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ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΕΞΛΜΟΤΘΤΑΣ ΡΑΞΕΩΝ ΔΑΣΘΣ 19.2.4: «Βαςικζσ υπθρεςίεσ &
ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ»
2. ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΕΞΛΜΟΤΘΤΑΣ ΡΑΞΕΩΝ ΔΑΣΘΣ 19.2.6: «Ανάπτυξθ και
βελτίωςθ βιωςιμότθτασ δαςϊν»
3. ΟΔΘΓΛΕΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΞΕΤΑΣΘ ΤΩΝ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΕΞΛΜΟΤΘΤΑΣ ΡΑΞΕΩΝ
4. ΥΡΟΔΑΣΘ 19.2.4.2:«Στιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ
τοπικϊν βαςικϊν υπθρεςιϊν για τον αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και των
ςχετικϊν υποδομϊν (ενδεικτικά: παιδικοί ςτακμοί, αγροτικά ιατρεία)»
i. Αναλυτικι περιγραφι
ii. Κριτιρια επιλογισ
iii. Διευκρινιςεισ επί των κριτθρίων
5. ΥΡΟΔΑΣΘ 19.2.4.3:«Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε
υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ χϊρων εντόσ οικιςμϊν,
τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ
(ενδεικτικά: ςθμάνςεισ, δθμόςιοι κοινόχρθςτοι χϊροι, προβολι προϊκθςθ
περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ)»
i. Αναλυτικι περιγραφι
ii. Κριτιρια επιλογισ
iii. Διευκρινιςεισ επί των κριτθρίων
6. ΥΡΟΔΑΣΘΣ 19.2.4.4 «Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων»
i. Αναλυτικι περιγραφι
ii. Κριτιρια επιλογισ
iii. Διευκρινιςεισ επί των κριτθρίων
7. ΥΡΟΔΑΣΘ 19.2.4.5:«Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που
ςυνδζονται με τον πολιτιςμό, με τθ διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και
αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, των
αγροτικϊν τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία,
ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν κοινωνικό-οικονομικϊν πτυχϊν,
κακϊσ
και
δράςεισ
περιβαλλοντικισ
ευαιςκθτοποίθςθσ
(ςυμπεριλαμβανομζνων πολιτιςτικϊν / ςυνεδριακϊν κζντρων, μουςείων,
πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ υπαίκρου – μφλοι, γεφφρια)»
i. Αναλυτικι περιγραφι
ii. Κριτιρια επιλογισ
iii. Διευκρινιςεισ επί των κριτθρίων
8. ΥΡΟΔΑΣΘ 19.2.6.1.1: «Ρρόλθψθ δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων από
πυρκαγιζσ και άλλεσ φυςικζσ καταςτροφζσ και καταςτροφικά ςυμβάντα»
i. Αναλυτικι περιγραφι
ii. Κριτιρια επιλογισ
iii. Διευκρινιςεισ επί των κριτθρίων
9. ΡΛΝΑΚΑΣ ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ
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1.

ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΕΞΛΜΟΤΘΤΑΣ ΡΑΞΕΩΝ ΔΑΣΘΣ 19.2.4: «Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ»

Α/Α

1

Ρεριγραφι

ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΕΞΛΜΟΤΘΤΑΣ ΡΑΞΘΕΩΝ ΔΑΣΘΣ 19.2.4. "Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ"
ΕΚΡΛΘΩΣΘ
Εξειδίκευςθ
Κωδικόσ
ΚΛΤΘΛΟΥ
Δικαιολογθτικά
Κριτθρίων
ΝΑΛ
ΠΧΛ
Δ/Α

Εμπρόκεςμθ υποβολι αίτθςθσ ςτιριξθσ

19.2Δ_128

2

19.2Δ_112

3

19.2Δ_113

Εμπρόκεςμθ θλεκτρονικι
υποβολι τθσ αίτθςθσ και
αποςτολι του αποδεικτικοφ
κατάκεςθσ και του
επιςυναπτόμενου υλικοφ ςτθν
ΟΤΔ ςτθν προκεςμία που
ορίηεται από τθν προκιρυξθ.
Τα ζργα κα πρζπει να είναι
ςτοχευμζνα και να ςυμβάλλουν
ςτθν επίτευξθ τθσ τοπικισ
ςτρατθγικισ και ςτθν επίτευξθ
των επιλεγμζνων κεματικϊν
κατευκφνςεων των ΤΟ (Τοπικϊν
Ομάδων)
Τα ζργα κα πρζπει να είναι ςε
ςυνάφεια με τισ προτεραιότθτεσ
που αναφζρονται ςτο ΡΑΑ 2014
- 2020 ςχετικά με το
CLLD/Leader

Ραρατθριςεισ

Ρροςκόμιςθ του αυτοματοποιθμζνου
mail από ΟΡΣΑΑ και Αποδεικτικό
ςυςτθμζνθσ εμπρόκεςμθσ
ταχυδρομικισ αποςτολισ ι courier

Βεβαίωςθ ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ και
ςυμπλιρωςθ ςχετικϊν πεδίων του
Ραραρτιματοσ τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ
(Σθμείο 4. Ρεριγραφι ςκοπιμότθτασ
προτεινόμενου ζργου)

Βεβαίωςθ ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ

Επιλεξιμότθτα προτεινόμενθσ πράξθσ
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19.2Δ_114

Τα ζργα κα πρζπει να
εξυπθρετοφν με άμεςο ι ζμμεςο
τρόπο τθν τοπικι κοινωνία και
να ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ
αυτισ

Βεβαίωςθ ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ, και
για τουσ ΟΤΑ επιπλζον : Επιχειρθςιακό
Σχζδιο ι απόφαςθ Δθμοτικοφ
Συμβουλίου

19.2Δ_115

Για τα ζργα που εκτελοφνται με
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κα πρζπει
να ζχουν υποβλθκεί
τουλάχιςτον Φάκελοσ Δθμόςιασ
Σφμβαςθσ (κατά τθν ζννοια του
Άρκρου 45 του Ν.4412/2016)

Φάκελοσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ (κατά
τθν ζννοια του Άρκρου 45 του
Ν.4412/2016)
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Αίτθςθ Στιριξθσ

6

19.2Δ_130

Η πρόταςθ είναι ςφμφωνθ με
τθν περιγραφι, τουσ όρουσ και
περιοριςμοφσ τθσ
προκθρυςςόμενθσ υπο-δράςθσ
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19.2Δ_131

Η πρόταςθ υλοποιείται εντόσ
τθσ περιοχισ εφαρμογισ τθσ
προκθρυςςόμενθσ υπο-δράςθσ
του τοπικοφ προγράμματοσ
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19.2Δ_124

Η πρόταςθ αφορά
ολοκλθρωμζνο και λειτουργικό
φυςικό αντικείμενο
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19.2Δ_132

10

ΑΟ2.113

Ο ςυνολικόσ προτεινόμενοσ
προχπολογιςμόσ τθσ πρόταςθσ
δεν υπερβαίνει το όριο που
κακορίηεται ςτο ΡΑΑ Ειδικότερα
μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ
πράξθσ και επιλζξιμοσ προχπ.
600.000 ςε περίπτ. μθ άυλων
πράξεων, και 50.000 ςε
περίπτωςθ άυλων
Εξετάηεται αν το φυςικό
αντικείμενο τθσ προτεινόμενθσ
πράξθσ δεν ζχει περαιωκεί μζχρι
τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ
αίτθςθσ ςτιριξθσ (ςφμφωνα με
τον Καν. 1303/2013, άρκρο 65,
παρ.6)

Ραράρτθμα
Αίτθςθσ Στιριξθσ (Σθμείο 4.
Ρεριγραφι ςκοπιμότθτασ
προτεινόμενου ζργου)
Δικαιολογθτικά
Σχετικά πεδία Ραραρτιματοσ Αίτθςθσ
Στιριξθσ (Σθμείο 1. "Γενικά Στοιχεία
Ρράξθσ", ςθμείο 3.1 "Στοιχειά και
φωτογραφικι απεικόνιςθ τθσ
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ του
προτεινομζνου ζργου (εκτόσ άυλων
ενεργειϊν)")
Υ.Δ & ςυμπλιρωςθ ςχετικϊν πεδίων
Ραραρτιματοσ Αίτθςθσ Στιριξθσ
(Σθμείο 2.1 "Συνοπτικι περιγραφι
φυςικοφ αντικειμζνου πράξθσ",
Σθμείο 13 "Ρροχπολογιςμόσ
προτεινόμενθσ πράξθσ")

Σχετικά πεδία Ραραρτιματοσ Αίτθςθσ
Στιριξθσ (Σθμείο 13 "Ρροχπολογιςμόσ
προτεινόμενθσ πράξθσ")

Βεβαίωςθ ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ &
Φωτογραφικι Τεκμθρίωςθ
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19.2Δ_116
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19.2Δ_119
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ΑΟ2.114
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19.2Δ_133

15

19.2Δ_111

16

17

Να επαλθκεφεται το εφλογο
κόςτοσ των υποβλθκειςϊν
δαπανϊν (εκτόσ των ζργων που
υλοποιοφνται με τιμολόγιο
δθμοςίων ζργων)

Να διαςφαλίηεται ότι δεν ζχουν
χρθματοδοτθκεί ι/και
χρθματοδοτοφνται από άλλα
εκνικά ι/και
ςυγχρθματοδοτοφμενα
προγράμματα για το ίδιο φυςικό
αντικείμενο
Εξετάηεται αν θ πράξθ δεν
περιλαμβάνει τμιμα που
ζπαυςε ι μετεγκαταςτάκθκε
(ςφμφωνα με τον Καν.
1303/2013, άρκρο 71)
Η πρόταςθ δεν ζχει ενταχκεί /
οριςτικά υπαχκεί ςε άλλο
πρόγραμμα / κακεςτϊσ τθσ 5θσ
προγραμματικισ περιόδου για
το ίδιο φυςικό αντικείμενο
Τα ζργα κα πρζπει να είναι
ςφμφωνα με το αντίςτοιχο
εφαρμοςτζο ενωςιακό δίκαιο
και το ςχετικό με τθν εφαρμογι
τουσ εκνικό δίκαιο

ΑΟ2.121

Εξετάηεται θ τιρθςθ εκνικϊν και
κοινοτικϊν κανόνων ωσ προσ τισ
Δθμόςιεσ Συμβάςεισ

19.2Δ_139

Εξετάηεται θ τιρθςθ των όρων
και των προχποκζςεων του ΚΑΝ.
(ΕΕ)651/2014 εφόςον
εφαρμόηεται

Εφαρμογι του Ρίνακα Τιμϊν Μονάδοσ
κατά τθ ςφνταξθ του προχπολογιςμοφ
των κτθριακϊν εργαςιϊν, και
Οικονομικζσ Ρροςφορζσ για τισ λοιπζσ
δαπάνεσ

Βεβαίωςθ ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ

Βεβαίωςθ ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ

Υπεφκυνθ Διλωςθ (Υ.Δ)

Βεβαίωςθ ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ

Συμπλιρωςθ ςχετικοφ πεδίου ςτο
Ραράρτθμα τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ
(Σθμείο 2.2 "Μεκοδολογία
υλοποίθςθσ")
Ερωτθματολόγιο Κρατικϊν
Ενιςχφςεων, Ερωτθματολόγιο
Κρατικϊν Ενιςχφςεων ζργων
Ρολιτιςμοφ, Ερωτθματολόγιο Κρατικϊν
Ενιςχφςεων ζργων Σφγχρονου
Ρολιτιςμοφ, Χρθματοοικονομικι
Ανάλυςθ (Ζντυπο Ε.Ι.1_4), εφόςον
απαιτείται.
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ΑΟ2.119

Εξετάηεται θ ςυμβατότθτα τθσ
προτεινόμενθσ πράξθσ με τουσ
κανόνεσ του ανταγωνιςμοφ και
των κρατικϊν ενιςχφςεων (δεν
απαιτείται ςτθν υποδράςθ
19.2.6.1.)

Εφόςον θ προτεινόμενθ πράξθ ενζχει
ςτοιχεία κρατικϊν ενιςχφςεων,
εξετάηεται θ ςυμβατότθτα τθσ με το
ςχετικό κανονιςτικό πλαίςιο. Για τθν
εξζταςθ του κριτθρίου λαμβάνεται
υπόψθ ο ςχετικόσ οδθγόσ του ΕΣΡΑ
2014 - 2020 για τθν αρχικι αξιολόγθςθ
του κριτθρίου φπαρξθσ κρατικισ
ενίςχυςθσ ςτθν πράξθ, κακϊσ και θ
λίςτα ελζγχου φπαρξθσ κρατικισ
ενίςχυςθσ θ οποία ςυμπλθρϊνεται
από τθν ΟΤΔ κατά τθ διάρκεια τθσ
αξιολόγθςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν
αίτθςθ του δυνθτικοφ δικαιοφχου και
τα ςυνθμμζνα αυτισ. Πλεσ οι πράξεισ
κα εξετάηονται ςτο πλαίςιο τθσ
Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ ςχετικά με
τθν ζννοια τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ
όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 107,
παράγραφοσ 1 τθσ Συνκικθσ για τθν
λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
(216/C262/01),προκειμζνου να
επιβεβαιωκεί θ ςυμβατότθτα του
ζργου με το δίκαιο του ανταγωνιςμοφ.
Για τον λόγο αυτό κατά τθν υποβολι
των προτάςεων οι δυνθτικοί
δικαιοφχοι πρζπει να υποβάλλον
ςχετικά ςτοιχεία ( όπου απαιτείται από
τθ φφςθ του ζργου) τα οποία
διαςφαλίηουν ότι θ χρθματοδότθςθ
του ζργου δεν απειλεί να νοκεφςει το
διαγωνιςμό ι να ζχει επιπτϊςεισ ςτισ
ςυναλλαγζσ. Στισ περιπτϊςεισ ζργων
πολιτιςμοφ, απαιτείται και θ
ςυμπλιρωςθ του "ερωτθματολογίου
ΚΕ ζργων πολιτιςμοφ ι ςφγχρονου
πολιτιςμοφ", ςφμφωνα με τα
ςυνθμμζνα υποδείγματα του παρόντοσ
Οδθγοφ.
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ΑΟ2.120

Εξετάηεται εάν θ προτεινόμενθ
πράξθ ςζβεται τισ αρχζσ τθσ
αειφόρου ανάπτυξθσ

19.2Δ_117

Να λαμβάνουν υπόψθ τθν αρχι
"ο ρυπαίνων πλθρϊνει" και τουσ
ςτόχουσ τθσ αειφόρου
ανάπτυξθσ

19.2Δ_118

Να διαςφαλίηουν τθν ιςότθτα
μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και
αποτρζπουν κάκε διάκριςθ
εξαιτίασ του φφλου, τθσ φυλισ ι
τθσ εκνοτικισ καταγωγισ

Συμπλιρωςθ Ρίνακα ςυμμόρφωςθσ
τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ με τισ
κατευκφνςεισ τθσ υπ’ αρικμ.
152950/23-10-2015 ΚΥΑ για τθν
ζγκριςθ τθσ Στρατθγικισ Μελζτθσ
Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του ΡΑΑ
2014-2020. Επιπρόςκετα, ςε
περίπτωςθ που ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ
δεν ζχει εγκεκριμζνθ ΜΡΕ και τθν
ςχετικι Απόφαςθ Ζγκριςθσ
Ρεριβαλλοντικϊν Πρων κατά τθν
υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, τότε
υποχρεωτικά κα πρζπει να υποβάλλει
Υπεφκυνθ Διλωςθ με τθν οποία κα
δεςμεφεται ότι κα τθρεί το αντίςτοιχο
κριτιριο εκλεξιμότθτασ.
Συμπλιρωςθ Ρίνακα ςυμμόρφωςθσ
τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ με τισ
κατευκφνςεισ τθσ υπ’ αρικμ.
152950/23-10-2015 ΚΥΑ για τθν
ζγκριςθ τθσ Στρατθγικισ Μελζτθσ
Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του ΡΑΑ
2014-2020. Επιπρόςκετα, ςε
περίπτωςθ που ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ
δεν ζχει εγκεκριμζνθ ΜΡΕ και τθν
ςχετικι Απόφαςθ Ζγκριςθσ
Ρεριβαλλοντικϊν Πρων κατά τθν
υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, τότε
υποχρεωτικά κα πρζπει να υποβάλλει
Υπεφκυνθ Διλωςθ με τθν οποία κα
δεςμεφεται ότι κα τθρεί το αντίςτοιχο
κριτιριο εκλεξιμότθτασ.
Συμπλιρωςθ 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"

7

ΑΟ2.118

Εξετάηεται αν θ προτεινόμενθ
πράξθ εξαςφαλίηει τθν
προςβαςιμότθτα των ατόμων με
αναπθρία

Συμπλιρωςθ ςχετικοφ πεδίου
Ραραρτιματοσ Αίτθςθσ Στιριξθσ
"ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΗΙΑ ", και
αντίςτοιχα αρχιτεκτονικά ςχζδια (όπου
απαιτείται)

23

ΑΟ2.122

Εξετάηεται θ βιωςιμότθτα,
λειτουργικότθτα και αξιοποίθςθ
τθσ πράξθσ

Σχετικά πεδία Ραραρτιματοσ Αίτθςθσ
Στιριξθσ (Σθμείο 5 " Βιωςιμότθτα
λειτουργικότθτα και αξιοποίθςθ
πράξθσ" & Μελζτθ Βιωςιμότθτασ

24

19.2Δ_125

Στθν πρόταςθ δεν δθλϊνονται
ψευδι και αναλθκι ςτοιχεία

25

ΑΟ2.124_Ετ

Εξετάηονται λοιποί όροι
επιλεξιμότθτασ εφόςον
ορίηονται ςτθν πρόςκλθςθ

19.2Δ_134

Η μορφι του υποψιφιου είναι
ςφμφωνθ με τα προβλεπόμενα
ςτθν ΥΑ, όπωσ ιςχφει κάκε
φορά, και ςτθ ςχετικι
πρόςκλθςθ

Αίτθςθ Στιριξθσ & Σχετικά πεδία
Ραραρτιματοσ Αίτθςθσ
Στιριξθσ (Σθμείο 2 "Στοιχεία
αιτοφντοσ")

ΑΟ3.112_Επ

Εξετάηεται αν ο φορζασ που
υποβάλλει τθν πρόταςθ ζχει τθν
αρμοδιότθτα εκτζλεςθσ του
ζργου

Βεβαίωςθ ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ και
βλζπε "Οδθγίεσ για τθν εξζταςθ των
κριτθρίων επιλεξιμότθτασ πράξεων"
ςτον Οδθγό Διοικθτικοφ Ελζγχου
Αιτιςεων Στιριξθσ

19.2Δ_140

Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ να
εξαςφαλίηεται θ νόμιμθ
λειτουργία τουσ

Εξετάηεται κατά περίπτωςθ: θ φπαρξθ
‘Αδείασ Λειτουργίασ, θ καταχϊρθςθ
ςτο ΓΕΜΗ, κλπ

19.2Δ_141

Για νομικά πρόςωπα δεν
υπάρχει κζμα λφςθσ,
εκκακάριςθσ ι πτϊχευςθσ (όπου
απαιτείται)

Σχετικά πιςτοποιθτικά

22

26

27

28

29

Επιλεξιμότθτα δυνθτικοφ δικαιοφχου και
αρμοδιότθτα εκτζλεςθσ προτεινόμενθσ
πράξθσ

Βεβαίωςθ ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ

Βλζπε "Οδθγίεσ για τθν εξζταςθ των
κριτθρίων επιλεξιμότθτασ πράξεων"
ςτον Οδθγό Διοικθτικοφ Ελζγχου
Αιτιςεων Στιριξθσ
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30

AO2.123

31

19.2Δ_142

32

19.2Δ_126

33

19.2Δ_120

34

19.2Δ_122
Ωριμότθτα προτεινόμενθσ πράξθσ

35

ΑΟ5.113_Ρλ

Εξετάηεται θ δυνατότθτα του
δυνθτικοφ δικαιοφχου να
ςυμβάλλει με ίδιουσ πόρουσ
ςτθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ.

Τεχνικι Επάρκεια του Ν.
4412/16 για ζργα που
υλοποιοφνται με Δθμόςιεσ
Συμβάςεισ (δεν απαιτείται ςτθν
υποδράςθ 19.2.4.4)
Στον υποψιφιο μζχρι και το
χρόνο υποβολισ τθσ πρόταςθσ
δεν ζχουν επιβλθκεί διοικθτικζσ
κυρϊςεισ για παραβίαςθ
Κοινοτικϊν Κανονιςμϊν ι
Εκνικισ Νομοκεςίασ ςε ςχζςθ
με τθν υλοποίθςθ ζργων
Να μποροφν να τεκμθριϊςουν
τον υπεφκυνο φορζα για τθ
λειτουργία ι τθ ςυντιρθςθ όπου
απαιτείται
Αποδεικνφεται θ κατοχι ι θ
χριςθ του ακινιτου , ςτο οποίο
προβλζπεται θ υλοποίθςθ τθσ
πρόταςθσ
Εξετάηονται λοιπά ςτοιχεία που
αφοροφν τθν επαρκι πλθρότθτα
και ωριμότθτα τθσ
προτεινόμενθσ πράξθσ

Το κριτιριο εξετάηεται μόνο ςτθν
περίπτωςθ που δθμιουργείται
χρθματοδοτικό κενό από τθν
χρθματοοικονομικι ανάλυςθ. Η
ιδιωτικι ςυμμετοχι του δικαιοφχου, ςε
ότι αφορά τθν πράξθ, μπορεί να
προζρχεται από ίδια κεφάλαια ι
τραπεηικό ςυνδυαςμό ι/και
ςυνδυαςμό τουσ. Η απόδειξθ τθσ
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ δφναται να
τεκμθριϊνεται είτε με υπεφκυνθ
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου,
είτε με ςχετικό τραπεηικό ζγγραφο.
Επιςθμαίνεται ότι θ Υπεφκυνθ Διλωςθ
ι οποιοδιποτε αποδεικτικό κάλυψθσ
τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ κα πρζπει να
ςυνοδεφεται από ςχετικι απόφαςθ
του Αρμοδίου για τθ λιψθ αποφάςεων
οργάνου.
Υποβάλλονται και εξετάηονται τα
αποδεικτικά τεκμθρίωςθσ τεχνικισ
επάρκειασ ςφμφωνα με το άρκρο 44
του Ν. 4412/2016

Υ.Δ

Νομοκεςία ι το κανονιςτικό πλαίςιο

Σχετικά δικαιολογθτικά

Σχετικά πεδία Ραραρτιματοσ Αίτθςθσ
Στιριξθσ & Δικαιολογθτικά

9

36

19.2Δ_123

Θα πρζπει να υπάρχει μελζτθ
ςυνολικισ κεϊρθςθσ αιςκθτικισ
και λειτουργικισ αναβάκμιςθσ ι
ανάδειξθσ του οικιςμοφ ι
τμιματοσ αυτοφ, όπωσ
εξειδικεφεται ςτθν Ρρόςκλθςθ

37

19.2Δ_129

Η αίτθςθ ςτιριξθσ ζχει
ςυνταχκεί ςφμφωνα με το
υπόδειγμα

Αίτθςθ Στιριξθσ και Ραράρτθμά τθσ

38

ΑΟ5.111_Ρλ

Εξετάηεται θ πλθρότθτα τθσ
αίτθςθσ ςτιριξθσ

Αίτθςθ Στιριξθσ -Ραράρτθμα Αίτθςθσ
Στιριξθσ & Δικαιολογθτικά

Ρλθρότθτα Ρρόταςθσ
39

ΑΟ5.112_Ρλ

40

19.2Δ_121

Εξετάηεται θ φπαρξθ απόφαςθσ
αρμόδιων οργάνων για τθν
υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ
Η πρόταςθ ςυνοδεφεται από
αναλυτικό προχπολογιςμό
εργαςιϊν ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο υπόδειγμα τθσ
αίτθςθσ ςτιριξθσ

41

Η προτεινόμενθ πράξθ δφναται να
υλοποιθκεί εντόσ τθσ περιόδου
επιλεξιμότθτασ που ορίηεται ςτθν
πρόςκλθςθ

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

42

Εμπρόκεςμθ υποβολι
ςυμπλθρωματικϊν/διευκρινιςτικϊν
ςτοιχείων

ΑΟ7.111_Συ

Εξετάηεται θ εμπρόκεςμθ
υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ι
διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων

Βλ. Συνθμμζνο Σχετικό Ραράρτθμα

Αποφάςεισ ςυλλογικϊν οργάνων

Σχετικά πεδία Ραραρτιματοσ Αίτθςθσ
Στιριξθσ (Σθμείο 13 "Ρροχπολογιςμόσ
Ρροτεινόμενθσ Ρράξθσ")

Σχετικά πεδία Ραραρτιματοσ Αίτθςθσ
Στιριξθσ (Σθμεία 2.1 και 2.1 του
Ρεδίου "Ρεριγραφι προτεινόμενθσ
πράξθσ", Σθμείο 11 "Χρονοδιάγραμμα
εκτζλεςθσ πράξθσ", Σθμείο 12
"Τεκμθρίωςθ ετοιμότθτασ υλοποίθςθσ
προτεινόμενου ζργου")

ΡΟΫΡΟΚΕΣΘ ΓΛΑ ΚΕΤΛΚΘ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ: Το παραδεκτό τθσ πρόταςθσ αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να ξεκινιςει θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ. Για όλα τα παραπάνω κριτιρια επιλεξιμότθτασ, θ
απάντθςθ πρζπει να είναι κετικι (ΝΑΛ) ι Δ/Α (“Δεν αφορά”), διαφορετικά θ πρόταςθ απορρίπτεται.
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2.

ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΕΞΛΜΟΤΘΤΑΣ ΡΑΞΕΩΝ ΔΑΣΘΣ 19.2.6: «Ανάπτυξθ και βελτίωςθ βιωςιμότθτασ δαςϊν»

Α/Α

1

Ρεριγραφι

ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΕΞΛΜΟΤΘΤΑΣ ΡΑΞΘΕΩΝ ΔΑΣΘΣ 19.2.4. "Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ"
ΕΚΡΛΘΩΣΘ
Εξειδίκευςθ
Κωδικόσ
ΚΛΤΘΛΟΥ
Δικαιολογθτικά
Κριτθρίων
ΝΑΛ
ΠΧΛ
Δ/Α

Εμπρόκεςμθ υποβολι αίτθςθσ ςτιριξθσ

19.2Δ_128

2

19.2Δ_112

3

19.2Δ_113

Εμπρόκεςμθ θλεκτρονικι
υποβολι τθσ αίτθςθσ και
αποςτολι του αποδεικτικοφ
κατάκεςθσ και του
επιςυναπτόμενου υλικοφ ςτθν
ΟΤΔ ςτθν προκεςμία που
ορίηεται από τθν προκιρυξθ.
Τα ζργα κα πρζπει να είναι
ςτοχευμζνα και να ςυμβάλλουν
ςτθν επίτευξθ τθσ τοπικισ
ςτρατθγικισ και ςτθν επίτευξθ
των επιλεγμζνων κεματικϊν
κατευκφνςεων των ΤΟ (Τοπικϊν
Ομάδων)
Τα ζργα κα πρζπει να είναι ςε
ςυνάφεια με τισ προτεραιότθτεσ
που αναφζρονται ςτο ΡΑΑ 2014
- 2020 ςχετικά με το
CLLD/Leader

Ραρατθριςεισ

Ρροςκόμιςθ του αυτοματοποιθμζνου
mail από ΟΡΣΑΑ και Αποδεικτικό
ςυςτθμζνθσ εμπρόκεςμθσ
ταχυδρομικισ αποςτολισ ι courier

Βεβαίωςθ ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ και
ςυμπλιρωςθ ςχετικϊν πεδίων του
Ραραρτιματοσ τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ
(Σθμείο 4. Ρεριγραφι ςκοπιμότθτασ
προτεινόμενου ζργου)

Βεβαίωςθ ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ

Επιλεξιμότθτα προτεινόμενθσ πράξθσ

4

5

19.2Δ_114

Τα ζργα κα πρζπει να
εξυπθρετοφν με άμεςο ι ζμμεςο
τρόπο τθν τοπικι κοινωνία και
να ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ
αυτισ

Βεβαίωςθ ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ, και
για τουσ ΟΤΑ επιπλζον : Επιχειρθςιακό
Σχζδιο ι απόφαςθ Δθμοτικοφ
Συμβουλίου

19.2Δ_115

Για τα ζργα που εκτελοφνται με
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κα πρζπει
να ζχουν υποβλθκεί
τουλάχιςτον Φάκελοσ Δθμόςιασ
Σφμβαςθσ (κατά τθν ζννοια του
Άρκρου 45 του Ν.4412/2016)

Φάκελοσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ (κατά
τθν ζννοια του Άρκρου 45 του
Ν.4412/2016)

11

Αίτθςθ Στιριξθσ

6

19.2Δ_130

Η πρόταςθ είναι ςφμφωνθ με
τθν περιγραφι, τουσ όρουσ και
περιοριςμοφσ τθσ
προκθρυςςόμενθσ υπο-δράςθσ

7

19.2Δ_131

Η πρόταςθ υλοποιείται εντόσ
τθσ περιοχισ εφαρμογισ τθσ
προκθρυςςόμενθσ υπο-δράςθσ
του τοπικοφ προγράμματοσ

8

19.2Δ_124

Η πρόταςθ αφορά
ολοκλθρωμζνο και λειτουργικό
φυςικό αντικείμενο

9

19.2Δ_132

10

ΑΟ2.113

Ο ςυνολικόσ προτεινόμενοσ
προχπολογιςμόσ τθσ πρόταςθσ
δεν υπερβαίνει το όριο που
κακορίηεται ςτο ΡΑΑ Ειδικότερα
μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ
πράξθσ και επιλζξιμοσ προχπ.
600.000 ςε περίπτ. μθ άυλων
πράξεων, και 50.000 ςε
περίπτωςθ άυλων
Εξετάηεται αν το φυςικό
αντικείμενο τθσ προτεινόμενθσ
πράξθσ δεν ζχει περαιωκεί μζχρι
τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ
αίτθςθσ ςτιριξθσ (ςφμφωνα με
τον Καν. 1303/2013, άρκρο 65,
παρ.6)

Ραράρτθμα
Αίτθςθσ Στιριξθσ (Σθμείο 4.
Ρεριγραφι ςκοπιμότθτασ
προτεινόμενου ζργου)
Δικαιολογθτικά
Σχετικά πεδία Ραραρτιματοσ Αίτθςθσ
Στιριξθσ (Σθμείο 1. "Γενικά Στοιχεία
Ρράξθσ", ςθμείο 3.1 "Στοιχειά και
φωτογραφικι απεικόνιςθ τθσ
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ του
προτεινομζνου ζργου (εκτόσ άυλων
ενεργειϊν)")
Υ.Δ & ςυμπλιρωςθ ςχετικϊν πεδίων
Ραραρτιματοσ Αίτθςθσ Στιριξθσ
(Σθμείο 2.1 "Συνοπτικι περιγραφι
φυςικοφ αντικειμζνου πράξθσ",
Σθμείο 13 "Ρροχπολογιςμόσ
προτεινόμενθσ πράξθσ")

Σχετικά πεδία Ραραρτιματοσ Αίτθςθσ
Στιριξθσ (Σθμείο 13 "Ρροχπολογιςμόσ
προτεινόμενθσ πράξθσ")

Βεβαίωςθ ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ &
Φωτογραφικι Τεκμθρίωςθ

12

11

19.2Δ_116

12

19.2Δ_119

13

ΑΟ2.114

14

19.2Δ_133

15

19.2Δ_111

16

17

Να επαλθκεφεται το εφλογο
κόςτοσ των υποβλθκειςϊν
δαπανϊν (εκτόσ των ζργων που
υλοποιοφνται με τιμολόγιο
δθμοςίων ζργων)

Να διαςφαλίηεται ότι δεν ζχουν
χρθματοδοτθκεί ι/και
χρθματοδοτοφνται από άλλα
εκνικά ι/και
ςυγχρθματοδοτοφμενα
προγράμματα για το ίδιο φυςικό
αντικείμενο
Εξετάηεται αν θ πράξθ δεν
περιλαμβάνει τμιμα που
ζπαυςε ι μετεγκαταςτάκθκε
(ςφμφωνα με τον Καν.
1303/2013, άρκρο 71)
Η πρόταςθ δεν ζχει ενταχκεί /
οριςτικά υπαχκεί ςε άλλο
πρόγραμμα / κακεςτϊσ τθσ 5θσ
προγραμματικισ περιόδου για
το ίδιο φυςικό αντικείμενο
Τα ζργα κα πρζπει να είναι
ςφμφωνα με το αντίςτοιχο
εφαρμοςτζο ενωςιακό δίκαιο
και το ςχετικό με τθν εφαρμογι
τουσ εκνικό δίκαιο

ΑΟ2.121

Εξετάηεται θ τιρθςθ εκνικϊν και
κοινοτικϊν κανόνων ωσ προσ τισ
Δθμόςιεσ Συμβάςεισ

19.2Δ_139

Εξετάηεται θ τιρθςθ των όρων
και των προχποκζςεων του ΚΑΝ.
(ΕΕ)651/2014 εφόςον
εφαρμόηεται

Εφαρμογι του Ρίνακα Τιμϊν Μονάδοσ
κατά τθ ςφνταξθ του προχπολογιςμοφ
των κτθριακϊν εργαςιϊν, και
Οικονομικζσ Ρροςφορζσ για τισ λοιπζσ
δαπάνεσ

Βεβαίωςθ ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ

Βεβαίωςθ ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ

Υπεφκυνθ Διλωςθ (Υ.Δ)

Βεβαίωςθ ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ

Συμπλιρωςθ ςχετικοφ πεδίου ςτο
Ραράρτθμα τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ
(Σθμείο 2.2 "Μεκοδολογία
υλοποίθςθσ")
Ερωτθματολόγιο Κρατικϊν
Ενιςχφςεων, Ερωτθματολόγιο
Κρατικϊν Ενιςχφςεων ζργων
Ρολιτιςμοφ, Ερωτθματολόγιο Κρατικϊν
Ενιςχφςεων ζργων Σφγχρονου
Ρολιτιςμοφ, Χρθματοοικονομικι
Ανάλυςθ (Ζντυπο Ε.Ι.1_4), εφόςον
απαιτείται.
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ΑΟ2.119

Εξετάηεται θ ςυμβατότθτα τθσ
προτεινόμενθσ πράξθσ με τουσ
κανόνεσ του ανταγωνιςμοφ και
των κρατικϊν ενιςχφςεων (δεν
απαιτείται ςτθν υποδράςθ
19.2.6.1.)

Εφόςον θ προτεινόμενθ πράξθ ενζχει
ςτοιχεία κρατικϊν ενιςχφςεων,
εξετάηεται θ ςυμβατότθτα τθσ με το
ςχετικό κανονιςτικό πλαίςιο. Για τθν
εξζταςθ του κριτθρίου λαμβάνεται
υπόψθ ο ςχετικόσ οδθγόσ του ΕΣΡΑ
2014 - 2020 για τθν αρχικι αξιολόγθςθ
του κριτθρίου φπαρξθσ κρατικισ
ενίςχυςθσ ςτθν πράξθ, κακϊσ και θ
λίςτα ελζγχου φπαρξθσ κρατικισ
ενίςχυςθσ θ οποία ςυμπλθρϊνεται
από τθν ΟΤΔ κατά τθ διάρκεια τθσ
αξιολόγθςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν
αίτθςθ του δυνθτικοφ δικαιοφχου και
τα ςυνθμμζνα αυτισ. Πλεσ οι πράξεισ
κα εξετάηονται ςτο πλαίςιο τθσ
Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ ςχετικά με
τθν ζννοια τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ
όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 107,
παράγραφοσ 1 τθσ Συνκικθσ για τθν
λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
(216/C262/01),προκειμζνου να
επιβεβαιωκεί θ ςυμβατότθτα του
ζργου με το δίκαιο του ανταγωνιςμοφ.
Για τον λόγο αυτό κατά τθν υποβολι
των προτάςεων οι δυνθτικοί
δικαιοφχοι πρζπει να υποβάλλον
ςχετικά ςτοιχεία ( όπου απαιτείται από
τθ φφςθ του ζργου) τα οποία
διαςφαλίηουν ότι θ χρθματοδότθςθ
του ζργου δεν απειλεί να νοκεφςει το
διαγωνιςμό ι να ζχει επιπτϊςεισ ςτισ
ςυναλλαγζσ. Στισ περιπτϊςεισ ζργων
πολιτιςμοφ, απαιτείται και θ
ςυμπλιρωςθ του "ερωτθματολογίου
ΚΕ ζργων πολιτιςμοφ ι ςφγχρονου
πολιτιςμοφ", ςφμφωνα με τα
ςυνθμμζνα υποδείγματα του παρόντοσ
Οδθγοφ.
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ΑΟ2.120

Εξετάηεται εάν θ προτεινόμενθ
πράξθ ςζβεται τισ αρχζσ τθσ
αειφόρου ανάπτυξθσ

19.2Δ_117

Να λαμβάνουν υπόψθ τθν αρχι
"ο ρυπαίνων πλθρϊνει" και τουσ
ςτόχουσ τθσ αειφόρου
ανάπτυξθσ

19.2Δ_118

Να διαςφαλίηουν τθν ιςότθτα
μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και
αποτρζπουν κάκε διάκριςθ
εξαιτίασ του φφλου, τθσ φυλισ ι
τθσ εκνοτικισ καταγωγισ

Συμπλιρωςθ Ρίνακα ςυμμόρφωςθσ
τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ με τισ
κατευκφνςεισ τθσ υπ’ αρικμ.
152950/23-10-2015 ΚΥΑ για τθν
ζγκριςθ τθσ Στρατθγικισ Μελζτθσ
Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του ΡΑΑ
2014-2020. Επιπρόςκετα, ςε
περίπτωςθ που ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ
δεν ζχει εγκεκριμζνθ ΜΡΕ και τθν
ςχετικι Απόφαςθ Ζγκριςθσ
Ρεριβαλλοντικϊν Πρων κατά τθν
υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, τότε
υποχρεωτικά κα πρζπει να υποβάλλει
Υπεφκυνθ Διλωςθ με τθν οποία κα
δεςμεφεται ότι κα τθρεί το αντίςτοιχο
κριτιριο εκλεξιμότθτασ.
Συμπλιρωςθ Ρίνακα ςυμμόρφωςθσ
τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ με τισ
κατευκφνςεισ τθσ υπ’ αρικμ.
152950/23-10-2015 ΚΥΑ για τθν
ζγκριςθ τθσ Στρατθγικισ Μελζτθσ
Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του ΡΑΑ
2014-2020. Επιπρόςκετα, ςε
περίπτωςθ που ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ
δεν ζχει εγκεκριμζνθ ΜΡΕ και τθν
ςχετικι Απόφαςθ Ζγκριςθσ
Ρεριβαλλοντικϊν Πρων κατά τθν
υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, τότε
υποχρεωτικά κα πρζπει να υποβάλλει
Υπεφκυνθ Διλωςθ με τθν οποία κα
δεςμεφεται ότι κα τθρεί το αντίςτοιχο
κριτιριο εκλεξιμότθτασ.
Συμπλιρωςθ 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"
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ΑΟ2.118

Εξετάηεται αν θ προτεινόμενθ
πράξθ εξαςφαλίηει τθν
προςβαςιμότθτα των ατόμων με
αναπθρία

Συμπλιρωςθ ςχετικοφ πεδίου
Ραραρτιματοσ Αίτθςθσ Στιριξθσ
"ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΗΙΑ ", και
αντίςτοιχα αρχιτεκτονικά ςχζδια (όπου
απαιτείται)
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ΑΟ2.122

Εξετάηεται θ βιωςιμότθτα,
λειτουργικότθτα και αξιοποίθςθ
τθσ πράξθσ

Σχετικά πεδία Ραραρτιματοσ Αίτθςθσ
Στιριξθσ (Σθμείο 5 " Βιωςιμότθτα
λειτουργικότθτα και αξιοποίθςθ
πράξθσ" & Μελζτθ Βιωςιμότθτασ

24

19.2Δ_125

Στθν πρόταςθ δεν δθλϊνονται
ψευδι και αναλθκι ςτοιχεία

25

ΑΟ2.124_Ετ

Εξετάηονται λοιποί όροι
επιλεξιμότθτασ εφόςον
ορίηονται ςτθν πρόςκλθςθ

19.2Δ_134

Η μορφι του υποψιφιου είναι
ςφμφωνθ με τα προβλεπόμενα
ςτθν ΥΑ, όπωσ ιςχφει κάκε
φορά, και ςτθ ςχετικι
πρόςκλθςθ

Αίτθςθ Στιριξθσ & Σχετικά πεδία
Ραραρτιματοσ Αίτθςθσ
Στιριξθσ (Σθμείο 2 "Στοιχεία
αιτοφντοσ")

ΑΟ3.112_Επ

Εξετάηεται αν ο φορζασ που
υποβάλλει τθν πρόταςθ ζχει τθν
αρμοδιότθτα εκτζλεςθσ του
ζργου

Βεβαίωςθ ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ και
βλζπε "Οδθγίεσ για τθν εξζταςθ των
κριτθρίων επιλεξιμότθτασ πράξεων"
ςτον Οδθγό Διοικθτικοφ Ελζγχου
Αιτιςεων Στιριξθσ

19.2Δ_140

Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ να
εξαςφαλίηεται θ νόμιμθ
λειτουργία τουσ

Εξετάηεται κατά περίπτωςθ: θ φπαρξθ
‘Αδείασ Λειτουργίασ, θ καταχϊρθςθ
ςτο ΓΕΜΗ, κλπ

19.2Δ_141

Για νομικά πρόςωπα δεν
υπάρχει κζμα λφςθσ,
εκκακάριςθσ ι πτϊχευςθσ (όπου
απαιτείται)

Σχετικά πιςτοποιθτικά
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Επιλεξιμότθτα δυνθτικοφ δικαιοφχου και
αρμοδιότθτα εκτζλεςθσ προτεινόμενθσ
πράξθσ

Βεβαίωςθ ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ

Βλζπε "Οδθγίεσ για τθν εξζταςθ των
κριτθρίων επιλεξιμότθτασ πράξεων"
ςτον Οδθγό Διοικθτικοφ Ελζγχου
Αιτιςεων Στιριξθσ
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30

AO2.123

31

19.2Δ_142

32

19.2Δ_126

33

19.2Δ_120

34

19.2Δ_122
Ωριμότθτα προτεινόμενθσ πράξθσ
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ΑΟ5.113_Ρλ

Εξετάηεται θ δυνατότθτα του
δυνθτικοφ δικαιοφχου να
ςυμβάλλει με ίδιουσ πόρουσ
ςτθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ.

Τεχνικι Επάρκεια του Ν.
4412/16 για ζργα που
υλοποιοφνται με Δθμόςιεσ
Συμβάςεισ (δεν απαιτείται ςτθν
υποδράςθ 19.2.4.4)
Στον υποψιφιο μζχρι και το
χρόνο υποβολισ τθσ πρόταςθσ
δεν ζχουν επιβλθκεί διοικθτικζσ
κυρϊςεισ για παραβίαςθ
Κοινοτικϊν Κανονιςμϊν ι
Εκνικισ Νομοκεςίασ ςε ςχζςθ
με τθν υλοποίθςθ ζργων
Να μποροφν να τεκμθριϊςουν
τον υπεφκυνο φορζα για τθ
λειτουργία ι τθ ςυντιρθςθ όπου
απαιτείται
Αποδεικνφεται θ κατοχι ι θ
χριςθ του ακινιτου , ςτο οποίο
προβλζπεται θ υλοποίθςθ τθσ
πρόταςθσ
Εξετάηονται λοιπά ςτοιχεία που
αφοροφν τθν επαρκι πλθρότθτα
και ωριμότθτα τθσ
προτεινόμενθσ πράξθσ

Το κριτιριο εξετάηεται μόνο ςτθν
περίπτωςθ που δθμιουργείται
χρθματοδοτικό κενό από τθν
χρθματοοικονομικι ανάλυςθ. Η
ιδιωτικι ςυμμετοχι του δικαιοφχου, ςε
ότι αφορά τθν πράξθ, μπορεί να
προζρχεται από ίδια κεφάλαια ι
τραπεηικό ςυνδυαςμό ι/και
ςυνδυαςμό τουσ. Η απόδειξθ τθσ
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ δφναται να
τεκμθριϊνεται είτε με υπεφκυνθ
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου,
είτε με ςχετικό τραπεηικό ζγγραφο.
Επιςθμαίνεται ότι θ Υπεφκυνθ Διλωςθ
ι οποιοδιποτε αποδεικτικό κάλυψθσ
τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ κα πρζπει να
ςυνοδεφεται από ςχετικι απόφαςθ
του Αρμοδίου για τθ λιψθ αποφάςεων
οργάνου.
Υποβάλλονται και εξετάηονται τα
αποδεικτικά τεκμθρίωςθσ τεχνικισ
επάρκειασ ςφμφωνα με το άρκρο 44
του Ν. 4412/2016

Υ.Δ

Νομοκεςία ι το κανονιςτικό πλαίςιο

Σχετικά δικαιολογθτικά

Σχετικά πεδία Ραραρτιματοσ Αίτθςθσ
Στιριξθσ & Δικαιολογθτικά
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19.2Δ_123

Θα πρζπει να υπάρχει μελζτθ
ςυνολικισ κεϊρθςθσ αιςκθτικισ
και λειτουργικισ αναβάκμιςθσ ι
ανάδειξθσ του οικιςμοφ ι
τμιματοσ αυτοφ, όπωσ
εξειδικεφεται ςτθν Ρρόςκλθςθ

37

19.2Δ_129

Η αίτθςθ ςτιριξθσ ζχει
ςυνταχκεί ςφμφωνα με το
υπόδειγμα

Αίτθςθ Στιριξθσ και Ραράρτθμά τθσ

38

ΑΟ5.111_Ρλ

Εξετάηεται θ πλθρότθτα τθσ
αίτθςθσ ςτιριξθσ

Αίτθςθ Στιριξθσ -Ραράρτθμα Αίτθςθσ
Στιριξθσ & Δικαιολογθτικά

Ρλθρότθτα Ρρόταςθσ
39

ΑΟ5.112_Ρλ

40

19.2Δ_121

Εξετάηεται θ φπαρξθ απόφαςθσ
αρμόδιων οργάνων για τθν
υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ
Η πρόταςθ ςυνοδεφεται από
αναλυτικό προχπολογιςμό
εργαςιϊν ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο υπόδειγμα τθσ
αίτθςθσ ςτιριξθσ

41

Η προτεινόμενθ πράξθ δφναται να
υλοποιθκεί εντόσ τθσ περιόδου
επιλεξιμότθτασ που ορίηεται ςτθν
πρόςκλθςθ

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

42

Εμπρόκεςμθ υποβολι
ςυμπλθρωματικϊν/διευκρινιςτικϊν
ςτοιχείων

ΑΟ7.111_Συ

Εξετάηεται θ εμπρόκεςμθ
υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ι
διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων

Βλ. Συνθμμζνο Σχετικό Ραράρτθμα

Αποφάςεισ ςυλλογικϊν οργάνων

Σχετικά πεδία Ραραρτιματοσ Αίτθςθσ
Στιριξθσ (Σθμείο 13 "Ρροχπολογιςμόσ
Ρροτεινόμενθσ Ρράξθσ")

Σχετικά πεδία Ραραρτιματοσ Αίτθςθσ
Στιριξθσ (Σθμεία 2.1 και 2.1 του
Ρεδίου "Ρεριγραφι προτεινόμενθσ
πράξθσ", Σθμείο 11 "Χρονοδιάγραμμα
εκτζλεςθσ πράξθσ", Σθμείο 12
"Τεκμθρίωςθ ετοιμότθτασ υλοποίθςθσ
προτεινόμενου ζργου")

ΡΟΫΡΟΚΕΣΘ ΓΛΑ ΚΕΤΛΚΘ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ: Το παραδεκτό τθσ πρόταςθσ αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να ξεκινιςει θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ. Για όλα τα παραπάνω κριτιρια επιλεξιμότθτασ, θ
απάντθςθ πρζπει να είναι κετικι (ΝΑΛ) ι Δ/Α (“Δεν αφορά”), διαφορετικά θ πρόταςθ απορρίπτεται.
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3. ΟΔΘΓΛΕΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΞΕΤΑΣΘ ΤΩΝ ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΛΕΞΛΜΟΤΘΤΑΣ ΡΑΞΕΩΝ
Α/Α Κριτθρίου 1 :
- 19.2Δ_128: Εμπρόκεςμθ θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ και αποςτολι του
αποδεικτικοφ κατάκεςθσ και του επιςυναπτόμενου υλικοφ ςτθν ΟΤΔ ςτθν προκεςμία που
ορίηεται από τθν προκιρυξθ.
Οι προτάςεισ που των δυνθτικϊν δικαιοφχων κα πρζπει να ζχουν υποβλθκεί πριν τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ που ορίηεται ςτθν πρόςκλθςθ. Κατά τθν υποβολι απαιτείται θ
προςκόμιςθ του αυτοματοποιθμζνου mail από ΟΡΣΑΑ και Αποδεικτικό ςυςτθμζνθσ
εμπρόκεςμθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι courier τα οποία αποτελοφν τα αποδεικτικά
εμπρόκεςμθσ υποβολισ τθσ πρόταςθσ. Δεν κα γίνονται δεκτζσ αιτιςεισ ςτιριξθσ εκτόσ των
προκεςμιϊν και αιτιςεισ για τισ οποίεσ δεν ζχει προθγθκεί θ θλεκτρονικι υποβολι τθσ
πρόταςθσ ςτο ΟΡΣΑΑ.
Α/Α Κριτθρίου 2 :
- 19.2Δ_112: Τα ζργα κα πρζπει να είναι ςτοχευμζνα και να ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ
τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ και ςτθν επίτευξθ των επιλεγμζνων κεματικϊν κατευκφνςεων
των ΤΡ.
Οι προτάςεισ που κα υποβλθκοφν κα πρζπει να είναι ςε ςυνάφεια με τα όςα
περιγράφονται ςτο Κεφάλαιο 3 «Στόχοι και ςτρατθγικι του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ» τθσ
αναμορφωμζνθσ πρόταςθσ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ .
Στο πλαίςιο αυτό ωσ βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ τθσ Στρατθγικισ Τοπικισ Ανάπτυξθσ
CLLD/LEADER 2014-2020 για τθν ΡΕ Τρικάλων είναι θ: «Βελτίωςη τησ ανταγωνιςτικότητασ
τησ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα και η ανάδειξη τησ τοπικήσ ταυτότητασ».
Κεντρικόσ Θεματικόσ Άξονασ τθσ
Στρατθγικισ Τοπικισ Ανάπτυξθσ CLLD/LEADER 2014-2020
«Βελτίωςη τησ ανταγωνιςτικότητασ τησ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα και η
ανάδειξη τησ τοπικήσ ταυτότητασ».

