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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το άρθρο 55 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) 1198/2006 για το ΕΤΑ καθορίζει ότι οι δαπάνες
είναι επιλέξιµες για συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας µόνον εάν πραγµατοποιούνται
για πράξεις, για τις οποίες η ∆ιαχειριστική Αρχή έχει λάβει αποφάσεις σύµφωνα µε κριτήρια που
καθορίζονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή Παρακολούθησης.
Τα κριτήρια για την επιλογή των προς χρηµατοδότηση πράξεων εξετάζει και εγκρίνει εντός έξι
µηνών από την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος η Επιτροπή Παρακολούθησης,
σύµφωνα µε την παράγραφο (α) του άρθρου 65 του κανονισµού (ΕΚ) 1198/2006 και το άρθρο 43
του Νόµου 3614/3-12-2007(ΦΕΚ 267/Α/ 3-12-2007). Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει τις
τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων που θα απαιτηθούν στη συνέχεια, σύµφωνα µε τις ανάγκες του
προγραµµατισµού και την πορεία υλοποίησης του προγράµµατος.
Σύµφωνα µε το άρθρο 43 παράγραφος (α) του Νόµου 3614/3-12-2007 ως οµάδες κριτηρίων
επιλογής δύναται να χρησιµοποιηθούν: η σκοπιµότητα της πράξης, η συµβατότητα της πράξης µε
τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, η συµβολή της πράξης στους στόχους του επιχειρησιακού
προγράµµατος, η φύση και το είδος της πράξης στο πλαίσιο της διενεργούµενης πρόσκλησης, η
πληρότητα της πράξης και η ωριµότητα της πράξης.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2007-2013 της Ελλάδας εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή µε την αριθµ. Ε(2007)6402/11-12-2007 Απόφασή της, το οποίο σηµαίνει ότι τα κριτήρια
επιλογής των πράξεων θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης το αργότερο
µέχρι 11-6-2008. Η ανάγκη για ταχεία ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και η
πρόσκληση των δράσεων και µέτρων αυτού µας οδηγεί στην έγκριση των κριτηρίων αυτών
κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Για την σύνταξη των κριτηρίων επιλογής πράξεων που ακολουθούν έχουν ληφθεί υπόψη κυρίως:
• Ο Κανονισµός (ΕΚ) 1198/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας
• Ο Κανονισµός (ΕΚ)498/2007 για την θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του
καν.1198/2006 για το ΕΤΑ.
• Ο Οδηγός του ΕΤΑ (EFF Vademecum)
• Ο Νόµος 3614/3-12-2007(ΦΕΚ 267/Α/ 3-12-2007
• Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2007-2013 (ΕΠΑΛ).
• Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠΑΛ
ΓΕΝΙΚΑ
1. Η πρόσκληση (προκήρυξη) πράξεων, εξαιρουµένων των πράξεων κρατικών ενισχύσεων,
παραµένει ανοιχτή για όλη την προγραµµατική περίοδο µε δυνατότητα επικαιροποίησής
της. Η διαχειριστική αρχή προβαίνει σε περιοδική συγκριτική αξιολόγηση των
υποβαλλοµένων οµοειδών προτάσεων, µέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισµού που έχει
προσδιοριστεί στην πρόσκληση. Η διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης δεν
εφαρµόζεται σε ειδικές περιπτώσεις όπως: στις περιπτώσεις έργων που αναφέρονται στο
πρόγραµµα ή σε ειδικές περιπτώσεις - µοναδικότητας ή σε επείγουσες περιπτώσεις, για τις
οποίες διενεργείται άµεση αξιολόγηση. Οι ηµεροµηνίες αξιολόγησης, η µεθοδολογία και τα
απαραίτητα προς υποβολή στοιχεία ανακοινώνονται κατά την πρόσκληση των πράξεων και
δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.alieia.gr. Στις προκηρύξεις δύναται να ορίζεται
κατώτατος προϋπολογισµός των υποβαλλοµένων προτάσεων που µπορούν να ενταχθούν
στο πρόγραµµα.
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2. Για πράξεις κρατικών ενισχύσεων σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Νόµου 3614/2007,
εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων µε την οποία διατίθενται πιστώσεις για τις ενισχύσεις αυτές. Στην απόφαση
αυτή ορίζονται τα ποσά, τα ποσοστά (Κοινοτικής και Εθνικής συµµετοχής), τα είδη των
ενισχύσεων και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την εφαρµογή δράσεων
κρατικών ενισχύσεων από το Επιχειρησιακό πρόγραµµα.
Στην ίδια απόφαση ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν:
τις υπαγόµενες κατηγορίες ενισχύσεων και τους δικαιούχους των ενισχύσεων,
τις επιλέξιµες δαπάνες, το περιεχόµενο του φακέλου υποψηφιότητας και τις
διαδικασίες πρόσκλησης για την υπαγωγή των ενισχύσεων,
τις διαδικασίες ενηµέρωσης των δικαιούχων και την υποβολή των προτάσεων,
τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής των ενισχύσεων,
την διαδικασία αξιολόγησης των δικαιούχων και του φακέλου υποψηφιότητας,
την διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου των υπαγοµένων ενισχύσεων καθώς
και την πιστοποίηση των ενισχυόµενων επιχειρήσεων και των επιλέξιµων δαπανών,
την σύσταση και λειτουργία των επιτροπών αξιολόγησης και γνωµοδοτικών
επιτροπών καθώς και τη χρησιµοποίηση εµπειρογνωµόνων κλπ,
τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων παρέχονται οι ενισχύσεις καθώς και κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια.
3. Στις υποβαλλόµενες προτάσεις για ένταξη πράξεων στο Ε.Π. Αλιείας 2007-2013,
διενεργείται:
άµεσος έλεγχος πληρότητας µε δυνατότητα υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων
από τους δικαιούχους µέχρι την έναρξη της διαδικασίας της αξιολόγησης. Η
διενέργεια του ελέγχου της πληρότητας της πρότασης γίνεται µε βάση το έντυπο
µε τίτλο: «Λίστα εξέτασης πληρότητας στοιχείων πρότασης»,
διαδικασία αξιολόγησης των πράξεων σύµφωνα µε το κριτήρια επιλογής πράξεων,
κατά µέτρο, που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του
επιχειρησιακού προγράµµατος.
4. Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες για συνεισφορά από το Επιχειρησιακό πρόγραµµα, εάν όντως
πραγµατοποιήθηκαν από δικαιούχους από την 1 Ιανουαρίου 2007 µέχρι και την 31η
∆εκεµβρίου 2015. Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες µόνο εάν πραγµατοποιήθηκαν για πράξεις,
για τις οποίες η ∆ιαχειριστική Αρχή έχει λάβει απόφαση, σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής
πράξεων που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης.
5. Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών καθορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του
άρθρου 55 του κανονισµού 1198/2006 σε εθνικό επίπεδο. Οι δαπάνες που
χρηµατοδοτήθηκαν από το πρόγραµµα και το ΕΤΑ δεν µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από
οποιοδήποτε άλλο Ταµείο ή Μέσο. Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιµες για
χρηµατοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα:
ΦΠΑ, πλην του µη ανακτήσιµου όταν βαρύνει πραγµατικά και οριστικά τον
δικαιούχο,
Τόκοι επί χρεών, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 55 του
κανονισµού 1198/2006,
Αγορά γης µε αξία υψηλότερη του 10% της συνολικής επιλέξιµης δαπάνης για την
πράξη,
Κατοικία
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6. Η ∆ιαχειριστική Αρχή
διασφαλίζει ότι µια πράξη, η οποία έχει υλοποιηθεί και
χρηµατοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό πρόγραµµα, για να διατηρήσει την συνεισφορά του
ΕΤΑ δεν θα πρέπει για µια πενταετία (από την ηµεροµηνία της απόφασης
χρηµατοδότησης) να υποστεί σηµαντική τροποποίηση η οποία επηρεάζει:
τη φύση της ή τους όρους υλοποίησης ή παρέχει αδικαιολόγητα πλεονέκτηµα σε
επιχείρηση ή δηµόσιο φορέα ή
η οποία απορρέει είτε από την αλλαγή στη φύση της κυριότητας ενός στοιχείου
υποδοµής ή την παύση ή την µετεγκατάσταση µιας παραγωγικής δραστηριότητας.

Στη συνέχεια, για κάθε άξονα σε επίπεδο µέτρου, παρατίθενται τα βασικά κείµενα (κοινοτικά,
εθνικά κλπ) τα οποία προσδιορίζουν το πλαίσιο υλοποίησης του κάθε µέτρου.
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΜΕΤΡΟ 1.1: Μόνιµη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων
• Ο Άξονας 1 και το µέτρο 1.1 του ΕΠΑΛ 2007-2013
• Το άρθρο 23 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006
• Το άρθρο 4 του Καν. (ΕΚ) 498/2007
• Το Κεφάλαιο ΙΙ – σηµείο 4.1 & 4.2 του Οδηγού για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας
Με στόχο την µείωση της αλιευτικής ικανότητας, στήριξη δίδεται για µόνιµη παύση αλιευτικών
δραστηριοτήτων των αλιευτικών σκαφών, εφόσον αποτελεί µέρος σχεδίου προσαρµογής της
αλιευτικής προσπάθειας / σχεδίου παροπλισµού.
ΜΕΤΡΟ 1.2: Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων
• Ο Άξονας 1 και το µέτρο 1.2 του ΕΠΑΛ 2007-2013
• Το άρθρο 24 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006
• Το άρθρο 5 του Καν. (ΕΚ) 498/2007
• Το Κεφάλαιο ΙΙ – σηµείο 4.3 του Οδηγού για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας
ΜΕΤΡΟ 1.3: Επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών και της επιλεκτικότητας των
αλιευτικών εργαλείων
• Ο Άξονας 1 και το µέτρο 1.3 του ΕΠΑΛ 2007-2013
• Το άρθρο 25 του καν.(ΕΚ)1198/2006
• Το άρθρο 6 του καν.(ΕΚ) 498/2007
• Το Κεφάλαιο ΙΙ – σηµείο 4.4 του Οδηγού για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας
Η χορήγηση δηµόσιας ενίσχυσης προβλέπεται για σκάφη ηλικίας τουλάχιστον πέντε ετών και υπό
τον όρο ότι:
• δεν αυξάνεται η δυνατότητα των σκαφών να αλιεύουν ιχθείς
• δεν αυξάνεται η χωρητικότητα των χώρων αποθήκευσης των ιχθύων
ΜΕΤΡΟ 1.4: Παράκτια αλιεία µικρής κλίµακας
• Ο Άξονας 1 και το µέτρο 1.4 του ΕΠΑΛ 2007-2013
• Το άρθρο 26 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006
• Το άρθρο 7 του Καν. (ΕΚ) 498/2007
• Το Κεφάλαιο ΙΙ – σηµείο 4.5 του Οδηγού για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας
Χορηγείται στήριξη για βελτίωση των όρων άσκησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων της
παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας, για αλιευτικά σκάφη µε ολικό µήκος µικρότερο των 12 µέτρων,
τα οποία δεν χρησιµοποιούν συρόµενα εργαλεία.
ΜΕΤΡΟ 1.5: Κοινωνικοοικονοµικές αποζηµιώσεις για τη διαχείριση του στόλου
• Ο Άξονας 1 και το µέτρο 1.5 του ΕΠΑΛ 2007-2013
• Το άρθρο 27 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006
• Το άρθρο 8 του Καν. (ΕΚ) 498/2007
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2
ΜΕΤΡΟ 2.1: Υδατοκαλλιέργεια
• Ο Άξονας 2 και το µέτρο 2.1 του ΕΠΑΛ 2007-2013
• Το άρθρο 29 του καν.(ΕΚ)1198/2006
• Το άρθρο 10 του καν.(ΕΚ) 498/2007
• Το Κεφάλαιο ΙΙ – σηµείο 5.1 του Οδηγού για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας
Α. ∆ράσεις για ιδιωτικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια – δράσεις 1, 2 και 3
Οι οικονοµικές ενισχύσεις που χορηγούνται στα πλαίσια του µέτρου 2.1 “υδατοκαλλιέργεια”
περιορίζονται µόνο στις πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ενώ οι επιχειρήσεις οι
οποίες απασχολούν λιγότερους από 750 εργαζόµενους ή ο κύκλος εργασιών είναι µικρότερος
από 200 εκατ. € λαµβάνουν την µισή οικονοµική ενίσχυση. Στα αποµακρυσµένα Ελληνικά
νησιά τα οποία αναφέρονται στο κεφάλαιο 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
χορηγούνται οικονοµικές ενισχύσεις σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους.
ΜΕΤΡΟ 2.2: Αλιεία εσωτερικών υδάτων
• Ο Άξονας 2 και το µέτρο 2.2 του ΕΠΑΛ 2007-2013
• Το άρθρο 33 του καν.(ΕΚ)1198/2006
• Το άρθρο 13 του καν.(ΕΚ) 498/2007
• Το Κεφάλαιο ΙΙ – σηµείο 5.2 του Οδηγού για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας
ΜΕΤΡΟ 2.3: Μεταποίηση και Εµπορία
• Ο Άξονας 2 και το µέτρο 2.1 του ΕΠΑΛ 2007-2013
• Το άρθρο 34 του καν.(ΕΚ)1198/2006
• Το άρθρο 14 του καν.(ΕΚ) 498/2007
• Το Κεφάλαιο ΙΙ – σηµείο 5.3 του Οδηγού για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας
Οι οικονοµικές ενισχύσεις που χορηγούνται στα πλαίσια του µέτρου 2.3 “Μεταποίηση &
Εµπορία» περιορίζονται µόνο στις πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, ενώ οι
επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 750 εργαζόµενους ή ο κύκλος εργασιών
είναι µικρότερος από 200 εκατ.€ παίρνουν την µισή οικονοµική ενίσχυση. Στα αποµακρυσµένα
Ελληνικά νησιά τα οποία αναφέρονται στο κεφάλαιο 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
χορηγούνται οικονοµικές ενισχύσεις σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους.
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3
ΜΕΤΡΟ 3.1: Συλλογικές δράσεις (Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος)
• Ο Άξονας 3 και το µέτρο 3.1 του ΕΠΑΛ 2007-2013
• Το άρθρο 37 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006
• Το άρθρο 15 του Καν. (ΕΚ) 498/2007
• Το Κεφάλαιο ΙΙ – σηµείο 6.2 του Οδηγού για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας
Χορηγείται στήριξη για δράσεις «κοινού ενδιαφέροντος» µε πεδίο ευρύτερο των µέτρων που
κανονικά αναλαµβάνονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις, που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Τα µέτρα προσδιορίζονται ως «κοινού ενδιαφέροντος», όταν
συνεισφέρουν στο συµφέρον µιας οµάδας δικαιούχων ή του ευρύτερου κοινού. Η στήριξη δεν
καλύπτει δαπάνες που σχετίζονται µε την πειραµατική αλιεία.
ΜΕΤΡΟ 3.2: Προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας & χλωρίδας
• Ο Άξονας 3 και το µέτρο 3.2 του ΕΠΑΛ 2007-2013
• Το άρθρο 38 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006
• Το άρθρο 16 του Καν. (ΕΚ) 498/2007
• Το Κεφάλαιο ΙΙ – σηµείο 6.3 του Οδηγού για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας
Ο άµεσος εµπλουτισµός του αποθέµατος δεν είναι επιλέξιµος για ενίσχυση, εκτός εάν προβλέπεται
ρητά ως µέτρο διατήρησης σε κοινοτική νοµική πράξη.
Οι πράξεις θα υλοποιούνται από δηµόσιους ή ηµιδηµόσιους φορείς, αναγνωρισµένες οργανώσεις
ή άλλους φορείς που θα οριστούν στην πρόσκληση.
ΜΕΤΡΟ 3.3: Αλιευτικοί λιµένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια
• Ο Άξονας 3 και το µέτρο 3.3 του ΕΠΑΛ 2007-2013
• Το άρθρο 39 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006
• Το άρθρο 17 του Καν. (ΕΚ) 498/2007
• Το Κεφάλαιο ΙΙ – σηµείο 6.4 του Οδηγού για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας
• Το άρθρο 22 του Καν. (ΕΚ) 1967/2006
• Το άρθρο 14 του Καν. (ΕΚ) 1559/2007
ΜΕΤΡΟ 3.4: Ανάπτυξη νέων αγορών & εκστρατείες προώθησης
• Ο Άξονας 3 και το µέτρο 3.4 του ΕΠΑΛ 2007-2013
• Το άρθρο 40 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006
• Το άρθρο 18 του Καν. (ΕΚ) 498/2007
Οι πράξεις δεν µπορούν να στοχεύουν σε εµπορικές ταυτότητες ή να παραπέµπουν σε
συγκεκριµένες χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, µε εξαίρεση προϊόντα που αναγνωρίζονται βάσει
του Καν. (Ε.Κ.) 510/2006.
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ΜΕΤΡΟ 3.5: Πιλοτικά σχέδια
• Ο Άξονας 3 και το µέτρο 3.5 του ΕΠΑΛ 2007-2013
• Το άρθρο 41 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006
• Το άρθρο 19 του Καν. (ΕΚ) 498/2007
• Το Κεφάλαιο ΙΙ – σηµείο 6.5 του Οδηγού για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας
• Το Εγχειρίδιο OSLO (Oslo Manual (2005). Guidelines for Collecting and Interpreting
Innovation Data, 3rd Edition, OECD/European Communities, ISBN 92-64-01308-3)
ΜΕΤΡΟ 3.6: Τροποποίηση αλιευτικών σκαφών για άλλες δραστηριότητες
• Ο Άξονας 3 και το µέτρο 3.6 του ΕΠΑΛ 2007-2013
• Το άρθρο 42 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006
• Το άρθρο 20 του Καν. (ΕΚ) 498/2007
• Το Κεφάλαιο ΙΙ – σηµείο 6.6 του Οδηγού για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας
Οι πράξεις περιορίζονται σε δηµόσιους ή ηµιδηµόσιους φορείς. Η στήριξη καλύπτει δαπάνες για
την τροποποίηση του αλιευτικού σκάφους.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4
ΜΕΤΡΟ 4.1: Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών
• Ο Άξονας 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013
• Τα Άρθρα 43, 44 και 45 του καν.(ΕΚ)1198/2006
• Τα Άρθρα 21 έως 26 του καν.(ΕΚ) 498/2007
• Το Κεφάλαιο ΙΙ – σηµείο 7 του Οδηγού για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας
∆ράση 1. Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών
Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων που θα χρηµατοδοτηθούν στα πλαίσια του µέτρου είναι :
- Επενδύσεις διαφοροποίησης προς µη αλιευτικές δραστηριότητες από εργαζόµενους του
αλιευτικού τοµέα, είτε πρόσωπα που ασκούν επάγγελµα που συνδέεται µε τον τοµέα αυτόν .
- Επενδύσεις από µη αλιείς
Θα χρηµατοδοτηθούν επενδύσεις για νέες ιδρύσεις/ µετεγκαταστάσεις και εκσυγχρονισµούς πολύ
µικρών επιχειρήσεων (σύµφωνα µε την σύσταση της Οδηγίας 2003/361/ΕΚ).
∆ράση 2: ∆ηµόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών
Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων που θα χρηµατοδοτηθούν στα πλαίσια του µέτρου είναι :
- Υποδοµές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας στις αλιευτικές περιοχές,
- Υποδοµές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές,
- Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών - οικισµών,
- Εξοπλισµοί λιµένων αλιείας.
Σύµφωνα µε τα κριτήρια διαχωρισµού των προγραµµάτων της 4ης προγραµµατικής περιόδου,
στα τοπικά αναπτυξιακά προγράµµατα που θα υποβληθούν από τις ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ (ΟΤ∆-ΑΛΙΕΑΣ) και θα εγκριθούν, τα δηµόσια έργα θα πρέπει να αναφέρονται ονοµαστικά
. Τα µη αναφερόµενα ονοµαστικά θα µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από τον Άξονα
προτεραιότητας 3 του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ).
Στην περίπτωση ονοµατισµένων έργων στα εγκεκριµένα τοπικά προγράµµατα δεν απαιτούνται
κριτήρια επιλογής πράξεων εγκεκριµένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Τα ονοµατισµένα
έργα στα εγκεκριµένα τοπικά προγράµµατα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι σύµφωνα µε το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2007-2013 και ιδιαίτερα µε τον Άξονα Προτεραιότητας 4. Σε
περίπτωση που θα υπάρξει η δυνατότητα επιλογής πράξεων (αδυναµία εκτέλεσης ονοµατισµένου
έργου ή νέες πιστώσεις στο τοπικό πρόγραµµα) τότε τα κριτήρια είναι αυτά που αναφέρονται πιο
κάτω.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5
ΜΕΤΡΟ 5.1: Τεχνική Βοήθεια
• Ο Άξονας 5 του ΕΠΑΛ 2007-2013
• Το άρθρο 46 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006
• Το Κεφάλαιο ΙΙ – σηµείο 8 του Οδηγού για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας
• Το άρθρο 19 του Νόµου 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267/03-12-2007)
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Στη συνέχεια αναλύονται ανά άξονα προτεραιότητας και µέτρο τα κριτήρια επιλογής των πράξεων
που υποβάλλονται για την ένταξή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2007-2013.
Η ∆ιαχειριστική Αρχή / Ειδικός Φορέας ∆ιαχείρισης δύναται να εξειδικεύει περαιτέρω τα
κριτήρια και κατά περίπτωση:
Να ορίζει την τιµή των ΝΑΙ ή το ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης
Να εφαρµόζει βαθµολόγηση των κριτηρίων
Να καθορίζει συντελεστές στάθµισης
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2

