπ έξγνπ 

  0/50   

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξώζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνύρνο (% ηεο κέγηζηεο 

βαζκνινγίαο) : 30 

 

πλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθόηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 

19.2.3.1.,19.2.4.1.,19.2.4.2.,19.2.4.3.,19.2.7.3.,19.3.1.,19.3.5.,19.3.6. 

πλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθόηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή  

 ΡΑ 2021 Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ Αηηηθήο: Πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ππφ ην πξίζκα δηθηχσζεο κε 

ηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο − Αηηηθήο, πξνθεηκέλνπ ν λεζησηηθφο ρψξνο λα απνηειεί ζπλδπαζκέλν 
πξννξηζκφ δηεζλνχο εκβέιεηαο. Πξνψζεζε εηδηθά επηιεγκέλσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη δηαζχλδεζή 

ηνπο κε δίθηπν πνιηηηζκηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ, ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ δηαδξνκψλ  
 Δζληθή Θαιάζζηα ηξαηεγηθή: Αλάπηπμε αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ, Γηαθνξνπνηεκέλε ηνπξηζηηθή 

πξνζθνξά, Καηλνηνκία θαη πνηφηεηα, Μέηξα γηα ηελ αεηθφξν θαη ππεχζπλε αλάπηπμε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, Πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ 

ζην πιαίζην ζρεδίσλ δξάζεο εδαθηθήο αλάπηπμεο  

 

 

Κριτήρια Επιλογήσ Τποδράςησ 19.2.3.4 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ  
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 
ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΔΝΓΔΙ
ΚΣΙΚΗ 
ΒΑΡΤΣ

ΗΣΑ 

ΜΟΡ
ΙΟΓΟ
ΣΗ

Η 

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗ
ΣΙΚΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ        (25%) 

Α1 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 
(Πξνεγνύκελε 
απνδεδεηγκέλε 
απαζρόιεζε ζε 
αληηθείκελν ζρεηηθό κε 
ηε θύζε ηεο πξόηαζεο) 

  5%       

  

θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 
20 κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 
έηε  (0-100) 

Αμηνινγείηαη ε ζρεηηθή 
εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπ 
δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0-100   

βεβαηψζεηο 
εξγνδφηε, 
θαηάιιειε 
βεβαίσζε 

αζθαιηζηηθνχ 
θνξέα, έλαξμε 
επηηεδεχκαηνο 

(ΚΑΓ), 
θαηαζηαηηθφ 



Α2 

Σίηινη πνπδώλ ζρεηηθνί 

κε ηε θύζε ηεο 
πξόηαζεο.  

  5%       

  Σίηινο ζπνπδψλ ΑΔΙ / ΣΔΙ Αμηνινγείηαη ε 
επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε/πηζηνπνίεζε 
ηνπ δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0/100   

αληίγξαθα 
ηίηισλ 

ζπνπδψλ/βεβα
ίσζε 

πηζηνπνηεκέλν
π ΚΔΚ 

  

Πηπρίν ΙΔΚ ή ΔΠΑ ζρεηηθφ 
κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο 
ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ 
ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν 
ηεο πξφηαζεο 

  0/50   

  
Κακία εθ ησλ παξαπάλσ 
εθπαίδεπζε 

  0   

Α3 
Πξνώζεζε γπλαηθείαο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       

  

Ο δηθαηνχρνο ηεο 
επέλδπζεο είλαη γπλαίθα 
(θπζηθφ πξφζσπν) ή 
εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο είλαη γπλαίθεο Πξηκνδνηείηαη ε γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   
αληίγξαθν 

ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 
εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

  

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 
50% γπλαίθεο 

  0/50   

Α4 
Πξνώζεζε λεαληθήο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       

  

Ο δηθαηνχρνο ηεο 

επέλδπζεο είλαη λένο ≤ 35 
εηψλ (θπζηθφ πξφζσπν) ή 
εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ Πξηκνδνηείηαη ε λεαληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   
αληίγξαθα 

ηαπηνηήησλ ή 
δηαβαηεξίνπ, 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 
εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

  

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν 
50%  λένη ≤ 35 εηψλ  

  0/50   

Α5 

Δίδνο επηρείξεζεο 
(ζύκθσλα κε ηε 
ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΚ)  

  7%       

  Πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, 

Πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη 
κεζαίεο επηρεηξήζεηο 
(ΜΜΔ) 

  0/100   ρεηηθή 
δήισζε 

νδεγίαο (βι. 
Τπφδεηγκα) 