Φυςικά θ εςτίαςθ ωσ βαςικισ κεματικισ κατεφκυνςθσ τθσ Στρατθγικισ Τοπικισ
Ανάπτυξθσ CLLD/LEADER 2014-2020 για τθν ΡΕ Τρικάλων ςτον «αγροδιατροφικό τομζα»
δεν ςθμαίνει ότι κα πρζπει να παραγνωριςκοφν άλλοι επίςθσ ςθμαντικοί «αναπτυξιακοί
ςτόχοι» που απορρζουν από τθν SWOT ανάλυςθ και τθν διαδικαςία Διαβοφλευςθσ για τθν
περιοχι παρζμβαςθσ, όπωσ:

τθν υποςτιριξθ του τουριςμοφ και τθν αναβάκμιςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ με
νζεσ κεματικζσ ενότθτεσ (του γαςτρονομικοφ, του ςυμμετοχικοφ και του δθμιουργικοφ
τουριςμοφ),

τθν υποςτιριξθ τθσ τοπικισ «μικρισ» επιχειρθματικότθτασ (μθ γεωργικζσ
επιχειριςεισ) που ςυναντάται ςτθν Καλαμπάκα, τθν Ρφλθ και τθν Φαρκαδόνα αλλά και ςτα
ςυνδεδεμζνα χωριά τθσ αγροτικισ περιφζρειασ,

τθν επιμόρφωςθ για τθν απόκτθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ και τθσ πρόςβαςθσ ςτθν
πλθροφορία, από αγρότεσ, επιχειριςεισ και επαγγελματίεσ,

τθν προϊκθςθ τθσ ψθφιοποίθςθσ και τθσ χριςθσ νζων τεχνολογιϊν
πλθροφορικισ ςτο «επιχειρείν» και ςτθν πρόλθψθ κινδφνου φυςικϊν καταςτροφϊν,
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τθν ειςαγωγι τθσ καινοτομίασ και ανάλογων «ζξυπνων» και επιτυχθμζνων
πρακτικϊν και απόκτθςθ ικανοτιτων και βελτίωςθ των μζςων για τον εντοπιςμό και
ανάδειξθ «τοπικϊν πόρων»,

τθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και τθν ανάδειξθ του πολιτιςτικοφ
αποκζματοσ ωσ «πόρο» για τθν τοπικι οικονομία και τθν ενδυνάμωςθ τθσ «ταυτότθτασ»
τθσ περιοχισ,

τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ
πλθκυςμοφ ςυμβάλλοντασ παράλλθλα ςτθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και τθν επίτευξθ
κοινωνικισ ςυνοχισ.
Ζτςι κρίκθκε ςκόπιμο θ βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ να ςυνδεκεί ςυμπλθρωματικά με τισ
ακόλουκεσ δευτερεφουςεσ κεματικζσ κατευκφνςεισ (Κεματικοφσ ςτόχουσ):
Κεματικόσ ςτόχοσ 1
(ΚΣ1):

Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του
αγροδιατροφικοφ τομζα.

Κεματικόσ ςτόχοσ 2
(ΚΣ2):

Διαςφνδεςθ τομζων και οικονομικϊν παραγόντων

Κεματικόσ ςτόχοσ 3
(ΚΣ3):

Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ

Κεματικόσ ςτόχοσ 4
(ΚΣ4):

Ρροϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ, τθσ Συνεργαςίασ, τθσ Δικτφωςθσ και τθσ
ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ μεταξφ διαφορετικϊν περιοχϊν, εταίρων
και κρατϊν.

Κεματικόσ ςτόχοσ 5
(ΚΣ5):

Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και
ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ

Κεματικόσ ςτόχοσ 6
(ΚΣ6):

Διατιρθςθ - βελτίωςθ των πολιτιςτικϊν ςτοιχείων τθσ περιοχισ

Κεματικόσ ςτόχοσ 7
(ΚΣ7):
Κεματικόσ ςτόχοσ 8

Η ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και των καινοτόμων πρακτικϊν

(ΚΣ8):
Κεματικόσ ςτόχοσ 9
(ΚΣ9):

Η βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του
τοπικοφ πλθκυςμοφ
Ενίςχυςθ δράςεων και παρεμβάςεων για το περιβάλλον και τθν
κλιματικι αλλαγι

Με βάςθ τισ ανωτζρω κεματικζσ κατευκφνςεισ διαμορφϊνεται μια ςυνεκτικι ςτρατθγικι
θ οποία κζτει ωσ γενικό αναπτυξιακό ςτόχο τθν: «Αναδιάταξη του τοπικοφ
αγροδιατροφικοφ μοντζλου και αξιοποίηςη των ςυνεργειών και των αλληλοςυνδζςεων
που επιφζρει μεταξφ των τριών τομζων οικονομικήσ δραςτηριότητασ για την προώθηςη
τησ βιώςιμησ ανάπτυξησ και διαμόρφωςησ τησ ιδιαίτερησ ταυτότητασ τησ περιοχήσ
παρζμβαςησ».
Γενικόσ Αναπτυξιακόσ Στόχοσ:
«Αναδιάταξη του τοπικοφ αγροδιατροφικοφ μοντζλου και αξιοποίηςη των ςυνεργειών
και των αλληλοςυνδζςεων που επιφζρει μεταξφ των τριών τομζων οικονομικήσ
δραςτηριότητασ για την προώθηςη τησ βιώςιμησ ανάπτυξησ και διαμόρφωςησ και
ανάδειξησ τησ ιδιαίτερησ ταυτότητασ τησ περιοχήσ παρζμβαςησ».
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Αυτόσ ο γενικόσ ςτόχοσ μπορεί να εξειδικευτεί ςε ζξι (6) Στρατθγικοφσ Στόχουσ οι οποίοι
καλφπτουν τουσ επιμζρουσ τομείσ του προγράμματοσ:
Στρατθγικόσ ςτόχοσ
1
(ΣΣ1):
Στρατθγικόσ Στόχοσ
2 (ΣΣ2):
Στρατθγικόσ Στόχοσ
3 (ΣΣ3):

Αξιοποίθςθ τθσ τοπικισ αγροτικισ παραγωγισ και βελτίωςθ τθσ
αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα.

Ροιοτικι βελτίωςθ αναβάκμιςθ και κεματικι διεφρυνςθ του
παρεχόμενου τουριςτικοφ προϊόντοσ.
Ανάδειξθ τθσ φυςικισ & πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ και χριςθ του
πολιτιςτικοφ αποκζματοσ ωσ «πόρο» για τθν τοπικι οικονομία και
τθν ενδυνάμωςθ τθσ «ταυτότθτασ» τθσ περιοχισ,
Στρατθγικόσ Στόχοσ Βελτίωςθ των ικανοτιτων και των μζςων για τον εντοπιςμό και
4 (ΣΣ4):
ανάδειξθ «τοπικϊν πόρων» από τουσ οποίουσ κα προζλκουν
ιδιότυπα προϊόντα (αγακά και υπθρεςίεσ) με προϊκθςθ τθσ
μεταφοράσ γνϊςεων και τθσ ειςαγωγισ τθσ τεχνολογικισ &
οργανωτικισ καινοτομίασ.
Στρατθγικόσ Στόχοσ Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ με τθν
5 (ΣΣ5):
βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ
πλθκυςμοφ ςυμβάλλοντασ παράλλθλα ςτθν καταπολζμθςθ τθσ
φτϊχειασ και τθν επίτευξθ κοινωνικισ ςυνοχισ με παράλλθλθ
καταπολζμθςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων.
Στρατθγικόσ Στόχοσ Υποςτιριξθ τθσ «τοπικισ επιχειρθματικότθτασ» και ενδυνάμωςθσ
6 (ΣΣ6):
τθσ δραςτθριοποίθςθσ «ςυλλογικϊν ςχθμάτων» κακϊσ και τθσ
ζννοιασ του «ςυνεργατικισ επιχειρθματικότθτασ».
Σε επιχειρθςιακό επίπεδο θ επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων κα επιτευχκεί μζςω τθσ
προϊκθςθσ εννιά (9) ειδικϊν ςτόχων :
Ειδικόσ Στόχοσ 1
(ΕΣ1):
Ειδικόσ Στόχοσ 2
(ΕΣ2):
Ειδικόσ Στόχοσ 3
(ΕΣ3):
Ειδικόσ Στόχοσ 4
(ΕΣ4):
Ειδικόσ Στόχοσ 5
(ΕΣ5):
Ειδικόσ Στόχοσ 6
(ΕΣ6):
Ειδικόσ Στόχοσ 7
(ΕΣ7):
Ειδικόσ Στόχοσ 8
(ΕΣ8):
Ειδικόσ Στόχοσ 9
(ΕΣ9):

Αφξθςθ του βακμοφ τυποποίθςθσ & μεταποίθςθσ αγροτικϊν
προϊόντων και βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ των υφιςτάμενων
παραγωγικϊν μονάδων.
Βελτίωςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και προϊκθςθ τθσ τοπικισ
παραγωγισ.
Ενίςχυςθ τθσ παραγωγισ επϊνυμων, βιολογικϊν και πιςτοποιθμζνων
προϊόντων.
Μεταφορά γνϊςθσ και καινοτομίασ και αναβάκμιςθ δεξιοτιτων και
ανκρϊπινου κεφαλαίου ςτον τομζα τθσ γεωργίασ και τθσ
κτθνοτροφίασ
Η προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ, τθσ Συνεργαςίασ, τθσ Δικτφωςθσ και τθσ
ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ μεταξφ διαφορετικϊν περιοχϊν, εταίρων
και κρατϊν
Βελτίωςθ και ποιοτικι αναβάκμιςθ των υπαρχουςϊν τουριςτικϊν
υποδομϊν και υπθρεςιϊν και εμπλουτιςμόσ του παρεχόμενου
τουριςτικοφ προϊόντοσ,
Αντιμετϊπιςθ των φυςικογενϊν πιζςεων ςτο φυςικό περιβάλλον
παράλλθλα με τθν ανάδειξθ και ιπια αξιοποίθςθ των φυςικϊν
οικοςυςτθμάτων και πολιτιςμικϊν ςτοιχείων τθσ περιοχισ.
Η υποςτιριξθ τθσ «τοπικισ επιχειρθματικότθτασ» με προϊκθςθ τθσ
τεχνολογικισ και οργανωτικισ καινοτομίασ.
Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ
πλθκυςμοφ ςυμβάλλοντασ παράλλθλα ςτθν καταπολζμθςθ τθσ
φτϊχειασ και τθν επίτευξθ κοινωνικισ ςυνοχισ
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Α/Α Κριτθρίου 3 :
- 19.2Δ_113: Τα ζργα κα πρζπει να είναι ςε ςυνάφεια με τισ προτεραιότθτεσ που
αναφζρονται ςτο ΡΑΑ 2014 - 2020 ςχετικά με το CLLD/Leader
Οι προτάςεισ που κα υποβλθκοφν κα πρζπει να εμπίπτουν ςτισ ακόλουκεσ περιοχζσ
εςτίαςθσ του ΡΑΑ 2014-2020:
Ρίνακασ 1.1 (Ρρωτογενισ Επιπτϊςεισ)
ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑ 6: «Κοινωνικι ζνταξθ, φτϊχεια και οικονομικι ανάπτυξθ ςτισ αγροτικζσ
περιοχζσ
ΡΕΛΟΧΘ ΕΣΤΛΑΣΘΣ 6Β: «Ρροϊκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ»
Επίςθσ, εξετάηεται εάν θ προτεινόμενθ πράξθ είναι ςυμβατι με τουσ όρουσ και
προχποκζςεισ που περιγράφονται ςτο ΡΑΑ 2014-2020 και ειδικότερα εάν θ πράξθ είναι
ςυμβατι με τισ προχποκζςεισ του Καν. (ΕΚ) 1305/2013 και του Καν. (ΕΚ) 808/2014, όπωσ
ιςχφουν κάκε φορά (περαιτζρω πλθροφορίεσ για το ΡΑΑ 2014-2020 βρίςκονται ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.agrotikianaptixi.gr).
Α/Α Κριτθρίου 4 :
- 19.2Δ_114: Τα 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.
Για τα λοιπά Νομικά Ρρόςωπα να προςκομιςκεί θ απόφαςθ του ΔΣ του φορζα από τθν
οποία τεκμθριϊνεται ότι θ πράξθ εξυπθρετεί με άμεςο ι ζμμεςο τρόπο τθν τοπικι κοινωνία
και ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ αυτισ.
Α/Α Κριτθρίου 5 :
- 19.2Δ_115: Για τα ζργα που εκτελοφνται με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κα πρζπει να ζχουν
υποβλθκεί τουλάχιςτον Φάκελοσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ (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. Εφόςον 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.
Α/Α Κριτθρίου 6 :
- 19.2Δ_130: Θ πρόταςθ είναι ςφμφωνθ με τθν περιγραφι, τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ
τθσ προκθρυςςόμενθσ υπο-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)
22

Α/Α Κριτθρίου 8 :
- 19.2Δ_124: Θ 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
κακϊσ και τα λοιπά δικαιολογθτικά που υποβάλλονται και ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ
δυνθτικϊν δικαιοφχων.
Α/Α Κριτθρίου 11 :
- 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 14 :
- 19.2Δ_133: Θ 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 Υπ. Διλωςθ.
Α/Α Κριτθρίου 15 :
- 19.2Δ_111: Τα 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 16 :
- ΑΟ2.121: Εξετάηεται θ τιρθςθ εκνικϊν και κοινοτικϊν κανόνων ωσ προσ τισ Δθμόςιεσ
Συμβάςεισ
Ρράξεισ που δεν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ των άρκρων 53, 55 και 56 του Καν. 651/14, είναι
δυνατόν να υποβλθκοφν για χρθματοδότθςθ μετά τθν δθμοπράτθςθ ι/και τθν
ςυμβαςιοποίθςθ τουσ κακϊσ και μετά τθν ζναρξθ τθσ υλοποίθςθσ τουσ, με τθν προχπόκεςθ
ότι δεν ζχουν περατωκεί φυςικά οφτε εκτελεςκεί πλιρωσ. Στισ περιπτϊςεισ ζργων που
εκτελοφνται με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, ο ζλεγχοσ νομιμότθτασ ςταδίων δθμοπράτθςθσ και
ανάλθψθσ νομικισ δζςμευςθσ κα πραγματοποιείται κατά τον διοικθτικό ζλεγχο του 1ου
αιτιματοσ πλθρωμισ (άρκρο 13 τθσ ΥΑ 13215/30-11-2017) και ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ
παρατυπίασ ανακαλείται θ απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ. Διευκρινίηεται ότι εργαςίεσ που
ζχουν εκτελεςκεί προ του χρόνου ζναρξθσ τθσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν (οριςτικι υποβολι
αίτθςθσ ςτιριξθσ ςτο ΟΡΣΑΑ) είναι μθ επιλζξιμεσ. Στθν περίπτωςθ ζργου με ςφμβαςθ
πρζπει με τθν αίτθςθ ςτιριξθσ να υποβλθκεί θ ςφμβαςθ με τον ανάδοχο, ςτοιχεία που
αποτυπϊνουν τθν φυςικι και οικονομικι πρόοδο του ζργου και φωτογραφικι αποτφπωςι
του.
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Α/Α Κριτθρίου 17 :
- 19.2Δ_139: Εξετάηεται θ τιρθςθ των όρων και των προχποκζςεων του ΚΑΝ.
(ΕΕ)651/2014 εφόςον εφαρμόηεται
Εξετάηεται αν πλθρείται ο "χαρακτιρασ κινιτρου" και για τον ςκοπό αυτό δεν πρζπει να
ζχει γίνει ζναρξθ εργαςιϊν του υπό ενίςχυςθ ςχεδίου πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ
ςτιριξθσ από τον δυνθτικό δικαιοφχο (θ ζννοια τθσ ζναρξθσ εργαςιϊν ςτον οριςμό 23 του
άρκρου 2 του Καν. 651/2014). Επίςθσ, όταν το προτεινόμενο ςχζδιο αφορά ςε
εκςυγχρονιςμό εξετάηεται αν αφορά ςε "αρχικι επζνδυςθ" (οριςμόσ 49 άρκρου 2 Καν.
651/2014).
Α/Α Κριτθρίου 18 :
- ΑΟ2.119: Εξετάηεται θ ςυμβατότθτα τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ με τουσ κανόνεσ
ανταγωνιςμοφ και των κρατικϊν ενιςχφςεων
Στο πλαίςιο τθσ Δράςθσ 19.2.4 μποροφν να ενιςχυκοφν πράξεισ δθμόςιου, τοπικοφ
χαρακτιρα. Στισ περιπτϊςεισ που οι πράξεισ αυτζσ δεν εμπίπτουν ςτουσ κανόνεσ των
κρατικϊν ενιςχφςεων θ ενίςχυςι τουσ γίνεται βάςει του άρκρου 61 του Καν. (Ε.Ε.)
1305/2013 και το ποςοςτό ενίςχυςθσ είναι 100%, εκτόσ των περιπτϊςεων όπου παράγονται
ζςοδα, όπου και για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ απαιτείται θ εξζταςθ επιλζξιμων δαπανϊν και
κζρδουσ επζνδυςθσ (παρ. 7β, άρκρο 61 Καν. Ε.Ε. 1303/2013). Στισ περιπτϊςεισ όπου μία
πράξθ εμπίπτει ςτουσ κανόνεσ κρατικϊν ενιςχφςεων εξετάηεται θ δυνατότθτα ενίςχυςισ
τθσ δυνάμει του Καν. (Ε.Ε.) 651/2014 (άρκρα 53, 55, 56). Για τθν εκπλιρωςθ του κριτθρίου:
α) ςυμπλθρϊνεται από τθν ΟΤΔ θ «Λίςτα Ελζγχου για τθν Φπαρξθ Κρατικισ Ενίςχυςθσ»
(παρατίκεται ςτο παράρτθμα τθσ πρόςκλθςθσ για λόγουσ ενθμζρωςθσ των δυνθτικϊν
δικαιοφχων) β) για πράξεισ Ρολιτιςμοφ ςυμπλθρϊνονται από τουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ
κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ , και ελζγχονται από τθν ΟΤΔ ςτο πλαίςιο τθσ
αξιολόγθςισ τθσ πράξθσ, το ερωτθματολόγιο ΚΕ Ζργων ςφγχρονου πολιτιςμοφ και το
Ερωτθματολόγιο ΚΕ Ζργων πολιτιςμοφ που περιλαμβάνονται ςτα ςυνθμμζνα τθσ
Ρρόςκλθςθσ. (Δεν απαιτείται ςτθν υποδράςθ 19.2.6.1).
Α/Α Κριτθρίου 19 :
- 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 20142020. 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.
Επιπρόςκετα ςε περίπτωςθ που ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ δεν ζχει εγκεκριμζνθ ΜΡΕ και τθ
ςχετικι απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων, κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ
ςτιριξθσ, κα πρζπει να ςυνυποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία κα δεςμεφεται ότι
κα τθρεί το αντίςτοιχο κριτιριο επιλεξιμότθτασ (19.2Δ_αΟ2.120), να δθλϊνει οτι θ
προτεινόμενθ πράξθ ςυμμορφϊνεται με τισ κατευκφνςεισ τθσ 152950/23-10-1015 ΚΥΑ
ζγκριςθσ τθσ ΣΜΡΕ του ΡΑΑ 2014-2020 και ότι κα προςκομίςει τισ ςχετικζσ αδειοδοτιςεισ,
εντόσ εξαμινου από τθν απόφαςθ ζνταξθσ του ζργου, με τον κίνδυνο ανάκλθςθσ τθσ
απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 6 τθσ αρικμ. 13215/30-11-2017
ΥΑ. Συνεπϊσ το ερωτθματολόγιο κα ςυμπλθρϊνεται ανάλογα με το περιεχόμενο τθσ
αίτθςθσ ςτιριξθσ και τθσ ςυνθμμζνθσ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ.
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Α/Α Κριτθρίου 20 :
- 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 20142020. Για τθν αξιολόγθςθ του κριτθρίου ςυμπλθρϊνεται από το δυνθτικό δικαιοφχο, ςτο
πλαίςιο τθσ τυποποιθμζνθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, πίνακασ ςυμμόρφωςθσ τθσ προτεινόμενθσ
πράξθσ με τισ κατευκφνςεισ τθσ ανωτζρω ΚΥΑ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ πρόςκλθςθσ.
Θ ΕΓΚΛΣΘ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΩΝ ΟΩΝ Ι Θ ΑΡΑΛΛΑΓΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΟΧΕΩΣΘ, ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΘ ΦΥΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ, ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΥΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΛ ΕΝΤΟΣ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΑΡΟ ΤΘΝ
ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Α/Α Κριτθρίου 21 :
- 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 εάν θ προτεινόμενθ πράξθ προαςπίηει τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν
και αποτρζπει κάκε διάκριςθ λόγω φφλου, φυλισ, εκνοτικισ καταγωγισ, κρθςκείασ,
πεποικιςεων, αναπθρίασ, θλικίασ, γενετιςιου προςανατολιςμοφ. Η εξζταςθ του κριτθρίου
γίνεται με βάςθ το φυςικό αντικείμενο τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ και τα αναφερόμενα ςτθν
τυποποιθμζνθ αίτθςθ ςτιριξθσ.
Α/Α Κριτθρίου 22 :
- 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
2014-2020 για τθν εξειδίκευςθ του κριτθρίου: «Εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτα
άτομα με αναπθρία» (βλ. Ραραρτιματα Ρρόςκλθςθσ).
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
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
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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. Σε περίπτωςθ πράξεων που δεν ζχουν λειτουργία, κα πρζπει να επεξθγείται
ο τρόποσ αξιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων.
Α/Α Κριτθρίου 25 :
- 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 27 :
- 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 Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςε ιςχφ/ ΦΕΚ Σφςταςθσ και τροποποιιςεισ του /
Καταςτατικό ςε ιςχφ / Σχζδιο καταςτατικοφ για τα υπό ίδρυςθ ΝΡ).
Α/Α Κριτθρίου 30 :
- ΑΟ2.123: Εξετάηεται θ δυνατότθτα του δυνθτικοφ δικαιοφχου να ςυμβάλλει με ίδιουσ
πόρουσ ςτθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ
Το κριτιριο εξετάηεται μόνο ςτθν περίπτωςθ που δθμιουργείται χρθματοδοτικό κενό από
τθν χρθματοοικονομικι ανάλυςθ. Η ιδιωτικι ςυμμετοχι του δικαιοφχου, ςε ότι αφορά τθ
πράξθ, μπορεί να προζρχεται από ίδια κεφάλαια ι τραπεηικό δανειςμό ι/και ςυνδυαςμό
τουσ. Η απόδειξθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ δφναται να τεκμθριϊνεται, είτε με υπεφκυνθ
διλωςθ του Νόμιμου Εκπροςϊπου, είτε με ςχετικό τραπεηικό ζγγραφο. Επιςθμαίνεται ότι θ
Υπεφκυνθ Διλωςθ ι οποιοδιποτε αποδεικτικό κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ κα πρζπει να
ςυνοδεφεται από ςχετικι απόφαςθ του Αρμόδιου για τθν λιψθ αποφάςεων οργάνου.
Α/Α Κριτθρίου 31 :
- 19.2Δ_142: Τεχνικι Επάρκεια του Ν. 4412/16 για τα ζργα που υλοποιοφνται με Δθμόςιεσ
Συμβάςεισ (Δεν απαιτείται ςτθν υποδράςθ 19.2.4.4)
Η τεχνικι επάρκεια του φορζα εξετάηεται ανάλογα με το είδοσ τθσ πράξθσ, ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 44 του Ν.4412/16. Για τουσ φορείσ που δεν ςυνάπτουν Δθμόςια
Σφμβαςθ απαιτείται θ υποβολι ςχεδίου / πλαιςίου υλοποίθςθσ παρακολοφκθςθσ και
εποπτείασ του ζργου από το οποίο προκφπτουν τα όργανα λιψθσ αποφάςεων, θ
διαδικαςία επιλογισ προμθκευτϊν, κλπ. Εάν θ Τεχνικι Υπθρεςία δεν πλθροί τισ
προδιαγραφζσ επάρκειασ, θ διαδικαςία ςφναψθσ, θ εποπτεία και θ επίβλεψθ των
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δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων ι μελετϊν αρμοδιότθτάσ τθσ διενεργοφνται με
προγραμματικι ςφμβαςθ από τθν τεχνικι υπθρεςία του εποπτεφοντοσ τθν ανακζτουςα
αρχι φορζα ι τθσ οικίασ περιφζρειασ ι από άλλθ τεχνικι υπθρεςία φορζων του κεντρικοφ
δθμόςιου τομζα. Στθν περίπτωςθ αυτι ςτο αίτθμα ςτιριξθσ επιςυνάπτονται πίνακασ
ςτελζχωςθσ τεχνικισ υπθρεςίασ, ςχετικζσ αποφάςεισ των αρμοδίων οργάνων των δφο
φορζων και ςχζδιο προγραμματικισ ςφμβαςθσ ςε ςυμφωνία με το άρκρο 44 του
Ν.4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι εντόσ εξαμινου κα πρζπει να υποβλθκεί υπογεγραμμζνθ θ
υπόψθ προγραμματικι ςφμβαςθ μζςω τθσ οποίασ εξαςφαλίηεται θ τεχνικι επάρκεια. Η μθ
προςκόμιςθ ςτο ανωτζρω χρονικό διάςτθμα δθμιουργεί κίνδυνο ανάκλθςθσ τθσ απόφαςθσ
ζνταξθσ τθσ πράξθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ με α.π. 13215/30-11-2017 ΥΑ.
Α/Α Κριτθρίου 33 :
- 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. Υποβάλλεται επίςθσ θ
ςφμφωνθ γνϊμθ του φορζα λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ πράξθσ για το περιεχόμενο τθσ
πρόταςθσ, ςτθν περίπτωςθ που είναι διαφορετικόσ από τον δικαιοφχο.
Α/Α Κριτθρίου 34 :
- 19.2Δ_122: Αποδεικνφεται θ κατοχι ι θ χριςθ του ακινιτου, ςτο οποίο προβλζπεται θ
υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ (ΕΡΛΡΛΕΟΝ ΒΛΕΡΕ ΡΛΝΑΚΑ 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:
1. θ επενδυτικι πρόταςθ αφορά ςτθν τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ ι ιπιεσ ενζργειεσ που
δεν ςυνδζονται μόνιμα και ςτακερά με το ακίνθτο,
2. θ προςθμείωςθ υποκικθσ ι θ υποκικθ ζχει εγγραφεί ςε εξαςφάλιςθ δανείου που
χορθγικθκε μετά από φυςικι καταςτροφι,
3. 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 35 :
- ΑΟ5.113_Ρλ: 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.
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Α/Α Κριτθρίου 36 :
- 19.2Δ_123: Κα πρζπει να υπάρχει μελζτθ ςυνολικισ κεϊρθςθσ αιςκθτικισ και
λειτουργικισ αναβάκμιςθσ ι ανάδειξθσ του οικιςμοφ ι τμιματοσ αυτοφ, όπωσ
εξειδικεφεται ςτθν Ρρόςκλθςθ:
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 37 :
- 19.2Δ_129: Θ αίτθςθ ςτιριξθσ ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα
Εξετάηεται εάν θ Αίτθςθ Στιριξθσ και το παράρτθμα αυτισ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με
το υπόδειγμα τθσ Ρρόςκλθςθσ(αν χρθςιμοποιικθκαν τα τυποποιθμζνα ζντυπα), και θ
τυπικι πλθρότθτα τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.
Α/Α Κριτθρίου 38 :
- ΑΟ5.111_Ρλ : 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:
 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).
 Δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τον Οδθγό Διοικθτικοφ Ελζγχου
 Λοιπά ςτοιχεία που αφοροφν τθν επαρκι πλθρότθτα και ωριμότθτα τθσ
προτεινόμενθσ πράξθσ.
Α/Α Κριτθρίου 40 :
- 19.2Δ_121: Θ 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. Για τα ζργα που δεν εκτελοφνται με
Δθμόςια Σφμβαςθ, ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τον "Ρίνακα
Ανάλυςθσ Ρροχπολογιςμοφ Ρράξθσ" που δίνεται ςτο παράρτθμα τθσ πρόςκλθςθσ - και
αφορά τον αναλυτικό προχπολογιςμό τθσ κάκε Επιλζξιμθσ Κατθγορίασ Δαπάνθσ τθσ Ρράξθσ
και να τον επιςυνάψει ςτθν Αίτθςθ Στιριξθσ.
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Α/Α Κριτθρίου 41 :
- 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 42 :
- ΑΟ7.111_Συ : 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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4. ΥΡΟΔΑΣΘ 19.2.4.2 «Στιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ
τοπικϊν βαςικϊν υπθρεςιϊν για τον αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και των
ςχετικϊν υποδομϊν (ενδεικτικά: παιδικοί ςτακμοί, αγροτικά ιατρεία)»
i.