1

Α/Α

Πληρότητα υποβαλλόµενης πρότασης

Εξειδίκευση

- Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση

- Χρηµατοοικονοµική ανάλυση προσδιορισµού του προς χρηµατοδότηση
ποσού (για έργα που παράγουν έσοδα) ή βεβαίωση µη παραγωγής εσόδων.
(ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

- Βεβαίωση - δήλωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηµατοδότησης περί µη
χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο
πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου

- Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου (Πιστοποιητικό µε βάση το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ή βεβαίωση επάρκειας από τη ∆ιαχειριστική Αρχή). (ΟΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

- Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης (Τ∆Π)

- Αίτηση Υποβολής Πρότασης Πράξης

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, χρησιµοποιήθηκαν τα
τυποποιηµένα έντυπα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα: :

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης της πράξης. Ο
έλεγχος γίνεται µε βάση στοιχεία τεκµηρίωσης που υποβάλλονται συνηµµένα
κατά την υποβολή του αιτήµατος και τα οποία θα πρέπει να προσδιορίζονται
στην πρόσκληση ειδικά ή γενικά. Οι ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων που
προβλέπονται στην πρόσκληση θα πρέπει να διασφαλίζουν την ικανοποίηση
του συγκεκριµένου κριτηρίου (από ∆ιαχειριστική Αρχή/ΕΦ∆).

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

: 1, 2, 3, 4, 5

Ο ∆ικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση
έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης της πράξης;

Περιγραφή

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΛΙΕΙΑΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Τιµή

ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

11

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Εξειδίκευση

Εξετάζεται η επιλεξιµότητα της πράξης µε βάση τα Κριτήρια ∆ιαχωρισµού των
παρεµβάσεων των Ταµείων, κατά τα προβλεπόµενα στο Ε.Π. στο κεφάλαιο
Η Πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια διαχωρισµού
"Συµπληρωµατικότητα παρεµβάσεων µε αυτές που χρηµατοδοτούνται από
ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ"

Ύπαρξη προαπαιτούµενων αποφάσεων
Εξετάζεται η ύπαρξη προαπαιτούµενων αποφάσεων των φορέων
αρµόδιων για το συντονισµό των πολιτικών
συντονισµού πολιτικών ή συλλογικών οργάνων του ∆ικαιούχου όπου αυτό
οργάνων ή εφόσον απαιτείται και συλλογικών
προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία.
οργάνων

5

6

7

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω
κριτήρια πληρότητας, η απάντηση πρέπει να είναι θετική (ΝΑΙ), διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενηµερώνεται
σχετικά ο ∆ικαιούχος. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας, η ∆ιαχειριστική Αρχή/ΕΦ∆ δύναται να ζητήσει συµπληρωµατικά
στοιχεία από το δικαιούχο τα οποία πρέπει να υποβληθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης.

Ελέγχεται αν η πράξη εµπίπτει στις προσδιοριζόµενες από την πρόσκληση
θεµατικές προτεραιότητες

Η Πράξη εµπίπτει στις θεµατικές
προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης

4

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης προς
συγχρηµατοδότηση πράξης εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του
προγράµµατος

Εξετάζεται αν τα έντυπα έχουν υπογραφεί από τους αρµόδιους και αν έχουν
Τα τυποποιηµένα έντυπα της πρότασης και τα συµπληρωθεί όλα τα πεδία τους.
συνοδευτικά έγγραφα είναι συµπληρωµένα
και υπογεγραµµένα κατάλληλα;

Περιγραφή

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης
προς συγχρηµατοδότηση πράξης εµπίπτει
εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του
προγράµµατος

3

Α/Α

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Τιµή

ΟΧΙ

ΝΑΙ
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Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

1.1: ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ :

Ελέγχεται η πληρότητα της υποβαλλόµενης πρότασης ιδίως ως προς τις
απαραίτητες άδειες και δικαιολογητικά και ότι η πρόταση αφορά αλιευτικό
σκάφος ηλικίας άνω των 10 ετών

Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης συµπεριλαµβάνεται στο χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης του εθνικού συστήµατος παροπλισµού

Η µόνιµη παύση του αλιευτικού σκάφους γίνεται µε:
- την διάλυση του
- την αλλαγή της χρήσης του σε µη αλιευτικές δραστηριότητες
- την αλλαγή της χρήσης του για την δηµιουργία τεχνητών υφάλων

Αξιολογείται ανάλογα µε το εθνικό σχέδιο παροπλισµού:
1. Η ηλικία του σκάφους
2. Η κατηγορία του αλιευτικού σκάφους
3. Το µέγεθος και η χωρητικότητα του σκάφους
4. Σκάφη για τα οποία υπάρχουν στόχοι µείωσης
5. Η χωροθέτηση

Πληρότητα της υποβαλλόµενης
πρότασης

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράµµατος
υλοποίησης της πράξης

Η προτεινόµενη πράξη αφορά µόνιµη
παύση των αλιευτικών
δραστηριοτήτων των αλιευτικών
σκαφών ηλικίας άνω των 10 ετών

Η προτεινόµενη πράξη εντάσσεται σε
εθνικό σχέδιο παροπλισµού

Α1

Α2

Β1

Β2

Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Εξειδίκευση κριτηρίου

Περιγραφή κριτηρίου

Α/Α

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπωση

Η πρόταση πληροί το κριτήριο

Σε αντίθετη περίπωση

Η πρόταση πληροί το κριτήριο

Κατάσταση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

Τιµή

Βαθµός

Αιτιολόγηση
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Β1

Α1

Α/Α

Τήρηση των κοινοτικών κανόνων

Πληρότητα της πράξης

Περιγραφή κριτηρίου

1.2: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ :

Σε αντίθετη περίπτωση

1. Το είδος και την κατηγορία της προσωρινής παύσης, επιλέξιµης από το
Ε.Π.ΑΛ. (περιγραφή & τεκµηρίωση)

Τήρηση των µεγίστων χρονικών διαστηµάτων και προθεσµιών που
προβλέπονται από το Καν. 1198/2006 του ΕΤΑ

Β. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

3. Την απώλεια του εισοδήµατος των αλιέων για το συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας προκειµένου να
αντισταθµιστεί η προκύψασα οικονοµική πραγµατική ζηµιά

Σε αντίθετη περίπτωση

Η πρόταση πληροί το κριτήριο

Σε αντίθετη περίπτωση

Η πρόταση πληροί το κριτήριο

2. Την προσωρινή αναστολή της αλιευτικής δραστηριότητας (αποδείξεις για Η πρόταση πληροί το κριτήριο
την πραγµατική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων των αλιευτικών
σκαφών)
Σε αντίθετη περίπτωση

Η πρόταση πληροί το κριτήριο

Κατάσταση

Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής της πράξης σχετικά µε:

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

Τιµή

Βαθµός

Αιτιολόγηση
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ΜΕΤΡΟ :

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
Μόνιµοι κάτοικοι σε: 1) Αποµακρυσµένα ελληνικά νησιά του κεφαλαίου 1.2 έχει εξειδικευτεί
του ΕΠΑΛ , 2) Παραµεθόριες περιοχές και άλλα νησιά της χώρας, 3) Άλλες
περιοχές,
Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
∆ικαιούχοι που 'έχουν επιµορφωθεί σε σχετικό µε την αλιεία αντικείµενο σε έχει εξειδικευτεί
πιστοποιηµένες δοµές
Σε αντίθετη περίπτωση

Τόπος διαµονής πλοιοκτητών

Φορέας του επενδυτικού σχεδίου
(πρόσωπα που ασκούν την
επαγγελµατική αλιεία επί ενεργού
σκάφους, και είναι ιδιοκτήτες
αλιευτικών σκαφών )

Α2

Α3

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Α2

Αξιολογείται η οικονοµική επιφάνεια, η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων
κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής στο επενδυτικό σχέδιο
(προκειµένου για επενδύσεις άνω των 40.000€)

∆υνατότητα διάθεσης των ιδίων
κεφαλαίων

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Κατάσταση

Χαρακτηριστικά του φορέα

Αξιολογείται: η εµπειρία του φορέα, η κλίµακα των δραστηριοτήτων του
φορέα στο παρελθόν και τα αποτελέσµατα.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Τιµή

Βαθµός

(κατηγορία κριτηρίων που δύναται να χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ….%)

Α1

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

1 : ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

1.3 : Επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα αλιευτικών εργαλείων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Αιτιολόγηση
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ΜΕΤΡΟ :

Κατάσταση

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού
της πράξης σε σχέση µε το φυσικό
αντικείµενο

Προοπτικές κερδοφορίας και
βιωσιµότητας της επένδυσης

Κατηγορία πράξης που προτείνεται

Αλιευτικό σκάφος που
εκσυγχρονίζεται

Ηλικία αλιευτικού σκάφους που
Αξιολογείται η προτεραιότητα, ανάλογα µε την ηλικία του σκάφους: - 5 έτη
εκσυγχρονίζεται µε την προτεινόµενη <ηλικία σκάφους < 10 έτη, - 11 έτη <ηλικία σκάφους <20 έτη, - 21
πράξη
έτη<ηλικία σκάφους<30 έτη, - σκάφη ηλικίας>των 31 ετών

Β2

Β3

Β4

Β5

Β6

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Αξιολογείται η προτεραιότητα, ανάλογα µε το αλιευτικό σκάφος που
Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
εκσυγχρονίζεται:- σκάφος µικρής παράκτιας αλιείας (<12 µέτρων), - ειδικού έχει εξειδικευτεί
τύπου σκάφη (σπογγαλιευτικά ), - σκάφη που στρέφονται σε άλλο τύπο
αλιείας -λοιπά αλιευτικά σκάφη
Σε αντίθετη περίπτωση

Αξιολογείται η προτεραιότητα της πράξης : - αντικατάσταση κινητήρα για
την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, - βελτίωση της
επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων, - εξοπλισµός που βελτιώνει τις
συνθήκες εργασίας, - εξοπλισµοί για την υγιεινή και την ποιότητα, - άλλοι
εξοπλισµοί.

Αξιολογείται η προοπτική βιωσιµότητας της πράξης

Για την εκτίµηση µπορούν να χρησιµοποιηθούν π/υ από παρεµφερή έργα
που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς.