 

  Mηθξέο επηρεηξήζεηο   0/50   

  Mεζαίεο επηρεηξήζεηο   0   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ           (50%) 

Β1 
αθήλεηα θαη 
πιεξόηεηα πξόηαζεο 

  6%       



  

αθήλεηα ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηεο 
πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα 
γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   

Αίηεζε 
ηήξημεο   

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα 
γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   

  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα 

ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0   

Β2 
Πνζνζηό δαπαλώλ 
ζρεηηθώλ κε ηελ 
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

  12%       

  
 Πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή 

ίζν κε 20% Πνζνζηφ δαπαλψλ 
ζρεηηθψλ κε ηελ 
εμνηθνλφκεζε  ελέξγεηαο 
γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ ησλ κνλάδσλ 
(εμαηξείηαη ε ρξήζε ΑΠΔ) 

  0/100   

Αίηεζε 
ζηήξημεο/επηιέ
μηκεο δαπάλεο 

θαη 
ινγαξηαζκνί 

ΓΔΗ ηνπ 
ηειεπηαίνπ 

έηνπο 
Πξνηηκνιφγηα 

πξνζθνξέο 

  10% ≤ Πνζνζηφ < 20%   0/60   

  5% ≤ Πνζνζηφ < 10%   0/30   

Β3 

Καηλνηόκνο  
ραξαθηήξαο ηεο 
πξόηαζεο/ Υξήζε 
θαηλνηνκίαο θαη λέσλ 
ηερλνινγηώλ  

  8%       

  
Σν πξντφλ ραξαθηεξίδεηαη 
σο θαηλνηφκν 

Δηζαγσγή θαηλνηνκίαο 
ζηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία / Νέν 
θαηλνηφκν Πξντφλ/ 
Δηζαγσγή νξγαλσηηθήο 
θαηλνηνκίαο  

  0/100   

Αίηεζε 
ζηήξημεο 

  

Η παξαγσγηθή δηαδηθαζία 
ζην ζχλνιφ ηεο 
ραξαθηεξίδεηαη σο λέα ή 
πξνεγκέλε, ή  αθνξά ζε 
ρξήζε ζπζηεκάησλ 
απηνκαηηζκνχ-ειέγρνπ-
θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ 

ζηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία 

  0/75   



  

Η ζπζθεπαζία θαη ε 
παξνπζίαζε ησλ 
πξντφλησλ είλαη λέα ή 
πξνεγκέλε  ή γίλεηαη 
εηζαγσγή κηαο ζεκαληηθά 
βειηησκέλεο δηαδηθαζίαο 
παξαγσγήο γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, 
ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο 
είλαη ζεκαληηθφ ζε ζρέζε 
κε ηνλ φγθν παξαγσγήο 
ηεο, ηελ πνηφηεηα ησλ 
πξντφλησλ ή ην θφζηνο 
παξαγσγήο ηεο 

  0/50   

Β4 

πκκεηνρή ζε 
πθηζηάκελα θαη ηνπηθά 

δίθηπα νκνεηδώλ ή  
ζπκπιεξσκαηηθώλ 
επηρεηξήζεσλ 

  4%       

  ΝΑΙ Πξηκνδνηείηαη ε εληαμε 
ηεο επηρείξεζεο ζε 
Γίθηπν  

  

0/100 

  
Βεβαίσζε απφ 
ηνπηθφ δίθηπν 

  ΌΥΙ     

Β5 
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο θαη 
πνηνηηθώλ ζεκάησλ 

  4%       

  ΝΑΙ Πξηκνδνηείηαη ε 
εγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ  

  

0/100 

  
 Αίηεζε 

ηήξημεο, 
ζρεηηθέο 
δαπάλεο,  
ζρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα 

  ΌΥΙ     

Β6 
Πξνηεξαηόηεηεο ππν-
δξάζεο  

  16%       

Β6.1 

ε ζρέζε κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 
αλάγθεο ηεο πεξηνρήο 
ρσξνζέηεζεο ηεο 
πξφηαζεο, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο πξνηεξαηφηεηεο 
ηνπ Σνπηθνχ 
Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε Τπνδξάζε. 
(ε δεκηνπξγία 
επηρεηξήζεσλ εκπνξίνπ 
θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο  
νξεηλέο θαη λεζησηηθέο 

