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Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των 

προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Διασυνοριακής  Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013.  

 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι συντάσσουν πρόταση σε συνεργασία με τον Επικεφαλής Εταίρο 

ο οποίος την υποβάλλει στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία (ΚΤΓ).  Μετά την υποβολή της, 

η κάθε αίτηση υπόκειται σε διαδικασία αξιολόγησης δύο σταδίων η οποία διενεργείται 

από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία, βάσει των κριτηρίων επιλογής που αναφέρονται 

παρακάτω. Η ΚΤΓ δύναται να επικουρείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες κατά την 

αξιολόγηση των έργων. 

 

1ο Στάδιο Αξιολόγησης Τα έργα ελέγχονται έχοντας ως βάση δύο κατηγορίες 

κριτηρίων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνονται στις διοικητικές απαιτήσεις 

και τα κριτήρια επιλεξιμότητας  του Προγράμματος. 

• Συμμόρφωση προς τις διοικητικές απαιτήσεις: Επιβεβαιώνει ότι η πρόταση 

υποβλήθηκε εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, ότι η Αίτηση Υποβολής  

Πρότασης έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τον τύπο που όρισε η Διαχειριστική 

Αρχή, ότι είναι πλήρης και ότι πληροί όλες τις απαιτήσεις της αντίστοιχης 

πρόσκλησης.  

• Κριτήρια επιλεξιμότητας: Τα κριτήρια αυτά εξετάζουν το εάν η πρόταση πληροί 

τις ελάχιστες απαιτήσεις επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα. Οι 

απαιτήσεις αυτές είναι, για παράδειγμα, η σύνθεση της διασυνοριακής εταιρικής 

σχέσης, η γενική συμβατότητα με τους στόχους και τις αρχές του Προγράμματος, η 

αιτούμενη συγχρηματοδότηση κτλ.  

Προτάσεις οι οποίες δεν πληρούν τις διοικητικές απαιτήσεις ή τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας απορρίπτονται. Πρόσθετα στοιχεία ζητούνται από τους αιτούμενους 

μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν επιτρεπτά σφάλματα για τα οποία συμφωνούν οι 

δύο χώρες και εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 

2ο Στάδιο Αξιολόγησης (Ποιοτική Αξιολόγηση): Μόνο έργα τα οποία επιδεικνύουν 

συμμόρφωση προς τις διοικητικές απαιτήσεις και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας 

υποβάλλονται σε ποιοτική αξιολόγηση. Η ποιοτική αξιολόγηση διενεργείται μέσω 

βασικών κριτηρίων και στηρίζεται σε σύστημα βαθμολόγησης, από το οποίο 

προκύπτει ένας πίνακας κατάταξης όλων των προτάσεων, οι οποίες προήχθησαν από 

το πρώτο στάδιο αξιολόγησης.  Κατά το στάδιο ποιοτικής αξιολόγησης εξετάζεται η 

συνάφεια και ο βαθμός συμβολής της πρότασης στους στόχους του Προγράμματος, η 

ποιότητα και βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων, η ποιότητα της εταιρικής σχέσης, 

καθώς επίσης η προτεινόμενη μεθοδολογία οργάνωσης και διαχείρισης του έργου κτλ.   
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Τα βασικά κριτήρια διακρίνονται σε: 

• Κριτήρια περιεχομένου (συνάφεια πρότασης, ποιότητα 

αποτελεσμάτων/βιωσιμότητα, καινοτομία) και  

• Κριτήρια υλοποίησης (ποιότητα της εταιρικής σχέσης, συνοχή της πρότασης και 

ποιότητα προσέγγισης, προϋπολογισμός και χρηματοδότηση).  

 

Οι διαφορετικές κατηγορίες κριτηρίων παρουσιάζονται παρακάτω: 
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1ο Στάδιο  

 

1. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) 

α) Η αίτηση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα                                                                                                                            ΝΑΙ     ΟΧΙ  

β) Η αίτηση υποβλήθηκε στην απαιτούμενη μορφή                                                                                                         

 α) έντυπη μορφή η οποία περιλαμβάνει  ΝΑΙ     ΟΧΙ  

γ) Το έντυπο αίτησης που χρησιμοποιήθηκε είναι το επίσημο πρότυπο που όρισε η Διαχειριστική Αρχή,                             ΝΑΙ     ΟΧΙ  

      συμπληρώθηκε σωστά, φέρει σφραγίδα και υπογραφή                                                                                                                          

δ) προσαρτώνται τα έγγραφα που ζητούνται                                                                                                                    

           i) η Δήλωση Συγχρηματοδότησης και μη διπλής χρηματοδότησης,  

              υπογραμμένη από όλους τους εταίρους                                                                                                               ΝΑΙ      ΟΧΙ  

           ii) Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων, υπογεγραμμένη από τον Επικεφαλής Εταίρο                                                    ΝΑΙ      ΟΧΙ  

                στην περίπτωση έργων που παράγουν έσοδα, επισύναψη ανάλυσης κόστους-οφέλους                                         ΝΑΙ      ΟΧΙ  

           iii) Δελτίο ελέγχου συμβατότητας με τη ΣΜΠΕ                                                                                                        ΝΑΙ      ΟΧΙ     

           iv) καταστατικό φορέα…………………………………………………………………………………                                                              ΝΑΙ      ΟΧΙ     
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2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) 

α) Η πρόταση έργου είναι σύμφωνη με τη σχετική νομοθεσία και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης                                     ΝΑΙ      ΟΧΙ  