Αξιολογούνται:
1) η πληρότητα του προτεινόµενου π/υ (περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία
κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου)
2) το κατά πόσο τα προβλεπόµενα µοναδιαία κόστη είναι ρεαλιστικά

Πληρότητα περιγραφής της πρότασης

1) Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειµένου της Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
πράξης όσον αφορά: α) τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και β) τα
έχει εξειδικευτεί
λειτουργικά χαρακτηριστικά της,
2) Αξιολογείται η ύπαρξη των αναγκαίων αδειών, καθώς και τα απαραίτητα
Σε αντίθετη περίπτωση
δικαιολογητικά και έγγραφα.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Τιµή

Βαθµός

(κατηγορία κριτηρίων που δύναται να χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ….%)

Β1

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

1 : ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

1.3 : Επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα αλιευτικών εργαλείων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Β. ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝOΜΕΝΗΣ ΠΡΆΞΗΣ

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Αιτιολόγηση
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1 : ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

1.3 : Επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα αλιευτικών εργαλείων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΜΕΤΡΟ :

Αξιολογείται η συµβολή της πράξης στους στόχους του προγράµµατος,
υπολογίζεται το πηλίκο : δείκτης εκροών πράξης / δείκτη εκροών άξονα

Η πράξη είναι συµβατή µε τους όρους επιλεξιµότητας που θέτουν οι
κανονισµοί 1198/2006, 498/2007 και το ΕΠΑΛ

Συµβολή της πράξης στους στόχους
του προγράµµατος

Συµβατότητα της πράξης µε εθνικές
και κοινοτικές πολιτικές

Γ1

Γ2

Εξειδίκευση κριτηρίου

Περιγραφή κριτηρίου

Α/Α

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Κατάσταση

Τιµή

(κατηγορία κριτηρίων που δύναται να χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ….%)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Γ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Βαθµός
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Αιτιολόγηση

1.4: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ / ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΜΕΤΡΟ :

Πληρότητα της υποβαλλόµενης
πρότασης

Α1
Σε αντίθετη περίπτωση

Η πρόταση πληροί τα κριτήρια

Κατάσταση

1.4: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ / ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

Εξετάζεται αν η υποβαλλόµενη πρόταση:
1. αφορά αλιευτικά σκάφη µε ολικό µήκος µικρότερο των 12 µέτρων και
2. τα σκάφη δεν χρησιµοποιούν συρόµενα εργαλεία

Εξειδίκευση κριτηρίου

Περιγραφή κριτηρίου

Πληρότητα της υποβαλλόµενης
πρότασης

Α/Α

Α1

Εξετάζεται αν η υποβαλλόµενη πρόταση:
1. αφορά αλιευτικά σκάφη µε ολικό µήκος µικρότερο των 12 µέτρων και
2. τα σκάφη δεν χρησιµοποιούν συρόµενα εργαλεία

Εξειδίκευση κριτηρίου

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Σε αντίθετη περίπτωση

Η πρόταση πληροί τα κριτήρια

Κατάσταση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 3.1 "ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ"

ΜΕΤΡΟ :

Περιγραφή κριτηρίου

Α/Α

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Τιµή

Τιµή

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 "ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ"

1: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

Βαθµός

Βαθµός

Αιτιολόγηση

Αιτιολόγηση
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Β1

Συνέργια και συµπληρωµατικότητα µε
άλλες πράξεις

Αξιολογείται η πρόταση σε σχέση µε:
1. την ιδιότητα του αιτούντος
- εργαζόµενος σε αλιευτικό σκάφος
- πλοιοκτήτης που αποσύρει το σκάφος
2. τον τόπο εγκατάστασης του αιτούντος
Συµβολή της πράξης στην επίτευξη
- αποµακρυσµένα ελληνικά νησιά του κεφαλαίου 1.2 του ΕΠΑΛ,
των στόχων του άξονα προτεραιότητας
- παραµεθόριες περιοχές & άλλα νησιά
- άλλες περιοχές
3. την ηλικία του αιτούντος
- ηλικία άνω των 60
- ηλικία από 55 έως 60 ετών

Β2

Πληρότητα της υποβαλλόµενης
πρότασης

Α1

Αξιολογείται η πρόταση σε σχέση µε το αν ο πλοιοκτήτης µεταβιβάζει την
κυριότητα του σκάφους σε άλλο αλιέα ηλικίας:
- κάτω των 40 ετών
- άνω των 40 ετών

Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

(Β) Αξιολογείται για τους αλιείς ιδιοκτήτες επαγγελµατικών αλιευτικών
σκαφών:
1. ότι αποσύρουν οριστικά από την αλιεία το αλιευτικό τους σκάφος στα
πλαίσια του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013
2. ότι µεταβιβάζουν οριστικά το σκάφος

(Α) Αξιολογείται η πληρότητα της πρότασης των αιτουµένων την ένταξη,
ιδίως όσον αφορά τα έγγραφα που τεκµηριώνουν ότι:
1. Έχουν ηλικία µικρότερη των 65 ετών ή του εκάστοτε ορίου
συνταξιοδότησης
2. Έχουν ασκήσει τουλάχιστον την τελευταία 5ετία το επάγγελµα του
"αλιέα" και έχουν εργαστεί τουλάχιστον 75 ηµέρες σε καθεµία από τις 2
δωδεκάµηνες περιόδους που προηγούνται της αίτησης απόσυρσης
3. ∆εν είναι συνταξιούχοι οποιουδήποτε ασφαλιστικού ταµείου
4. Εγκαταλείπουν οριστικά το επάγγελµα του αλιέα µετά την ένταξη τους
στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης

Εξειδίκευση κριτηρίου

Περιγραφή κριτηρίου

Α/Α

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Η πρόταση πληροί το σύνολο των
κριτηρίων

Κατάσταση

Τιµή

Βαθµός

1.5: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ / ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΜΕΤΡΟ :
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

Αιτιολόγηση
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Πληρότητα της υποβαλλόµενης
πρότασης

Αξιολογείται η πρόταση σε σχέση µε:
1. τον τόπο εγκατάστασης του αιτούντος
- αποµακρυσµένα ελληνικά νησιά του κεφαλαίου 1.2 του ΕΠΑΛ,
Συµβολή της πράξης στην επίτευξη
- παραµεθόριες περιοχές & άλλα νησιά
των στόχων του άξονα προτεραιότητας - άλλες περιοχές
2. την ηλικία του αιτούντος
- ηλικία άνω των 60
- ηλικία κάτω των 60 ετών

Α1

Β1

Κατάσταση

Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Αξιολογείται η πληρότητα της υποβαλλόµενης πρότασης, ιδίως ως προς τα
έγγραφα που τεκµηριώνουν ότι οι αιτούµενοι την ένταξη είναι:
Η πρόταση πληροί τα κριτήρια
1. επαγγελµατίες αλιείς
2. έχουν εργαστεί επί 12 µήνες τουλάχιστον σε αλιευτικό σκάφος, το οποίο
έχει παύσει µονίµως τις αλιευτικές δραστηριότητες στα πλαίσια του µέτρου
1.1. του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013
3. δεν είναι συνταξιούχοι κανενός ασφαλιστικού ταµείου
Σε αντίθετη περίπτωση
4. δεν θα ασκήσουν εκ νέου το επάγγελµα του αλιέα εντός προθεσµίας
µικρότερης του 1 έτους µετά την καταβολή της αποζηµίωσης

Εξειδίκευση κριτηρίου

Περιγραφή κριτηρίου

Α/Α

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Τιµή

Βαθµός

Αιτιολόγηση

1.5: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ / ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΜΕΤΡΟ :
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
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Πληρότητα της υποβαλλόµενης
πρότασης

Αξιολογείται η πρόταση σε σχέση µε:
1. τον τόπο εγκατάστασης του αιτούντος
- αποµακρυσµένα ελληνικά νησιά του κεφαλαίου 1.2 του ΕΠΑΛ,
- παραµεθόριες περιοχές & άλλα νησιά
Συµβολή της πράξης στην επίτευξη
των στόχων του άξονα προτεραιότητας - άλλες περιοχές
2. την ηλικία του αιτούντος
- ηλικία κάτω των 45
- ηλικία άνω των 45 ετών

Α1

Β1

Κατάσταση

Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Αξιολογείται η πληρότητα της υποβαλλόµενης πρότασης, ιδίως ως προς τα Η πρόταση πληροί το σύνολο των
έγγραφα που τεκµηριώνουν ότι οι αιτούµενοι την ένταξη είναι
κριτηρίων
επαγγελµατίες αλιείς, οι οποίοι:
1. Έχουν ασκήσει τα τελευταία 5 τουλάχιστον έτη το επάγγελµα του "αλιέα"
2. ∆εν είναι συνταξιούχοι οποιουδήποτε ασφαλιστικού ταµείου
3. Προβαίνουν σε διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους εκτός του
Σε αντίθετη περίπτωση
επαγγέλµατος της θαλάσσιας αλιείας

Εξειδίκευση κριτηρίου

Περιγραφή κριτηρίου

Α/Α

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Τιµή

Βαθµός

Αιτιολόγηση
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1.5: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ / ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ :
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

Πληρότητα της υποβαλλόµενης
πρότασης

Η πρόταση αξιολογείται σε σχέση µε τα ακόλουθα:
1. ο υποβάλλων την πρόταση αλιέας έχει επιµορφωθεί σε πιστοποιηµένη
δοµή σε σχετικό µε την αλιεία αντικείµενο
2. τον τόπο εγκατάστασης του αιτούντος
- αποµακρυσµένα ελληνικά νησιά του κεφαλαίου 1.2 του ΕΠΑΛ,
Συµβολή της πράξης στην επίτευξη
των στόχων του άξονα προτεραιότητας - παραµεθόριες περιοχές & άλλα νησιά
- άλλες περιοχές
3. την ηλικία του αλιευτικού σκάφους
- ηλικία αλ. σκάφους από 5 έως 15 ετών
- ηλικία αλ. σκάφους από 16 έως 30 ετών

Α1

Β1

Κατάσταση

Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Αξιολογείται η πληρότητα της υποβαλλόµενης πρότασης, ιδίως ως προς τα
Η πρόταση πληροί το σύνολο των
έγγραφα που τεκµηριώνουν ότι οι αιτούµενοι την ένταξη:
κριτηρίων
1. Έχουν ηλικία κάτω των 40 ετών
2. Έχουν εργαστεί τουλάχιστον επί πέντε (5) χρόνια ως αλιείς ή διαθέτουν
ισοδύναµη επαγγελµατική κατάρτιση και
3. Αποκτούν για πρώτη φορά τη µερική ή ολική ιδιοκτησία αλιευτικού
σκάφους ολικού µήκους κάτω των 24 µέτρων, εξοπλισµένου για αλιεία στη Σε αντίθετη περίπτωση
θάλασσα και ηλικίας µεταξύ 5 και 30 ετών.

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Εξειδίκευση κριτηρίου

Περιγραφή κριτηρίου

Α/Α

Τιµή

Βαθµός

Αιτιολόγηση

1.5: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ / ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΑΛΙΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ :
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Χαρακτηριστικά του φορέα

∆υνατότητα διάθεσης των ιδίων
κεφαλαίων

Κατηγορία µεγέθους της επιχείρησης
του φορέα της πρότασης ( σύσταση
2003/361/ΕΚ)

Φορέας του επενδυτικού σχεδίου

Α1

Α2

Α3

Α3

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Κατάσταση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
1). Αλιευτικοί συνεταιρισµοί / σύλλογοι, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης , 2) έχει εξειδικευτεί
Συλλογικοί φορείς (κοινοπραξίες, εταιρείες µε εταίρους νοµικά πρόσωπα, 3)
άλλοι φορείς ή φυσικά πρόσωπα ,
Σε αντίθετη περίπτωση

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Αξιολογείται το µέγεθος της επιχείρησης : πολύ µικρές και µικρές
επιχειρήσεις, µεσαίες επιχειρήσεις , επιχειρήσεις που απασχολούν
Σε αντίθετη περίπτωση
λιγότερους από 750 εργαζόµενους ή έχουν κύκλο εργασιών µικρότερο των
50 εκατ.€,

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
Αξιολογείται η οικονοµική επιφάνεια, η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων
έχει εξειδικευτεί
κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής στο επενδυτικό σχέδιο και
του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης
Σε αντίθετη περίπτωση

Αξιολογείται: η εµπειρία του φορέα, η κλίµακα των δραστηριοτήτων του
φορέα στο παρελθόν, τα αποτελέσµατα και η φερεγγυότητα του.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Τιµή

Βαθµός

(κατηγορία κριτηρίων που δύναται να χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ….%)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Αιτιολόγηση
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2.1 Υδατοκαλλιέργεια

ΜΕΤΡΟ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

2 : Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ &ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

∆ράσεις για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια -δράσεις 1,2,3

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Αξιολογείται η εφαρµογή καινοτόµου τεχνολογίας στην παραγωγική
διαδικασία.

- Αποµακρυσµένα ελληνικά νησιά του κεφαλαίου 1.2 του ΕΠΑΛ , Παραµεθόριες περιοχές και άλλα νησιά της χώρας, - Άλλες περιοχές, Εσωτερικά νερά.

Προοπτικές κερδοφορίας και
βιωσιµότητας της επένδυσης

Εφαρµογή καινοτόµου τεχνολογίας

Τόπος εγκατάστασης επενδυτικού
σχεδίου

Β3

Β4

Β5

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού
της πράξης σε σχέση µε το φυσικό
αντικείµενο

Β2

1) Αξιολογείται η προοπτική κερδοφορίας του επενδυτικού σχεδίου καθώς
και η βιωσιµότητά του 2) Αξιολογείται αν τα παραγόµενα είδη (υπάρχοντα
και νέα) έχουν καλές προοπτικές εµπορίας .

Επιµέρους στοιχεία που αξιολογούνται αποτελούν:
α) η πληρότητα του προτεινόµενου π/υ (περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία
Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου)
έχει εξειδικευτεί
β) το κατά πόσο τα προβλεπόµενα µοναδιαία κόστη είναι ρεαλιστικά (στις
περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν από κανονιστικές πράξεις)
γ) η ορθή κατανοµή στις επιµέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση µε το
προτεινόµενο φυσικό αντικείµενο, τους κανόνες επιλεξιµότητας ή και τους
ειδικότερους όρους της πρόσκλησης
Για την Σε αντίθετη περίπτωση
εκτίµηση µπορούν να χρησιµοποιηθούν π/υ από παρεµφερή έργα που έχουν
υλοποιηθεί επιτυχώς.

Πληρότητα περιγραφής της πρότασης

Β1

Κατάσταση

1. Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειµένου της
Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
πράξης όσον αφορά: α) τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και β) τα
έχει εξειδικευτεί
λειτουργικά χαρακτηριστικά της, καθώς και ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας
της επένδυσης, 2) Αξιολογείται η ύπαρξη των αναγκαίων αδειών για την
Σε αντίθετη περίπτωση
λειτουργία της µονάδας καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και
έγγραφα.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Τιµή

Βαθµός

(κατηγορία κριτηρίων που δύναται να χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ….%)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Αιτιολόγηση
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2.1 Υδατοκαλλιέργεια

ΜΕΤΡΟ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

2 : Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ &ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

∆ράσεις για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια -δράσεις 1,2,3

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Β7

Β6

Κατάσταση

Ολοκληρωµένες

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος εξετάζεται τουλάχιστον σε σχέση Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
µε:
έχει εξειδικευτεί
α) το φυσικό αντικείµενο, και την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης ,
γ) τους ενδεχόµενους κινδύνους που συνδέονται µε την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
Ως βάση µπορούν να χρησιµοποιηθούν χρονοδιαγράµµατα συναφών
Σε αντίθετη περίπτωση
επενδυτικών σχεδίων που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς.

Εξειδίκευση κριτηρίου

∆εν έχουν ολοκληρωθεί
επηρεάζουν σηµαντικά την
υλοποίηση της πράξης

∆εν έχουν ολοκληρωθεί αλλά δεν
αναµένεται να επηρεάσουν την
Ελέγχεται ο βαθµός προόδου συγκεκριµένων διοικητικών ή άλλων
υλοποίηση της πράξης
ενεργειών οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόµενης
Βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων
πράξης. Οι ενέργειες αυτές µπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα
ενεργειών
υλοποίησης της πράξης ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αδειών, αποφάσεων) ∆εν έχουν ολοκληρωθεί και
ενδέχεται να επηρεάσουν την
υλοποίηση της πράξης

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράµµατος
ολοκλήρωσης της πράξης

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Τιµή

Βαθµός

Αιτιολόγηση
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Αξιολογείται η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, υπολογίζεται το
πηλίκο: νέες θέσεις απασχόλησης πράξης / προβλεπόµενες νέες θέσεις
µέτρου

Αξιολογείται η συµβολή της επένδυσης στη προστασία του περιβάλλοντος:
1) Υδατοκαλλιέργειες εκτός κλειστών κόλπων (ανοικτής θάλασσας), 2)
Υδατοκαλλιέργειες ανακυκλοφορίας νερού, 3) Παραδοσιακές
υδατοκαλλιέργειες 4) άλλες υδατοκαλλιέργειες

Συµβολή της πράξης στους στόχους
του προγράµµατος

Συµβολή στην απασχόληση

Συµβολή στην προστασία του
περιβάλλοντος

Γ2

Γ3

Γ4

Αξιολογείται η συµβολή του επενδυτικού σχεδίου στους στόχους του
προγράµµατος, υπολογίζεται το πηλίκο : δείκτης εκροών πράξης / δείκτη
εκροών µέτρου

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Γ1

Κατάσταση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
Ανταγωνιστικότητα και ποιότητα των
Αξιολογείται η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που θα έχει εξειδικευτεί
προϊόντων ή των υπηρεσιών που θα
παραχθούν καθώς και η ποιότητα τους
παραχθούν.
Σε αντίθετη περίπτωση

Εξειδίκευση κριτηρίου

Περιγραφή κριτηρίου

Α/Α

Τιµή

(κατηγορία κριτηρίων που δύναται να χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ….%)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Γ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αιτιολόγηση
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2.1 Υδατοκαλλιέργεια

Βαθµός

2 : Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ &ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΡΟ :

∆ράσεις για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια -δράσεις 1,2,3

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Κατάσταση

1).Τήρηση των ορίων της, κατ αποκοπή αποζηµίωσης, που αναφέρονται
στο άρθρο 30 του κανονισµού 1198/2006 2).Τήρηση του κανονισµού
2092/91 3). Τήρηση της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ- κατά περίπτωση

Αξιολογείται η ανάληψη δέσµευσης για µια πενταετία, από τον δικαιούχο,
της τήρησης των περιβαλλοντικών απαιτήσεων, πέραν της απλής
εφαρµογής της συνήθους ορθής πρακτικής στο τοµέα της
υδατοκαλλιέργειας

Τήρηση Κοινοτικών κανόνων

Τήρηση χρονοδιαγράµµατος
υποχρεώσεων

Α3

Α3

Β. Αξιολογείται η ύπαρξη των απαραίτητων αδειών για την λειτουργία της
µονάδας καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έντυπα

Πληρότητα περιγραφής της πρότασης

Α1

1. Μορφών υδατοκαλλιέργειας που συµβάλλουν στη προστασία του
περιβάλλοντος (εκ των προτέρων εκτίµηση των περιβαλλοντικών ωφελειών
είναι απαραίτητη) 2. Της συµµετοχής στο κοινοτικό σύστηµα οικολογικής
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕΜΑΣ) 3. Της βιολογικής
υδατοκαλλιέργειας κατά την έννοια του καν(ΕΟΚ) 2092/91(µεταβατική
στήριξη για την µετατροπή από συµβατική σε βιολογική παραγωγή) 4. Της
βιώσιµης υδατοκαλλιέργειας η οποία είναι σύµφωνη µε τους
περιβαλλοντικούς περιορισµούς που απορρέουν από τον ορισµό των
περιοχών NATURA 2000

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Α. Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής της πρότασης σχετικά µε την Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί
χρήση παραγωγικών µεθόδων υδατοκαλλιέργειας που συµβάλλουν στην
προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της φύσης
Σε αντίθετη περίπτωση
µέσω:

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Τιµή

Βαθµός

Αιτιολόγηση

27

2.1Υδατοκαλλιέργεια

ΜΕΤΡΟ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

2: Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ &ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

∆ράση 4 : Υδατοπεριβαλλοντικά Μέτρα

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Πληρότητα περιγραφής της πρότασης

Τήρηση Κοινοτικών κανόνων

Α1

Α2

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Τήρηση των µέγιστων χρονοδιαγραµµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 31
του κανονισµού 1198/2006

3) Η ύπαρξη των απαραίτητων αδειών για την λειτουργία των
εντασσόµενων παραγωγικών µονάδων.