πεξηνρέο - νη επεθηάζεηο, 
εθζπγρξνληζκνί 
επηρεηξήζεσλ εκπνξίνπ 
θαζψο θαη νη ππφινηπεο 
θαηεγνξίεο  έξγσλ 
ιακβάλνπλ ηελ βαζκνινγία 
απηή αλεμαξηήησο 
πεξηνρήο) 

  
 

  0/25 

  

 Αίηεζε 
ηήξημεο 

Σνπνγξαθηθφ 
Γηάγξακκα,  

Σίηινο θηήζεο 
  

ΌΥΙ   

Β6.2 
ε ζρέζε κε ηελ 
πξνηεξαηφηεηα ζε 
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

 
  0/75   

Αίηεζε 
ηήξημεο 



δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ 

Τπνδξάζε. 
α) 
Ίδξπζε/επέθηαζε/εθζπγρξ
νληζκφο βηνηερληθψλ 
κνλάδσλ κε πξνηεξαηφηεηα 
ζηελ επεμεξγαζία πξψησλ 
πιψλ φπσο μχιν, πέηξα, 
θεξακηθά, δέξκα, 
πθαληνπξγία, ζαπσλνπνηία 
θ.ιπ. 
β) 
Ίδξπζε/επέθηαζε/εθζπγρξ
νληζκφο επηρεηξήζεσλ 
εκπνξίνπ κε 
πξνηεξαηφηεηα ζηνπο 
ηνκείο ( ιηαληθφ εκπφξην 
εηδψλ παληνπσιείνπ, 
ιηαληθφ εκπφξην δηαθφξσλ 
ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ 
παξφκνησλ εηδψλ ιηαληθήο 
ηέρλεο, εκπνξία αγξνηηθψλ 
εθνδίσλ, εκπφξην 
δσνηξνθψλ, εκπφξην 
μπιάλζξαθα, εκπφξην 
γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, 
εκπφξην πγξψλ θαπζίκσλ 
,θ.ι.π..) 
γ) 
Ίδξπζε/επέθηαζε/εθζπγρξ
νληζκφο κνλάδσλ 
ρεηξνηερλίαο θαη κνλάδσλ 
παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 

1ε κεηαπνίεζε, κε 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο 
επελδχζεηο πνπ ζα 
αθνξνχλ ηνπο θάησζη 
θιάδνπο (αξηνπνηεία, 
αιεπξνεηδή πξντφληα είδε 
δαραξνπιαζηηθήο, 
γιπθίζκαηα) 

ΌΥΙ     

ΩΡΙΜΟΣΗΣΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ          (25%) 

Γ1 
Δηνηκόηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο 
πξόηαζεο 

  7%       

  

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

Γπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ/ αδεηψλ 

  0/100   

Αίηεζε 
ηήξημεο, 

Άδεηα 
Λεηηνπξγίαο, 

Άδεηα 
Δγθαηάζηαζεο, 

Άδεηα 
Γφκεζεο, 
Δπηκέξνπο 

Άδεηεο, 
αηηήζεηο γηα 
ηελ έθδνζε 

ησλ 
πξνεγνπκέλσλ

  

  

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

  0/60   

  

Τπνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 

άδεηεο. 

  0/30   



Γ2 

Γπλαηόηεηα δηάζεζεο 

ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα 
ηελ έλαξμε πινπνίεζεο 
ηνπ επελδπηηθνύ 
ζρεδίνπ 

Γπλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

4%     

ρεηηθφ 

ηξαπεδηθφ 
έγγξαθν πνπ 

ζα ηεθκεξηψλεη 
ην πνζνζηφ 
θάιπςεο ηεο 

Ίδηαο 
πκκεηνρήο, 

είηε κέζσ 
ηδίσλ πφξσλ, 

είηε κέζσ 
ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ.  
εκ 1: Η 

πξνζθφκηζε 
Τπεχζπλεο 
Γήισζεο 

βαζκνινγείηαη 
κε κεδέλ. 