β) Οι προτεινόμενες δραστηριότητες και οι στόχοι του έργου είναι σαφείς και συνάδουν με τους στόχους ………….ΝΑΙ     ΟΧΙ  

   της πρόσκλησης 

γ) Ο προϋπολογισμός και οι δαπάνες του έργου συνάδουν με την Πρόσκληση Υποβολής προτάσεων                                       ΝΑΙ      ΟΧΙ  

δ) Η διάρκεια των έργων συνάδει με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων                           ΝΑΙ      ΟΧΙ  
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2ο Στάδιο: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
 
 

Α. Κριτήρια περιεχομένου 

Κριτήριο Περιγραφή Ανάλυση Βαθμολογία 

Συνάφεια 
πρότασης 
 
 

α) Οι προτεινόμενες ενέργειες  του έργου απευθύνονται σε 
ειδικά προβλήματα, θέματα, ευκαιρίες της περιοχής; 
 
 
 
 

Λεπτομερής και ακριβής ανάλυση βάσει 
στρατηγικής ανάλυσης (5 βαθμοί) 
Καλή αναφορά (3 βαθμοί) 
Ελάχιστη αναφορά (1 βαθμός) 
 
 

 

 
 
Β. Κριτήρια Υλοποίησης 

Κριτήριο Περιγραφή Ανάλυση Βαθμολογία 

 

α) Η επαγγελματική ικανότητα (οργάνωση και εμπειρία) των 
εταίρων επαρκεί για την πετυχημένη υλοποίηση των 
αναληφθέντων δραστηριοτήτων του έργου; 
 
 

Βέλτιστη (5 βαθμοί) 
Πολύ καλή (3 βαθμοί)   
Επαρκής (1 βαθμός) 
 

 Ποιότητα της 
εταιρικής σχέσης 
(κατάλληλη 
σύνθεση και 
οργανωτικές 
διευθετήσεις) β) Είναι το θεσμικό καθεστώς του εταίρου σχετικό με τις 

δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν; 
 

Απολύτως σχετικό (5 βαθμοί) 
Πολύ καλή  σχέση (3 βαθμοί)   
Επαρκής (1 βαθμός) 
 

 

Προϋπολογισμός 
και χρηματοδότηση 

α)  
 
Είναι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός εξισορροπημένος και 
ρεαλιστικός; Είναι η σχέση μεταξύ των προβλεπόμενων 

Εξισορροπημένος και ρεαλιστικός 
προϋπολογισμός (5 βαθμοί) 
Ικανοποιητικά  ρεαλιστικός προϋπολογισμός (3 
βαθμοί) 
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δαπανών και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων  
ικανοποιητική; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Δικαιολογημένες δαπάνες (2 βαθμοί) 
Υπερεκτιμημένες ή αδικαιολόγητες δαπάνες (1 
βαθμός) 
 

Μέγιστη συνολική βαθμολογία: 20 βαθμοί 
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Βαθμολογία 

Τα κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη από τους αξιολογητές 

κατά την αξιολόγηση των έργων. Σκοπός των βασικών κριτηρίων είναι η αξιολόγηση 

της ποιότητας των επιλέξιμων προτάσεων έργων. Η μέγιστη συνολική βαθμολογία που 

μπορεί να επιτύχει ένα έργο είναι 20 βαθμοί. Τα ποιοτικά κριτήρια συνδέονται άμεσα 

με τη φύση και τους στόχους του Προγράμματος και είναι κοινά για όλους τους Άξονες 

Προτεραιότητας ή Περιοχές Παρέμβασης.  

 

Η Κοινή Τεχνική Γραμματεία διενεργεί την αξιολόγηση των προτάσεων, βάσει των 

ανωτέρω κριτηρίων επιλογής, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης.  Η 

Διαχειριστική Αρχή μεριμνά ώστε η διαδικασία αξιολόγησης να διενεργείται σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων και τα εγκεκριμένα κριτήρια 

επιλογής.   

 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η Κοινή Τεχνική Γραμματεία, υποβάλλει μέσω 

της Διαχειριστικής Αρχής, στην Επιτροπή Επιλογής Πράξεων:  

1) το σύνολο των προτάσεων που υποβλήθησαν,  

2) πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων μαζί με συμπληρωμένα έντυπα 

αξιολόγησης των έργων.  

 

Τα έργα κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: 

• Έργα που απορρίφθηκαν κατά το πρώτο στάδιο (συμμόρφωση προς τις διοικητικές 

απαιτήσεις και επιλεξιμότητα) 

• Έργα που υπέστησαν ποιοτική αξιολόγηση, σε σειρά κατάταξης με βάση τη 

συνολική βαθμολογία που επέτυχαν και με ένδειξη των έργων που προτείνεται να 

χρηματοδοτηθούν σε σχέση με το διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρόσκλησης. 

 

Για να λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα, το έργο πρέπει: 

• να λάβει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη από την ελάχιστη βαθμολογία που 

ορίζεται για τη χρηματοδότηση του έργου (20 βαθμοί). 

 

Η Επιτροπή Επιλογής Πράξεων επιλέγει τα έργα που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν. 

Εάν κάποιο έργο γίνει δεκτό υπό όρους, η Διαχειριστική Αρχή θα χρειαστεί να 

μεριμνήσει ώστε οι όροι αυτοί να λαμβάνονται υπόψη προ της υπογραφής της σχετικής 

Σύμβασης Χρηματοδότησης.   

 

 

 