2) Την έκδοση σχετικής απόφασης για την αναστολή της συλλογής των
εκτρεφόµενων µαλακίων, τον ορισµό (επακριβώς) της γεωγραφικής
περιοχής καθώς και το χρονικό διάστηµα αναστολής.

Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής της πρότασης σχετικά µε :
1) Την αναστολή της συλλογής η οποία αφορά µόνο τα εκτρεφόµενα
µαλάκια.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Κατάσταση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Τιµή

Βαθµός

Αιτιολόγηση

28

2.1 Υδατοκαλλιέργεια

ΜΕΤΡΟ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

2: Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ &ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

∆ράση 5 : Μέτρα για την δηµόσια υγεία

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Πληρότητα περιγραφής της πρότασης

Τήρηση Κοινοτικών κανόνων

Α1

Α2

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Αξιολογείται η τήρηση, για τις εξωτικές ασθένειες και για τις µη εξωτικές
ασθένειες στο τοµέα της υδατοκαλλιέργειες, των αναφεροµένων στη
απόφαση 90/424/ΕΟΚ και στην Οδηγία 2006/88/ΕΚ
Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής της πρότασης :
1. Έχει καταρτιστεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης µέτρων ελέγχου των εξωτικών
ασθενειών στο τοµέα της υδατοκαλλιέργειας. Τα µέτρα ελέγχου έχουν
υποβληθεί για έγκριση στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 62, παρ. 2 της
Οδηγίας2006/88/ΕΚ
ή

2. Έχει καταρτιστεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης που αφορά πρόγραµµα
εκρίζωσης µη εξωτικών ασθενειών στο τοµέα της υδατοκαλλιέργειας. Τα
µέτρα ελέγχου έχουν υποβληθεί για έγκριση στην Επιτροπή σύµφωνα µε το
άρθρο 62, παρ. 2 της Οδηγίας2006/88/ΕΚ.

Κατάσταση

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Τιµή

Βαθµός

Αιτιολόγηση

29

2.1 Υδατοκαλλιέργεια

ΜΕΤΡΟ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

2: Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ &ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

∆ράση 6 : Μέτρα για την υγεία των ζώων

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΛΙΕΙΑΣ

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος εξετάζεται τουλάχιστον σε σχέση
Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
µε:
έχει εξειδικευτεί
α) το φυσικό αντικείµενο,
β) την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ),
γ) τους ενδεχόµενους κινδύνους που συνδέονται µε την υλοποίηση του
έργου (έχουν ληφθεί υπόψη)
Σε αντίθετη περίπτωση
Ως βάση µπορούν να χρησιµοποιηθούν χρονοδιαγράµµατα συναφών
έργων που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς.

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί
Eξετάζεται η αρµοδιότητα και η συναίνεση υφιστάµενου φορέα διαχείρισης λειτουργίας ή η αρµοδιότητα του προτεινόµενου φορέα να αναλάβει τη
Σε αντίθετη περίπτωση
διαχείριση - λειτουργία σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της
πράξης σε σχέση µε το φυσικό
αντικείµενο

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράµµατος
ολοκλήρωσης της πράξης

Καθορισµός Φορέα ∆ιαχείρισης /
Λειτουργίας

Α3

Α4

Α5

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Για την εκτίµηση µπορούν να χρησιµοποιηθούν π/υ από παρεµφερή έργα
που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς.

Σε αντίθετη περίπτωση

Επιµέρους στοιχεία που αξιολογούνται αποτελούν:
Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
α) η πληρότητα του προτεινόµενου π/υ
β) το κατά πόσο τα προβλεπόµενα µοναδιαία κόστη είναι ρεαλιστικά (στις έχει εξειδικευτεί
περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν από κανονιστικές πράξεις)
γ) η ορθή κατανοµή στις επιµέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση µε το
προτεινόµενο φυσικό αντικείµενο, τους κανόνες επιλεξιµότητας ή και τους
ειδικότερους όρους της πρόσκλησης

Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειµένου της
πράξης όσον αφορά: α) τα βασικά τεχνικά και β) τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά της.

Πληρότητα περιγραφής της πρότασης

Σε αντίθετη περίπτωση

Α2

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Κατάσταση

Σαφήνεια περιγραφής της πρότασης

Αξιολογείται η σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης ως προς το εάν
καθορίζονται τα διακριτά παραδοτέα των επί µέρους υποέργων και είναι
ποσοτικοποιηµένα.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Α1

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Τιµή

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ : 2.2 ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ / Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις αλιείας εσωτερικών υδάτων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Αιτιολόγηση

30

ΑΛΙΕΙΑΣ

Περιγραφή κριτηρίου

Κρισιµότητα του προβλήµατος που
αντιµετωπίζεται µε την υλοποίηση της
προτεινόµενης πράξης και βαθµός
κάλυψης των αναγκών

Συνέργεια και συµπληρωµατικότητα µε
άλλες πράξεις

Γεωγραφική Προτεραιότητα

Α/Α

Β1

Β2

Β3

Εξετάζεται η γεωγραφική θέση της προτεινόµενης πράξης:
- παραµεθόριες περιοχές
- άλλες περιοχές

Εξετάζεται ο βαθµός συνέργειας και συµπληρωµατικότητας µε άλλες
πράξεις που είναι ολοκληρωµένες / σε εξέλιξη , ώστε να εξασφαλίζεται
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα στην επίτευξη των στόχων του άξονα
προτεραιότητας.

Εξετάζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών του δικαιούχου ως
προς τη συγκεκριµένη δράση από την υλοποίηση της προτεινόµενης
πράξης σε σχέση µε την κρισιµότητα του αντίστοιχου προβλήµατος.
α) Ο δικαιούχος προσδιορίζει µε ποσοτικά στοιχεία το % των αναγκών του
που καλύπτεται µε την πρότασή του στην εν λόγω δράση. Ο
προσδιορισµός των αναγκών αυτών στην υπόψη δράση βασίζεται σε
εθνικές ή διεθνείς προδιαγραφές και απαιτήσεις.
β) Επίσης ο δικαιούχος προσδιορίζει την κρισιµότητα του προβλήµατος που
αντιµετωπίζεται µε την πρότασή του.
Η ∆.Α/ΕΦ∆ αξιολογεί ξεχωριστά τα στοιχεία α) και β) που παραθέτει και
τεκµηριώνει ο δικαιούχος. Το άθροισµα των τιµών α) και β) αποτελεί τη
βαθµολογία του κριτηρίου.
Ενδεικτικά: το ποσοστό κάλυψης των αναγκών χαρακτηρίζεται ως χαµηλό,
µέσο, υψηλό µε αντίστοιχη ποσοτικοποίηση: χαµηλή κάλυψη ≤ 30%,
µέση κάλυψη 30% ≤ και ≤70%, υψηλή κάλυψη ≥70%. Η κρισιµότητα του
προβλήµατος διαβαθµίζεται µε τον ίδιο τρόπο, λαµβάνοντας υπόψη τον
επηρεαζόµενο από το πρόβληµα πληθυσµό, τη χωροθέτηση, τις
κανονιστικές απαιτήσεις κλπ.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Μικρή συνέργεια/
συµπληρωµατικότητα µε άλλα έργα

Σηµαντική συνέργεια/
συµπληρωµατικότητα µε άλλα
έργα ή µε έργο σηµαντικού π/υ

Σύνολο

Έλλειψη τεκµηρίωσης κρισιµότητας
προβλήµατος

Χαµηλή

Μέση

Υψηλή

β) Κρισιµότητα προβλήµατος

Έλλειψη τεκµηρίωσης της ανάγκης
υλοποίησης της πράξης

Χαµηλή

Μέση

Υψηλή

α) Κάλυψη αναγκών

Κατάσταση

Τιµή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ….%)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ : 2.2 ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ / Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις αλιείας εσωτερικών υδάτων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Βαθµός

Αιτιολόγηση

31

ΑΛΙΕΙΑΣ

Εξετάζεται, ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο δικαιούχος έχει
τηρήσει µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, τους
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες κατά το στάδιο της δηµοπράτησης, της
σύµβασης και πιθανών τροποποιήσεων αυτής. Εφαρµόζεται για τα έργα που
Αρνητική γνωµοδότηση
κατά την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησής τους υποβάλλονται συνηµµένα
τουλάχιστον και τα τεύχη δηµοπράτησης.

Τήρηση της εθνικής νοµοθεσίας και των
κοινοτικών κανόνων για το περιβάλλον.

Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών
κανόνων που αφορούν τις δηµόσιες
συµβάσεις έργων, µελετών, προµηθειών
και υπηρεσιών

Τήρηση των κοινοτικών κανόνων περί
πληροφόρησης και δηµοσιότητας

Γ2

Γ3

Γ4

Ευθύνες δικαιούχων σχετικά µε τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας
προς το κοινό. Άρθρο 32 του Κανονισµού (Ε.Κ.) 498/2007

Εξετάζεται, ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο δικαιούχος έχει
τηρήσει µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, τους
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για το περιβάλλον και έχει λάβει υπόψη του
τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)του ΕΠΑΛ.

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

∆εν τηρούνται οι
αντίστοιχοι κανόνες µέχρι
τη χρονική στιγµή της
αίτησης χρηµατοδότησης

Τηρούνται οι αντίστοιχοι
κανόνες µέχρι τη χρονική
στιγµή της αίτησης
χρηµατοδότησης

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Θετική γνωµοδότηση

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

∆εν έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες µέχρι
τη χρονική στιγµή της
αίτησης χρηµατοδότησης

Έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες µέχρι
τη χρονική στιγµή της
αίτησης χρηµατοδότησης

Μη συµβατή Πράξη

Είναι συµβατή η πράξη µε τους όρους επιλεξιµότητας που θέτουν οι Κανονισµοί
1198/2006, 498/2007 και το ΕΠΑΛ 2007 - 2013;

Συµβατή πράξη

Κατάσταση

Συµβατότητα της πράξης

Εξειδίκευση κριτηρίου

Γ1

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Τιµή

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ : 2.2 ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ / Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις αλιείας εσωτερικών υδάτων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Αιτιολόγηση
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Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών
και µη διάκριση

Τήρηση των κανόνων για την
εξασφάλιση προσβασιµότητας των
ατόµων µε αναπηρία

Γ5

Γ6

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Κατάσταση

(Γ) Πρόσβαση στην πληροφόρηση µε τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και
επικοινωνιών (ΤΠΕ).
(1) υιοθέτηση διεθνών προδιαγραφών W3C/WAI κλπ
(2) συµβατότητα εξοπλισµού µε βοηθήµατα ΑµεΑ κλπ
(3) πρόβλεψη υπότιτλων, διερµηνείας στη νοηµατική κλπ

(Β)Πρόσβαση στις υπηρεσίες:
(1) δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτόνοµα από άτοµα σε αναπηρικό
αµαξίδιο
(2) δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτόνοµα από άτοµα τυφλά ή κωφά
(3) πρόβλεψη διερµηνείας στη νοηµατική γλώσσα
(4) πρόβλεψη ειδικής υπηρεσίας εξυπηρέτησης ΑµεΑ
(5) πρόβλεψη συνοδείας ΑµεΑ κλπ

Σε αντίθετη περίπτωση

(Α) Πρόσβαση στο φυσικό ή/και στο δοµηµένο περιβάλλον:
(1) οριζόντια προσβασιµότητα (προσβάσιµες διαδροµές ισόπεδες ή µε ράµπες,
προσβάσιµη είσοδος, προσβασιµότητα εσωτερικών χώρων, ικανοποιητικό
Εκπλήρωση του κριτηρίου,
άνοιγµα θυρών, πλάτος διαδρόµων κ.λπ.)
όπως έχει εξειδικευτεί
(2) κατακόρυφη προσβασιµότητα (ανελκυστήρας, κλιµακοστάσιο κ.λπ.)
(3) προσβάσιµοι χώροι υγιεινής
(4) σήµανση σε προσβάσιµες µορφές (έντονο κοντράστ-µεγάλοι χαρακτήρες,
εικονίδια, γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήµανση κλπ)
(5) κατάλληλα µέτρα διαφυγής σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών κ.λπ.

Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η πράξη ικανοποιεί τις απαιτήσεις
προσβασιµότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑµεΑ.

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της
Εκπλήρωση του κριτηρίου,
πράξης εφαρµόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται στις αρχές της
όπως έχει εξειδικευτεί
ισότητας των δύο φύλων και της µη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής
ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης
αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού. Ενδεικτικά τα
κριτήρια αυτά µπορούν να αφορούν την εφαρµοζόµενη πολιτική του
δικαιούχου ή των αναδόχων του στην επιλογή των εργαζοµένων, των
Σε αντίθετη περίπτωση
ωφελουµένων κλπ.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Τιµή

Αιτιολόγηση
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ΑΛΙΕΙΑΣ

∆2

∆1

Α/Α

Εξετάζεται ο βαθµός ωριµότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των
απαιτούµενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (µελέτες κλπ) για την έναρξη
υλοποίησής του. Η αξιολόγηση της ωριµότητας της προτεινόµενης πράξης
διενεργείται ανά υποέργο και η εκτίµηση της συνολικής ωριµότητας της
πράξης εξάγεται ως ο µέσος όρος ή ο σταθµισµένος µέσος όρος των επιµέρους
τιµών. Η στάθµιση επιλέγεται ανάλογα µε το είδος και τη φύση της πράξης και
τις απαιτούµενες αλληλουχίες ανάµεσα στα υποέργα, ώστε να εξασφαλίζεται
ότι η συνολική ωριµότητα µίας πράξης αξιολογείται µε βάση την ωριµότητα
των υποέργων εκείνων που την επηρεάζουν περισσότερο, σε τεχνικό επίπεδο,
παρά τα διαφορετικά επίπεδα ωριµότητας των επιµέρους υποέργων.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Βαθµός προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών

Υποέργο 2 κλπ

Υποέργο 1

Ελέγχεται ο βαθµός προόδου συγκεκριµένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών που
εξετάζονται στο πλαίσιο του κριτηρίου ∆1 και οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της
προτεινόµενης πράξης. Οι ενέργειες αυτές µπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα
υλοποίησης του έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων ∆.Σ., Υπουργικών Αποφάσεων
κ.α.)
Εξειδικεύονται από τη ∆Α / ΕΦ∆ ανάλογα µε το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

Στάδιο εξέλιξης απαιτούµενων
ενεργειών ωρίµανσης της πράξης Τόσο το ενδιάµεσο στάδιο ωριµότητας ανά υποέργο όσο και οι συντελεστές
στάθµισης, στην περίπτωση που κρίνονται απαραίτητοι για την αντικειµενική
αξιολόγηση του σταδίου εξέλιξης των προαπαιτούµενων ενεργειών για την
έναρξη υλοποίησης της πράξης, εξειδικεύονται από τη ∆Α / ΕΦ∆ ανάλογα µε
το είδος του υποέργου και την εξασφάλιση της λειτουργικότητας της
προτεινόµενης πράξης.