εκ 2: ηελ 
πεξίπησζε ηνπ 

Άξζξνπ 14  
ηνπ Καλ (ΔΔ) 

αξηζ. 
651/2014 ηεο 
Δπηηξνπήο ε 

ηδησηηθή 
ζπκκεηνρή ηνπ 
δηθαηνχρνπ ηεο 

ελίζρπζεο 
πξέπεη λα 

αλέξρεηαη ζε 
ηνπιάρηζηνλ 

25% ησλ 
επηιέμηκσλ 

δαπαλψλ, είηε 
κέζσ ηδίσλ 
πφξσλ είηε 

κέζσ 
εμσηεξηθήο 

ρξεκαηνδφηεζ
εο θαη 

εηδηθφηεξα 
κέζσ 

εγθεθξηκέλνπ 
ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ 

  

Πνζνζηφ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 
επί ηεο ηδησηηθήο 

ζπκκεηνρήο *100% (0-
100) 

  0-100   

Γ3 
Ρεαιηζηηθόηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο  

  10%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 5 Δμεηάδεηαη ε 

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

  0/100   
Αίηεζε 

ζηήξημεο, 
ζρέδηα, 

αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκ
φο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 10 

  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 30 

  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
> 30 

  0   



Γ4 
Ρεαιηζηηθόηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  4%       

  

Υξνλνδηάγξακκα 
ζχκθσλν κε ην  

είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

Δμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ 
ζρεδίνπ κε βάζε ην 
είδνο, ην κέγεζνο θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ (δπλαηφηεηα 
αζξνηζηηθήο 
βαζκνινγίαο) 

  0/50   
 Αίηεζε 
ζηήξημεο 

  
 
   

Οξζνινγηθφο 
πξνζδηνξηζκφο ησλ  
επηκέξνπο θάζεσλ 

πινπνίεζεο  
ηνπ έξγνπ 

  0/50   

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξώζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνύρνο (% ηεο κέγηζηεο 

βαζκνινγίαο) : 30 

υνζργεια/ ςυμπληρωματικότητα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 
19.2.3.1.,19.2.4.1.,19.2.4.2.,19.2.4.3.,19.2.7.3.,19.3.1.,19.3.5.,19.3.6. 

υνζργεια/ ςυμπληρωματικότητα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτην ευρφτερη περιοχή  
 Δ 2.3: «Αχμεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθζπγρξνλίδνληαη σο πξνο ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ» RIS 3 Γπηηθήο Διιάδαο. 
 «Γξάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ επηρεηξήζεσλ» ΠΔΠ Γπηηθήο Διιάδαο 

& Ινλίσλ Νήζσλ. 

 

 

 

Κριτήρια Επιλογήσ Τποδράςησ 19.2.3.5 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ  

ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΔΝΓΔΙ
ΚΣΙΚΗ 
ΒΑΡΤΣ

ΗΣΑ 

ΜΟΡ
ΙΟΓΟ
ΣΗ

Η 

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓ
ΗΣΙΚΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ        (25%) 

Α1 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 
(Πξνεγνύκελε 
απνδεδεηγκέλε 
απαζρόιεζε ζε αληηθείκελν 
ζρεηηθό κε ηε θύζε ηεο 
πξόηαζεο) 

  5%       

  

θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 20 
κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 έηε  (0-
100) 

Αμηνινγείηαη ε ζρεηηθή 

εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπ 
δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0-100   

βεβαηψζεηο 
εξγνδφηε, 

θαηάιιειε 
βεβαίσζε 

αζθαιηζηηθνχ 
θνξέα, 
έλαξμε 

επηηεδεχκαηνο 
(ΚΑΓ), 

θαηαζηαηηθφ 

Α2 
Σίηινη πνπδώλ ζρεηηθνί κε 
ηε θύζε ηεο πξόηαζεο.  

  5%       



  Σίηινο ζπνπδψλ ΑΔΙ / ΣΔΙ 
Αμηνινγείηαη ε 
επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε/πηζηνπνίεζε 
ηνπ δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0/100   

αληίγξαθα 
ηίηισλ 

ζπνπδψλ/βεβ
αίσζε 

πηζηνπνηεκέλν
π ΚΔΚ 

  

Πηπρίν ΙΔΚ ή ΔΠΑ ζρεηηθφ κε 
ηε θχζε ηεο πξφηαζεο ή 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ ζρεηηθή 
κε ην αληηθείκελν ηεο 
πξφηαζεο 

  0/50   

  
Κακία εθ ησλ παξαπάλσ 
εθπαίδεπζε 

  0   

Α3 
Πξνώζεζε γπλαηθείαο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       

  

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο 
είλαη γπλαίθα (θπζηθφ 

πξφζσπν) ή εηαηξεία νη κέηνρνη 
ηεο νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο είλαη γπλαίθεο 

Πξηκνδνηείηαη ε γπλαηθεία 
επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   
αληίγξαθν 

ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 
εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

  

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ θεθάιαην 
ην θαηέρνπλ ζε πνζνζηφ 
κεγαιχηεξν ή ίζν 50% 
γπλαίθεο 

