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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΣΤΑΔΙΟ Α’ (1)
• Παράρτημα 12 Μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής 

πράξεων).
- Η πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων :
1) Εμπρόθεσμη υποβολή (έως και 30-09-2019 και 00:00).
2) Έντυπο αίτησης (αναλυτική περιγραφή) συμπληρωμένο
σωστά, φέρει σφραγίδα και υπογραφή.
3) Προσάρτηση των εγγράφων που ζητούνται (σημείο 8.2 της
πρόσκλησης).



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΣΤΑΔΙΟ Α’ (2)
Ιδιαίτερη προσοχή:
1) Ανάλυση Παραδοτέων ανά δικαιούχο
- Τεκμηρίωση προϋπολογισμού ανά παραδοτέο και ανά
κατηγορία δαπάνης
- Σαφήνεια των τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού
(ειδών προς προμήθεια).
- Τεκμηρίωση αρμοδιοτήτων κάθε εταίρου στην αναλυτική
περιγραφή παραδοτέου.



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΣΤΑΔΙΟ Α’ (3)
2) Δελτίο Ωριμότητας ανά δικαιούχο
- Περιγραφή υφιστάμενων συνθηκών, στάδια που 

απαιτούνται και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.  
Ιδιαίτερη Προσοχή : Για τις υποδομές (κατασκευή κτιριακών 
εγκαταστάσεων, αναδιαμόρφωση χώρων κ.λ.π.) 
-υποχρεωτικά περιγραφή του υφιστάμενου καθεστώτος 
ιδιοκτησίας (ιδιόκτητο, παραχώρηση, ενοικίαση κ.λ.π.)
- αναλυτική αναφορά για τις απαιτούμενες μελέτες και 
αδειοδοτήσεις το στάδιο υλοποίησης αυτών και το 
χρονοδιάγραμμα.



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΣΤΑΔΙΟ Α’ (4)
Επιλεξιμότητα  πρότασης
Αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης :
A) Προκύπτει από την εθνική νομοθεσία και καταστατικό του 
φορέα 
Β) Για δράσεις όπου οι φορείς δεν έχουν την αρμοδιότητα 
απαιτείται η κατάθεση σχετικής σύμφωνης γνώμης 
(ενδεικτικά: προγραμματική συμφωνία /letter of support)
από τον φορέα που έχει την αρμοδιότητα, για την εκτέλεση 
αυτής 
Γ) στο έγγραφο πρέπει να υπάρχει παραπομπή στη σχετική 
νομοθεσία (Νόμος, άρθρο, παράγραφος).



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΣΤΑΔΙΟ Α’ (5)

Δ) Στο έγγραφο πρέπει να ορίζονται α) τα σχετικά με την
εκμετάλλευση των παραδοτέων της πράξης β) η χρήση μετά
τη λήξη της πράξης.



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΣΤΑΔΙΟ Α’ (6)

• Τήρηση οριζόντιων πολιτικών 
Προσοχή στις υποδομές υποχρεωτική η τήρηση των κανόνων για την
εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)
- Η αξιολόγηση πρέπει να είναι θετική «ΝΑΙ»
- Αρνητική απάντηση «ΌΧΙ» ή Δεν απαιτείται μόνο για πράξεις οι

οποίες δεν απαιτείται να συμπεριλάβουν κάποιες από τις
οριζόντιες πολιτικές λόγω της φύσης των προτεινόμενων
παραδοτέων.

- Ο κύριος Δικαιούχος θα πρέπει να αιτιολογήσει αναλυτικά τη μη
συμπερίληψη δράσεων που καλύπτουν τις οριζόντιες πολιτικές.
Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και
ενημερώνεται σχετικά ο κύριος δικαιούχος.



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΣΤΑΔΙΟ Γ (1)

• Η ΚΓ/ΔΑ ενημερώνει τον Κύριο Δικαιούχο για την Απόφαση
της Επιτροπής Παρακολούθησης και αιτείται την
προσκόμιση των αναφερόμενων στο σημείο 8.3 της
πρόσκλησης εγγράφων.

• Η ΚΓ προβαίνει σε έλεγχο αυτών και εισηγείται στην
Επιτροπή Παρακολούθησης τον τελικό πίνακα των προς
συγχρηματοδότηση πράξεων.

• Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει τις προς
χρηματοδότηση πράξεις ανά Ειδικό Στόχο.