Περιγραφή κριτηρίου

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Οµοίως

∆εν έχουν ολοκληρωθεί
επηρεάζουν σηµαντικά την
υλοποίηση της πράξης

∆εν έχουν ολοκληρωθεί και
ενδέχεται να επηρεάσουν την
υλοποίηση της πράξης

∆εν έχουν ολοκληρωθεί αλλά
δεν αναµένεται να επηρεάσουν
την υλοποίηση της πράξης

Ολοκληρωµένες

Ανώριµο

Αρχικό στάδιο (ως αρχικό
στάδιο ορίζεται το ελάχιστο
αποδεκτό επίπεδο ωριµότητας
που επιτρέπει την ουσιαστική
αξιολόγηση της
υποβαλλόµενης πρότασης)

Ενδιάµεσο στάδιο

Οριστικοποιηµένα αλλά όχι
εγκεκριµένα τεύχη
δηµοπράτησης / προκήρυξης

Εγκεκριµένα τεύχη
δηµοπράτησης/ προκήρυξης

Κατάσταση

Τιµή

Σταθµισµένο
άθροισµα
τιµών ανά
υποέργο /
αριθµό των
υποέργων

ή

Άθροισµα
τιµών ανά
υποέργο /
αριθµό των
υποέργων

Βαθµός

∆. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ...%)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ: 2.2 ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ / Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις αλιείας εσωτερικών υδάτων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Αιτιολόγηση
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΛΙΕΙΑΣ

Α1

Πληρότητα της υποβαλλόµενης
πρότασης

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

Αποκλειστική δραστηριοποίηση του σκάφους στην αλιεία εσωτερικών
υδάτων;

Εξειδίκευση κριτηρίου

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Κατάσταση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.2

Τιµή

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 "ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ"

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ : 2.2 ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ / ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΚΑΦΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Αιτιολόγηση
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΛΙΕΙΑΣ

Α2

Α1

Τήρηση κανόνων

Συµβατότητα της πράξης

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

Αξιολογούνται τα υφιστάµενα ή προτεινόµενα µέτρα ώστε να εξασφαλισθεί
ότι τα σκάφη δεν επαναδραστηριοποιούνται στην αλιεία.

Η µετατροπή του αλιευτικού σκάφους αφορά δραστηριότητες εκτός
αλιείας;

Εξειδίκευση κριτηρίου

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Σε αντίθετη περίπτωση

Η πρόταση πληροί το κριτήριο

Σε αντίθετη περίπτωση

Η πρόταση πληροί το κριτήριο

Κατάσταση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Τιµή

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ : 2.2 ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ / ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΚΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Αιτιολόγηση
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Τήρηση των κοινοτικών κανόνων

Πληρότητα της πράξης

Α1

Β1

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

Σε αντίθετη περίπτωση

Η πρόταση πληροί το κριτήριο

Σε αντίθετη περίπτωση

Η πρόταση πληροί το κριτήριο

Σε αντίθετη περίπτωση

Η πρόταση πληροί το κριτήριο

Σε αντίθετη περίπτωση

Η πρόταση πληροί το κριτήριο

Κατάσταση

3. Την απώλεια του εισοδήµατος των αλιέων για το συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας

Σε αντίθετη περίπτωση

Η πρόταση πληροί το κριτήριο

2. Την προσωρινή αναστολή της αλιευτικής δραστηριότητας (αποδείξεις για Η πρόταση πληροί το κριτήριο
την πραγµατική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων των αλιευτικών
σκαφών)
Σε αντίθετη περίπτωση

Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής της πράξης και εάν εµπίπτει στην
κοινοτική νοµική πράξη για την ανασύσταση ειδών

Β. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Τήρηση των µεγίστων χρονικών διαστηµάτων και προθεσµιών που
προβλέπονται από το άρθρο 33 του Καν. (Ε.Κ.) 1198/2006 του ΕΤΑ

Αποκλειστική δραστηριοποίηση του σκάφους στην αλιεία εσωτερικών
υδάτων

Υφίσταται κοινοτική νοµική πράξη που προβλέπει µέτρα για
την ανασύσταση ειδών;

Εξειδίκευση κριτηρίου

Α. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Τιµή

Αιτιολόγηση
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2.2 ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ / ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Υ∆ΑΤΑ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
Αξιολογείται το µέγεθος της επιχείρησης : πολύ µικρές και µικρές
έχει εξειδικευτεί
επιχειρήσεις, µεσαίες επιχειρήσεις , επιχειρήσεις που απασχολούν
λιγότερους από 750 εργαζόµενους ή έχουν κύκλο εργασιών µικρότερο των
Σε αντίθετη περίπτωση
50 εκατ.€,

Κατηγορία µεγέθους της επιχείρησης
του φορέα της πρότασης ( σύσταση
2003/361/ΕΚ)

Φορέας του επενδυτικού σχεδίου

Α2

Α3

Α3

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
1). Αλιευτικοί συνεταιρισµοί / σύλλογοι, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης , 2) έχει εξειδικευτεί
Συλλογικοί φορείς (κοινοπραξίες, εταιρείες µε εταίρους νοµικά πρόσωπα, 3)
άλλοι φορείς ή φυσικά πρόσωπα ,
Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
Αξιολογείται η οικονοµική επιφάνεια, η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων
έχει εξειδικευτεί
κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής στο επενδυτικό σχέδιο και
του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης
Σε αντίθετη περίπτωση

∆υνατότητα διάθεσης των ιδίων
κεφαλαίων

Σε αντίθετη περίπτωση

Χαρακτηριστικά του φορέα

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Κατάσταση

Α1

Αξιολογείται: η εµπειρία του φορέα, η κλίµακα των δραστηριοτήτων του
φορέα στο παρελθόν, τα αποτελέσµατα και η φερεγγυότητα του.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Τιµή

Βαθµός

(κατηγορία κριτηρίων που δύναται να χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ….%)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

∆ράση 2: Βελτίωση της επιχειρηµατικής θέσης των εγκαταστάσεων εµπορίας

Αιτιολόγηση

38
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ΜΕΤΡΟ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

2 : Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ &ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

∆ράση 1: Βελτίωση της επιχειρηµατικής θέσης των παραγωγικών µονάδων µεταποίησης

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Προοπτικές κερδοφορίας και
βιωσιµότητας της επένδυσης

Εφαρµογή καινοτόµου τεχνολογίας

Παραγωγή προϊόντων υψηλής
προστιθέµενης αξίας

Τόπος εγκατάστασης επενδυτικού
σχεδίου

Β3

Β4

Β5

Β6

1) Αποµακρυσµένα ελληνικά νησιά του κεφαλαίου 1.2 του ΕΠΑΛ , 2)
Μετεγκατάσταση σε ΒΕΠΕ 3) Ίδρυση µονάδας σε ΒΕΠΕ 4) άλλες περιοχές
της χώρας

Αξιολογείται αν η παραγωγή των προϊόντων είναι υψηλής, µέσης ή
χαµηλής προστιθέµενης αξίας.

Αξιολογείται η εφαρµογή καινοτόµου τεχνολογίας στην παραγωγική
διαδικασία.

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού
της πράξης σε σχέση µε το φυσικό
αντικείµενο

Β2

1) Αξιολογείται η προοπτική κερδοφορίας του επενδυτικού σχεδίου καθώς
και η βιωσιµότητά του 2) Αξιολογείται αν τα παραγόµενα είδη (υπάρχοντα
και νέα) έχουν καλές προοπτικές εµπορίας .

Επιµέρους στοιχεία που αξιολογούνται αποτελούν:
α) η πληρότητα του προτεινόµενου π/υ (περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία
Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου)
έχει εξειδικευτεί
β) το κατά πόσο τα προβλεπόµενα µοναδιαία κόστη είναι ρεαλιστικά (στις
περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν από κανονιστικές πράξεις)
γ) η ορθή κατανοµή στις επιµέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση µε το
προτεινόµενο φυσικό αντικείµενο, τους κανόνες επιλεξιµότητας ή και τους
ειδικότερους όρους της πρόσκλησης
Για την Σε αντίθετη περίπτωση
εκτίµηση µπορούν να χρησιµοποιηθούν π/υ από παρεµφερή έργα που έχουν
υλοποιηθεί επιτυχώς.

Πληρότητα περιγραφής της πρότασης

Β1

Κατάσταση

1. Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειµένου της
Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
πράξης όσον αφορά: α) τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και β) τα
έχει εξειδικευτεί
λειτουργικά χαρακτηριστικά της καθώς και ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας
της επένδυσης, 2) Αξιολογείται η ύπαρξη των αναγκαίων αδειών για την
Σε αντίθετη περίπτωση
λειτουργία της µονάδας καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και
έγγραφα.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Τιµή

Βαθµός

(κατηγορία κριτηρίων που δύναται να χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ….%)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

∆ράση 2: Βελτίωση της επιχειρηµατικής θέσης των εγκαταστάσεων εµπορίας

Αιτιολόγηση
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2.3 Μεταποίηση και Εµπορία

ΜΕΤΡΟ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

2 : Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ &ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

∆ράση 1: Βελτίωση της επιχειρηµατικής θέσης των παραγωγικών µονάδων µεταποίησης

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Κατάσταση

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράµµατος
ολοκλήρωσης της πράξης

Ελέγχεται ο βαθµός προόδου συγκεκριµένων διοικητικών ή άλλων
ενεργειών οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόµενης
Βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων πράξης. Οι ενέργειες αυτές µπορεί να φορούν είτε σε ενέργειες του φορέα
υλοποίησης της πράξης ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αδειών, αποφάσεων)
ενεργειών
Εξειδικεύονται από την ∆Α/ΕΦ∆ ανάλογα µε το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης
της πράξης

Β8

∆εν έχουν ολοκληρωθεί
επηρεάζουν σηµαντικά την
υλοποίηση της πράξης

∆εν έχουν ολοκληρωθεί και
ενδέχεται να επηρεάσουν την
υλοποίηση της πράξης

∆εν έχουν ολοκληρωθεί αλλά δεν
αναµένεται να επηρεάσουν την
υλοποίηση της πράξης

Ολοκληρωµένες

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος εξετάζεται τουλάχιστον σε σχέση Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
µε:
έχει εξειδικευτεί
α) το φυσικό αντικείµενο, και την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης ,
γ) τους ενδεχόµενους κινδύνους που συνδέονται µε την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου
Ως βάση µπορούν να χρησιµοποιηθούν χρονοδιαγράµµατα συναφών
Σε αντίθετη περίπτωση
επενδυτικών σχεδίων που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Β7

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Τιµή

Βαθµός

Αιτιολόγηση
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Αξιολογείται η συµβολή του επενδυτικού σχεδίου στους στόχους του
Συµβολή της πράξης στους στόχους του
προγράµµατος, υπολογίζεται το πηλίκο : δείκτης αποτελέσµατος πράξης /
προγράµµατος
δείκτη αποτελέσµατος µέτρου

Γ2

Κατάσταση

Αξιολογείται η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, υπολογίζεται το
πηλίκο: νέες θέσεις απασχόλησης πράξης / προβλεπόµενες νέες θέσεις
µέτρου

Αξιολογείται η συµβολή της επένδυσης στη προστασία του περιβάλλοντος:
συστήµατα αυτοελέγχων και ποιότητας (HACCP,ISO, ISO 900, ISO 14000,
EMAS κλπ )

Συµβολή στην απασχόληση

Συµβολή στην προστασία του
περιβάλλοντος - ποιότητα των
προϊόντων

Γ3

Γ4

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
Αξιολογείται η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που θα έχει εξειδικευτεί
παραχθούν καθώς και η ποιότητα τους
Σε αντίθετη περίπτωση

Ανταγωνιστικότητα και ποιότητα των
προϊόντων ή των υπηρεσιών που θα
παραχθούν.

Γ1

Εξειδίκευση κριτηρίου

Περιγραφή κριτηρίου

Α/Α

Τιµή

(κατηγορία κριτηρίων που δύναται να χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ….%)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Γ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

∆ράση 2: Βελτίωση της επιχειρηµατικής θέσης των εγκαταστάσεων εµπορίας
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Βαθµός

2 : Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ &ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΡΟ :

∆ράση 1: Βελτίωση της επιχειρηµατικής θέσης των παραγωγικών µονάδων µεταποίησης

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Τιµή

Βαθµός

Αιτιολόγηση

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος εξετάζεται τουλάχιστον σε σχέση
Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
µε:
έχει εξειδικευτεί
1. το φυσικό αντικείµενο
2. την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης
Ως βάση µπορούν να χρησιµοποιηθούν χρονοδιαγράµµατα συναφών έργων Σε αντίθετη περίπτωση
που έχουν ολοκληρωθεί µε επιτυχία

Επιµέρους στοιχεία που αξιολογούνται αποτελούν:
α) η πληρότητα του προτεινόµενου π/υ (περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία
κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου)
β) το κατά πόσο τα προβλεπόµενα µοναδιαία κόστη είναι ρεαλιστικά
γ) η ορθή κατανοµή στις επιµέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση µε το
προτεινόµενο φυσικό αντικείµενο, τους κανόνες επιλεξιµότητας ή και τους
ειδικότερους όρους της πρόσκλησης
Για την εκτίµηση µπορούν να χρησιµοποιηθούν π/υ από παρεµφερή έργα
που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς.

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράµµατος
ολοκλήρωσης της πράξης

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού
της πράξης σε σχέση µε το φυσικό
αντικείµενο

Β2

Β3

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
Αξιολογείται η σαφήνεια και η πληρότητα της πρότασης, ιδίως ως προς την
έχει εξειδικευτεί
τεκµηρίωση ότι είναι "κοινού ενδιαφέροντος", δηλαδή ότι το πεδίο της είναι
ευρύτερου ενδιαφέροντος από αυτό του ατοµικού
Σε αντίθετη περίπτωση

Πληρότητα της υποβαλλόµενης
πρότασης

Β. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
(κατηγορία κριτηρίων που δύναται να χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ….%)

Αξιολογείται:
1. η εµπειρία του φορέα, η κλίµακα των δραστηριοτήτων του στο παρελθόν Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
και τα αποτελέσµατα
έχει εξειδικευτεί
2. η ύπαρξη ενεργού συµµετοχής των ιδίων των επιχειρήσεων ή
Χαρακτηριστικά του φορέα της πράξης οργανώσεων που ενεργούν εξ ονόµατος των παραγωγών ή άλλων
οργανώσεων & φορέων (∆ηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, Μ.Κ.Ο.,
επιστηµονικές ή εµπορικές οργανώσεις κλπ)
Σε αντίθετη περίπτωση
3. Η διοικητική ικανότητα και η επάρκεια για την υλοποίηση της πράξης
(υποδοµή, ανθρώπινο δυναµικό κλπ)

Β1

Α1

Κατάσταση

(κατηγορία κριτηρίων που δύναται να χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ….%)

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Εξειδίκευση κριτηρίου

3.1: ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΜΕΤΡΟ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

3: ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
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Γ1

Αξιολογείται η συµβολή της πρότασης:
1. στην εφαρµογή της Εθνικής & Κοινοτικής Νοµοθεσίας, ιδίως όσον αφορά
ότι η υποβαλλόµενη πρόταση συµβάλλει στην επίτευξη:
Εκπλήρωση των κριτηρίων όπως
- των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Κ.Αλ.Π.)
έχουν εξειδικευτεί
- των µέτρων διαχείρισης στην Μεσόγειο θάλασσα (Καν. 1967/2006)
- των στόχων του Καν. (ΕΚ) 104/2000 ιδιαίτερα όσον αφορά την
Συµβολή της πράξης στην επίτευξη
δηµιουργία των οµάδων παραγωγών και την εφαρµογή σχεδίων των Ο.Π.
των στόχων του άξονα προτεραιότητας
- του χωροταξικού σχεδιασµού και την χαρτογράφηση των περιοχών που
/ στην τήρηση των εθνικών και
προορίζονται για την υδατοκαλλιέργεια (Περιοχές Ολοκληρωµένης
κοινοτικών κανόνων / συνάφεια,
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών - Π.Ο.Α.Υ. Νόµος 2742/1999)
συνέργια και συµπληρωµατικότητα µε
2. στους στόχους άλλων µέτρων του Ε.Π.ΑΛ. 2007-13 (µικρή παράκτια
άλλες πράξεις
αλιεία κλπ)
3. σε σχέση µε τους στόχους για:
- την προαγωγή επιλεκτικών αλιευτικών µεθόδων και εργαλείων
Σε αντίθετη περίπτωση
- την καλύτερη διαχείριση και διατήρηση των αλιευτικών πόρων
- την ανάπτυξη, αναδιάρθρωση ή την βελτίωση ζωνών υδατοκαλλιέργειας
4. στην επίτευξη των λοιπών στόχων του µέτρου

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
(κατηγορία κριτηρίων που δύναται να χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ….%)
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ΑΛΙΕΙΑΣ

Πληρότητα περιγραφής της πρότασης

Α2

Α5

Α4

Α3

Σαφήνεια περιγραφής της πρότασης

Α1

Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειµένου της
πράξης όσον αφορά: α) τα βασικά τεχνικά και β) τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά της.

Αξιολογείται η σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης ως προς το εάν
καθορίζονται τα διακριτά παραδοτέα των επί µέρους υποέργων και είναι
ποσοτικοποιηµένα.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Καθορισµός Φορέα ∆ιαχείρισης /
Λειτουργίας

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράµµατος
ολοκλήρωσης της πράξης

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Κατάσταση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί
Eξετάζεται η αρµοδιότητα και η συναίνεση υφιστάµενου φορέα διαχείρισης λειτουργίας ή η αρµοδιότητα του προτεινόµενου φορέα να αναλάβει τη
Σε αντίθετη περίπτωση
διαχείριση - λειτουργία σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος εξετάζεται τουλάχιστον σε σχέση
µε:
α) το φυσικό αντικείµενο,
β) την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ),
γ) τους ενδεχόµενους κινδύνους που συνδέονται µε την υλοποίηση του
έργου (έχουν ληφθεί υπόψη)
Ως βάση µπορούν να χρησιµοποιηθούν χρονοδιαγράµµατα συναφών έργων
που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς.