  0/50   

Α4 
Πξνώζεζε λεαληθήο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  4%       

  

Ο δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο 
είλαη λένο ≤ 35 εηψλ (θπζηθφ 
πξφζσπν) ή εηαηξεία νη κέηνρνη 
ηεο νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ 

Πξηκνδνηείηαη ε λεαληθή 
επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   
αληίγξαθα 

ηαπηνηήησλ ή 
δηαβαηεξίνπ, 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 
εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

  

Ο δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ θεθάιαην 
ην θαηέρνπλ ζε πνζνζηφ 
κεγαιχηεξν ή ίζν 50%  λένη ≤ 
35 εηψλ  

  0/50   

Α5 

Δίδνο επηρείξεζεο 
(ζύκθσλα κε ηε ζύζηαζε 
ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΚ)  

  7%       

  Πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, 
Πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη 
κεζαίεο επηρεηξήζεηο 
(ΜΜΔ) 

  0/100   ρεηηθή 
δήισζε 

νδεγίαο (βι. 
Τπφδεηγκα) 

 

  Mηθξέο επηρεηξήζεηο   0/50   

  Mεζαίεο επηρεηξήζεηο   0   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ           (50%) 

Β1 
αθήλεηα θαη πιεξόηεηα 
πξόηαζεο 

  8%       

  

αθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηεο πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   

Αίηεζε 
ηήξημεο 

  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   



  

Αζαθήο πεξηγξαθή ηεο 

πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

    0   

Β2 

Καηλνηόκνο  ραξαθηήξαο 
ηεο πξόηαζεο/ Υξήζε 
θαηλνηνκίαο θαη λέσλ 
ηερλνινγηώλ  

  10%       

  
Οξγαλσηηθή θαηλνηνκία / 
θαηλνηνκία ζην πξντφλ ή ζηελ 
δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία 

Δηζαγσγή νξγαλσηηθήο 
θαηλνηνκίαο/θαηλνηνκία 
ζην πξντφλ ή ζηελ 
δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία  

  

0/100 

  
Αίηεζε 

ηήξημεο 

  ΌΥΙ     

Β3 

πκκεηνρή ζε πθηζηάκελα 
θαη ηνπηθά δίθηπα νκνεηδώλ 
ή  ζπκπιεξσκαηηθώλ 

επηρεηξήζεσλ 

  5%       

  ΝΑΙ 
Πξηκνδνηείηαη ε εληαμε 
ηεο επηρείξεζεο ζε Γίθηπν  

  
0/100 

  
Βεβαίσζε απφ 
ηνπηθφ δίθηπν  

  ΌΥΙ     

Β4 
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο θαη πνηνηηθώλ 
ζεκάησλ 

  7%       

  ΝΑΙ 
Πξηκνδνηείηαη ε 
εγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ  

  

0/100 

  
Αίηεζε 

ηήξημεο, 
ζρεηηθέο 
δαπάλεο,  
ζρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα 

  ΌΥΙ     

Β5 
Πξνηεξαηόηεηεο ππν-
δξάζεο  

  20%       

Β5.
1 

ε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 
θαη ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο 
ρσξνζέηεζεο ηεο πξφηαζεο, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Σνπηθνχ 
Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε Τπνδξάζε. (ε 
δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ 
εκπνξίνπ θαηά πξνηεξαηφηεηα 
ζηηο  νξεηλέο θαη λεζησηηθέο 
πεξηνρέο - νη επεθηάζεηο, 
εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ 
εκπνξίνπ θαζψο θαη νη 
ππφινηπεο θαηεγνξίεο  έξγσλ 
ιακβάλνπλ ηελ βαζκνινγία 
απηή αλεμαξηήησο πεξηνρήο) 

    0/25 
  

Αίηεζε 
ηήξημεο 

Σνπνγξαθηθφ 
Γηάγξακκα,  

Σίηινο θηήζεο 
  

ΌΥΙ   

Β5.
2 

ε ζρέζε κε ηελ 
πξνηεξαηφηεηα ζε 
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 
δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ 
Τπνδξάζε. (παηδηθνί ζηαζκνί, 
ρψξνη αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά 
θέληξα, ππεξεζίεο επηζθεπήο 
ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ 
εηδψλ, πιχζηκν θαη ζηεγλφ 
θαζάξηζκα 
θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη 
γνχληλσλ πξντφλησλ, 

    0/75   
Αίηεζε 

ηήξημεο  
  



ππεξεζίεο πιπζίκαηνο 

απηνθηλήησλ θαη ζπλαθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ θ.ι.π) 