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ
Τεχνικά Δελτία Δράςεων ΕΓΤΑΑ
Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ

Τίτλοσ Δράςθσ
Κωδικόσ Δράςθσ
Τίτλοσ υποδράςθσ

19.2.4
Στιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ τοπικϊν βαςικϊν υπθρεςιϊν για τον αγροτικό πλθκυςμό,
κακϊσ και των ςχετικϊν υποδομϊν (πχ. παιδικοί ςτακμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)

Κωδικόσ υποδράςθσ
ΕΔΕΤ
Νομικι βάςθ*

19.2.4.2
ΕΓΤΑΑ
:Άρκρο 20 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1305/2013 & άρκρα 53, 55 και 56 Καν. (ΕΕ) 651/2014
Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ
Αφορά τθν ςτιριξθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ, κακιςτϊντασ ελκυςτικότερεσ τισ αγροτικζσ περιοχζσ ωσ τόπο διαμονισ. Οι παρεμβάςεισ
αφοροφν τθν ίδρυςθ, επζκταςθ και εκςυγχρονιςμό υποδομϊν, αναψυχισ, πολιτιςμοφ και ςυναφϊν δραςτθριοτιτων και βαςικϊν
υπθρεςιϊν για τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων αγροτικϊν περιοχϊν.
Συγκεκριμζνα ενιςχφονται παρεμβάςεισ όπωσ:
•
ίδρυςθ επζκταςθ και εκςυγχρονιςμόσ πάρκου ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων
•
ίδρυςθ επζκταςθ και εκςυγχρονιςμόσ παιδικϊν ςτακμϊν
•
ίδρυςθ επζκταςθ και εκςυγχρονιςμόσ πολιτιςτικϊν κζντρων
•
ίδρυςθ επζκταςθ και εκςυγχρονιςμόσ αγροτικϊν ιατρείων κλπ
Η παρεχόμενθ ςτιριξθ ακολουκεί τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 με ζνταςθ ενίςχυςθσ που ορίηεται ςτο 100% των επιλζξιμων δαπανϊν όταν θ
πράξθ δεν επιφζρει κζρδοσ. Για επενδφςεισ που παράγουν κζρδοσ το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ δεν υπερβαίνει τθ διαφορά μεταξφ των
επιλζξιμων δαπανϊν και του κζρδουσ εκμετάλλευςθσ τθσ επζνδυςθσ. Το κζρδοσ εκμετάλλευςθσ αφαιρείται από τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ εκ
των προτζρων, βάςει εφλογων προβλζψεων. Εναλλακτικά, ςτισ περιπτϊςεισ εφαρμογισ των άρκρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το
μζγιςτο ποςοςτό ενίςχυςθσ δφναται να κακοριςτεί ςτο 80% των επιλζξιμων δαπανϊν χωρίσ τθ διεξαγωγι χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ.
Μζγιςτο φψοσ προχπολογιςμοφ ανά επζνδυςθ που ορίηεται το ποςό των 600.000,00€.Για πράξεισ που αφοροφν άυλεσ ενζργειεσ ο
ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό των 50.000 € για ζργα δθμόςιου χαρακτιρα
Κεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
-

Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ροςό (€)

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο υπο-μζτρου

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο Τοπικοφ Ρρογράμματοσ

Συνολικόσ
Ρροχπολογιςμόσ

600.000,00

11,81%

9,38%

Δθμόςια Δαπάνθ

600.000,00

1,61%

1,19%

0,00

0,00%

0,00%

Ιδιωτικι
Συμμετοχι

Ρεριοχι Εφαρμογισ
Ολόκλθρθ θ περιοχι εφαρμογισ του τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER τθσ Ρ.Ε. Τρικάλων
Εν δυνάμει δικαιοφχοι
Δικαιοφχοι είναι ΟΤΑ Α και Β βακμοφ και φορείσ τουσ για ζργα που κα αφοροφν διοικθτικζσ υποδιαιρζςεισ τουσ (τοπικζσ ι δθμοτικζσ
κοινότθτεσ).
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ii.

Κριτιρια επιλογισ

Τα κριτιρια επιλογισ πράξεων ςφμφωνα με τα οποία βακμολογοφνται
ςτιριξθσ είναι:

οι αιτιςεισ

Κριτιρια επιλογισ

A/A

1

2

3

4

5

6

ΚΙΤΗΙΟ

Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι
ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ
προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με τθν
υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ )

Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ
Εξειδίκευςθ (RIS)

εαλιςτικότθτα - αξιοπιςτία κόςτουσ

εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ

Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ

Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ
πρόταςθσ

ΑΝΑΛΥΣΘ
Συςχζτιςθ με το ςφνολο των
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υποδράςθ
Συςχζτιςθ με το 70% των των
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υποδράςθ
Συςχζτιςθ με το 30% των των
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υποδράςθ
Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο
του 30% των ςτόχων που
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ
Ναι

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πχι

0

100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5
5 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10
10 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30
100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30
Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ
του ζργου
Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ
τα απαιτοφμενα για τθ
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ
πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα ωσ
προσ τα απαιτοφμενα για τθ
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ
πρόταςθσ και ελλείψεισ ωσ προσ
τα απαιτοφμενα για τθ
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά
Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων /
αδειϊν
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων /

ΒΑΥΤΗΤΑ %

100

70

10
30

0
100

8

100
60

10
30
0
50

12
50

100

12

50

0

100

12
60
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αδειϊν

7

Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ (ςφμφωνα με τθ
ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ)

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ
αρχζσ για απαραίτθτεσ
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ /
άδειεσ.
Ορεινι

30
50

Mειονεκτικι

20

Λοιπζσ περιοχζσ

0

8

Ρεριοχζσ που ζχουν υποςτεί φυςικζσ
καταςτροφζσ

Ναι

100

Πχι

0

9

Ειςαγωγι καινοτομίασ / ΤΡΕ ι πιλοτικϊν
καινοτόμων εφαρμογϊν

Ναι

100

Πχι
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με
τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο ι ίςο
του 5%
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με
τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ μικρότερο του 5%

0

10

Ρροςταςία περιβάλλοντοσ

Υλοποίθςθ ςε κατθγορίεσ και είδοσ
περιοχϊν ςε ςχζςθ και με τθ
ςπουδαιότθτά τουσ ι τθν κριςιμότθτα
αςκοφμενωνπιζςεων (περιοχζσ RAMSAR,
NATURA, προςτατευόμενεσ περιοχζσ,
υγροβιότοποι, κατθγορίεσ γεωργικισ
δραςτθριότθτασ όπωσ εντατικι γεωργία ι
λειμϊνεσ και άλλεσ περιοχζσ με υψθλζσ
πιζςεισ αςκοφμενεσ από τθ γεωργία)
11

6

4
8

100

8
0

100

10

Ναι
0
Πχι

40

ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ = ΒΑΥΤΘΤΑ Χ ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ
ΜΕΓΛΣΤΘ ΔΥΝΑΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ

100

ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ

40

ΕΛΑΧΙΣΟ ΠΟΟΣΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΤ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ
ΤΓΚΕΝΣΡΩΕΙ Ο ΕΝ ΔΤΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ

iii.

40 (% τησ μζγιςτησ βαθμολογίασ)

Διευκρινιςεισ επί των κριτθρίων επιλογισ

Η βακμολόγθςθ των προτάςεων γίνεται εφαρμόηοντασ τα κριτιρια επιλογισ πράξεων τθσ
υποδράςθσ 19.2.4.2: «Στιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ τοπικϊν βαςικϊν
υπθρεςιϊν για τον αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν υποδομϊν (παιδικοί
ςτακμοί, αγροτικά ιατρεία, ακλθτιςμόσ κλπ), ςφμφωνα με τα ακόλουκα:
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Κριτιριο 1: Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ
προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ)
Στθ ςκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ ελζγχεται ο αρικμόσ και το ποςοςτό τθσ ςυςχζτιςθσ με το
ςφνολο των ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ βάςθ του εγκεκριμζνου Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ. Η ςυςχζτιςθ κα υπολογίηεται με ποςοςτιαία αναλογία επί τθσ 100 και κα
βακμολογείται ανάλογα με το ποςοςτό. Το μεγαλφτερο ποςοςτό ςυςχζτιςθσ με τουσ
ςτόχουσ τθσ Τοπικισ Στρατθγικισ κα λαμβάνει και τθν υψθλότερθ βακμολογία.
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 ΤΠ»
του παρόντοσ Οδηγοφ.
Κριτιριο 2: Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ
Εξετάηεται θ ςυςχζτιςθ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ με τθν εκνικι ςτρατθγικι για τθν Ζξυπνθ
Εξειδίκευςθ 2014-2020 RIS 3 τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ και ειδικά με τουσ εξισ τομείσ
προτεραιότθτασ
ςε
περιφερειακό
επίπεδο
(περεταίρω
πλθροφορίεσ
ςτο
http://www.thessaly.gov.gr):
 Αγροδιατροφικό ςφμπλεγμα
 Δθμιουργικόσ τουριςμόσ
 Ρεριβάλλον Ενζργεια
 Αποκατάςταςθ & προθγμζνεσ υπθρεςίεσ υγείασ
 Μζταλλο & δομικά υλικά
Κριτιριο 3: εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του 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.
Κριτιριο 4: εαλιςτικότθτα 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.
Κριτιριο 5: Σαφινεια 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 6: Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ
Εξετάηονται δφο επιμζρουσ κριτιρια:
α) θ φπαρξθ τεχνικϊν μελετϊν
β) θ φπαρξθ εγκρίςεων/αδειϊν/απαλλακτικϊν εγγράφων και γνωμοδοτιςεων.
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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.
- 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 7: Χωροκζτθςθ τθσ Ρράξθσ (Σφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ
2003/361/ΕΚ)
Εξετάηεται, και βακμολογείται κατά περίπτωςθ, εάν θ πράξθ ανικει ςε Ορεινι, Μειονεκτικι
περιοχι ι λοιπζσ περιοχζσ ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ.
Κριτιριο 8: Ρεριοχζσ που ζχουν υποςτεί φυςικζσ καταςτροφζσ
Εξετάηεται αν θ παρζμβαςθ βρίςκεται ςε περιοχι που ζχει υποςτεί φυςικζσ καταςτροφζσ
ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο κατά το διάςτθμα 5ετίασ από τθν καταλθκτικι
θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ.
Κριτιριο 9: Ειςαγωγι καινοτομίασ / ΤΡΕ ι πιλοτικϊν καινοτόμων εφαρμογϊν
ΕΞΕΤΑΗΕΤΑΛ ΕΑΝ ΤΑ ΕΓΑ ΡΛΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΟΥΣ ΡΟΥ ΡΕΛΓΑΦΟΝΤΑΛ ΣΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΚΟ
ΟΛΣΜΟ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑΣ:
Η Καινοτομία ορίηεται ωσ «θ εφαρμοςμζνθ χριςθ τθσ γνϊςθσ με ςκοπό τθν παραγωγι
ι/και παροχι νζων ι ουςιαςτικά βελτιωμζνων προϊόντων, διαδικαςιϊν ι/και υπθρεςιϊν
που βρίςκουν άμεςθσ παραγωγικισ, χρθςτικισ ι/και εμπορικισ εφαρμογισ». Εναλλακτικά
μπορεί να οριςκεί ότι θ καινοτομία ςυνίςταται ςτθν παραγωγι, τθν αφομοίωςθ και τθν
εκμετάλλευςθ με επιτυχία των νζων επιτευγμάτων ι ιδεϊν ςτον οικονομικό και κοινωνικό
τομζα.
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Μια Καινοτόμα Δράςθ μπορεί να είναι ριηοςπαςτικι, ι ςταδιακι (ανάλογα με τισ αλλαγζσ
ςε υφιςτάμενεσ λειτουργίεσ μιασ επιχείρθςθσ) και μπορεί να αναφζρεται ςε ζνα νζο προϊόν
ι μια νζα υπθρεςία, ςτουσ τρόπουσ παραγωγισ τουσ ι ςτθν τεχνολογία που
χρθςιμοποιείται, όπωσ και ςτθν διοικθτικι δομι ενόσ οργανιςμοφ (εςωτερικά ι εξωτερικά
ςε ςχζςθ με τουσ πελάτεσ ι καταναλωτζσ).
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Ωσ τεχνολογικι καινοτομία ορίηεται:
α. Η ειςαγωγι ςτθν αγορά ενόσ νζου ι ςθμαντικά βελτιωμζνου ςε ςχζςθ με τα βαςικά του
χαρακτθριςτικά, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, το ενςωματωμζνο λογιςμικό ι άλλα μθ υλικά
ςυςτατικά, προςτικζμενεσ χριςεισ ι τθ φιλικότθτα προσ τον χριςτθ, προϊόντοσ (υλικοφ
αγακοφ ι υπθρεςίασ), ι,
β. Η ειςαγωγι ςτθν επιχείρθςθ μίασ νζασ ι ςθμαντικά βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ
παραγωγισ, μεκόδου παροχισ και διανομισ ι διαδικαςίασ υποςτιριξθσ για τα αγακά ι τισ
υπθρεςίεσ. Το αποτζλεςμα (τθσ διαδικαςίασ) κα πρζπει να είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον
όγκο τθσ παραγωγισ, τθν ποιότθτα των προϊόντων ι το κόςτοσ παραγωγισ και διανομισ.
Κακαρά οργανωτικζσ ι διοικθτικζσ μεταβολζσ δεν περιλαμβάνονται ςτθν τεχνολογικι
καινοτομία.
Επιπρόςκετα, θ τεχνολογικι καινοτομία πρζπει να βαςίηεται ςτα αποτελζςματα νζων
τεχνολογικϊν εξελίξεων, νζων ςυνδυαςμϊν υπαρχουςϊν τεχνολογιϊν ι ςτθ
χρθςιμοποίθςθ άλλου είδουσ γνϊςεων που αποκτικθκαν από τθν επιχείρθςθ. Οι
μεταβολζσ κακαρά αιςκθτικισ φφςεωσ δεν περιλαμβάνονται.
ΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Οργανωτικι μθ τεχνολογικι καινοτομία είναι θ εφαρμογι νζων μεκόδων ι μεταβολϊν των
μεκόδων, όςον αφορά τθ δομι ι τθ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ, που αποςκοποφν ςτθ
βελτίωςθ τθσ χριςθσ των γνϊςεων ςτθν επιχείρθςθ, τθσ ποιότθτασ των αγακϊν και των
υπθρεςιϊν ι τθσ αποτελεςματικότθτασ των ροϊν εργαςίασ.
Μθ τεχνολογικι καινοτομία εμπορίασ είναι θ εφαρμογι νζων ι βελτιωμζνων ςχεδίων ι
μεκόδων πϊλθςθσ που αποςκοποφν ςτθν αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ των αγακϊν και των
υπθρεςιϊν ι ςτθν είςοδο ςε νζεσ αγορζσ.
Α) Ραραδείγματα του τι μπορεί να αφορά θ τεχνολογικι καινοτομία
Ο κατάλογοσ είναι ενδεικτικόσ και δεν εξαντλεί όλεσ τισ περιπτϊςεισ.
1. Βιομθχανία / Ραραγωγι
Καινοτομία προϊόντοσ / διαδικαςίασ
 Νζεσ μζκοδοι ςτθν παραςκευι τελικϊν και άλλων προϊόντων / υπθρεςιϊν με νζεσ
πρϊτεσ φλεσ
 Χριςθ νζων φιλικϊν προσ το περιβάλλον υλικϊν
Ρροϊόντα βιοτεχνολογίασ
 Νζεσ ενεργειακζσ τεχνολογίεσ ςτον πρωτογενι τομζα
 Φάρμακα βιολογικισ βάςθσ
 Νζεσ διαγνωςτικζσ μζκοδοι ςτθν ιατρικι ι ςτθν παραγωγι
 Τεχνολογίεσ αιςκθτιρων
 Ρροϊόντα για τθν παροχι προςταςίασ του χριςτθ ι περιβάλλοντοσ
 Συςτιματα ολικισ διαχείριςθσ απορριμμάτων ι αποβλιτων
 Αξιοποίθςθ απορριμμάτων / αποβλιτων.
 Μείωςθ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ανά μονάδα προϊόντοσ / υπθρεςίασ
 Ενςωμάτωςθ «πράςινων» τεχνολογιϊν ςτθν παραγωγικι / παροχι υπθρεςιϊν
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Μζκοδοσ μζτρθςθσ και ελζγχου διαδικαςιϊν ι/και ποιότθτασ των προϊόντων με
αιςκθτιρεσ
Συςτιματα που μετροφν και ελζγχουν τα αποκζματα των προϊόντων
Ειςαγωγι μεκόδων που ςτθρίηονται ςε ψθφιακζσ τεχνολογίεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ
παραγωγισ (π.χ. αυτοματοποιθμζνθ γραμμι παραγωγισ)
Ειςαγωγι προγραμμάτων προςομοίωςθσ για τον ζλεγχο και τθ βελτιςτοποίθςθ των
τελικϊν ι και των ενδιάμεςων μεκόδων τθσ παραγωγισ και των προϊόντων

2. Εμπόριο - Χονδρικό Εμπόριο
Καινοτομία «προϊόντοσ» ι διαδικαςίασ
 Ειςαγωγι οικολογικϊν προϊόντων ςτθ ςειρά των αγακϊν
 Νζα είδθ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ
 Ειςαγωγι επιπρόςκετων υπθρεςιϊν: ςυνδυαςμζνεσ υπθρεςίεσ (π.χ. τεχνικζσ και
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, εξζταςθ και πιςτοποίθςθ υπθρεςιϊν)
 Ρϊλθςθ απευκείασ ςτον πελάτθ - Ηλεκτρονικι ανταλλαγι προϊόντων
 Μείωςθ ενεργειακοφ «αποτυπϊματοσ» παραγωγικϊν διαδικαςιϊν
 Μζκοδοι εντοπιςμοφ και ελζγχου των φορτίων
 Ψθφιακόσ χειριςμόσ προϊόντων
 Ειςαγωγι καναλιϊν άμεςθσ επανατροφοδότθςθσ μεταξφ πελάτθ-παραγωγοφ
 Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (π.χ. ςε οπτικοφσ δίςκουσ)
 Κζντρα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν για ςυντονιςμό όλων των απαιτιςεων των πελατϊν
3. Άλλεσ περιπτϊςεισ καινοτομίασ
 Ανάπτυξθ εφαρμογϊν λογιςμικοφ για καινοτόμεσ εφαρμογζσ (π.χ. αγροτικό τομζα)
 Ανάπτυξθ ευζλικτου και φιλικοφ προσ το χριςτθ λογιςμικοφ
 Υπθρεςίεσ βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ πρωτότυπου προϊόντοσ / διεργαςίασ /
παροχισ υπθρεςίασ.
 Ανάπτυξθ και παροχι υπθρεςιϊν εξομοίωςθσ και μοντελοποίθςθσ.
 Εξϋ αποςτάςεωσ ςυντιρθςθ λογιςμικοφ και παροχι ςυμβουλϊν
 Ραροχι νζων εφαρμογϊν και προγραμμάτων πολυμζςων
 Εφαρμογζσ εκπαίδευςθσ εξ αποςτάςεωσ
 Εφαρμογι κερμογραφικϊν και μεκόδων / τεχνικϊν μθ – καταςτροφικϊν ελζγχων
ςτθν αποτίμθςθ τεχνικϊν ςυςτθμάτων.
 Εφαρμογζσ τθλεματικισ και ψθφιακϊν ςυςτθμάτων μετάδοςθσ.
 Εφαρμογζσ τθλε-ιατρικισ
Β) Ραραδείγματα του τι μπορεί να είναι μθ τεχνολογικι καινοτομία
Είναι ςθμαντικό να γίνει διάκριςθ μεταξφ τθσ τεχνολογικισ καινοτομίασ προϊόντων και
διαδικαςιϊν και τθσ μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ (οργάνωςθσ και εμπορίασ). Για
παράδειγμα:
 Τα πιςτοποιθτικά ISO ι θ ειςαγωγι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου ποιότθτασ
είναι τεχνολογικι καινοτομία μόνο όταν ςυνδζονται άμεςα με τθν ειςαγωγι νζων ι
ςθμαντικά βελτιωμζνων διαδικαςιϊν.
 Η δθμιουργία μίασ απλισ ιςτοςελίδασ με πλθροφορίεσ, χωρίσ on-line νζεσ και
πρωτότυπεσ υπθρεςίεσ δεν αποτελεί καινοτομία. Αν υπάρχουν οι πρωτότυπεσ
υπθρεςίεσ τότε αποτελεί παράδειγμα μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ
 Οι οργανωτικζσ καινοτομίεσ κεωροφνται τεχνολογικζσ μόνο ςτθν περίπτωςθ που
βαςίηονται ςε νζεσ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ και επιφζρουν μετριςιμεσ αλλαγζσ
ςτθν απόδοςθ, για παράδειγμα αφξθςθ ςτθν παραγωγικότθτα ι ςτισ πωλιςεισ.
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Τι δεν είναι καινοτομία οποιαςδιποτε μορφισ
Ζνα ςθμαντικό κριτιριο για όλα τα είδθ καινοτομίασ είναι ότι πρζπει να περιζχουν μία
ςθμαντικι αλλαγι / διαφοροποίθςθ ςτα υπάρχοντα προϊόντα (αγακά ι υπθρεςίεσ), τισ
διαδικαςίεσ, τισ μεκόδουσ εμπορίασ ι τισ οργανωτικζσ δομζσ και πρακτικζσ τθσ επιχείρθςθσ.
Δεν είναι λοιπόν καινοτομία αλλαγζσ οι οποίεσ:
(1) ζχουν μικρι ςθμαςία ι εμβζλεια ι δεν επιφζρουν ικανό βακμό νεωτεριςμοφ ςτθν
επιχείρθςθ όπωσ:
 διακοπι χριςθσ μίασ διαδικαςίασ, μεκόδου εμπορίασ ι εμπορικισ εκμετάλλευςθσ
ενόσ προϊόντοσ,
 αλλαγζσ προερχόμενεσ αποκλειςτικά από μεταβολζσ των τιμϊν των παραγωγικϊν
ςυντελεςτϊν,
 απλι αντικατάςταςθ ι αναβάκμιςθ ενόσ προϊόντοσ ι διαδικαςίασ ι ςυςκευαςίασ
 παραγωγι επί παραγγελία
 εποχιακζσ και άλλεσ κυκλικζσ μεταβολζσ.
(2) επιφζρουν “άλλεσ δθμιουργικζσ βελτιϊςεισ”, όπου ο νεωτεριςμόσ δεν αφορά τθ χριςθ
ι τα αντικειμενικά χαρακτθριςτικά απόδοςθσ των προϊόντων, οφτε τον τρόπο παραγωγισ ι
και διανομισ τουσ, αλλά τθν αιςκθτικι ι άλλεσ υποκειμενικζσ ιδιότθτεσ, όπωσ αλλαγζσ που
εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό ςτθ μόδα ι γενικά αλλαγζσ αιςκθτικισ φφςεωσ.
Κριτιριο 10: Ρροςταςία Ρεριβάλλοντοσ
Στο ςυγκεκριμζνο κριτιριο ελζγχεται το ποςοςτό των δαπανϊν που είναι ςχετικζσ με τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ. 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 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 11: Υλοποίθςθ 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 κριτιριο αυτό εξετάηεται το αν θ παρζμβαςθ βρίςκεται ςε περιοχζσ ειδικοφ κακεςτϊτοσ
όπωσ περιοχζσ RAMSAR, NATURA, προςτατευόμενεσ περιοχζσ, υγροβιότοποι, κατθγορίεσ
γεωργικισ δραςτθριότθτασ όπωσ εντατικι γεωργία ι λειμϊνεσ και άλλεσ περιοχζσ με
υψθλζσ πιζςεισ αςκοφμενεσ από τθ γεωργία.
Σε κάκε περίπτωςθ θ ελάχιςτθ βακμολογία που οφείλει να ςυγκεντρϊςει ο υποψιφιοσ
επενδυτισ δεν μπορεί να είναι χαμθλότερθ από 40 μόρια, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτον
πίνακα κριτιριων επιλογισ πράξεων.
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5. ΥΡΟΔΑΣΘ 19.2.4.3 «Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε
υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ χϊρων εντόσ οικιςμϊν,
τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ
(ενδεικτικά: ςθμάνςεισ, δθμόςιοι κοινόχρθςτοι χϊροι, προβολι προϊκθςθ
περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ)»
i.