Για την εκτίµηση µπορούν να χρησιµοποιηθούν π/υ από παρεµφερή έργα
που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς.

Επιµέρους στοιχεία που αξιολογούνται αποτελούν:
α) η πληρότητα του προτεινόµενου π/υ (περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία
κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου)
β) το κατά πόσο τα προβλεπόµενα µοναδιαία κόστη είναι ρεαλιστικά (στις
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν από κανονιστικές πράξεις)
πράξης σε σχέση µε το φυσικό
γ) η ορθή κατανοµή στις επιµέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση µε το
αντικείµενο
προτεινόµενο φυσικό αντικείµενο, τους κανόνες επιλεξιµότητας ή και τους
ειδικότερους όρους της πρόσκλησης

Περιγραφή κριτηρίου

Α/Α

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ ΜΕΤΡΟ : 3.2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΟΒΙΑΣ ΠΑΝΙ∆ΑΣ & ΧΛΩΡΙ∆ΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Τιµή

Αιτιολόγηση
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ΑΛΙΕΙΑΣ

Β1

Α/Α

Φύση και είδος της πράξης

Περιγραφή κριτηρίου

Η πράξη αφορά:
α) την κατασκευή ή την τοποθέτηση στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων
για την προστασία και την ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας,
ή
β) την αποκατάσταση εσωτερικών υδάτων, περιλαµβανοµένων των τόπων
ωοτοκίας και των οδών µετανάστευσης για τα µεταναστευτικά είδη,
ή
γ) την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του
Natura 2000, εφόσον αφορούν άµεσα τις αλιευτικές δραστηριότητες, πλην
των λειτουργικών δαπανών.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Κατάσταση

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ ΜΕΤΡΟ : 3.2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΟΒΙΑΣ ΠΑΝΙ∆ΑΣ & ΧΛΩΡΙ∆ΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Τιµή

Αιτιολόγηση
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ΑΛΙΕΙΑΣ

Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών
κανόνων που αφορούν τις δηµόσιες
συµβάσεις έργων, µελετών,
προµηθειών και υπηρεσιών

Τήρηση των κοινοτικών κανόνων
περί πληροφόρησης και
δηµοσιότητας

Γ2

Γ3

Γ1

Εξειδίκευση κριτηρίου

Εκπλήρωση του κριτηρίου

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

∆εν έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες µέχρι
τη χρονική στιγµή της
αίτησης χρηµατοδότησης

Έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες µέχρι
τη χρονική στιγµή της
αίτησης χρηµατοδότησης

Κατάσταση

Ευθύνες δικαιούχων σχετικά µε τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας
προς το κοινό. Άρθρο 32 του Κανονισµού (Ε.Κ.) 498/2007

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

∆εν τηρούνται οι
αντίστοιχοι κανόνες µέχρι
τη χρονική στιγµή της
αίτησης χρηµατοδότησης

Τηρούνται οι αντίστοιχοι
κανόνες µέχρι τη χρονική
στιγµή της αίτησης
χρηµατοδότησης

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Εξετάζεται, ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο δικαιούχος έχει
τηρήσει µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, τους
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες κατά το στάδιο της δηµοπράτησης, της
Σε αντίθετη περίπτωση
σύµβασης και πιθανών τροποποιήσεων αυτής. Εφαρµόζεται για τα έργα που
κατά την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησής τους υποβάλλονται συνηµµένα
τουλάχιστον και τα τεύχη δηµοπράτησης.

Εξετάζεται, ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο δικαιούχος έχει
τηρήσει µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, τους
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για το περιβάλλον και την ΚΥΑ έγκρισης
Τήρηση της εθνικής νοµοθεσίας και
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)του ΕΠΑΛ.
των κοινοτικών κανόνων για το
Εξετάζεται εάν το έργο πραγµατοποιείται σύµφωνα µε εγκεκριµένες
περιβάλλον.
περιβαλλοντικές ή/και άλλες αναγκαίες µελέτες για τη διασφάλιση λήψης
κατάλληλων προληπτικών ή και επανορθωτικών µέτρων για την προστασία του
φυσικό και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ ΜΕΤΡΟ : 3.2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΟΒΙΑΣ ΠΑΝΙ∆ΑΣ & ΧΛΩΡΙ∆ΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Τιµή

Αιτιολόγηση

46

∆2

∆1

Εξετάζεται ο βαθµός ωριµότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των
απαιτούµενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (µελέτες κλπ) για την έναρξη
υλοποίησής του. Η αξιολόγηση της ωριµότητας της προτεινόµενης πράξης
διενεργείται ανά υποέργο και η εκτίµηση της συνολικής ωριµότητας της
πράξης εξάγεται ως ο µέσος όρος ή ο σταθµισµένος µέσος όρος των επιµέρους
τιµών. Η στάθµιση επιλέγεται ανάλογα µε το είδος και τη φύση της πράξης και
τις απαιτούµενες αλληλουχίες ανάµεσα στα υποέργα, ώστε να εξασφαλίζεται
ότι η συνολική ωριµότητα µίας πράξης αξιολογείται µε βάση την ωριµότητα
των υποέργων εκείνων που την επηρεάζουν περισσότερο, σε τεχνικό επίπεδο,
παρά τα διαφορετικά επίπεδα ωριµότητας των επιµέρους υποέργων.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Βαθµός προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών

Υποέργο 2 κλπ

Υποέργο 1

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Οµοίως

Ολοκληρωµένες

Ανώριµο

Αρχικό στάδιο (ως αρχικό
στάδιο ορίζεται το ελάχιστο
αποδεκτό επίπεδο ωριµότητας
που επιτρέπει την ουσιαστική
αξιολόγηση της
υποβαλλόµενης πρότασης)

Ενδιάµεσο στάδιο

Οριστικοποιηµένα αλλά όχι
εγκεκριµένα τεύχη
δηµοπράτησης / προκήρυξης

Εγκεκριµένα τεύχη
δηµοπράτησης/ προκήρυξης

Κατάσταση

∆εν έχουν ολοκληρωθεί
επηρεάζουν σηµαντικά την
υλοποίηση της πράξης

∆εν έχουν ολοκληρωθεί αλλά
δεν αναµένεται να επηρεάσουν
Ελέγχεται ο βαθµός προόδου συγκεκριµένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών που
την υλοποίηση της πράξης
εξετάζονται στο πλαίσιο του κριτηρίου ∆1 και οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της
προτεινόµενης πράξης. Οι ενέργειες αυτές µπορεί να φορούν είτε σε ενέργειες του φορέα
υλοποίησης του έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων ∆.Σ., Υπουργικών Αποφάσεων ∆εν έχουν ολοκληρωθεί και
ενδέχεται να επηρεάσουν την
κ.α.)
υλοποίηση της πράξης

Στάδιο εξέλιξης απαιτούµενων
ενεργειών ωρίµανσης της πράξης Τόσο το ενδιάµεσο στάδιο ωριµότητας ανά υποέργο όσο και οι συντελεστές
στάθµισης, στην περίπτωση που κρίνονται απαραίτητοι για την αντικειµενική
αξιολόγηση του σταδίου εξέλιξης των προαπαιτούµενων ενεργειών για την
έναρξη υλοποίησης της πράξης, εξειδικεύονται από τη ∆Α ανάλογα µε το είδος
του υποέργου και την εξασφάλιση της λειτουργικότητας της προτεινόµενης
πράξης.

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

∆. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση )

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ ΜΕΤΡΟ : 3.2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΟΒΙΑΣ ΠΑΝΙ∆ΑΣ & ΧΛΩΡΙ∆ΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΛΙΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Τιµή

Σταθµισµένο
άθροισµα
τιµών ανά
υποέργο /
αριθµό των
υποέργων

ή

Άθροισµα
τιµών ανά
υποέργο /
αριθµό των
υποέργων

Βαθµός

Αιτιολόγηση
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ΑΛΙΕΙΑΣ

Για υφιστάµενες εγκαταστάσεις, εξετάζεται η ύπαρξη φορέα διαχείρισης λειτουργίας (Λιµενικό Ταµείο, Οργανισµός Λιµένα κτλ). Για νέα έργα
εξετάζεται η αρµοδιότητα και η συναίνεση υφιστάµενου φορέα διαχείρισης λειτουργίας ή η αρµοδιότητα του προτεινόµενου φορέα να αναλάβει τη
διαχείριση - λειτουργία σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράµµατος
ολοκλήρωσης της πράξης

Καθορισµός Φορέα ∆ιαχείρισης /
Λειτουργίας

Α4

Α5

Για την εκτίµηση µπορούν να χρησιµοποιηθούν π/υ από παρεµφερή έργα
που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς.

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος εξετάζεται τουλάχιστον σε σχέση
µε:
α) το φυσικό αντικείµενο,
β) την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ),
γ) τους ενδεχόµενους κινδύνους που συνδέονται µε την υλοποίηση του
έργου (έχουν ληφθεί υπόψη)
Ως βάση µπορούν να χρησιµοποιηθούν χρονοδιαγράµµατα συναφών έργων
που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς.

Α3

Πληρότητα περιγραφής της πρότασης

Α2

Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειµένου της
πράξης όσον αφορά: α) τα βασικά τεχνικά και β) τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά της.

Αξιολογείται η σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης ως προς το εάν
καθορίζονται τα διακριτά παραδοτέα των επί µέρους υποέργων και είναι
ποσοτικοποιηµένα.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Επιµέρους στοιχεία που αξιολογούνται αποτελούν:
α) η πληρότητα του προτεινόµενου π/υ (περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία
κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου)
β) το κατά πόσο τα προβλεπόµενα µοναδιαία κόστη είναι ρεαλιστικά (στις
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν από κανονιστικές πράξεις)
πράξης σε σχέση µε το φυσικό
γ) η ορθή κατανοµή στις επιµέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση µε το
αντικείµενο
προτεινόµενο φυσικό αντικείµενο, τους κανόνες επιλεξιµότητας ή και τους
ειδικότερους όρους της πρόσκλησης

Σαφήνεια περιγραφής της πρότασης

Περιγραφή κριτηρίου

Α1

Α/Α

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Κατάσταση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ ΜΕΤΡΟ : 3.3: ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΤΟΠΟΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Τιµή

Αιτιολόγηση
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ΑΛΙΕΙΑΣ

Αποδοτικότητα Πράξης

Φύση και είδος της πράξης

Γεωγραφική Προτεραιότητα

Β2

Β3

Β4

Εξετάζεται η γεωγραφική θέση της προτεινόµενης πράξης

Η πράξη αφορά λιµένα ή καταφύγιο ή τόπο εκφόρτωσης του Άρθρου 22
Καν. (ΕΚ) 1967/06 ή του άρθρου 14 του Καν. (ΕΚ) 1559/07
Σηµειώνεται ότι η πράξη θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τους
σχετικούς υγειονοµικούς κανόνες και την εφαρµογή µέτρων ελέγχου.

Υπολογίζεται το πηλίκο: (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών άξονα)
προς
(προϋπολογισµό πράξης / προϋπολογισµό άξονα)

Συµβολή της πράξης στην επίτευξη των
Υπολογίζεται το πηλίκο: (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών άξονα)
στόχων /δεικτών του Άξονα Αποτελεσµατικότητα πράξης

Β1

Εξειδίκευση κριτηρίου

Περιγραφή κριτηρίου

Α/Α

Άλλες περιοχές

Άλλα νησιά εκτός των ανωτέρω και
παραµεθόριες περιοχές

Αποµακρυσµένα Ελληνικά Νησιά
όπως ορίζονται στο Κεφ. 1.2 του
ΕΠΑΛ 2007 - 2013.

Όχι

Ναι

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,65

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι 0,65 ≤
και ≤ 1,00

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,04

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι 0,04 ≤
και ≤ 0,1

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 0,1

Κατάσταση

Τιµή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ….%)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ ΜΕΤΡΟ : 3.3: ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΤΟΠΟΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Βαθµός

Αιτιολόγηση
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ΑΛΙΕΙΑΣ

Τήρηση των κοινοτικών κανόνων
περί πληροφόρησης και
δηµοσιότητας

Γ4

Γ2

Γ3

Εξετάζεται, ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο δικαιούχος έχει
τηρήσει µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, τους
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για το περιβάλλον και την ΚΥΑ έγκρισης
Τήρηση της εθνικής νοµοθεσίας και
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)του ΕΠΑΛ.
των κοινοτικών κανόνων για το
Εξετάζεται εάν το έργο πραγµατοποιείται σύµφωνα µε εγκεκριµένες
περιβάλλον.
περιβαλλοντικές ή/και άλλες αναγκαίες µελέτες για τη διασφάλιση λήψης
κατάλληλων προληπτικών ή και επανορθωτικών µέτρων για την προστασία του
φυσικό και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Η πρόταση πληροί το
κριτήριο

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

∆εν έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες µέχρι
τη χρονική στιγµή της
αίτησης χρηµατοδότησης

Έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες µέχρι
τη χρονική στιγµή της
αίτησης χρηµατοδότησης

Ευθύνες δικαιούχων σχετικά µε τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας
προς το κοινό. Άρθρο 32 του Κανονισµού (Ε.Κ.) 498/2007

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

∆εν τηρούνται οι
αντίστοιχοι κανόνες µέχρι
τη χρονική στιγµή της
αίτησης χρηµατοδότησης

Τηρούνται οι αντίστοιχοι
κανόνες µέχρι τη χρονική
στιγµή της αίτησης
χρηµατοδότησης

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Εξετάζεται, ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο δικαιούχος έχει
τηρήσει µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, τους
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες κατά το στάδιο της δηµοπράτησης, της
Σε αντίθετη περίπτωση
σύµβασης και πιθανών τροποποιήσεων αυτής. Εφαρµόζεται για τα έργα που
κατά την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησής τους υποβάλλονται συνηµµένα
τουλάχιστον και τα τεύχη δηµοπράτησης.

Συµβατότητα της πράξης

Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών
κανόνων που αφορούν τις δηµόσιες
συµβάσεις έργων, µελετών,
προµηθειών και υπηρεσιών

Κατάσταση

Η πρόταση πληροί το
Είναι συµβατή η πράξη µε τους όρους επιλεξιµότητας που θέτουν οι Κανονισµοί κριτήριο
1198/2006, 498/2007 και το ΕΠΑΛ;
Σε αντίθετη περίπτωση

Εξειδίκευση κριτηρίου

Γ1

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ ΜΕΤΡΟ : 3.3: ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΤΟΠΟΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Τιµή

Αιτιολόγηση

50

Προαγωγή της ισότητας των
ευκαιριών και µη διάκριση

Τήρηση των κανόνων για την
εξασφάλιση προσβασιµότητας των
ατόµων µε αναπηρία

Γ5

Γ6

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Κατάσταση

(Γ) Πρόσβαση στην πληροφόρηση µε τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και
επικοινωνιών (ΤΠΕ).

(Β)Πρόσβαση στις υπηρεσίες:
(1) δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτόνοµα από άτοµα σε αναπηρικό
αµαξίδιο
(2) δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτόνοµα από άτοµα τυφλά ή κωφά
(3) πρόβλεψη διερµηνείας στη νοηµατική γλώσσα
(4) πρόβλεψη ειδικής υπηρεσίας εξυπηρέτησης ΑµεΑ
(5) πρόβλεψη συνοδείας ΑµεΑ κλπ

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση

(Α) Πρόσβαση στο φυσικό ή/και στο δοµηµένο περιβάλλον:
(1) οριζόντια προσβασιµότητα (προσβάσιµες διαδροµές ισόπεδες ή µε ράµπες, Εκπλήρωση του κριτηρίου,
όπως έχει εξειδικευτεί
προσβάσιµη είσοδος, προσβασιµότητα εσωτερικών χώρων, ικανοποιητικό
άνοιγµα θυρών, πλάτος διαδρόµων κ.λπ.)
(2) κατακόρυφη προσβασιµότητα (ανελκυστήρας, κλιµακοστάσιο κ.λπ.)
(3) προσβάσιµοι χώροι υγιεινής
(4) σήµανση σε προσβάσιµες µορφές (έντονο κοντράστ-µεγάλοι χαρακτήρες,
εικονίδια, γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήµανση κλπ)
(5) κατάλληλα µέτρα διαφυγής σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών κ.λπ.

Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η πράξη/ δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις
προσβασιµότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑµεΑ.