ΌΥΙ   

ΩΡΙΜΟΣΗΣΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ      (25%) 

Γ1 
Δηνηκόηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο πξόηαζεο 

  7%       

  

Δμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 

αδεηψλ 

Γπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ/ αδεηψλ 

  0/100   

Αίηεζε 

ηήξημεο, 
Άδεηα 

Λεηηνπξγίαο, 
Άδεηα 

Δγθαηάζηαζεο
, Άδεηα 

Γφκεζεο, 
Δπηκέξνπο 

Άδεηεο, 
αηηήζεηο γηα 
ηελ έθδνζε 

ησλ 
πξνεγνπκέλσ

λ  

  

Δμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / 
αδεηψλ 

  0/60   

  

Τπνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 

άδεηεο. 

  0/30   

Γ2 

Γπλαηόηεηα δηάζεζεο ηδίσλ 
θεθαιαίσλ γηα ηελ έλαξμε 
πινπνίεζεο ηνπ 
επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

Γπλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

4%     

ρεηηθφ 
ηξαπεδηθφ 

έγγξαθν πνπ 
ζα 

ηεθκεξηψλεη 
ην πνζνζηφ 
θάιπςεο ηεο 

Ίδηαο 
πκκεηνρήο, 

είηε κέζσ 
ηδίσλ πφξσλ, 

είηε κέζσ 
ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ.  
εκ 1: Η 

πξνζθφκηζε 
Τπεχζπλεο 
Γήισζεο 

βαζκνινγείηαη 
κε κεδέλ. 

εκ 2: ηελ 
πεξίπησζε 
ηνπ Άξζξνπ 
14  ηνπ Καλ 
(ΔΔ) αξηζ. 

651/2014 ηεο 
Δπηηξνπήο ε 

ηδησηηθή 
ζπκκεηνρή 

ηνπ 
δηθαηνχρνπ 

ηεο ελίζρπζεο 

  
Πνζνζηφ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ επί 

ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο 
*100% (0-100) 

  0-100   



πξέπεη λα 

αλέξρεηαη ζε 
ηνπιάρηζηνλ 

25% ησλ 
επηιέμηκσλ 

δαπαλψλ, είηε 
κέζσ ηδίσλ 
πφξσλ είηε 

κέζσ 
εμσηεξηθήο 

ρξεκαηνδφηε
ζεο θαη 

εηδηθφηεξα 
κέζσ 

εγθεθξηκέλνπ 
ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ 

Γ3 
Ρεαιηζηηθόηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο  

  10%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 Δμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 
κε βάζε ην θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη κε ηελ 
έγθξηζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/100   Αίηεζε 
ζηήξημεο, 
ζρέδηα, 

αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκ
φο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 
  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 
  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 
  0   

Γ4 

Ρεαιηζηηθόηεηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  4%       

  
Υξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν κε 

ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

Δμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ 
ζρεδίνπ κε βάζε ην είδνο, 
ην κέγεζνο θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ (δπλαηφηεηα 
αζξνηζηηθήο βαζκνινγίαο) 

  0/50   

  
 Αίηεζε 
ζηήξημεο 

     

Οξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο 
ησλ  

επηκέξνπο θάζεσλ πινπνίεζεο  
ηνπ έξγνπ 

  0/50   

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξώζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνύρνο (% ηεο κέγηζηεο 
βαζκνινγίαο) : 30 

υνζργεια/ ςυμπληρωματικότητα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 
19.2.3.1.,19.2.4.1.,19.2.4.2.,19.2.4.3.,19.2.7.3.,19.3.1.,19.3.5.,19.3.6. 

υνζργεια/ ςυμπληρωματικότητα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτην ευρφτερη περιοχή  
 Δ 2.3: «Αχμεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθζπγρξνλίδνληαη σο πξνο ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ» RIS 3 Γπηηθήο Διιάδαο. 
 «Γξάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ επηρεηξήζεσλ» ΠΔΠ Γπηηθήο Διιάδαο & 

Ινλίσλ Νήζσλ. 
Η Γξάζε βξίζθεηαη επίζεο ζε ζπλέξγεηα κε ηνλ θεληξηθφ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηνπ ΔΠΑλΔΚ πνπ είλαη ε 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή 
επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαζψο επίζεο κε ηελ 6ε πξνηεξαηφηεηα ηνπ Δπξψπε 2020 
 
 