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ
Τεχνικά Δελτία Δράςεων ΕΓΤΑΑ

Τίτλοσ Δράςθσ

Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ

Κωδικόσ Δράςθσ

19.2.4
Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ,
ανάπλαςθσ χϊρων εντόσ οικιςμϊν, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ
μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ, κοινόχρθςτοι χϊροι, προβολι προϊκθςθ περιοχϊν,
ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.λπ.)

Τίτλοσ υποδράςθσ
Κωδικόσ υποδράςθσ
ΕΔΕΤ

19.2.4.3
ΕΓΤΑΑ
Άρκρο 20 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1305/2013 & άρκρα 53, 55 και 56 Καν. (ΕΕ)
Νομικι βάςθ*
651/2014
Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ
Η δράςθ αφορά ςτθ διαμόρφωςθ και αιςκθτικι αναβάκμιςθ κοινόχρθςτων χϊρων (διαμορφϊςεισ – πλακοςτρϊςεισ πλατειϊν κτλ) και
τθν δθμιουργία χϊρων αναψυχισ, με ςκοπό τθν προςζλκυςθ περιςςότερων επιςκεπτϊν, ϊςτε να εξαςφαλίηονται μεγαλφτερα οφζλθ για
τισ τοπικζσ επιχειριςεισ αλλά και τουσ κατοίκουσ. Πλεσ οι παρεμβάςεισ κα ακολουκοφν τθν φιλοςοφία τθσ ομοιομορφίασ με το φυςικό
περιβάλλοντα χϊρο και τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ περιοχισ.
Αναλυτικότερα ενιςχφονται οι εξισ παρεμβάςεισ :
•
Ανάπλαςθ, βελτίωςθ και εξωραϊςμόσ κοινόχρθςτων χϊρων (κυρίωσ των κεντρικϊν πλατειϊν)
•
Τοποκζτθςθ πινακίδων ςιμανςθσ και πλθροφόρθςθσ
•
Ρροβολι - προϊκθςθ περιοχϊν
•
Ροδθλατικζσ διαδρομζσ
•
Ρεριπατθτικζσ διαδρομζσ
•
Υποδομζσ αναψυχισ
•
Τουριςτικζσ πλθροφορίεσ
•
Τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ
Στο πλαίςιο τθσ υποδράςθσ, οποιαδιποτε πράξθ τουριςτικισ φφςεωσ κα πρζπει να ςτοχεφει αποκλειςτικά ςτθν εξυπθρζτθςθ των
επιςκεπτϊν ( π.χ. ςθμεία πλθροφόρθςθσ) και όχι ςτθν προβολι τθσ περιοχισ με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ (παρά μόνο
αιτιολογθμζνα ςε τοπικό επίπεδο ι τθν προβολι προϊόντων που ςυνδζονται και εξυπθρετοφν ιδιωτικά ςυμφζροντα
Η παρεχόμενθ ςτιριξθ ακολουκεί τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 με ζνταςθ ενίςχυςθσ που ορίηεται ςτο 100% των επιλζξιμων δαπανϊν όταν θ
πράξθ δεν επιφζρει κζρδοσ. Για επενδφςεισ που παράγουν κζρδοσ το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ δεν υπερβαίνει τθ διαφορά μεταξφ των
επιλζξιμων δαπανϊν και του κζρδουσ εκμετάλλευςθσ τθσ επζνδυςθσ. Το κζρδοσ εκμετάλλευςθσ αφαιρείται από τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ εκ
των προτζρων, βάςει εφλογων προβλζψεων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ γίνεται εξζταςθ ποςοφ ενίςχυςθσ (επιλζξιμων δαπανϊν) και κζρδουσ
εκμετάλλευςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 56 Καν. (ΕΕ) 651/2014.
Μζγιςτο φψοσ προχπολογιςμοφ ανά επζνδυςθ που ορίηεται το ποςό των 600.000,00€.Για πράξεισ που αφοροφν άυλεσ ενζργειεσ ο
ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό των 50.000 € για ζργα δθμόςιου χαρακτιρα.
Κεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
-

Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ

Ροςό (€)

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο υπομζτρου

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο Τοπικοφ Ρρογράμματοσ

Συνολικόσ
Ρροχπολογιςμόσ

285.000,00

5,61%

4,46%

Δθμόςια Δαπάνθ

285.000,00

7,63%

5,64%
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Ιδιωτικι Συμμετοχι

0,00

0,00%

0,00%

Ρεριοχι Εφαρμογισ
Ολόκλθρθ θ περιοχι εφαρμογισ του τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER τθσ Ρ.Ε. Τρικάλων
Εν δυνάμει δικαιοφχοι
Δικαιοφχοι είναι ΟΤΑ Α και Β βακμοφ.

ii.

Κριτιρια επιλογισ

Τα κριτιρια επιλογισ πράξεων ςφμφωνα με τα οποία βακμολογοφνται
ςτιριξθσ είναι:

οι αιτιςεισ

Κριτιρια επιλογισ

A/A

1

2

3

4

5

6

ΚΙΤΗΙΟ

Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι
ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ
προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται
με τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ )

Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ
Εξειδίκευςθ (RIS)

εαλιςτικότθτα - αξιοπιςτία κόςτουσ

εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ

Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ
πρόταςθσ

Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ
πρόταςθσ

ΑΝΑΛΥΣΘ
Συςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ
Συςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων που
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ
Συςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων που
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ
Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του 30%
των ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ
Ναι

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πχι
100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο
≤5
5 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10
10 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30
100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο
> 30
Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και
το μζγεκοσ του ζργου
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου

0

100
70

10
30
0
100

8

100
60

10
30
0
50

12
50

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ
και πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για
τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά

100

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά

50

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ και
ελλείψεισ ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά
Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ /
άδειεσ.

ΒΑΥΤΗΤΑ

12

0

100

12

60
30
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7

Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ (ςφμφωνα
με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ
2003/361/ΕΚ)

Ορεινι

50

Mειονεκτικι

20

Λοιπζσ περιοχζσ

0

8

Ρεριοχζσ που ζχουν υποςτεί φυςικζσ
καταςτροφζσ

Ναι

100

Πχι

0

9

Ειςαγωγι καινοτομίασ / ΤΡΕ ι
πιλοτικϊν καινοτόμων εφαρμογϊν

Ναι

100

Πχι
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο
ι ίςο του 5%
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ μικρότερο
του 5%

0

10

11

Ρροςταςία περιβάλλοντοσ

Υλοποίθςθ 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)

6

4
8

100

8
0

100

10

Ναι

0
Πχι

40

ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ = ΒΑΥΤΘΤΑ Χ ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ
ΜΕΓΛΣΤΘ ΔΥΝΑΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ

100

ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ

40

ΕΛΑΧΙΣΟ ΠΟΟΣΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΤ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ
ΤΓΚΕΝΣΡΩΕΙ Ο ΕΝ ΔΤΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ

iii.

40 (% τησ μζγιςτησ βαθμολογίασ)

Διευκρινιςεισ επί των κριτθρίων επιλογισ

Η βακμολόγθςθ των προτάςεων γίνεται εφαρμόηοντασ τα κριτιρια επιλογισ πράξεων τθσ
υποδράςθσ 19.2.4.3: «Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και
υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ χϊρων εντόσ οικιςμϊν, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και
τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (ενδεικτικά: ςθμάνςεισ, δθμόςιοι κοινόχρθςτοι
χϊροι, προβολι προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ)», ςφμφωνα με τα
ακόλουκα:
Κριτιριο 1: Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ
προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ)
Στθ ςκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ ελζγχεται ο αρικμόσ και το ποςοςτό τθσ ςυςχζτιςθσ με το
ςφνολο των ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ βάςθ του εγκεκριμζνου Τοπικοφ
40

Ρρογράμματοσ. Η ςυςχζτιςθ κα υπολογίηεται με ποςοςτιαία αναλογία επί τθσ 100 και κα
βακμολογείται ανάλογα με το ποςοςτό. Το μεγαλφτερο ποςοςτό ςυςχζτιςθσ με τουσ
ςτόχουσ τθσ Τοπικισ Στρατθγικισ κα λαμβάνει και τθν υψθλότερθ βακμολογία.
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.
Κριτιριο 2: Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ
Εξετάηεται θ ςυςχζτιςθ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ με τθν εκνικι ςτρατθγικι για τθν Ζξυπνθ
Εξειδίκευςθ 2014-2020 RIS 3 τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ και ειδικά με τουσ εξισ τομείσ
προτεραιότθτασ
ςε
περιφερειακό
επίπεδο
(περεταίρω
πλθροφορίεσ
ςτο
http://www.thessaly.gov.gr):
 Αγροδιατροφικό ςφμπλεγμα
 Δθμιουργικόσ τουριςμόσ
 Ρεριβάλλον Ενζργεια
 Αποκατάςταςθ & προθγμζνεσ υπθρεςίεσ υγείασ
 Μζταλλο & δομικά υλικά
Κριτιριο 3: εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του 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.
Κριτιριο 4: εαλιςτικότθτα 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.
Κριτιριο 5: Σαφινεια 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 6: 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:
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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.
- 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 7: Χωροκζτθςθ τθσ Ρράξθσ (Σφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ
2003/361/ΕΚ)
Εξετάηεται, και βακμολογείται κατά περίπτωςθ, εάν θ πράξθ ανικει ςε Ορεινι, Μειονεκτικι
περιοχι ι λοιπζσ περιοχζσ ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ.
Κριτιριο 8: Ρεριοχζσ που ζχουν υποςτεί φυςικζσ καταςτροφζσ
Εξετάηεται αν θ παρζμβαςθ βρίςκεται ςε περιοχι που ζχει υποςτεί φυςικζσ καταςτροφζσ
ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο κατά το διάςτθμα 5ετίασ από τθν καταλθκτικι
θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ.
Κριτιριο 9: Ειςαγωγι καινοτομίασ / ΤΡΕ ι πιλοτικϊν καινοτόμων εφαρμογϊν
ΕΞΕΤΑΗΕΤΑΛ ΕΑΝ ΤΑ ΕΓΑ ΡΛΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΟΥΣ ΡΟΥ ΡΕΛΓΑΦΟΝΤΑΛ ΣΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΚΟ
ΟΛΣΜΟ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑΣ:
Η Καινοτομία ορίηεται ωσ «θ εφαρμοςμζνθ χριςθ τθσ γνϊςθσ με ςκοπό τθν παραγωγι
ι/και παροχι νζων ι ουςιαςτικά βελτιωμζνων προϊόντων, διαδικαςιϊν ι/και υπθρεςιϊν
που βρίςκουν άμεςθσ παραγωγικισ, χρθςτικισ ι/και εμπορικισ εφαρμογισ». Εναλλακτικά
μπορεί να οριςκεί ότι θ καινοτομία ςυνίςταται ςτθν παραγωγι, τθν αφομοίωςθ και τθν
εκμετάλλευςθ με επιτυχία των νζων επιτευγμάτων ι ιδεϊν ςτον οικονομικό και κοινωνικό
τομζα.
Μια Καινοτόμα Δράςθ μπορεί να είναι ριηοςπαςτικι, ι ςταδιακι (ανάλογα με τισ αλλαγζσ
ςε υφιςτάμενεσ λειτουργίεσ μιασ επιχείρθςθσ) και μπορεί να αναφζρεται ςε ζνα νζο προϊόν
ι μια νζα υπθρεςία, ςτουσ τρόπουσ παραγωγισ τουσ ι ςτθν τεχνολογία που
χρθςιμοποιείται, όπωσ και ςτθν διοικθτικι δομι ενόσ οργανιςμοφ (εςωτερικά ι εξωτερικά
ςε ςχζςθ με τουσ πελάτεσ ι καταναλωτζσ).
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Ωσ τεχνολογικι καινοτομία ορίηεται:
α. Η ειςαγωγι ςτθν αγορά ενόσ νζου ι ςθμαντικά βελτιωμζνου ςε ςχζςθ με τα βαςικά του
χαρακτθριςτικά, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, το ενςωματωμζνο λογιςμικό ι άλλα μθ υλικά
ςυςτατικά, προςτικζμενεσ χριςεισ ι τθ φιλικότθτα προσ τον χριςτθ, προϊόντοσ (υλικοφ
αγακοφ ι υπθρεςίασ), ι,
β. Η ειςαγωγι ςτθν επιχείρθςθ μίασ νζασ ι ςθμαντικά βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ
παραγωγισ, μεκόδου παροχισ και διανομισ ι διαδικαςίασ υποςτιριξθσ για τα αγακά ι τισ
υπθρεςίεσ. Το αποτζλεςμα (τθσ διαδικαςίασ) κα πρζπει να είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον
όγκο τθσ παραγωγισ, τθν ποιότθτα των προϊόντων ι το κόςτοσ παραγωγισ και διανομισ.
Κακαρά οργανωτικζσ ι διοικθτικζσ μεταβολζσ δεν περιλαμβάνονται ςτθν τεχνολογικι
καινοτομία.
Επιπρόςκετα, θ τεχνολογικι καινοτομία πρζπει να βαςίηεται ςτα αποτελζςματα νζων
τεχνολογικϊν εξελίξεων, νζων ςυνδυαςμϊν υπαρχουςϊν τεχνολογιϊν ι ςτθ
χρθςιμοποίθςθ άλλου είδουσ γνϊςεων που αποκτικθκαν από τθν επιχείρθςθ. Οι
μεταβολζσ κακαρά αιςκθτικισ φφςεωσ δεν περιλαμβάνονται.
ΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Οργανωτικι μθ τεχνολογικι καινοτομία είναι θ εφαρμογι νζων μεκόδων ι μεταβολϊν των
μεκόδων, όςον αφορά τθ δομι ι τθ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ, που αποςκοποφν ςτθ
βελτίωςθ τθσ χριςθσ των γνϊςεων ςτθν επιχείρθςθ, τθσ ποιότθτασ των αγακϊν και των
υπθρεςιϊν ι τθσ αποτελεςματικότθτασ των ροϊν εργαςίασ.
Μθ τεχνολογικι καινοτομία εμπορίασ είναι θ εφαρμογι νζων ι βελτιωμζνων ςχεδίων ι
μεκόδων πϊλθςθσ που αποςκοποφν ςτθν αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ των αγακϊν και των
υπθρεςιϊν ι ςτθν είςοδο ςε νζεσ αγορζσ.
Α) Ραραδείγματα του τι μπορεί να αφορά θ τεχνολογικι καινοτομία
Ο κατάλογοσ είναι ενδεικτικόσ και δεν εξαντλεί όλεσ τισ περιπτϊςεισ.
1. Βιομθχανία / Ραραγωγι
Καινοτομία προϊόντοσ / διαδικαςίασ
 Νζεσ μζκοδοι ςτθν παραςκευι τελικϊν και άλλων προϊόντων / υπθρεςιϊν με νζεσ
πρϊτεσ φλεσ
 Χριςθ νζων φιλικϊν προσ το περιβάλλον υλικϊν
Ρροϊόντα βιοτεχνολογίασ
 Νζεσ ενεργειακζσ τεχνολογίεσ ςτον πρωτογενι τομζα
 Φάρμακα βιολογικισ βάςθσ
 Νζεσ διαγνωςτικζσ μζκοδοι ςτθν ιατρικι ι ςτθν παραγωγι
 Τεχνολογίεσ αιςκθτιρων
 Ρροϊόντα για τθν παροχι προςταςίασ του χριςτθ ι περιβάλλοντοσ
 Συςτιματα ολικισ διαχείριςθσ απορριμμάτων ι αποβλιτων
 Αξιοποίθςθ απορριμμάτων / αποβλιτων.
 Μείωςθ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ανά μονάδα προϊόντοσ / υπθρεςίασ
 Ενςωμάτωςθ «πράςινων» τεχνολογιϊν ςτθν παραγωγικι / παροχι υπθρεςιϊν
 Μζκοδοσ μζτρθςθσ και ελζγχου διαδικαςιϊν ι/και ποιότθτασ των προϊόντων με
αιςκθτιρεσ
 Συςτιματα που μετροφν και ελζγχουν τα αποκζματα των προϊόντων
 Ειςαγωγι μεκόδων που ςτθρίηονται ςε ψθφιακζσ τεχνολογίεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ
παραγωγισ (π.χ. αυτοματοποιθμζνθ γραμμι παραγωγισ)
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Ειςαγωγι προγραμμάτων προςομοίωςθσ για τον ζλεγχο και τθ βελτιςτοποίθςθ των
τελικϊν ι και των ενδιάμεςων μεκόδων τθσ παραγωγισ και των προϊόντων

2. Εμπόριο - Χονδρικό Εμπόριο
Καινοτομία «προϊόντοσ» ι διαδικαςίασ
 Ειςαγωγι οικολογικϊν προϊόντων ςτθ ςειρά των αγακϊν
 Νζα είδθ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ
 Ειςαγωγι επιπρόςκετων υπθρεςιϊν: ςυνδυαςμζνεσ υπθρεςίεσ (π.χ. τεχνικζσ και
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, εξζταςθ και πιςτοποίθςθ υπθρεςιϊν)
 Ρϊλθςθ απευκείασ ςτον πελάτθ - Ηλεκτρονικι ανταλλαγι προϊόντων
 Μείωςθ ενεργειακοφ «αποτυπϊματοσ» παραγωγικϊν διαδικαςιϊν
 Μζκοδοι εντοπιςμοφ και ελζγχου των φορτίων
 Ψθφιακόσ χειριςμόσ προϊόντων
 Ειςαγωγι καναλιϊν άμεςθσ επανατροφοδότθςθσ μεταξφ πελάτθ-παραγωγοφ
 Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (π.χ. ςε οπτικοφσ δίςκουσ)
 Κζντρα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν για ςυντονιςμό όλων των απαιτιςεων των πελατϊν
3. Άλλεσ περιπτϊςεισ καινοτομίασ
 Ανάπτυξθ εφαρμογϊν λογιςμικοφ για καινοτόμεσ εφαρμογζσ (π.χ. αγροτικό τομζα)
 Ανάπτυξθ ευζλικτου και φιλικοφ προσ το χριςτθ λογιςμικοφ
 Υπθρεςίεσ βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ πρωτότυπου προϊόντοσ / διεργαςίασ /
παροχισ υπθρεςίασ.
 Ανάπτυξθ και παροχι υπθρεςιϊν εξομοίωςθσ και μοντελοποίθςθσ.
 Εξϋ αποςτάςεωσ ςυντιρθςθ λογιςμικοφ και παροχι ςυμβουλϊν
 Ραροχι νζων εφαρμογϊν και προγραμμάτων πολυμζςων
 Εφαρμογζσ εκπαίδευςθσ εξ αποςτάςεωσ
 Εφαρμογι κερμογραφικϊν και μεκόδων / τεχνικϊν μθ – καταςτροφικϊν ελζγχων
ςτθν αποτίμθςθ τεχνικϊν ςυςτθμάτων.
 Εφαρμογζσ τθλεματικισ και ψθφιακϊν ςυςτθμάτων μετάδοςθσ.
 Εφαρμογζσ τθλε-ιατρικισ
Β) Ραραδείγματα του τι μπορεί να είναι μθ τεχνολογικι καινοτομία
Είναι ςθμαντικό να γίνει διάκριςθ μεταξφ τθσ τεχνολογικισ καινοτομίασ προϊόντων και
διαδικαςιϊν και τθσ μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ (οργάνωςθσ και εμπορίασ). Για
παράδειγμα:
 Τα πιςτοποιθτικά ISO ι θ ειςαγωγι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου ποιότθτασ
είναι τεχνολογικι καινοτομία μόνο όταν ςυνδζονται άμεςα με τθν ειςαγωγι νζων ι
ςθμαντικά βελτιωμζνων διαδικαςιϊν.
 Η δθμιουργία μίασ απλισ ιςτοςελίδασ με πλθροφορίεσ, χωρίσ on-line νζεσ και
πρωτότυπεσ υπθρεςίεσ δεν αποτελεί καινοτομία. Αν υπάρχουν οι πρωτότυπεσ
υπθρεςίεσ τότε αποτελεί παράδειγμα μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ
 Οι οργανωτικζσ καινοτομίεσ κεωροφνται τεχνολογικζσ μόνο ςτθν περίπτωςθ που
βαςίηονται ςε νζεσ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ και επιφζρουν μετριςιμεσ αλλαγζσ
ςτθν απόδοςθ, για παράδειγμα αφξθςθ ςτθν παραγωγικότθτα ι ςτισ πωλιςεισ.
Τι δεν είναι καινοτομία οποιαςδιποτε μορφισ
Ζνα ςθμαντικό κριτιριο για όλα τα είδθ καινοτομίασ είναι ότι πρζπει να περιζχουν μία
ςθμαντικι αλλαγι / διαφοροποίθςθ ςτα υπάρχοντα προϊόντα (αγακά ι υπθρεςίεσ), τισ
διαδικαςίεσ, τισ μεκόδουσ εμπορίασ ι τισ οργανωτικζσ δομζσ και πρακτικζσ τθσ επιχείρθςθσ.
Δεν είναι λοιπόν καινοτομία αλλαγζσ οι οποίεσ:
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(1) ζχουν μικρι ςθμαςία ι εμβζλεια ι δεν επιφζρουν ικανό βακμό νεωτεριςμοφ ςτθν
επιχείρθςθ όπωσ:
 διακοπι χριςθσ μίασ διαδικαςίασ, μεκόδου εμπορίασ ι εμπορικισ εκμετάλλευςθσ
ενόσ προϊόντοσ,
 αλλαγζσ προερχόμενεσ αποκλειςτικά από μεταβολζσ των τιμϊν των παραγωγικϊν
ςυντελεςτϊν,
 απλι αντικατάςταςθ ι αναβάκμιςθ ενόσ προϊόντοσ ι διαδικαςίασ ι ςυςκευαςίασ
 παραγωγι επί παραγγελία
 εποχιακζσ και άλλεσ κυκλικζσ μεταβολζσ.
(2) επιφζρουν “άλλεσ δθμιουργικζσ βελτιϊςεισ”, όπου ο νεωτεριςμόσ δεν αφορά τθ χριςθ
ι τα αντικειμενικά χαρακτθριςτικά απόδοςθσ των προϊόντων, οφτε τον τρόπο παραγωγισ ι
και διανομισ τουσ, αλλά τθν αιςκθτικι ι άλλεσ υποκειμενικζσ ιδιότθτεσ, όπωσ αλλαγζσ που
εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό ςτθ μόδα ι γενικά αλλαγζσ αιςκθτικισ φφςεωσ.
Κριτιριο 10: Ρροςταςία Ρεριβάλλοντοσ
Στο ςυγκεκριμζνο κριτιριο ελζγχεται το ποςοςτό των δαπανϊν που είναι ςχετικζσ με τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ. 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 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 11: Υλοποίθςθ 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 κριτιριο αυτό εξετάηεται το αν θ παρζμβαςθ βρίςκεται ςε περιοχζσ ειδικοφ κακεςτϊτοσ
όπωσ περιοχζσ RAMSAR, NATURA, προςτατευόμενεσ περιοχζσ, υγροβιότοποι, κατθγορίεσ
γεωργικισ δραςτθριότθτασ όπωσ εντατικι γεωργία ι λειμϊνεσ και άλλεσ περιοχζσ με
υψθλζσ πιζςεισ αςκοφμενεσ από τθ γεωργία.
Σε κάκε περίπτωςθ θ ελάχιςτθ βακμολογία που οφείλει να ςυγκεντρϊςει ο υποψιφιοσ
επενδυτισ δεν μπορεί να είναι χαμθλότερθ από 40 μόρια, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτον
πίνακα κριτιριων επιλογισ πράξεων.
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6. ΥΡΟΔΑΣΘΣ 19.2.4.4 «Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων»
i.