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου,
Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της όπως έχει εξειδικευτεί
πράξης εφαρµόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται στις αρχές της
ισότητας των δύο φύλων και της µη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής
ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης
αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού. Ενδεικτικά τα
Σε αντίθετη περίπτωση
κριτήρια αυτά µπορούν να αφορούν την εφαρµοζόµενη πολιτική του
δικαιούχου ή των αναδόχων του στην επιλογή των εργαζοµένων, των
ωφελουµένων κλπ.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Τιµή

Αιτιολόγηση
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∆2

∆1

Εξετάζεται ο βαθµός ωριµότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των
απαιτούµενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (µελέτες κλπ) για την έναρξη
υλοποίησής του. Η αξιολόγηση της ωριµότητας της προτεινόµενης πράξης
διενεργείται ανά υποέργο και η εκτίµηση της συνολικής ωριµότητας της
πράξης εξάγεται ως ο µέσος όρος ή ο σταθµισµένος µέσος όρος των επιµέρους
τιµών. Η στάθµιση επιλέγεται ανάλογα µε το είδος και τη φύση της πράξης και
τις απαιτούµενες αλληλουχίες ανάµεσα στα υποέργα, ώστε να εξασφαλίζεται
ότι η συνολική ωριµότητα µίας πράξης αξιολογείται µε βάση την ωριµότητα
των υποέργων εκείνων που την επηρεάζουν περισσότερο, σε τεχνικό επίπεδο,
παρά τα διαφορετικά επίπεδα ωριµότητας των επιµέρους υποέργων.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Βαθµός προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών

Υποέργο 2 κλπ

Υποέργο 1

Ελέγχεται ο βαθµός προόδου συγκεκριµένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών που
εξετάζονται στο πλαίσιο του κριτηρίου ∆1 και οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της
προτεινόµενης πράξης. Οι ενέργειες αυτές µπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα
υλοποίησης του έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων ∆.Σ., Υπουργικών Αποφάσεων
κ.α.)
Εξειδικεύονται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή ανάλογα µε το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης της
πράξης

Στάδιο εξέλιξης απαιτούµενων
ενεργειών ωρίµανσης της πράξης Τόσο το ενδιάµεσο στάδιο ωριµότητας ανά υποέργο όσο και οι συντελεστές
στάθµισης, στην περίπτωση που κρίνονται απαραίτητοι για την αντικειµενική
αξιολόγηση του σταδίου εξέλιξης των προαπαιτούµενων ενεργειών για την
έναρξη υλοποίησης της πράξης, δύναται να εξειδικεύονται από τη ∆Α ανάλογα
µε το είδος του υποέργου και την εξασφάλιση της λειτουργικότητας της
προτεινόµενης πράξης.

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

Οµοίως

∆εν έχουν ολοκληρωθεί
επηρεάζουν σηµαντικά την
υλοποίηση της πράξης

∆εν έχουν ολοκληρωθεί και
ενδέχεται να επηρεάσουν την
υλοποίηση της πράξης

∆εν έχουν ολοκληρωθεί αλλά
δεν αναµένεται να επηρεάσουν
την υλοποίηση της πράξης

Ολοκληρωµένες

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Ανώριµο

Αρχικό στάδιο (ως αρχικό
στάδιο ορίζεται το ελάχιστο
αποδεκτό επίπεδο ωριµότητας
που επιτρέπει την ουσιαστική
αξιολόγηση της
υποβαλλόµενης πρότασης)

Ενδιάµεσο στάδιο

Οριστικοποιηµένα αλλά όχι
εγκεκριµένα τεύχη
δηµοπράτησης / προκήρυξης

Εγκεκριµένα τεύχη
δηµοπράτησης/ προκήρυξης

Κατάσταση

Τιµή

Σταθµισµένο
άθροισµα
τιµών ανά
υποέργο /
αριθµό των
υποέργων

ή

Άθροισµα
τιµών ανά
υποέργο /
αριθµό των
υποέργων

Βαθµός

∆. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ….%)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ ΜΕΤΡΟ : 3.3: ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΤΟΠΟΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΛΙΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Αιτιολόγηση
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Τιµή

Βαθµός

Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
Η Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος εξετάζεται τουλάχιστον σε σχέση έχει εξειδικευτεί
µε το φυσικό αντικείµενο και την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης
Σε αντίθετη περίπτωση

Επιµέρους στοιχεία που αξιολογούνται αποτελούν:
α) η πληρότητα του προτεινόµενου π/υ (περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία
κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου)
β) το κατά πόσο τα προβλεπόµενα µοναδιαία κόστη είναι ρεαλιστικά
γ) η ορθή κατανοµή στις επιµέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση µε το
προτεινόµενο φυσικό αντικείµενο, τους κανόνες επιλεξιµότητας ή και τους
ειδικότερους όρους της πρόσκλησης
Για την εκτίµηση µπορούν να χρησιµοποιηθούν π/υ από παρεµφερή έργα
που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς.

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράµµατος
ολοκλήρωσης της πράξης

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού
της πράξης σε σχέση µε το φυσικό
αντικείµενο

Β2

Β3

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειµένου της
έχει εξειδικευτεί
πρότασης και η τεκµηρίωση της συµβατότητας του µε το πεδίο δράσεων του
µέτρου
Σε αντίθετη περίπτωση

Πληρότητα περιγραφής της πρότασης

Β. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
(κατηγορία κριτηρίων που δύναται να χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ….%)

Β1

Α1

Κατάσταση

(κατηγορία κριτηρίων που δύναται να χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ….%)

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Εξειδίκευση κριτηρίου

Αξιολογείται:
Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
1. η εµπειρία του φορέα, η κλίµακα των δραστηριοτήτων του στο παρελθόν έχει εξειδικευτεί
και τα αποτελέσµατα
Χαρακτηριστικά του φορέα της πράξης
2. Η διοικητική ικανότητα και η επάρκεια για την υλοποίηση της πράξης
3. Η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την υλοποίηση της
Σε αντίθετη περίπτωση
πράξης (όπου απαιτείται)

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

3.4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ :
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

3: ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
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∆1

Γ2

Γ1

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών
κανόνων

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Συνέργια και συµπληρωµατικότητα µε
άλλες πράξεις

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Βεβαιώνεται ότι οι προτάσεις δεν στοχεύουν σε εµπορικές ταυτότητες και
δεν παραπέµπουν σε συγκεκριµένες χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, µε
εξαίρεση τα προϊόντα που αναγνωρίζονται µε βάση τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 510/2006 του Συµβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών
ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και
των τροφίµων

∆. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Σε αντίθετη περίπτωση

Η πρόταση πληροί το κριτήριο

Σηµαντική Συνέργια/
Εξετάζεται ο βαθµός συνεργίας και συµπληρωµατικότητας µε άλλες πράξεις συµπληρωµατικότητα µε άλλα
του Ε.Π.ΑΛ., που είναι ολοκληρωµένες / σε εξέλιξη, ώστε να εξασφαλίζεται έργα ή µε έργο σηµαντικού π/υ
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα για την επίτευξη των στόχων του άξονα
Μικρή Συνέργια/
προτεραιότητας
συµπληρωµατικότητα µε άλλα έργα

Εξετάζεται αν η συγκεκριµένη πράξη καλύπτει τις ανάγκες, ιδίως σχετικά
µε:
1. την προώθηση προϊόντων που αναγνωρίζονται δυνάµει του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 510/2006,
2. την διεξαγωγή εθνικών ή διακρατικών εκστρατειών προώθησης
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,
Πρόβληµα που αντιµετωπίζεται µε την 3. την εφαρµογή πολιτικής ποιότητας και την πιστοποίηση ποιότητας
υλοποίηση της πράξης και βαθµός
(σήµατα κλπ),
κάλυψης των σχετικών αναγκών
4. την προώθηση προϊόντων που παράγονται µε την χρήση µεθόδων που
προκαλούν µικρές επιπτώσεις στο περιβάλλον,
5. εκστρατείες για την βελτίωση της εικόνας των προϊόντων του τοµέα της
αλιείας
6. την διάθεση στην αγορά πλεοναζόντων ειδών ή ειδών που επιδέχονται
περαιτέρω βελτίωση,
7. την διεξαγωγή ερευνών της αγοράς.

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ….%)
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ΑΛΙΕΙΑΣ

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράµµατος
ολοκλήρωσης της πράξης

Φορείς της πράξης

Α4

Α5

Α3

Πληρότητα περιγραφής της πρότασης

Α2

Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειµένου της
πράξης όσον αφορά: α) τα βασικά τεχνικά και β) τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά της.

Αξιολογείται η σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης ως προς το εάν
καθορίζονται τα διακριτά παραδοτέα των επί µέρους υποέργων και είναι
ποσοτικοποιηµένα.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Η πράξη προβλέπει συνεργασία µε επιστηµονικό ή τεχνικό φορέα;

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος εξετάζεται τουλάχιστον σε σχέση
µε:
α) το φυσικό αντικείµενο,
β) την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ),
γ) τους ενδεχόµενους κινδύνους που συνδέονται µε την υλοποίηση του
έργου (έχουν ληφθεί υπόψη)
Ως βάση µπορούν να χρησιµοποιηθούν χρονοδιαγράµµατα συναφών έργων
που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς.

Για την εκτίµηση µπορούν να χρησιµοποιηθούν π/υ από παρεµφερή έργα
που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς.

Επιµέρους στοιχεία που αξιολογούνται αποτελούν:
α) η πληρότητα του προτεινόµενου π/υ (περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία
κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου)
β) το κατά πόσο τα προβλεπόµενα µοναδιαία κόστη είναι ρεαλιστικά (στις
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν από κανονιστικές πράξεις)
πράξης σε σχέση µε το φυσικό
γ) η ορθή κατανοµή στις επιµέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση µε το
αντικείµενο
προτεινόµενο φυσικό αντικείµενο, τους κανόνες επιλεξιµότητας ή και τους
ειδικότερους όρους της πρόσκλησης

Σαφήνεια περιγραφής της πρότασης

Περιγραφή κριτηρίου

Α1

Α/Α

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Κατάσταση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ ΜΕΤΡΟ : 3.5: ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Τιµή

Αιτιολόγηση
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ΑΛΙΕΙΑΣ

Περιγραφή κριτηρίου

Φύση της πράξης

Είδος της πράξης

Α/Α

Β1

Β2

Για πράξεις που δοκιµάζουν καινοτόµο τεχνολογία, αξιολογείται εάν η
προτεινόµενη καινοτόµος τεχνολογία (προϊόντων ή διαδικασιών) εµπίπτει
στους ορισµούς Καινοτοµίας του Εγχειριδίου ΟΣΛΟ.

Η πράξη αφορά σε δοκιµές και οι δοκιµές µπορούν να αφορούν:
- τεχνολογία,
- σχέδια διαχείρισης,
- σχέδια κατανοµής αλιευτικής προσπάθειας,
- βελτίωση επιλεκτικότητας εργαλείων
- άλλα, σύµφωνα µε το άρθρο 41 του Κανονισµού (Ε.Κ.)1198/06

Εξειδίκευση κριτηρίου

Κατάσταση

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ ΜΕΤΡΟ : 3.5: ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Τιµή

Αιτιολόγηση
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ΑΛΙΕΙΑΣ

Γ2

Γ1

Εξειδίκευση κριτηρίου

Τήρηση των κανόνων περί
αξιολόγησης

Σε περίπτωση πιλοτικού σχεδίου άνω των 300.000 €, έχει προηγηθεί
αξιολόγηση από ανεξάρτητο επιστηµονικό φορέα;

Εξετάζεται, ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο δικαιούχος έχει
τηρήσει µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, τους
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για το περιβάλλον και την ΚΥΑ έγκρισης
Τήρηση της εθνικής νοµοθεσίας και
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)του ΕΠΑΛ.
των κοινοτικών κανόνων για το
Εξετάζεται εάν το έργο πραγµατοποιείται σύµφωνα µε εγκεκριµένες
περιβάλλον.
περιβαλλοντικές ή/και άλλες αναγκαίες µελέτες για τη διασφάλιση λήψης
κατάλληλων προληπτικών ή και επανορθωτικών µέτρων για την προστασία του
φυσικό και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου
όπως έχει εξειδικευτεί

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

∆εν έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες µέχρι
τη χρονική στιγµή της
αίτησης χρηµατοδότησης

Έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες µέχρι
τη χρονική στιγµή της
αίτησης χρηµατοδότησης

Κατάσταση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ ΜΕΤΡΟ : 3.5: ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Τιµή

Αιτιολόγηση
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∆1

Βαθµός προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

Ελέγχεται ο βαθµός προόδου συγκεκριµένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, οι οποίες είναι
απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης. Οι ενέργειες αυτές µπορεί να
αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα υλοποίησης του έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση
αποφάσεων ∆.Σ., Υπουργικών Αποφάσεων κ.α.)

Εξειδίκευση κριτηρίου
Κατάσταση

∆εν έχουν ολοκληρωθεί
επηρεάζουν σηµαντικά την
υλοποίηση της πράξης

∆εν έχουν ολοκληρωθεί και
ενδέχεται να επηρεάσουν την
υλοποίηση της πράξης

∆εν έχουν ολοκληρωθεί αλλά
δεν αναµένεται να επηρεάσουν
την υλοποίηση της πράξης

Ολοκληρωµένες

∆. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση )

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ ΜΕΤΡΟ : 3.5: ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΛΙΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Τιµή

Βαθµός

Αιτιολόγηση
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3.6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΆΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΤΡΟ :

Πληρότητα της υποβαλλόµενης
πρότασης

Αξιολογείται η υποβαλλοµένη πρόταση σε σχέση µε τα ακόλουθα κριτήρια:
1. την τεχνική πληρότητα και ποιότητα της πρότασης
2. την χωροθέτηση της πράξης:
- αποµακρυσµένα ελληνικά νησιά του κεφαλαίου 1.2 του ΕΠΑΛ,
- παραµεθόριες περιοχές & άλλα νησιά
- άλλες περιοχές
Συµβολή της πράξης στην επίτευξη
3. πράξη που αποσκοπεί σε:
των στόχων του άξονα προτεραιότητας
- διαφύλαξη ιστορικής κληρονοµιάς
και συνέργια / συµπληρωµατικότητα
- επιθεωρήσεις και έλεγχο των παράκτιων περιοχών
µε άλλες πράξεις
- δραστηριότητα εκπαιδευτική, ερευνητική και επιστηµονική
- τουρισµός και άλλη δραστηριότητα
4. χρηµατοδοτική συµµετοχή του φορέα
5. αξιολογείται αν η υποβαλλόµενη πρόταση αφορά σκάφος που έχει
προηγουµένως αλλάξει χρήση στο πλαίσιο του µέτρου 1.1 «Μόνιµη παύση
αλιευτικών δραστηριοτήτων»

Α1

Β1

Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Εξετάζεται ότι οι αιτούµενες προς στήριξη δαπάνες της υποβαλλόµενης
πρότασης αφορούν σε τροποποίηση του σκάφους µετά την αλλαγή της
χρήσης του, προκειµένου να καταστεί κατάλληλο για την νέα χρήση

Αξιολογείται η πληρότητα της υποβαλλόµενης πρότασης, ιδίως ως προς τα
έγγραφα που τεκµηριώνουν ότι:
1. Αφορά σκάφος που έχει διαγραφεί οριστικά από το µητρώο του
αλιευτικού στόλου και η συναφής άδεια αλιείας έχει ακυρωθεί οριστικά
2. Η πράξη αφορά δηµόσιο ή ηµιδηµόσιο φορέα και µόνο

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Εξειδίκευση κριτηρίου

Περιγραφή κριτηρίου

Α/Α

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Η πρόταση πληροί το σύνολο των
κριτηρίων

Κατάσταση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

3: ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

Τιµή

Βαθµός

Αιτιολόγηση
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ :

Χαρακτηριστικά του φορέα

Λοιπά χαρακτηριστικά του φορέα

∆υνατότητα διάθεσης των ιδίων
κεφαλαίων

Α1

Α1

Α2

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

4 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

4.1 Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Κατάσταση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
Αξιολογείται η οικονοµική επιφάνεια, η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων
έχει εξειδικευτεί
κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής στο επενδυτικό σχέδιο και
του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης
Σε αντίθετη περίπτωση

Αξιολογείται:
- ο τόπος µόνιµης διαµονής του φορέα της πρότασης,
- η ηλικία και το φύλλο του φορέα της πρότασης

Αξιολογείται η εµπειρία του φορέα, τα αποτελέσµατα δραστηριοτήτων του
στο παρελθόν, η ενασχόλησή του ή µη δραστηριότητες του αλιευτικού
τοµέα και η φερεγγυότητα.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Τιµή

Βαθµός

(κατηγορία κριτηρίων που δύναται να χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ….%)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

∆ράση 1 : Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Αιτιολόγηση
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ΜΕΤΡΟ :

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος εξετάζεται τουλάχιστον σε σχέση
Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
µε:
έχει εξειδικευτεί
α) το φυσικό αντικείµενο,
β) την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης ,
γ) τους ενδεχόµενους κινδύνους που συνδέονται µε την υλοποίηση του
έργου (έχουν ληφθεί υπόψη)
Σε αντίθετη περίπτωση
Ως βάση µπορούν να χρησιµοποιηθούν χρονοδιαγράµµατα συναφών έργων
που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς.