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ
Τεχνικά Δελτία Δράςεων ΕΓΤΑΑ

Τίτλοσ Δράςθσ

Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ

Κωδικόσ Δράςθσ

19.2.4

Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων

Τίτλοσ υποδράςθσ
Κωδικόσ υποδράςθσ
ΕΔΕΤ
Νομικι βάςθ*

19.2.4.4
ΕΓΤΑΑ
Άρκρο 20 Καν . (ΕΕ) 1305/2013, Άρκρο 53 Καν. (ΕΕ) 651/2014
Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ
Στθν παροφςα υποδράςθ ενιςχφονται πράξεισ αναβίωςθσ τθσ τοπικισ πολιτιςτικισ παράδοςισ τθσ υπαίκρου που αφοροφν ςτθν
αγροδιατροφικι και γαςτρονομικι ταυτότθτα τθσ περιοχισ από φορείσ. Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ ενιςχφονται:

Ραραδοςιακά πανθγφρια τθσ αγροτικισ υπαίκρου

Ρολιτιςτικζσ Εκδθλϊςεισ

Φεςτιβάλ

Εκκζςεισ

Ρολιτιςτικζσ ςυναντιςεισ

Ραρουςιάςεισ πολιτιςτικοφ αποκζματοσ
Οι προτεινόμενεσ εκδθλϊςεισ κα πρζπει να ζχουν ςτόχο τθ διατιρθςθ πολιτιςτικϊν/ ιςτορικϊν / περιβαλλοντικϊν κλπ. ςτοιχείων τθσ
περιοχισ ι τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων και όχι τθν προςζκλυςθ τουριςτϊν ι τθν άμεςθ ι ζμμεςθ προβολι ιδιωτικϊν
ςυμφερόντων.
Η παρεχόμενθ ςτιριξθ ακολουκεί τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 με ζνταςθ ενίςχυςθσ που ορίηεται ςτο 100% των επιλζξιμων δαπανϊν όταν θ
πράξθ δεν επιφζρει κζρδοσ. Για επενδφςεισ που παράγουν κζρδοσ το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ δεν υπερβαίνει τθ διαφορά μεταξφ των
επιλζξιμων δαπανϊν και του κζρδουσ εκμετάλλευςθσ τθσ επζνδυςθσ. Το κζρδοσ εκμετάλλευςθσ αφαιρείται από τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ εκ
των προτζρων, βάςει εφλογων προβλζψεων. Εναλλακτικά, ςτισ περιπτϊςεισ εφαρμογισ των άρκρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το
μζγιςτο ποςοςτό ενίςχυςθσ δφναται να κακοριςτεί ςτο 80% των επιλζξιμων δαπανϊν χωρίσ τθ διεξαγωγι χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ.
Μζγιςτο φψοσ προχπολογιςμοφ ανά επζνδυςθ που ορίηεται το ποςό των 600.000,00€. Για πράξεισ που αφοροφν άυλεσ ενζργειεσ ο
ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό των 50.000,00 € για ζργα δθμόςιου χαρακτιρα.
Κεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται

-

Διατιρθςθ – βελτίωςθ των πολιτιςμικϊν ςτοιχείων τθσ περιοχισ
Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ροςό (€)

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο υπο-μζτρου

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο Τοπικοφ Ρρογράμματοσ

Συνολικόσ
Ρροχπολογιςμόσ

87.500,00

1,72%

1,37%

Δθμόςια Δαπάνθ

70.000,00

1,87%

1,39%

Ιδιωτικι Συμμετοχι

17.500,00

1,30%

1,30%

Ρεριοχι Εφαρμογισ
Ολόκλθρθ θ περιοχι εφαρμογισ του τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER τθσ Ρ.Ε. Τρικάλων
Εν δυνάμει δικαιοφχοι
Δικαιοφχοι είναι πολιτιςτικοί - λαογραφικοί ςφλλογοι και οργανιςμοί, είτε επιχειριςεισ που προάγουν τθν τοπικι πολιτιςτικι ταυτότθτα
τθσ περιοχισ, ΟΤΑ, επιμελθτιρια, ΜΚΟ, με ζμφαςθ ςε εκδθλϊςεισ που ςυνδυάηουν τθν ανάδειξθ τθσ γαςτρονομίασ.

ii.

Κριτιρια επιλογισ
Κριτιρια επιλογισ
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A/A

1

2

3

4

5

6

ΚΙΤΗΙΟ

Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι
ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ
προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με τθν
υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ )

εαλιςτικότθτα - αξιοπιςτία κόςτουσ

εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ

ΑΝΑΛΥΣΘ
Συςχζτιςθ με το ςφνολο των
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υποδράςθ
Συςχζτιςθ με το 70% των των
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υποδράςθ
Συςχζτιςθ με το 30% των των
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υποδράςθ
Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο
του 30% των ςτόχων που αφοροφν
ςτθν υπο-δράςθ
100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5
5 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10
10 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30
100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30
Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ
του ζργου
Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ
τα απαιτοφμενα για τθ
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά

Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ
αλλά πλθρότθτα ωσ προσ τα
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά

Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ
πρόταςθσ

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ
και ελλείψεισ ωσ προσ τα
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων /
αδειϊν
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων /
αδειϊν
Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ
αρχζσ για απαραίτθτεσ
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ.
Ζχει ςυςτακεί ο φορζασ
υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) ι
δεν απαιτείται ςφςταςθ φορζα

Σφςταςθ Φορζα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΥΤΗΤΑ

100

70

10
30

0
100
60

10
30
0
50

10
50

100

10

50

0

100

10

60

30

6

100
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7

Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ (ςφμφωνα με τθ
ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ)

8

Ειςαγωγι καινοτομίασ / ΤΡΕ ι πιλοτικϊν
καινοτόμων εφαρμογϊν

9

Φφςθ/Αντικείμενο εκδιλωςθσ που
ςυνδζεται με ιςτορία και τοπικά δρϊμενα

10

Επαναλθψιμότθτα εκδιλωςθσ ςτο πλαίςιο
του παρόντοσ ςχεδίου χρθματοδότθςθσ

11

Ρροςταςία περιβάλλοντοσ

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που
απαιτείται
Ορεινι

50

Mειονεκτικι

20

Λοιπζσ περιοχζσ

0

Ναι

100

Πχι

0

Ρολιτιςτικό γεγονόσ

40

Ιςτορικό γεγονόσ

40

Ακλθτικό γεγονόσ

20

Διοργάνωςθ για 4 και άνω ζτθ

100

Διοργάνωςθ για 2 ι 3 ζτθ

50

Διοργάνωςθ για 1 ζτοσ
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ
μεγαλφτερο ι ίςο του 5%
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ
μικρότερο του 5%

0

ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ

0

6
6

14

12

100

6
0

40

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ = ΒΑΥΤΘΤΑ Χ ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ
ΜΕΓΛΣΤΘ ΔΥΝΑΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ
ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ
ΕΛΑΧΙΣΟ ΠΟΟΣΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΤ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ
ΤΓΚΕΝΣΡΩΕΙ Ο ΕΝ ΔΤΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ

iii.

100
40
40 (% τησ μζγιςτησ βαθμολογίασ)

Διευκρινιςεισ επί των κριτθρίων επιλογισ

Κριτιριο 1: Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ
προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ)
Στθ ςκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ ελζγχεται ο αρικμόσ και το ποςοςτό τθσ ςυςχζτιςθσ με το
ςφνολο των ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ βάςθ του εγκεκριμζνου Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ. Η ςυςχζτιςθ κα υπολογίηεται με ποςοςτιαία αναλογία επί τθσ 100 και κα
βακμολογείται ανάλογα με το ποςοςτό. Το μεγαλφτερο ποςοςτό ςυςχζτιςθσ με τουσ
ςτόχουσ τθσ Τοπικισ Στρατθγικισ κα λαμβάνει και τθν υψθλότερθ βακμολογία.
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.
Κριτιριο 2: εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ
Εξετάηεται:
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 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.
Κριτιριο 3: εαλιςτικότθτα 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.
Κριτιριο 4: Σαφινεια 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 5: 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.
- 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.
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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 6: Σφςταςθ Φορζα
Εξετάηεται εάν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ (εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) που κα είναι
αρμόδιοσ για τθν εκτζλεςθ/υλοποίθςθ τθσ πράξθσ.
Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που απαιτείται, ο υποψιφιοσ λαμβάνει τθ
χαμθλότερθ βακμολογία.
Κριτιριο 7: Χωροκζτθςθ τθσ Ρράξθσ (Σφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ
2003/361/ΕΚ)
Εξετάηεται, και βακμολογείται κατά περίπτωςθ, εάν θ πράξθ ανικει ςε Ορεινι, Μειονεκτικι
περιοχι ι λοιπζσ περιοχζσ ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ.
Κριτιριο 8: Ειςαγωγι καινοτομίασ / ΤΡΕ ι πιλοτικϊν καινοτόμων εφαρμογϊν
ΕΞΕΤΑΗΕΤΑΛ ΕΑΝ ΤΑ ΕΓΑ ΡΛΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΟΥΣ ΡΟΥ ΡΕΛΓΑΦΟΝΤΑΛ ΣΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΚΟ
ΟΛΣΜΟ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑΣ:
Η Καινοτομία ορίηεται ωσ «θ εφαρμοςμζνθ χριςθ τθσ γνϊςθσ με ςκοπό τθν παραγωγι
ι/και παροχι νζων ι ουςιαςτικά βελτιωμζνων προϊόντων, διαδικαςιϊν ι/και υπθρεςιϊν
που βρίςκουν άμεςθσ παραγωγικισ, χρθςτικισ ι/και εμπορικισ εφαρμογισ». Εναλλακτικά
μπορεί να οριςκεί ότι θ καινοτομία ςυνίςταται ςτθν παραγωγι, τθν αφομοίωςθ και τθν
εκμετάλλευςθ με επιτυχία των νζων επιτευγμάτων ι ιδεϊν ςτον οικονομικό και κοινωνικό
τομζα.
Μια Καινοτόμα Δράςθ μπορεί να είναι ριηοςπαςτικι, ι ςταδιακι (ανάλογα με τισ αλλαγζσ
ςε υφιςτάμενεσ λειτουργίεσ μιασ επιχείρθςθσ) και μπορεί να αναφζρεται ςε ζνα νζο προϊόν
ι μια νζα υπθρεςία, ςτουσ τρόπουσ παραγωγισ τουσ ι ςτθν τεχνολογία που
χρθςιμοποιείται, όπωσ και ςτθν διοικθτικι δομι ενόσ οργανιςμοφ (εςωτερικά ι εξωτερικά
ςε ςχζςθ με τουσ πελάτεσ ι καταναλωτζσ).
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Ωσ τεχνολογικι καινοτομία ορίηεται:
α. Η ειςαγωγι ςτθν αγορά ενόσ νζου ι ςθμαντικά βελτιωμζνου ςε ςχζςθ με τα βαςικά του
χαρακτθριςτικά, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, το ενςωματωμζνο λογιςμικό ι άλλα μθ υλικά
ςυςτατικά, προςτικζμενεσ χριςεισ ι τθ φιλικότθτα προσ τον χριςτθ, προϊόντοσ (υλικοφ
αγακοφ ι υπθρεςίασ), ι,
β. Η ειςαγωγι ςτθν επιχείρθςθ μίασ νζασ ι ςθμαντικά βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ
παραγωγισ, μεκόδου παροχισ και διανομισ ι διαδικαςίασ υποςτιριξθσ για τα αγακά ι τισ
υπθρεςίεσ. Το αποτζλεςμα (τθσ διαδικαςίασ) κα πρζπει να είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον
όγκο τθσ παραγωγισ, τθν ποιότθτα των προϊόντων ι το κόςτοσ παραγωγισ και διανομισ.
Κακαρά οργανωτικζσ ι διοικθτικζσ μεταβολζσ δεν περιλαμβάνονται ςτθν τεχνολογικι
καινοτομία.
Επιπρόςκετα, θ τεχνολογικι καινοτομία πρζπει να βαςίηεται ςτα αποτελζςματα νζων
τεχνολογικϊν εξελίξεων, νζων ςυνδυαςμϊν υπαρχουςϊν τεχνολογιϊν ι ςτθ
χρθςιμοποίθςθ άλλου είδουσ γνϊςεων που αποκτικθκαν από τθν επιχείρθςθ. Οι
μεταβολζσ κακαρά αιςκθτικισ φφςεωσ δεν περιλαμβάνονται.
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ΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Οργανωτικι μθ τεχνολογικι καινοτομία είναι θ εφαρμογι νζων μεκόδων ι μεταβολϊν των
μεκόδων, όςον αφορά τθ δομι ι τθ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ, που αποςκοποφν ςτθ
βελτίωςθ τθσ χριςθσ των γνϊςεων ςτθν επιχείρθςθ, τθσ ποιότθτασ των αγακϊν και των
υπθρεςιϊν ι τθσ αποτελεςματικότθτασ των ροϊν εργαςίασ.
Μθ τεχνολογικι καινοτομία εμπορίασ είναι θ εφαρμογι νζων ι βελτιωμζνων ςχεδίων ι
μεκόδων πϊλθςθσ που αποςκοποφν ςτθν αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ των αγακϊν και των
υπθρεςιϊν ι ςτθν είςοδο ςε νζεσ αγορζσ.
Α) Ραραδείγματα του τι μπορεί να αφορά θ τεχνολογικι καινοτομία
Ο κατάλογοσ είναι ενδεικτικόσ και δεν εξαντλεί όλεσ τισ περιπτϊςεισ.
1. Βιομθχανία / Ραραγωγι
Καινοτομία προϊόντοσ / διαδικαςίασ
 Νζεσ μζκοδοι ςτθν παραςκευι τελικϊν και άλλων προϊόντων / υπθρεςιϊν με νζεσ
πρϊτεσ φλεσ
 Χριςθ νζων φιλικϊν προσ το περιβάλλον υλικϊν
Ρροϊόντα βιοτεχνολογίασ
 Νζεσ ενεργειακζσ τεχνολογίεσ ςτον πρωτογενι τομζα
 Φάρμακα βιολογικισ βάςθσ
 Νζεσ διαγνωςτικζσ μζκοδοι ςτθν ιατρικι ι ςτθν παραγωγι
 Τεχνολογίεσ αιςκθτιρων
 Ρροϊόντα για τθν παροχι προςταςίασ του χριςτθ ι περιβάλλοντοσ
 Συςτιματα ολικισ διαχείριςθσ απορριμμάτων ι αποβλιτων
 Αξιοποίθςθ απορριμμάτων / αποβλιτων.
 Μείωςθ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ανά μονάδα προϊόντοσ / υπθρεςίασ
 Ενςωμάτωςθ «πράςινων» τεχνολογιϊν ςτθν παραγωγικι / παροχι υπθρεςιϊν
 Μζκοδοσ μζτρθςθσ και ελζγχου διαδικαςιϊν ι/και ποιότθτασ των προϊόντων με
αιςκθτιρεσ
 Συςτιματα που μετροφν και ελζγχουν τα αποκζματα των προϊόντων
 Ειςαγωγι μεκόδων που ςτθρίηονται ςε ψθφιακζσ τεχνολογίεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ
παραγωγισ (π.χ. αυτοματοποιθμζνθ γραμμι παραγωγισ)
 Ειςαγωγι προγραμμάτων προςομοίωςθσ για τον ζλεγχο και τθ βελτιςτοποίθςθ των
τελικϊν ι και των ενδιάμεςων μεκόδων τθσ παραγωγισ και των προϊόντων
2. Εμπόριο - Χονδρικό Εμπόριο
Καινοτομία «προϊόντοσ» ι διαδικαςίασ








Ειςαγωγι οικολογικϊν προϊόντων ςτθ ςειρά των αγακϊν
Νζα είδθ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ
Ειςαγωγι επιπρόςκετων υπθρεςιϊν: ςυνδυαςμζνεσ υπθρεςίεσ (π.χ. τεχνικζσ και
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, εξζταςθ και πιςτοποίθςθ υπθρεςιϊν)
Ρϊλθςθ απευκείασ ςτον πελάτθ - Ηλεκτρονικι ανταλλαγι προϊόντων
Μείωςθ ενεργειακοφ «αποτυπϊματοσ» παραγωγικϊν διαδικαςιϊν
Μζκοδοι εντοπιςμοφ και ελζγχου των φορτίων
Ψθφιακόσ χειριςμόσ προϊόντων
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Ειςαγωγι καναλιϊν άμεςθσ επανατροφοδότθςθσ μεταξφ πελάτθ-παραγωγοφ
Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (π.χ. ςε οπτικοφσ δίςκουσ)
Κζντρα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν για ςυντονιςμό όλων των απαιτιςεων των πελατϊν

3. Άλλεσ περιπτϊςεισ καινοτομίασ











Ανάπτυξθ εφαρμογϊν λογιςμικοφ για καινοτόμεσ εφαρμογζσ (π.χ. αγροτικό τομζα)
Ανάπτυξθ ευζλικτου και φιλικοφ προσ το χριςτθ λογιςμικοφ
Υπθρεςίεσ βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ πρωτότυπου προϊόντοσ / διεργαςίασ /
παροχισ υπθρεςίασ.
Ανάπτυξθ και παροχι υπθρεςιϊν εξομοίωςθσ και μοντελοποίθςθσ.
Εξϋ αποςτάςεωσ ςυντιρθςθ λογιςμικοφ και παροχι ςυμβουλϊν
Ραροχι νζων εφαρμογϊν και προγραμμάτων πολυμζςων
Εφαρμογζσ εκπαίδευςθσ εξ αποςτάςεωσ
Εφαρμογι κερμογραφικϊν και μεκόδων / τεχνικϊν μθ – καταςτροφικϊν ελζγχων
ςτθν αποτίμθςθ τεχνικϊν ςυςτθμάτων.
Εφαρμογζσ τθλεματικισ και ψθφιακϊν ςυςτθμάτων μετάδοςθσ.
Εφαρμογζσ τθλε-ιατρικισ

Β) Ραραδείγματα του τι μπορεί να είναι μθ τεχνολογικι καινοτομία
Είναι ςθμαντικό να γίνει διάκριςθ μεταξφ τθσ τεχνολογικισ καινοτομίασ προϊόντων και
διαδικαςιϊν και τθσ μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ (οργάνωςθσ και εμπορίασ). Για
παράδειγμα:




Τα πιςτοποιθτικά ISO ι θ ειςαγωγι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου ποιότθτασ
είναι τεχνολογικι καινοτομία μόνο όταν ςυνδζονται άμεςα με τθν ειςαγωγι νζων ι
ςθμαντικά βελτιωμζνων διαδικαςιϊν.
Η δθμιουργία μίασ απλισ ιςτοςελίδασ με πλθροφορίεσ, χωρίσ on-line νζεσ και
πρωτότυπεσ υπθρεςίεσ δεν αποτελεί καινοτομία. Αν υπάρχουν οι πρωτότυπεσ
υπθρεςίεσ τότε αποτελεί παράδειγμα μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ
Οι οργανωτικζσ καινοτομίεσ κεωροφνται τεχνολογικζσ μόνο ςτθν περίπτωςθ που
βαςίηονται ςε νζεσ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ και επιφζρουν μετριςιμεσ αλλαγζσ
ςτθν απόδοςθ, για παράδειγμα αφξθςθ ςτθν παραγωγικότθτα ι ςτισ πωλιςεισ.

Τι δεν είναι καινοτομία οποιαςδιποτε μορφισ
Ζνα ςθμαντικό κριτιριο για όλα τα είδθ καινοτομίασ είναι ότι πρζπει να περιζχουν μία
ςθμαντικι αλλαγι / διαφοροποίθςθ ςτα υπάρχοντα προϊόντα (αγακά ι υπθρεςίεσ), τισ
διαδικαςίεσ, τισ μεκόδουσ εμπορίασ ι τισ οργανωτικζσ δομζσ και πρακτικζσ τθσ επιχείρθςθσ.
Δεν είναι λοιπόν καινοτομία αλλαγζσ οι οποίεσ:
(1) ζχουν μικρι ςθμαςία ι εμβζλεια ι δεν επιφζρουν ικανό βακμό νεωτεριςμοφ ςτθν
επιχείρθςθ όπωσ:





διακοπι χριςθσ μίασ διαδικαςίασ, μεκόδου εμπορίασ ι εμπορικισ εκμετάλλευςθσ
ενόσ προϊόντοσ,
αλλαγζσ προερχόμενεσ αποκλειςτικά από μεταβολζσ των τιμϊν των παραγωγικϊν
ςυντελεςτϊν,
απλι αντικατάςταςθ ι αναβάκμιςθ ενόσ προϊόντοσ ι διαδικαςίασ ι ςυςκευαςίασ
παραγωγι επί παραγγελία
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εποχιακζσ και άλλεσ κυκλικζσ μεταβολζσ.

(2) επιφζρουν “άλλεσ δθμιουργικζσ βελτιϊςεισ”, όπου ο νεωτεριςμόσ δεν αφορά τθ χριςθ
ι τα αντικειμενικά χαρακτθριςτικά απόδοςθσ των προϊόντων, οφτε τον τρόπο παραγωγισ ι
και διανομισ τουσ, αλλά τθν αιςκθτικι ι άλλεσ υποκειμενικζσ ιδιότθτεσ, όπωσ αλλαγζσ που
εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό ςτθ μόδα ι γενικά αλλαγζσ αιςκθτικισ φφςεωσ.
Κριτιριο 9: Φφςθ/Αντικείμενο εκδιλωςθσ που ςυνδζεται με ιςτορία και τοπικά δρϊμενα
Εξετάηεται θ φφςθ και το αντικείμενο τθσ εκδιλωςθσ που πρόκειται να υλοποιθκεί και εάν
πρόκειται για Ρολιτιςτικό, Ιςτορικό ι Ακλθτικό γεγονόσ.
Κριτιριο 10: Επαναλθψιμότθτα εκδιλωςθσ ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ςχεδίου
χρθματοδότθςθσ
Ελζγχονται τα ζτθ για τα οποία κα διοργανϊνεται θ προτεινόμενθ εκδιλωςθ ςτο πλαίςιο
του ςχεδίου χρθματοδότθςθσ. Βακμολογείται ανάλογα με ζτθ διοργάνωςθσ. Τθν
υψθλότερθ βακμολογία λαμβάνει θ εκδιλωςθ που κα πραγματοποιθκεί από 4 ζτθ και
άνω.
Κριτιριο 11: Ρροςταςία Ρεριβάλλοντοσ
Στο ςυγκεκριμζνο κριτιριο ελζγχεται το ποςοςτό των δαπανϊν που είναι ςχετικζσ με τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ. 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 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 %.

Σε κάκε περίπτωςθ θ ελάχιςτθ βακμολογία που οφείλει να ςυγκεντρϊςει ο υποψιφιοσ
επενδυτισ δεν μπορεί να είναι χαμθλότερθ από 40 μόρια, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτον
πίνακα κριτιριων επιλογισ πράξεων.
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7. ΥΡΟΔΑΣΘ 19.2.4.5 «Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που
ςυνδζονται με τον πολιτιςμό, με τθ διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και
αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, των
αγροτικϊν τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία,
ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν κοινωνικό-οικονομικϊν πτυχϊν,
κακϊσ
και
δράςεισ
περιβαλλοντικισ
ευαιςκθτοποίθςθσ
ςυμπεριλαμβανομζνων πολιτιςτικϊν / ςυνεδριακϊν κζντρων, μουςείων,
πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ υπαίκρου – μφλοι, γεφφρια)»
i.

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ
Τεχνικά Δελτία Δράςεων ΕΓΤΑΑ

Τίτλοσ Δράςθσ
Κωδικόσ Δράςθσ

Τίτλοσ υποδράςθσ

Κωδικόσ
υποδράςθσ
ΕΔΕΤ
Νομικι βάςθ*

Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ
19.2.4
Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον πολιτιςμό, με τθ διατιρθςθ,
αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων και
των τόπων με υψθλι φυςικι αξία, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν κοινωνικο-οικονομικϊν πτυχϊν, κακϊσ
και δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων πολιτιςτικϊν / ςυνεδριακϊν κζντρων,
μουςείων, πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ υπαίκρου –μφλοι, γεφφρια κ.λπ.)
19.2.4.5
ΕΓΤΑΑ
Άρκρο 20 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1305/2013 & άρκρα 53, 55 και 56 Καν. (ΕΕ) 651/2014
Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ

Η περιοχι παρζμβαςθσ παρουςιάηει πλοφςιο πολιτιςτικό και φυςικό απόκεμα με υψθλισ αξίασ φυςικά τοπία όπωσ των Μετεϊρων και
των ορεινϊν περιοχϊν. Η παροφςα υποδράςθ υποςτθρίηει τθν τθ διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ και του φυςικοφ τοπίου μζςα από επενδφςεισ, μελζτεσ και υπθρεςίεσ, ϊςτε να προςελκφςει περιςςότερουσ επιςκζπτεσ και
να αναηωογονιςει τισ περιοχζσ αυτζσ.
Μζςω τθσ υποδράςθσ δφναται να υλοποιθκοφν πράξεισ που ςυνδζονται με:
• Τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά, όπωσ για παράδειγμα μελζτεσ καταγραφισ, ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν ςυλλόγων μζςω τθσ προμικειασ
μουςικϊν οργάνων, παραδοςιακϊν φορεςιϊν, δθμιουργία εκκετθρίων – ςυλλογϊν, πολιτιςτικϊν / ςυνεδριακϊν κζντρων,
μουςείων, βιβλιοκθκϊν, παρεμβάςεισ για τθ διατιρθςθ των πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ υπαίκρου – μφλοι, γεφφρια.
• Τθν φυςικι κλθρονομιά, όπωσ μικρισ κλίμακασ τεχνικά ζργα κακαριςμοφ, προςταςίασ ι αποκατάςταςθσ / αναβάκμιςθσ τοπίων και
χϊρων.
• Τθν περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ, όπωσ δράςεισ ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ, διοργάνωςθ ςυναντιςεων, θμερίδων,
ςχεδίαςθ ενθμερωτικοφ υλικοφ και υλικοφ προϊκθςθσ
Ενιςχφεται θ υλοποίθςθ παρεμβάςεων, όπωσ:
•
ίδρυςθ, επζκταςθ και εκςυγχρονιςμόσ υποδομϊν, για τθν αξιοποίθςθ κτιρίων που μποροφν να μετατραποφν χϊρουσ προβολισ τθσ
τοπικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ περιοχισ μεχαρακτθριςτικά τεχνολογικισ καινοτομίασ, διαδραςτικι τεχνολογία, 3D, ψθφιακι
τεχνολογίακ.λ.π.
•
αποκατάςταςθ και ςυντιρθςθπολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ υπαίκρου, όπωσ γεφφρια, βρφςεσ, κ.λπ.
•
μελζτεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τθ διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ
κλθρονομιάσ των χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν
κοινωνικο-οικονομικϊν πτυχϊν,
•
δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ και προβολισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ
•
υποδομζσ πολιτιςμοφ (μουςεία, υπαίκρια κζατρα, χϊροι ςχετιηόμενοι με ιςτορικά πρόςωπα)
Οι προτεινόμενεσ εκδθλϊςεισ κα πρζπει να ζχουν ςτόχο τθ διατιρθςθ πολιτιςτικϊν/ ιςτορικϊν / περιβαλλοντικϊν κλπ. ςτοιχείων τθσ
περιοχισ ι τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων και όχι τθν προςζκλυςθ τουριςτϊν ι τθν άμεςθ ι ζμμεςθ προβολι ιδιωτικϊν
ςυμφερόντων.
Η παρεχόμενθ ςτιριξθ ακολουκεί τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 με ζνταςθ ενίςχυςθσ που ορίηεται ςτο 100% των επιλζξιμων δαπανϊν όταν θ
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πράξθ δεν επιφζρει κζρδοσ. Για επενδφςεισ που παράγουν κζρδοσ το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ δεν υπερβαίνει τθ διαφορά μεταξφ των
επιλζξιμων δαπανϊν και του κζρδουσ εκμετάλλευςθσ τθσ επζνδυςθσ. Το κζρδοσ εκμετάλλευςθσ αφαιρείται από τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ εκ
των προτζρων, βάςει εφλογων προβλζψεων. Εναλλακτικά, ςτισ περιπτϊςεισ εφαρμογισ των άρκρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το
μζγιςτο ποςοςτό ενίςχυςθσ δφναται να κακοριςτεί ςτο 80% των επιλζξιμων δαπανϊν χωρίσ τθ διεξαγωγι χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ.
Μζγιςτο φψοσ προχπολογιςμοφ ανά επζνδυςθ που ορίηεται το ποςό των 600.000,00€.Για πράξεισ που αφοροφν άυλεσ ενζργειεσ ο
ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό των 50.000 € για ζργα δθμόςιου χαρακτιρα.

Κεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
-

Διατιρθςθ – βελτίωςθ των πολιτιςμικϊν ςτοιχείων τθσ περιοχισ

Ροςό (€)

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο υπομζτρου

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο Τοπικοφ Ρρογράμματοσ

Συνολικόσ
Ρροχπολογιςμόσ

730.000,00

14,37%

11,42%

Δθμόςια Δαπάνθ

730.000,00

19,54%

14,46%

0,00

0,00%

0,00%

Ιδιωτικι Συμμετοχι

Ρεριοχι Εφαρμογισ
Ολόκλθρθ θ περιοχι εφαρμογισ του τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER τθσ Ρ.Ε. Τρικάλων
Εν δυνάμει δικαιοφχοι
Δικαιοφχοι είναι ΟΤΑ Α και Β βακμοφ, φορείσ τουσ, κακϊσ και λοιποί φορείσ που προβλζπουν ςτο καταςτατικό τουσ τθν υλοποίθςθ ζργων
δθμοςίου χαρακτιρα.

ii.

Κριτιρια επιλογισ

Τα κριτιρια επιλογισ πράξεων ςφμφωνα με τα οποία βακμολογοφνται
ςτιριξθσ είναι:

οι αιτιςεισ

Κριτιρια επιλογισ

A/A

ΚΙΤΗΙΟ

1

Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί
ι ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ
προγράμματοσ που
εξυπθρετοφνται με τθν υλοποίθςθ
τθσ πρόταςθσ )

2

3

4

Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ
Εξειδίκευςθ (RIS)

εαλιςτικότθτα - αξιοπιςτία
κόςτουσ

εαλιςτικότθτα
χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ

ΑΝΑΛΥΣΘ
Συςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ
Συςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων που
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ
Συςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων που
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ
Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του 30%
των ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ
Ναι

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πχι
100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο
≤5
5 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10
10 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30
100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο
> 30
Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και
το μζγεκοσ του ζργου

0

ΒΑΥΤΗΤΑ

100
70

10
30
0
100

8

100
60

10
30
0

12

50
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επζνδυςθσ

5

6

7

Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου
Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ
και πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για
τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά

Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ
πρόταςθσ

Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ
τθσ πρόταςθσ

Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ (ςφμφωνα
με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ
2003/361/ΕΚ)

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ και
ελλείψεισ ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά
Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων
/ αδειϊν
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ /
άδειεσ.
Ορεινι

50

100

0

100

30
50

Mειονεκτικι

20

Λοιπζσ περιοχζσ

0

Ρεριοχζσ που ζχουν υποςτεί
φυςικζσ καταςτροφζσ

Ναι

100

Πχι

0

9

Ειςαγωγι καινοτομίασ / ΤΡΕ ι
πιλοτικϊν καινοτόμων εφαρμογϊν

Ναι

100

Πχι
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο
ι ίςο του 5%
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ μικρότερο
του 5%

0

11

Ρροςταςία περιβάλλοντοσ

Υλοποίθςθ 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)
ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ

12

60

8

10

12

50

6

4
8

100

8
0

100

10

Ναι

0
Πχι

40

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ = ΒΑΥΤΘΤΑ Χ ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ
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ΜΕΓΛΣΤΘ ΔΥΝΑΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ
ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ
ΕΛΑΧΙΣΟ ΠΟΟΣΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΤ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ
ΤΓΚΕΝΣΡΩΕΙ Ο ΕΝ ΔΤΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ

iii.

100
40
40 (% τησ μζγιςτησ βαθμολογίασ)

Διευκρινιςεισ επί των κριτθρίων επιλογισ

Η βακμολόγθςθ των προτάςεων γίνεται εφαρμόηοντασ τα κριτιρια επιλογισ πράξεων τθσ
υποδράςθσ 19.2.4.5: «Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με
τον πολιτιςμό, με τθ διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και
φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι
αξία, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν κοινωνικοοικονομικϊν πτυχϊν, κακϊσ και
δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων πολιτιςτικϊν /
ςυνεδριακϊν κζντρων, μουςείων, πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ υπαίκρου -μφλοι,
γεφφρια)», ςφμφωνα με τα ακόλουκα:
Κριτιριο 1: Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ
προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ)
Στθ ςκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ ελζγχεται ο αρικμόσ και το ποςοςτό τθσ ςυςχζτιςθσ με το
ςφνολο των ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ βάςθ του εγκεκριμζνου Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ. Η ςυςχζτιςθ κα υπολογίηεται με ποςοςτιαία αναλογία επί τθσ 100 και κα
βακμολογείται ανάλογα με το ποςοςτό. Το μεγαλφτερο ποςοςτό ςυςχζτιςθσ με τουσ
ςτόχουσ τθσ Τοπικισ Στρατθγικισ κα λαμβάνει και τθν υψθλότερθ βακμολογία.
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.
Κριτιριο 2: Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ
Εξετάηεται θ ςυςχζτιςθ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ με τθν εκνικι ςτρατθγικι για τθν Ζξυπνθ
Εξειδίκευςθ 2014-2020 RIS 3 τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ και ειδικά με τουσ εξισ τομείσ
προτεραιότθτασ
ςε
περιφερειακό
επίπεδο
(περεταίρω
πλθροφορίεσ
ςτο
http://www.thessaly.gov.gr):
 Αγροδιατροφικό ςφμπλεγμα
 Δθμιουργικόσ τουριςμόσ
 Ρεριβάλλον Ενζργεια
 Αποκατάςταςθ & προθγμζνεσ υπθρεςίεσ υγείασ
 Μζταλλο & δομικά υλικά
Κριτιριο 3: εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του 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
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ζγκριςθ, αναπροςαρμογι και τροποποίθςθ των ενιαίων τιμολογίων ζργων κεωρείται
ρεαλιςτικόσ. Σε άλλθ περίπτωςθ τεκμθριϊνεται το εφλογο του προχπολογιςμοφ.
Κριτιριο 4: εαλιςτικότθτα 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.
Κριτιριο 5: Σαφινεια 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 6: 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.
- 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.
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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 7: Χωροκζτθςθ τθσ Ρράξθσ (Σφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ
2003/361/ΕΚ)
Εξετάηεται, και βακμολογείται κατά περίπτωςθ, εάν θ πράξθ ανικει ςε Ορεινι, Μειονεκτικι
περιοχι ι λοιπζσ περιοχζσ ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ.
Κριτιριο 8: Ρεριοχζσ που ζχουν υποςτεί φυςικζσ καταςτροφζσ
Εξετάηεται αν θ παρζμβαςθ βρίςκεται ςε περιοχι που ζχει υποςτεί φυςικζσ καταςτροφζσ
ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο κατά το διάςτθμα 5ετίασ από τθν καταλθκτικι
θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ.
Κριτιριο 9: Ειςαγωγι καινοτομίασ / ΤΡΕ ι πιλοτικϊν καινοτόμων εφαρμογϊν
ΕΞΕΤΑΗΕΤΑΛ ΕΑΝ ΤΑ ΕΓΑ ΡΛΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΟΥΣ ΡΟΥ ΡΕΛΓΑΦΟΝΤΑΛ ΣΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΚΟ
ΟΛΣΜΟ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑΣ:
Η Καινοτομία ορίηεται ωσ «θ εφαρμοςμζνθ χριςθ τθσ γνϊςθσ με ςκοπό τθν παραγωγι
ι/και παροχι νζων ι ουςιαςτικά βελτιωμζνων προϊόντων, διαδικαςιϊν ι/και υπθρεςιϊν
που βρίςκουν άμεςθσ παραγωγικισ, χρθςτικισ ι/και εμπορικισ εφαρμογισ». Εναλλακτικά
μπορεί να οριςκεί ότι θ καινοτομία ςυνίςταται ςτθν παραγωγι, τθν αφομοίωςθ και τθν
εκμετάλλευςθ με επιτυχία των νζων επιτευγμάτων ι ιδεϊν ςτον οικονομικό και κοινωνικό
τομζα.
Μια Καινοτόμα Δράςθ μπορεί να είναι ριηοςπαςτικι, ι ςταδιακι (ανάλογα με τισ αλλαγζσ
ςε υφιςτάμενεσ λειτουργίεσ μιασ επιχείρθςθσ) και μπορεί να αναφζρεται ςε ζνα νζο προϊόν
ι μια νζα υπθρεςία, ςτουσ τρόπουσ παραγωγισ τουσ ι ςτθν τεχνολογία που
χρθςιμοποιείται, όπωσ και ςτθν διοικθτικι δομι ενόσ οργανιςμοφ (εςωτερικά ι εξωτερικά
ςε ςχζςθ με τουσ πελάτεσ ι καταναλωτζσ).
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Ωσ τεχνολογικι καινοτομία ορίηεται:
α. Η ειςαγωγι ςτθν αγορά ενόσ νζου ι ςθμαντικά βελτιωμζνου ςε ςχζςθ με τα βαςικά του
χαρακτθριςτικά, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, το ενςωματωμζνο λογιςμικό ι άλλα μθ υλικά
ςυςτατικά, προςτικζμενεσ χριςεισ ι τθ φιλικότθτα προσ τον χριςτθ, προϊόντοσ (υλικοφ
αγακοφ ι υπθρεςίασ), ι,
β. Η ειςαγωγι ςτθν επιχείρθςθ μίασ νζασ ι ςθμαντικά βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ
παραγωγισ, μεκόδου παροχισ και διανομισ ι διαδικαςίασ υποςτιριξθσ για τα αγακά ι τισ
υπθρεςίεσ. Το αποτζλεςμα (τθσ διαδικαςίασ) κα πρζπει να είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον
όγκο τθσ παραγωγισ, τθν ποιότθτα των προϊόντων ι το κόςτοσ παραγωγισ και διανομισ.
Κακαρά οργανωτικζσ ι διοικθτικζσ μεταβολζσ δεν περιλαμβάνονται ςτθν τεχνολογικι
καινοτομία.
Επιπρόςκετα, θ τεχνολογικι καινοτομία πρζπει να βαςίηεται ςτα αποτελζςματα νζων
τεχνολογικϊν εξελίξεων, νζων ςυνδυαςμϊν υπαρχουςϊν τεχνολογιϊν ι ςτθ
χρθςιμοποίθςθ άλλου είδουσ γνϊςεων που αποκτικθκαν από τθν επιχείρθςθ. Οι
μεταβολζσ κακαρά αιςκθτικισ φφςεωσ δεν περιλαμβάνονται.
ΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Οργανωτικι μθ τεχνολογικι καινοτομία είναι θ εφαρμογι νζων μεκόδων ι μεταβολϊν των
μεκόδων, όςον αφορά τθ δομι ι τθ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ, που αποςκοποφν ςτθ
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βελτίωςθ τθσ χριςθσ των γνϊςεων ςτθν επιχείρθςθ, τθσ ποιότθτασ των αγακϊν και των
υπθρεςιϊν ι τθσ αποτελεςματικότθτασ των ροϊν εργαςίασ.
Μθ τεχνολογικι καινοτομία εμπορίασ είναι θ εφαρμογι νζων ι βελτιωμζνων ςχεδίων ι
μεκόδων πϊλθςθσ που αποςκοποφν ςτθν αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ των αγακϊν και των
υπθρεςιϊν ι ςτθν είςοδο ςε νζεσ αγορζσ.
Α) Ραραδείγματα του τι μπορεί να αφορά θ τεχνολογικι καινοτομία
Ο κατάλογοσ είναι ενδεικτικόσ και δεν εξαντλεί όλεσ τισ περιπτϊςεισ.
1. Βιομθχανία / Ραραγωγι
Καινοτομία προϊόντοσ / διαδικαςίασ
 Νζεσ μζκοδοι ςτθν παραςκευι τελικϊν και άλλων προϊόντων / υπθρεςιϊν με νζεσ
πρϊτεσ φλεσ
 Χριςθ νζων φιλικϊν προσ το περιβάλλον υλικϊν
Ρροϊόντα βιοτεχνολογίασ
 Νζεσ ενεργειακζσ τεχνολογίεσ ςτον πρωτογενι τομζα
 Φάρμακα βιολογικισ βάςθσ
 Νζεσ διαγνωςτικζσ μζκοδοι ςτθν ιατρικι ι ςτθν παραγωγι
 Τεχνολογίεσ αιςκθτιρων
 Ρροϊόντα για τθν παροχι προςταςίασ του χριςτθ ι περιβάλλοντοσ
 Συςτιματα ολικισ διαχείριςθσ απορριμμάτων ι αποβλιτων
 Αξιοποίθςθ απορριμμάτων / αποβλιτων.
 Μείωςθ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ανά μονάδα προϊόντοσ / υπθρεςίασ
 Ενςωμάτωςθ «πράςινων» τεχνολογιϊν ςτθν παραγωγικι / παροχι υπθρεςιϊν
 Μζκοδοσ μζτρθςθσ και ελζγχου διαδικαςιϊν ι/και ποιότθτασ των προϊόντων με
αιςκθτιρεσ
 Συςτιματα που μετροφν και ελζγχουν τα αποκζματα των προϊόντων
 Ειςαγωγι μεκόδων που ςτθρίηονται ςε ψθφιακζσ τεχνολογίεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ
παραγωγισ (π.χ. αυτοματοποιθμζνθ γραμμι παραγωγισ)
 Ειςαγωγι προγραμμάτων προςομοίωςθσ για τον ζλεγχο και τθ βελτιςτοποίθςθ των
τελικϊν ι και των ενδιάμεςων μεκόδων τθσ παραγωγισ και των προϊόντων
2. Εμπόριο - Χονδρικό Εμπόριο
Καινοτομία «προϊόντοσ» ι διαδικαςίασ
 Ειςαγωγι οικολογικϊν προϊόντων ςτθ ςειρά των αγακϊν
 Νζα είδθ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ
 Ειςαγωγι επιπρόςκετων υπθρεςιϊν: ςυνδυαςμζνεσ υπθρεςίεσ (π.χ. τεχνικζσ και
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, εξζταςθ και πιςτοποίθςθ υπθρεςιϊν)
 Ρϊλθςθ απευκείασ ςτον πελάτθ - Ηλεκτρονικι ανταλλαγι προϊόντων
 Μείωςθ ενεργειακοφ «αποτυπϊματοσ» παραγωγικϊν διαδικαςιϊν
 Μζκοδοι εντοπιςμοφ και ελζγχου των φορτίων
 Ψθφιακόσ χειριςμόσ προϊόντων
 Ειςαγωγι καναλιϊν άμεςθσ επανατροφοδότθςθσ μεταξφ πελάτθ-παραγωγοφ
 Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (π.χ. ςε οπτικοφσ δίςκουσ)
 Κζντρα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν για ςυντονιςμό όλων των απαιτιςεων των πελατϊν
3. Άλλεσ περιπτϊςεισ καινοτομίασ
 Ανάπτυξθ εφαρμογϊν λογιςμικοφ για καινοτόμεσ εφαρμογζσ (π.χ. αγροτικό τομζα)
 Ανάπτυξθ ευζλικτου και φιλικοφ προσ το χριςτθ λογιςμικοφ
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Υπθρεςίεσ βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ πρωτότυπου προϊόντοσ / διεργαςίασ /
παροχισ υπθρεςίασ.
Ανάπτυξθ και παροχι υπθρεςιϊν εξομοίωςθσ και μοντελοποίθςθσ.
Εξϋ αποςτάςεωσ ςυντιρθςθ λογιςμικοφ και παροχι ςυμβουλϊν
Ραροχι νζων εφαρμογϊν και προγραμμάτων πολυμζςων
Εφαρμογζσ εκπαίδευςθσ εξ αποςτάςεωσ
Εφαρμογι κερμογραφικϊν και μεκόδων / τεχνικϊν μθ – καταςτροφικϊν ελζγχων
ςτθν αποτίμθςθ τεχνικϊν ςυςτθμάτων.
Εφαρμογζσ τθλεματικισ και ψθφιακϊν ςυςτθμάτων μετάδοςθσ.
Εφαρμογζσ τθλε-ιατρικισ

Β) Ραραδείγματα του τι μπορεί να είναι μθ τεχνολογικι καινοτομία
Είναι ςθμαντικό να γίνει διάκριςθ μεταξφ τθσ τεχνολογικισ καινοτομίασ προϊόντων και
διαδικαςιϊν και τθσ μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ (οργάνωςθσ και εμπορίασ). Για
παράδειγμα:
 Τα πιςτοποιθτικά ISO ι θ ειςαγωγι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου ποιότθτασ
είναι τεχνολογικι καινοτομία μόνο όταν ςυνδζονται άμεςα με τθν ειςαγωγι νζων ι
ςθμαντικά βελτιωμζνων διαδικαςιϊν.
 Η δθμιουργία μίασ απλισ ιςτοςελίδασ με πλθροφορίεσ, χωρίσ on-line νζεσ και
πρωτότυπεσ υπθρεςίεσ δεν αποτελεί καινοτομία. Αν υπάρχουν οι πρωτότυπεσ
υπθρεςίεσ τότε αποτελεί παράδειγμα μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ
 Οι οργανωτικζσ καινοτομίεσ κεωροφνται τεχνολογικζσ μόνο ςτθν περίπτωςθ που
βαςίηονται ςε νζεσ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ και επιφζρουν μετριςιμεσ αλλαγζσ
ςτθν απόδοςθ, για παράδειγμα αφξθςθ ςτθν παραγωγικότθτα ι ςτισ πωλιςεισ.
Τι δεν είναι καινοτομία οποιαςδιποτε μορφισ
Ζνα ςθμαντικό κριτιριο για όλα τα είδθ καινοτομίασ είναι ότι πρζπει να περιζχουν μία
ςθμαντικι αλλαγι / διαφοροποίθςθ ςτα υπάρχοντα προϊόντα (αγακά ι υπθρεςίεσ), τισ
διαδικαςίεσ, τισ μεκόδουσ εμπορίασ ι τισ οργανωτικζσ δομζσ και πρακτικζσ τθσ επιχείρθςθσ.
Δεν είναι λοιπόν καινοτομία αλλαγζσ οι οποίεσ:
(1) ζχουν μικρι ςθμαςία ι εμβζλεια ι δεν επιφζρουν ικανό βακμό νεωτεριςμοφ ςτθν
επιχείρθςθ όπωσ:
 διακοπι χριςθσ μίασ διαδικαςίασ, μεκόδου εμπορίασ ι εμπορικισ εκμετάλλευςθσ
ενόσ προϊόντοσ,
 αλλαγζσ προερχόμενεσ αποκλειςτικά από μεταβολζσ των τιμϊν των παραγωγικϊν
ςυντελεςτϊν,
 απλι αντικατάςταςθ ι αναβάκμιςθ ενόσ προϊόντοσ ι διαδικαςίασ ι ςυςκευαςίασ
 παραγωγι επί παραγγελία
 εποχιακζσ και άλλεσ κυκλικζσ μεταβολζσ.
(2) επιφζρουν “άλλεσ δθμιουργικζσ βελτιϊςεισ”, όπου ο νεωτεριςμόσ δεν αφορά τθ χριςθ
ι τα αντικειμενικά χαρακτθριςτικά απόδοςθσ των προϊόντων, οφτε τον τρόπο παραγωγισ ι
και διανομισ τουσ, αλλά τθν αιςκθτικι ι άλλεσ υποκειμενικζσ ιδιότθτεσ, όπωσ αλλαγζσ που
εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό ςτθ μόδα ι γενικά αλλαγζσ αιςκθτικισ φφςεωσ.
Κριτιριο 10: Ρροςταςία Ρεριβάλλοντοσ
Στο ςυγκεκριμζνο κριτιριο ελζγχεται το ποςοςτό των δαπανϊν που είναι ςχετικζσ με τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ. Σφμφωνα με το κριτιριο κα ελζγχεται θ βελτίωςθ του
περιβαλλοντικοφ προφίλ των εκμεταλλεφςεων και θ άμβλυνςθ των επιπτϊςεων ςτθν
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κλιματικι αλλαγι μζςω τθσ αποδοτικότερθσ χριςθσ ενζργειασ 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 11: Υλοποίθςθ 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 κριτιριο αυτό εξετάηεται το αν θ παρζμβαςθ βρίςκεται ςε περιοχζσ ειδικοφ κακεςτϊτοσ
όπωσ περιοχζσ RAMSAR, NATURA, προςτατευόμενεσ περιοχζσ, υγροβιότοποι, κατθγορίεσ
γεωργικισ δραςτθριότθτασ όπωσ εντατικι γεωργία ι λειμϊνεσ και άλλεσ περιοχζσ με
υψθλζσ πιζςεισ αςκοφμενεσ από τθ γεωργία.
Σε κάκε περίπτωςθ θ ελάχιςτθ βακμολογία που οφείλει να ςυγκεντρϊςει ο υποψιφιοσ
επενδυτισ δεν μπορεί να είναι χαμθλότερθ από 40 μόρια, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτον
πίνακα κριτιριων επιλογισ πράξεων.

8. ΥΡΟΔΑΣΘ 19.2.6.1.1: «Ρρόλθψθ δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων από
πυρκαγιζσ και άλλεσ φυςικζσ καταςτροφζσ και καταςτροφικά ςυμβάντα»
i.

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ
Τεχνικά Δελτία Δράςεων ΕΓΤΑΑ

Τίτλοσ Δράςθσ
Κωδικόσ Δράςθσ
Τίτλοσ υποδράςθσ
Κωδικόσ
υποδράςθσ
ΕΔΕΤ
Νομικι βάςθ*

Ανάπτυξθ και βελτίωςθ βιωςιμότθτασ δαςϊν
19.2.6
Ρρόλθψθ και αποκατάςταςθ δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων από πυρκαγιζσ και άλλεσ φυςικζσ καταςτροφζσ και
καταςτροφικά ςυμβάντα
19.2.6.1
ΕΓΤΑΑ
Άρκρο 34 Καν . (ΕΕ) 702/2014

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ
Οι δαςικζσ εκτάςεισ καλφπτουν μεγάλα τμιματα των αγροτικϊν περιοχϊν και είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τον αγροτικό πλθκυςμό,
ςτθρίηοντασ τθν οικονομικι ευθμερία και απαςχόλθςθ. Είναι ζνασ ανανεϊςιμοσ φυςικόσ πόροσ με τεράςτιεσ ανεξάντλθτεσ δυνατότθτεσ
για τθν οικονομικι, περιβαλλοντικι, κοινωνικι, τουριςτικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ κάκε τόπου.
Κρίνεται ιδιαίτερθ ςκόπιμθ θ λιψθ μζτρων για τθν προςταςία, επζκταςθ και βελτίωςθ των δαςικϊν πόρων, όπωσ ενίςχυςθ τθσ
αντιδιαβρωτικισ, αντιπλθμμυρικισ και αντιπυρικισ προςταςίασ, διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ, άμβλυνςθ των κλιματικϊν μεταβολϊν
και προςαρμογι ςε αυτζσ.
Η ςυγκεκριμζνθ δράςθ περιλαμβάνει ενζργειεσ όπωσ:
Ρρόλθψθ δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων από πυρκαγιζσ και άλλεσ φυςικζσ καταςτροφζσ με δθμιουργία ι/και βελτίωςθ
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εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ πυρκαγιϊν με τθ δθμιουργία παρατθρθτθρίων, ςυςτθμάτων ανίχνευςθσ,
προμικεια επικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ, κ.ά.
Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε δράςεισ παρακολοφκθςθσ πυρκαγιϊν μζςω θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ με κάμερεσ παρακολοφκθςθσ και
αυτόματθ ενθμζρωςθ ςε περίπτωςθ εκδιλωςθσ πυρκαγιάσ, θ οποία κεωρείται ςτο ςφνολο τθσ καινοτόμα δράςθ.
Για τισ ενιςχφςεισ που αφοροφν ςε πρόλθψθ ηθμιϊν ςε δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ, που χορθγοφνται ςε δθμόςιουσ κατόχουσ δαςικϊν
εκμεταλλεφςεων και ςε άλλουσ φορείσ, θ ζνταςθ ενίςχυςθσ ανζρχεται ζωσ το 100% των επιλζξιμων δαπανϊν και ακολουκεί το Άρκρο 34
του Καν. (ΕΕ) 1702/2014.
Μζγιςτο φψοσ προχπολογιςμοφ ανά επζνδυςθ που ορίηεται το ποςό των 200.000,00€.
Κεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται
-

Ενίςχυςθ δράςεων και παρεμβάςεων για το περιβάλλον και τθν κλιματικι αλλαγι

Ροςό (€)

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία
Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο υπομζτρου

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο Τοπικοφ προγράμματοσ

Συνολικόσ
Ρροχπολογιςμόσ

120.000,00

2,36%

1,88%

Δθμόςια Δαπάνθ

120.000,00

3,21%

2,38%

0,00

0,00%

0,00%

Ιδιωτικι Συμμετοχι

Ρεριοχι Εφαρμογισ
Ολόκλθρθ θ περιοχι εφαρμογισ του τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER τθσ Ρ.Ε. Τρικάλων
Εν δυνάμει δικαιοφχοι
Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ όπωσ Δαςικζσ, Διμοι και Ρεριφζρειεσ κάτοχοι ι διαχειριςτζσ δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων και οι ενϊςεισ τουσ,
κακϊσ και περιβαλλοντικοί ι λοιποί κρατικοί φορείσ, ΟΤΑ.

ii.

Κριτιρια επιλογισ

Τα κριτιρια επιλογισ πράξεων ςφμφωνα με τα οποία βακμολογοφνται
ςτιριξθσ είναι:
A/A

1

2

3

4

ΚΙΤΗΙΟ

Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι
ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ
προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με
τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ )

Ρροτεραιότθτεσ υπο-δράςθσ

Αναγκαιότθτα τθσ πράξθσ

Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ

ΑΝΑΛΥΣΘ
Συςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ
Συςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ
Συςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ
Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του
30% των ςτόχων που αφοροφν ςτθν
υπο-δράςθ
Συςχζτιςθ τθσ επζνδυςθσ με το
αντικείμενο που ζχει οριςτεί ωσ
προτεραιότθτα τθσ υποδράςθσ
Μθ ςυςχζτιςθ τθσ επζνδυςθσ με το
αντικείμενο που ζχει οριςτεί ωσ
προτεραιότθτα τθσ υποδράςθσ
Δεν υπάρχει παρόμοια υπθρεςία /
υποδομι ςτθν Τοπικι / Δθμοτικι
Ενότθτα
Υπάρχει παρόμοια υπθρεςία /
υποδομι ςτθν Τοπικι / Δθμοτικι
Ενότθτα
Ναι

οι αιτιςεισ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΥΤΗΤΑ

100
70

8

30
0

100

10
0

100

8
0

8

100
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Εξειδίκευςθ (RIS)

5

6

7

8

9

εαλιςτικότθτα - αξιοπιςτία κόςτουσ

εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ

Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ

Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ
πρόταςθσ

Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ (ςφμφωνα με
τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ
2003/361/ΕΚ)

Πχι
100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5
5 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10
10 < 100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30
100*(αιτοφμενοεγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30
Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του
ζργου
Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ τα
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ
αλλά πλθρότθτα ωσ προσ τα
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ
δικαιολογθτικά
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ και
ελλείψεισ ωσ προσ τα απαιτοφμενα για
τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά
Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των
απαιτοφμενων
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν
Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ
αρχζσ για απαραίτθτεσ
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ.
Ορεινι
Mειονεκτικι

0
100
60

8
30
0
50

8
50

100

8
50

0

100

30
50

Λοιπζσ περιοχζσ

0
100

10

Ρεριοχζσ που ζχουν υποςτεί φυςικζσ
καταςτροφζσ

Πχι

0

11

Ειςαγωγι καινοτομίασ / ΤΡΕ ι
πιλοτικϊν καινοτόμων εφαρμογϊν

Ναι

100

Πχι
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ
μεγαλφτερο ι ίςο του 5%
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ
μικρότερο του 5%

0

Ρροςταςία περιβάλλοντοσ

6

20

Ναι

12

10

60

8
8

100

6
0
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13

Υλοποίθςθ 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)
ΤΛΜΘ ΒΑΣΘΣ

100

4

Ναι
0
Πχι

40

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ = ΒΑΥΤΘΤΑ Χ ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ
ΜΕΓΛΣΤΘ ΔΥΝΑΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ
ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ
ΕΛΑΧΙΣΟ ΠΟΟΣΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΤ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ
ΤΓΚΕΝΣΡΩΕΙ Ο ΕΝ ΔΤΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ

iii.

100
40
40 (% τησ μζγιςτησ βαθμολογίασ)

Διευκρινιςεισ επί των κριτθρίων επιλογισ

Η βακμολόγθςθ των προτάςεων γίνεται εφαρμόηοντασ τα κριτιρια επιλογισ πράξεων τθσ
υποδράςθσ Ρρόλθψθ και αποκατάςταςθ δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων από πυρκαγιζσ και
άλλεσ φυςικζσ καταςτροφζσ και καταςτροφικά ςυμβάντα», ςφμφωνα με τα ακόλουκα:
Κριτιριο 1: Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ
προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ)
Στθ ςκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ ελζγχεται ο αρικμόσ και το ποςοςτό τθσ ςυςχζτιςθσ με το
ςφνολο των ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ βάςθ του εγκεκριμζνου Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ. Η ςυςχζτιςθ κα υπολογίηεται με ποςοςτιαία αναλογία επί τθσ 100 και κα
βακμολογείται ανάλογα με το ποςοςτό. Το μεγαλφτερο ποςοςτό ςυςχζτιςθσ με τουσ
ςτόχουσ τθσ Τοπικισ Στρατθγικισ κα λαμβάνει και τθν υψθλότερθ βακμολογία.
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.
Κριτιριο 2: Ρροτεραιότθτα υποδράςθσ
Εξετάηεται εάν το κεματικό αντικείμενο τθσ πρόταςθσ εμπίπτει ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ
υποδράςθσ ζτςι όπωσ αυτζσ ζχουν κακοριςτεί ςτο τοπικό πρόγραμμα.
Κριτιριο 3: Αναγκαιότθτα τθσ πράξθσ
Εξετάηεται εάν υπάρχει παρόμοια υπθρεςία ι υποδομι ςτθν Τοπικι ι/και Δθμοτικι
Ενότθτα που προτείνεται να υλοποιθκεί θ πρόταςθ.
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Κριτιριο 4: Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ
Εξετάηεται θ ςυςχζτιςθ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ με τθν εκνικι ςτρατθγικι για τθν Ζξυπνθ
Εξειδίκευςθ 2014-2020 RIS 3 τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ και ειδικά με τουσ εξισ τομείσ
προτεραιότθτασ
ςε
περιφερειακό
επίπεδο
(περεταίρω
πλθροφορίεσ
ςτο
http://www.thessaly.gov.gr):
 Αγροδιατροφικό ςφμπλεγμα
 Δθμιουργικόσ τουριςμόσ
 Ρεριβάλλον Ενζργεια
 Αποκατάςταςθ & προθγμζνεσ υπθρεςίεσ υγείασ
 Μζταλλο & δομικά υλικά
Κριτιριο 5: εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του 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.
Κριτιριο 6: εαλιςτικότθτα 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.
Κριτιριο 7: Σαφινεια 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 8: 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:
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-

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 9: Χωροκζτθςθ τθσ Ρράξθσ (Σφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ
2003/361/ΕΚ)
Εξετάηεται, και βακμολογείται κατά περίπτωςθ, εάν θ πράξθ ανικει ςε Ορεινι, Μειονεκτικι
περιοχι ι λοιπζσ περιοχζσ ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ.
Κριτιριο 10: Ρεριοχζσ που ζχουν υποςτεί φυςικζσ καταςτροφζσ
Εξετάηεται αν θ παρζμβαςθ βρίςκεται ςε περιοχι που ζχει υποςτεί φυςικζσ καταςτροφζσ
ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο κατά το διάςτθμα 5ετίασ από τθν καταλθκτικι
θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ.
Κριτιριο 11: Ειςαγωγι καινοτομίασ / ΤΡΕ ι πιλοτικϊν καινοτόμων εφαρμογϊν
ΕΞΕΤΑΗΕΤΑΛ ΕΑΝ ΤΑ ΕΓΑ ΡΛΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΟΥΣ ΡΟΥ ΡΕΛΓΑΦΟΝΤΑΛ ΣΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΚΟ
ΟΛΣΜΟ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑΣ:
Η Καινοτομία ορίηεται ωσ «θ εφαρμοςμζνθ χριςθ τθσ γνϊςθσ με ςκοπό τθν παραγωγι
ι/και παροχι νζων ι ουςιαςτικά βελτιωμζνων προϊόντων, διαδικαςιϊν ι/και υπθρεςιϊν
που βρίςκουν άμεςθσ παραγωγικισ, χρθςτικισ ι/και εμπορικισ εφαρμογισ». Εναλλακτικά
μπορεί να οριςκεί ότι θ καινοτομία ςυνίςταται ςτθν παραγωγι, τθν αφομοίωςθ και τθν
εκμετάλλευςθ με επιτυχία των νζων επιτευγμάτων ι ιδεϊν ςτον οικονομικό και κοινωνικό
τομζα.
Μια Καινοτόμα Δράςθ μπορεί να είναι ριηοςπαςτικι, ι ςταδιακι (ανάλογα με τισ αλλαγζσ
ςε υφιςτάμενεσ λειτουργίεσ μιασ επιχείρθςθσ) και μπορεί να αναφζρεται ςε ζνα νζο προϊόν
ι μια νζα υπθρεςία, ςτουσ τρόπουσ παραγωγισ τουσ ι ςτθν τεχνολογία που
χρθςιμοποιείται, όπωσ και ςτθν διοικθτικι δομι ενόσ οργανιςμοφ (εςωτερικά ι εξωτερικά
ςε ςχζςθ με τουσ πελάτεσ ι καταναλωτζσ).
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Ωσ τεχνολογικι καινοτομία ορίηεται:
α. Η ειςαγωγι ςτθν αγορά ενόσ νζου ι ςθμαντικά βελτιωμζνου ςε ςχζςθ με τα βαςικά του
χαρακτθριςτικά, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, το ενςωματωμζνο λογιςμικό ι άλλα μθ υλικά
ςυςτατικά, προςτικζμενεσ χριςεισ ι τθ φιλικότθτα προσ τον χριςτθ, προϊόντοσ (υλικοφ
αγακοφ ι υπθρεςίασ), ι,
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β. Η ειςαγωγι ςτθν επιχείρθςθ μίασ νζασ ι ςθμαντικά βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ
παραγωγισ, μεκόδου παροχισ και διανομισ ι διαδικαςίασ υποςτιριξθσ για τα αγακά ι τισ
υπθρεςίεσ. Το αποτζλεςμα (τθσ διαδικαςίασ) κα πρζπει να είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον
όγκο τθσ παραγωγισ, τθν ποιότθτα των προϊόντων ι το κόςτοσ παραγωγισ και διανομισ.
Κακαρά οργανωτικζσ ι διοικθτικζσ μεταβολζσ δεν περιλαμβάνονται ςτθν τεχνολογικι
καινοτομία.
Επιπρόςκετα, θ τεχνολογικι καινοτομία πρζπει να βαςίηεται ςτα αποτελζςματα νζων
τεχνολογικϊν εξελίξεων, νζων ςυνδυαςμϊν υπαρχουςϊν τεχνολογιϊν ι ςτθ
χρθςιμοποίθςθ άλλου είδουσ γνϊςεων που αποκτικθκαν από τθν επιχείρθςθ. Οι
μεταβολζσ κακαρά αιςκθτικισ φφςεωσ δεν περιλαμβάνονται.
ΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Οργανωτικι μθ τεχνολογικι καινοτομία είναι θ εφαρμογι νζων μεκόδων ι μεταβολϊν των
μεκόδων, όςον αφορά τθ δομι ι τθ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ, που αποςκοποφν ςτθ
βελτίωςθ τθσ χριςθσ των γνϊςεων ςτθν επιχείρθςθ, τθσ ποιότθτασ των αγακϊν και των
υπθρεςιϊν ι τθσ αποτελεςματικότθτασ των ροϊν εργαςίασ.
Μθ τεχνολογικι καινοτομία εμπορίασ είναι θ εφαρμογι νζων ι βελτιωμζνων ςχεδίων ι
μεκόδων πϊλθςθσ που αποςκοποφν ςτθν αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ των αγακϊν και των
υπθρεςιϊν ι ςτθν είςοδο ςε νζεσ αγορζσ.
Α) Ραραδείγματα του τι μπορεί να αφορά θ τεχνολογικι καινοτομία
Ο κατάλογοσ είναι ενδεικτικόσ και δεν εξαντλεί όλεσ τισ περιπτϊςεισ.
1. Βιομθχανία / Ραραγωγι
Καινοτομία προϊόντοσ / διαδικαςίασ
 Νζεσ μζκοδοι ςτθν παραςκευι τελικϊν και άλλων προϊόντων / υπθρεςιϊν με νζεσ
πρϊτεσ φλεσ
 Χριςθ νζων φιλικϊν προσ το περιβάλλον υλικϊν
Ρροϊόντα βιοτεχνολογίασ
 Νζεσ ενεργειακζσ τεχνολογίεσ ςτον πρωτογενι τομζα
 Φάρμακα βιολογικισ βάςθσ
 Νζεσ διαγνωςτικζσ μζκοδοι ςτθν ιατρικι ι ςτθν παραγωγι
 Τεχνολογίεσ αιςκθτιρων
 Ρροϊόντα για τθν παροχι προςταςίασ του χριςτθ ι περιβάλλοντοσ
 Συςτιματα ολικισ διαχείριςθσ απορριμμάτων ι αποβλιτων
 Αξιοποίθςθ απορριμμάτων / αποβλιτων.
 Μείωςθ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ανά μονάδα προϊόντοσ / υπθρεςίασ
 Ενςωμάτωςθ «πράςινων» τεχνολογιϊν ςτθν παραγωγικι / παροχι υπθρεςιϊν
 Μζκοδοσ μζτρθςθσ και ελζγχου διαδικαςιϊν ι/και ποιότθτασ των προϊόντων με
αιςκθτιρεσ
 Συςτιματα που μετροφν και ελζγχουν τα αποκζματα των προϊόντων
 Ειςαγωγι μεκόδων που ςτθρίηονται ςε ψθφιακζσ τεχνολογίεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ
παραγωγισ (π.χ. αυτοματοποιθμζνθ γραμμι παραγωγισ)
 Ειςαγωγι προγραμμάτων προςομοίωςθσ για τον ζλεγχο και τθ βελτιςτοποίθςθ των
τελικϊν ι και των ενδιάμεςων μεκόδων τθσ παραγωγισ και των προϊόντων
2. Εμπόριο - Χονδρικό Εμπόριο
Καινοτομία «προϊόντοσ» ι διαδικαςίασ



Ειςαγωγι οικολογικϊν προϊόντων ςτθ ςειρά των αγακϊν
Νζα είδθ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ
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Ειςαγωγι επιπρόςκετων υπθρεςιϊν: ςυνδυαςμζνεσ υπθρεςίεσ (π.χ. τεχνικζσ και
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, εξζταςθ και πιςτοποίθςθ υπθρεςιϊν)
 Ρϊλθςθ απευκείασ ςτον πελάτθ - Ηλεκτρονικι ανταλλαγι προϊόντων
 Μείωςθ ενεργειακοφ «αποτυπϊματοσ» παραγωγικϊν διαδικαςιϊν
 Μζκοδοι εντοπιςμοφ και ελζγχου των φορτίων
 Ψθφιακόσ χειριςμόσ προϊόντων
 Ειςαγωγι καναλιϊν άμεςθσ επανατροφοδότθςθσ μεταξφ πελάτθ-παραγωγοφ
 Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (π.χ. ςε οπτικοφσ δίςκουσ)
 Κζντρα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν για ςυντονιςμό όλων των απαιτιςεων των πελατϊν
3. Άλλεσ περιπτϊςεισ καινοτομίασ
 Ανάπτυξθ εφαρμογϊν λογιςμικοφ για καινοτόμεσ εφαρμογζσ (π.χ. αγροτικό τομζα)
 Ανάπτυξθ ευζλικτου και φιλικοφ προσ το χριςτθ λογιςμικοφ
 Υπθρεςίεσ βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ πρωτότυπου προϊόντοσ / διεργαςίασ /
παροχισ υπθρεςίασ.
 Ανάπτυξθ και παροχι υπθρεςιϊν εξομοίωςθσ και μοντελοποίθςθσ.
 Εξϋ αποςτάςεωσ ςυντιρθςθ λογιςμικοφ και παροχι ςυμβουλϊν
 Ραροχι νζων εφαρμογϊν και προγραμμάτων πολυμζςων
 Εφαρμογζσ εκπαίδευςθσ εξ αποςτάςεωσ
 Εφαρμογι κερμογραφικϊν και μεκόδων / τεχνικϊν μθ – καταςτροφικϊν ελζγχων
ςτθν αποτίμθςθ τεχνικϊν ςυςτθμάτων.
 Εφαρμογζσ τθλεματικισ και ψθφιακϊν ςυςτθμάτων μετάδοςθσ.
 Εφαρμογζσ τθλε-ιατρικισ
Β) Ραραδείγματα του τι μπορεί να είναι μθ τεχνολογικι καινοτομία
Είναι ςθμαντικό να γίνει διάκριςθ μεταξφ τθσ τεχνολογικισ καινοτομίασ προϊόντων και
διαδικαςιϊν και τθσ μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ (οργάνωςθσ και εμπορίασ). Για
παράδειγμα:




Τα πιςτοποιθτικά ISO ι θ ειςαγωγι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου ποιότθτασ
είναι τεχνολογικι καινοτομία μόνο όταν ςυνδζονται άμεςα με τθν ειςαγωγι νζων ι
ςθμαντικά βελτιωμζνων διαδικαςιϊν.
Η δθμιουργία μίασ απλισ ιςτοςελίδασ με πλθροφορίεσ, χωρίσ on-line νζεσ και
πρωτότυπεσ υπθρεςίεσ δεν αποτελεί καινοτομία. Αν υπάρχουν οι πρωτότυπεσ
υπθρεςίεσ τότε αποτελεί παράδειγμα μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ
Οι οργανωτικζσ καινοτομίεσ κεωροφνται τεχνολογικζσ μόνο ςτθν περίπτωςθ που
βαςίηονται ςε νζεσ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ και επιφζρουν μετριςιμεσ αλλαγζσ
ςτθν απόδοςθ, για παράδειγμα αφξθςθ ςτθν παραγωγικότθτα ι ςτισ πωλιςεισ.

Τι δεν είναι καινοτομία οποιαςδιποτε μορφισ
Ζνα ςθμαντικό κριτιριο για όλα τα είδθ καινοτομίασ είναι ότι πρζπει να περιζχουν μία
ςθμαντικι αλλαγι / διαφοροποίθςθ ςτα υπάρχοντα προϊόντα (αγακά ι υπθρεςίεσ), τισ
διαδικαςίεσ, τισ μεκόδουσ εμπορίασ ι τισ οργανωτικζσ δομζσ και πρακτικζσ τθσ επιχείρθςθσ.
Δεν είναι λοιπόν καινοτομία αλλαγζσ οι οποίεσ:
(1) ζχουν μικρι ςθμαςία ι εμβζλεια ι δεν επιφζρουν ικανό βακμό νεωτεριςμοφ ςτθν
επιχείρθςθ όπωσ:


διακοπι χριςθσ μίασ διαδικαςίασ, μεκόδου εμπορίασ ι εμπορικισ εκμετάλλευςθσ
ενόσ προϊόντοσ,
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αλλαγζσ προερχόμενεσ αποκλειςτικά από μεταβολζσ των τιμϊν των παραγωγικϊν
ςυντελεςτϊν,
απλι αντικατάςταςθ ι αναβάκμιςθ ενόσ προϊόντοσ ι διαδικαςίασ ι ςυςκευαςίασ
παραγωγι επί παραγγελία
εποχιακζσ και άλλεσ κυκλικζσ μεταβολζσ.

(2) επιφζρουν “άλλεσ δθμιουργικζσ βελτιϊςεισ”, όπου ο νεωτεριςμόσ δεν αφορά τθ χριςθ
ι τα αντικειμενικά χαρακτθριςτικά απόδοςθσ των προϊόντων, οφτε τον τρόπο παραγωγισ ι
και διανομισ τουσ, αλλά τθν αιςκθτικι ι άλλεσ υποκειμενικζσ ιδιότθτεσ, όπωσ αλλαγζσ που
εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό ςτθ μόδα ι γενικά αλλαγζσ αιςκθτικισ φφςεωσ.
Κριτιριο 12: Ρροςταςία Ρεριβάλλοντοσ
Στο ςυγκεκριμζνο κριτιριο ελζγχεται το ποςοςτό των δαπανϊν που είναι ςχετικζσ με τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ. 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 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 13: Υλοποίθςθ 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 κριτιριο αυτό εξετάηεται το αν θ παρζμβαςθ βρίςκεται ςε περιοχζσ ειδικοφ κακεςτϊτοσ
όπωσ περιοχζσ RAMSAR, NATURA, προςτατευόμενεσ περιοχζσ, υγροβιότοποι, κατθγορίεσ
γεωργικισ δραςτθριότθτασ όπωσ εντατικι γεωργία ι λειμϊνεσ και άλλεσ περιοχζσ με
υψθλζσ πιζςεισ αςκοφμενεσ από τθ γεωργία.
Σε κάκε περίπτωςθ θ ελάχιςτθ βακμολογία που οφείλει να ςυγκεντρϊςει ο υποψιφιοσ
επενδυτισ δεν μπορεί να είναι χαμθλότερθ από 40 μόρια, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτον
πίνακα κριτιριων επιλογισ πράξεων.
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9. ΡΛΝΑΚΑΣ ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ
Α/Α
1

2

3
4
5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

Ρεριγραφι
Υπεφκυνθ Διλωςθ (αφορά τα κριτιρια
επιλεξιμότθτασ 8, 14, 29)
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.
Απόφαςθ Δ.Σ. / αρμοδίου οργάνου για τθν υποβολι
τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ
Στοιχεία του αιτοφντοσ: Αςτυνομικι ταυτότθτα
(Νόμιμου Εκπροςϊπου) / Βεβαίωςθ ζναρξθσ
εργαςιϊν από ΑΑΔΕ
-Αποδεικτικά τεκμθρίωςθσ Τεχνικισ Επάρκειασ
ςφμφωνα με το άρκρο 44 του Ν.4412/2016
-Διαδθμοτικι ι Διαβακμιδικι ςφμβαςθ άρκρου 99Ν
3852/2010 (Δάνεια τεχνικι Υπθρεςία 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).
Συντζλεςθ των απαιτοφμενων απαλλοτριϊςεων,
εφόςον απαιτοφνται
Διλωςθ δικαιοφχου ότι κα διευκολφνει κάκε ζλεγχο
από τθν ΟΤΔ και των αρμόδιων ελεγκτικϊν
μθχανιςμϊν.
Στοιχεία για τθν φπαρξθ δικτφων κοινισ ωφζλειασ
και τθν ι μθ μετακίνθςθσ ι μεταφοράσ τουσ, όπου
απαιτείται.
Υπεφκυνθ Διλωςθ φορζα υλοποίθςθσ πράξθσ περί
μθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων. Εφόςον αςκείται
δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ πράξεων,
επαλικευςθσ/ ζλεγχοσ πράξεων, πλθρωμϊν.
Απόςπαςμα επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ ι
ειςιγθςθ Υπθρεςίασ και απόφαςθ ΔΣ
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.

Επιςφναψθ
ςτο ΟΡΣΑΑ

Αποςτολι με
τον φυςικό
φάκελο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29

Απόφαςθ καταβολισ ίδιασ ςυμμετοχισ και μθ
επιλζξιμθσ δαπάνθσ (εφόςον απαιτείται).
Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςε ιςχφ/ ΦΕΚ Σφςταςθσ και
τροποποιιςεισ του / Καταςτατικό ςε ιςχφ / Σχζδιο
καταςτατικοφ για τα υπό ίδρυςθ ΝΡ
Ρίνακασ αποτφπωςθσ μελετϊν και ωρίμανςθσ
πράξθσ. (Δ1) όπου απαιτείται.
Ρίνακασ αποτφπωςθσ αδειϊν και εγκρίςεων και
βακμοφ προόδου (Δ2) όπου απαιτείται
Φάκελοσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ (κατά τθν ζννοια του
Άρκρου 45 του Ν.4412/2016)
Τεχνικζσ εκκζςεισ μελετϊν, προχπολογιςμοί,
ςυνοπτικζσ προμετριςεισ, αναλυτικά τιμολόγια.
Λοιπά τεφχθ και ςχζδια μελετϊν.
Άδειεσ και εγκρίςεισ. (πχ Για υφιςτάμενεσ
επιχειριςεισ να εξαςφαλίηεται θ νόμιμθ λειτουργία
τουσ: Αδεία Λειτουργίασ, καταχϊρθςθ ςτο ΓΕΜΗ,
κλπ)
Βεβαίωςθ Μθ Λφςθσ και Μθ Ρτϊχευςθσ
Μελζτθ ςυνολικισ κεϊρθςθσ αιςκθτικισ και
λειτουργικισ αναβάκμιςθσ ι ανάδειξθσ του οικιςμοφ
ι τμιματοσ αυτοφ, όπωσ εξειδικεφεται ςτθν
Ρρόςκλθςθ
Αποδεικτικά ςτοιχεία ιδιοκτθςίασ - Επιπλζον βλζπε
Ρίνακα Δ2
Λίςτα Ελζγχου Κρατικϊν Ενιςχφςεων ζργων
Ρολιτιςμοφ
Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ
(ΣΜΡΕ ΡΑΑ 2014-2020)
Υπολογιςμόσ Κακαρϊν εςόδων, όπου απαιτείται
ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ πρόςκλθςθσ
Αποφάςεισ χαρακτθριςμοφ περιοχισ ωσ
πλθμμυροπακι ι πυρόπλθκτθ ι ςειςμόπλθκτθ
(εφόςον υπάρχει).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ναι

Ναι
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