Προοπτικές κερδοφορίας

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράµµατος
ολοκλήρωσης της πράξης

Β3

Β4

Β5

Αξιολογείται η προοπτική κερδοφορίας της πράξης

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού
της πράξης σε σχέση µε το φυσικό
αντικείµενο

Ολοκληρωµένες

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

∆εν έχουν ολοκληρωθεί
επηρεάζουν σηµαντικά την
υλοποίηση της πράξης

∆εν έχουν ολοκληρωθεί αλλά δεν
αναµένεται να επηρεάσουν την
Ελέγχεται ο βαθµός προόδου συγκεκριµένων διοικητικών ή άλλων
υλοποίηση της πράξης
ενεργειών οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόµενης
Βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων
πράξης. Οι ενέργειες αυτές µπορεί να φορούν είτε σε ενέργειες του φορέα
ενεργειών
υλοποίησης της πράξης ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αδειών, αποφάσεων) ∆εν έχουν ολοκληρωθεί και
ενδέχεται να επηρεάσουν την
υλοποίηση της πράξης

Για την εκτίµηση µπορούν να χρησιµοποιηθούν π/υ από παρεµφερή έργα
που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς.

Επιµέρους στοιχεία που αξιολογούνται αποτελούν:
α) η πληρότητα του προτεινόµενου π/υ (περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία
κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου)
β) το κατά πόσο τα προβλεπόµενα µοναδιαία κόστη είναι ρεαλιστικά (στις
περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν από κανονιστικές πράξεις)
γ) η ορθή κατανοµή στις επιµέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση µε το
προτεινόµενο φυσικό αντικείµενο, τους κανόνες επιλεξιµότητας ή και τους
ειδικότερους όρους της πρόσκλησης

Σε αντίθετη περίπτωση

Β2

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Κατάσταση

Πληρότητα περιγραφής της πρότασης

Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειµένου της
πράξης όσον αφορά: α) τα βασικά τεχνικά και β) τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά της καθώς και ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της
επένδυσης

Εξειδίκευση κριτηρίου

Τιµή

Βαθµός

(κατηγορία κριτηρίων που δύναται να χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ….%)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Β1

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

4 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

4.1 Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

∆ράση 1 : Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Αιτιολόγηση
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4.1 Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΜΕΤΡΟ :

Αξιολογείται η συµβολή της επένδυσης στους στόχους του τοπικού
προγράµµατος

Αξιολογείται η δηµιουργία νέων ή/και η διατήρηση θέσεων απασχόλησης
καθώς και η πολυαπασχόληση

Αξιολογείται η συµβολή της επένδυσης στην προστασία του
περιβάλλοντος

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
Αξιολογείται η συµβολή της επένδυσης στην αξιοποίηση προϊόντων αλιείας έχει εξειδικευτεί
και υδατοκαλλιέργειας
Σε αντίθετη περίπτωση

Συµβολή στη τοπική ανάπτυξη

Συµβολή στην απασχόληση

Συµβολή στην προστασία του
περιβάλλοντος

Συµβολή στην αξιοποίηση των
προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας

Γ1

Γ2

Γ3

Γ4

Γ5

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Αξιολογείται η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που
θα παραχθούν καθώς και η ποιότητα τους

Κατάσταση

Ανταγωνιστικότητα και ποιότητα των
προϊόντων ή των υπηρεσιών που θα
παραχθούν.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Περιγραφή κριτηρίου

Α/Α

Τιµή

(κατηγορία κριτηρίων που δύναται να χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ….%)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Γ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

∆ράση 1 : Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

ΑΛΙΕΙΑΣ

4 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Βαθµός
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Αιτιολόγηση

Πρωτογενής τοµέας

∆ευτερογενής τοµέας

∆1

∆2

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

ΜΕΤΡΟ :

ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μετεγκατάσταση της επιχείρησης που επιβάλλεται από περιβαλλοντικούς λόγους

Χαρακτήρας των προϊόντων (νέων ή προηγµένης τεχνολογίας)

Εισαγωγή καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία

Μετεγκατάσταση της επιχείρησης που επιβάλλεται από περιβαλλοντικούς λόγους

Συµβολή του επενδυτικού σχεδίου στους στόχους και τις προτεραιότητες του Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίµων

Εξειδίκευση κριτηρίου

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου
όπως έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου
όπως έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου
όπως έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου
όπως έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου
όπως έχει εξειδικευτεί

Κατάσταση

Τιµή

Βαθµός

(κατηγορία κριτηρίων που δύναται να χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ….%)

∆.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

∆ράση 1 : Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

4 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

4.1 Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :ΑΛΙΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Αιτιολόγηση
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Επενδύσεις στον Τουρισµό

Τοµέας παροχής υπηρεσιών

∆3

∆1

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η ανάπτυξη λογισµικού, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών

Χαρακτήρας των υπηρεσιών (καινοτόµος ,προηγµένης τεχνολογίας κλπ)

Αναβάθµιση σε ανώτερη κατηγορία αστέρων (*).

∆υνατότητα λειτουργίας πέραν της τουριστικής περιόδου

Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων ή οικιών σε ξενοδοχειακές µονάδες

∆ηµιουργία εγκαταστάσεων ειδικών µορφών τουρισµού

Εξειδίκευση κριτηρίου

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου
όπως έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου
όπως έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου
όπως έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου
όπως έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου
όπως έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου
όπως έχει εξειδικευτεί

Κατάσταση

Τιµή

Βαθµός

(κατηγορία κριτηρίων που δύναται να χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ….%)

∆.
Αιτιολόγηση
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ΜΕΤΡΟ :

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος εξετάζεται τουλάχιστον σε σχέση
Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
µε:
έχει εξειδικευτεί
α) το φυσικό αντικείµενο,
β) την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ),
γ) τους ενδεχόµενους κινδύνους που συνδέονται µε την υλοποίηση του
έργου (έχουν ληφθεί υπόψη)
Ως βάση µπορούν να χρησιµοποιηθούν χρονοδιαγράµµατα συναφών έργων Σε αντίθετη περίπτωση
που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς.

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί
Eξετάζεται η αρµοδιότητα και η συναίνεση υφιστάµενου φορέα διαχείρισης λειτουργίας ή η αρµοδιότητα του προτεινόµενου φορέα να αναλάβει τη
Σε αντίθετη περίπτωση
διαχείριση - λειτουργία σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού
της πράξης σε σχέση µε το φυσικό
αντικείµενο

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράµµατος
ολοκλήρωσης της πράξης

Καθορισµός Φορέα ∆ιαχείρισης /
Λειτουργίας

Α3

Α4

Α5

Για την εκτίµηση µπορούν να χρησιµοποιηθούν π/υ από παρεµφερή έργα
που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς.

Επιµέρους στοιχεία που αξιολογούνται αποτελούν:
α) η πληρότητα του προτεινόµενου π/υ (περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία
κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου)
β) το κατά πόσο τα προβλεπόµενα µοναδιαία κόστη είναι ρεαλιστικά (στις
περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν από κανονιστικές πράξεις)
γ) η ορθή κατανοµή στις επιµέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση µε το
προτεινόµενο φυσικό αντικείµενο, τους κανόνες επιλεξιµότητας ή και τους
ειδικότερους όρους της πρόσκλησης

Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειµένου της
πράξης όσον αφορά: α) τα βασικά τεχνικά και β) τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά της.

Πληρότητα περιγραφής της πρότασης

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Α2

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σαφήνεια περιγραφής της πρότασης

Αξιολογείται η σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης ως προς το εάν
καθορίζονται τα διακριτά παραδοτέα των επί µέρους υποέργων και είναι
ποσοτικοποιηµένα.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Κατάσταση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Α1

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

4 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

4.1 Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Τιµή

Βαθµός

Αιτιολόγηση

∆ράση 2 : ∆ηµόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών (ΓΙΑ ΜΗ ΟΝΟΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
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Αποδοτικότητα Πράξης

Φύση και είδος της πράξης

Β2

Β3

Β1

Η εξέταση της συµβολής της πράξης στους στόχους ή δείκτες εκροών της
αντίστοιχης δράσης προϋποθέτει την προηγούµενη εξειδίκευση από τους
ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ του προϋπολογισµού της δράσης ή της κατηγορίας πράξεων
ή του τοπικού προγράµµατος και την αντιστοίχησή τους µε δείκτες.

Υπολογίζεται το πηλίκο: (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών δράσης
ή κατηγορίας πράξεων ή τοπικού προγράµµατος)

Εξειδίκευση κριτηρίου

Η πράξη αφορά προτεραιότητα του ΕΠΑΛ 2007 - 2013 ή του Τοπικού
Αναπτυξιακού Προγράµµατος;
Όχι

Ναι

Υπολογίζεται το πηλίκο: (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών δράσης
ή κατηγορίας πράξεων) προς
Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00
(προϋπολογισµό πράξης / προϋπολογισµό δράσης ή κατηγορίας πράξεων
ή τοπικού προγράµµατος)
Ο αντίστοιχος δείκτης είναι 0,75 ≤
και ≤ 1,00
Η εξέταση της συµβολής της πράξης στους στόχους ή δείκτες εκροών της
αντίστοιχης δράσης προϋποθέτει την προηγούµενη εξειδίκευση από την
ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ του προϋπολογισµού των δράσεων ή κατηγορίας πράξεων ή Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,75
τοπικού προγράµµατος και την αντιστοίχησή τους µε δείκτες.

Ποσοστά

Κατάσταση

Τιµή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ….%)

Συµβολή της πράξης στην επίτευξη
των στόχων /δεικτών του αντίστοιχου
άξονα προτεραιότητας Βαθµολόγηση:
Αποτελεσµατικότητα πράξης
Η βαθµολογία που λαµβάνει κάθε πρόταση προσδιορίζεται µετά την
συγκριτική αξιολόγηση όλων των προτάσεων. Η πρόταση που συµβάλλει
µε το µεγαλύτερο ποσοστό λαµβάνει την ανώτερη βαθµολογία (τιµή =
10). Η βαθµολογία των υπόλοιπων προτάσεων υπολογίζεται ως αναλογία
της τιµής 10 [(% κάθε πρότασης / % καλύτερης πρότασης) Χ 10]

Περιγραφή κριτηρίου

4.1 Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών

ΜΕΤΡΟ :

Α/Α

4 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Βαθµός
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∆ράση 2 : ∆ηµόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών (ΓΙΑ ΜΗ ΟΝΟΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Β5

Β4

Εξετάζεται ο βαθµός συνέργειας και συµπληρωµατικότητας µε άλλες
πράξεις που είναι ολοκληρωµένες / σε εξέλιξη , ώστε να εξασφαλίζεται
Συνέργεια και συµπληρωµατικότητα µε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα στην επίτευξη των στόχων του άξονα
άλλες πράξεις
προτεραιότητας.

Εξετάζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών του δικαιούχου ως
προς τη συγκεκριµένη δράση από την υλοποίηση της προτεινόµενης
πράξης σε σχέση µε την κρισιµότητα του αντίστοιχου προβλήµατος.
α) Ο δικαιούχος προσδιορίζει µε ποσοτικά στοιχεία το % των αναγκών του
που καλύπτεται µε την πρότασή του στην εν λόγω δράση. Ο
προσδιορισµός των αναγκών αυτών στην υπόψη δράση βασίζεται σε
εθνικές ή διεθνείς προδιαγραφές και απαιτήσεις.
β) Επίσης ο δικαιούχος προσδιορίζει την κρισιµότητα του προβλήµατος
Κρισιµότητα του προβλήµατος που
αντιµετωπίζεται µε την υλοποίηση της που αντιµετωπίζεται µε την πρότασή του.
Οι ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ αξιολογούν ξεχωριστά τα στοιχεία α) και β) που
προτεινόµενης πράξης και βαθµός
παραθέτει και τεκµηριώνει ο δικαιούχος. Το άθροισµα των τιµών α) και β)
κάλυψης των αναγκών
αποτελεί τη βαθµολογία του κριτηρίου.
Ενδεικτικά: το ποσοστό κάλυψης των αναγκών χαρακτηρίζεται ως
χαµηλό, µέσο, υψηλό µε αντίστοιχη ποσοτικοποίηση: χαµηλή κάλυψη ≤
30%, µέση κάλυψη 30% ≤ και ≤70%, υψηλή κάλυψη ≥70%. Η
κρισιµότητα του προβλήµατος διαβαθµίζεται µε τον ίδιο τρόπο,
λαµβάνοντας υπόψη τον επηρεαζόµενο από το πρόβληµα πληθυσµό, τη
χωροθέτηση, τις κανονιστικές απαιτήσεις κλπ.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Περιγραφή κριτηρίου

Α/Α

Μικρή συνέργεια/
συµπληρωµατικότητα µε άλλα
έργα

Σηµαντική συνέργεια/
συµπληρωµατικότητα µε άλλα
έργα ή µε έργο σηµαντικού π/υ

Σύνολο

Έλλειψη τεκµηρίωσης
κρισιµότητας προβλήµατος

Χαµηλή

Μέση

Υψηλή

β) Κρισιµότητα προβλήµατος

Έλλειψη τεκµηρίωσης της ανάγκης
υλοποίησης της πράξης

Χαµηλή

Μέση

Υψηλή

α) Κάλυψη αναγκών

Κατάσταση

Τιµή

Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ….%)
Βαθµός
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4.1 Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών

Εξετάζεται, ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο δικαιούχος έχει
τηρήσει µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, τους
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για το περιβάλλον και έχει λάβει υπόψη τα
προβλεπόµενα στην ΚΥΑ έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)του ΕΠΑΛ.

Τήρηση της εθνικής νοµοθεσίας και
των κοινοτικών κανόνων για το
περιβάλλον.

Εξετάζεται, ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο δικαιούχος έχει
Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών τηρήσει µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, τους
κανόνων που αφορούν τις δηµόσιες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες κατά το στάδιο της δηµοπράτησης, της
συµβάσεις έργων, µελετών,
σύµβασης και πιθανών τροποποιήσεων αυτής. Εφαρµόζεται για τα έργα που
προµηθειών και υπηρεσιών
κατά την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησής τους υποβάλλονται συνηµµένα
τουλάχιστον και τα τεύχη δηµοπράτησης.

Τήρηση των κοινοτικών κανόνων
περί πληροφόρησης και
δηµοσιότητας

Γ2

Γ3

Γ4

Ευθύνες δικαιούχων σχετικά µε τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας προς
το κοινό. Άρθρο 32 του Κανονισµού (Ε.Κ.) 498/2007

Είναι συµβατή η πράξη µε τους όρους επιλεξιµότητας που θέτουν οι Κανονισµοί
1198/2006 και 498/2007; Και το ΕΠΑΛ 2007 - 2013;

Συµβατότητα της πράξης

Εξειδίκευση κριτηρίου

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

∆εν τηρούνται οι
αντίστοιχοι κανόνες µέχρι
τη χρονική στιγµή της
αίτησης χρηµατοδότησης

Τηρούνται οι αντίστοιχοι
κανόνες µέχρι τη χρονική
στιγµή της αίτησης
χρηµατοδότησης

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση

Η πρόταση πληροί το
κριτήριο

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

∆εν έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες µέχρι
τη χρονική στιγµή της
αίτησης χρηµατοδότησης

Έχουν τηρηθεί οι
αντίστοιχοι κανόνες µέχρι
τη χρονική στιγµή της
αίτησης χρηµατοδότησης

Μη συµβατή Πράξη

Συµβατή πράξη

Κατάσταση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Γ1

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

4 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΜΕΤΡΟ :

Τιµή
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∆ράση 2 : ∆ηµόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών (ΓΙΑ ΜΗ ΟΝΟΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Προαγωγή της ισότητας των
ευκαιριών και µη διάκριση

Τήρηση των κανόνων για την
εξασφάλιση προσβασιµότητας των
ατόµων µε αναπηρία

Γ5

Γ6

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Κατάσταση

(Γ) Πρόσβαση στην πληροφόρηση µε τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και
επικοινωνιών (ΤΠΕ).
(1) υιοθέτηση διεθνών προδιαγραφών W3C/WAI κλπ
(2) συµβατότητα εξοπλισµού µε βοηθήµατα ΑµεΑ κλπ
(3) πρόβλεψη υπότιτλων, διερµηνείας στη νοηµατική κλπ

(Β)Πρόσβαση στις υπηρεσίες:
(1) δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτόνοµα από άτοµα σε αναπηρικό
αµαξίδιο
(2) δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτόνοµα από άτοµα τυφλά ή κωφά
(3) πρόβλεψη διερµηνείας στη νοηµατική γλώσσα
(4) πρόβλεψη ειδικής υπηρεσίας εξυπηρέτησης ΑµεΑ
(5) πρόβλεψη συνοδείας ΑµεΑ κλπ

Σε αντίθετη περίπτωση

(Α) Πρόσβαση στο φυσικό ή/και στο δοµηµένο περιβάλλον:
(1) οριζόντια προσβασιµότητα (προσβάσιµες διαδροµές ισόπεδες ή µε ράµπες,
προσβάσιµη είσοδος, προσβασιµότητα εσωτερικών χώρων, ικανοποιητικό άνοιγµα
Εκπλήρωση του κριτηρίου,
θυρών, πλάτος διαδρόµων κ.λπ.)
όπως έχει εξειδικευτεί
(2) κατακόρυφη προσβασιµότητα (ανελκυστήρας, κλιµακοστάσιο κ.λπ.)
(3) προσβάσιµοι χώροι υγιεινής
(4) σήµανση σε προσβάσιµες µορφές (έντονο κοντράστ-µεγάλοι χαρακτήρες,
εικονίδια, γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήµανση κλπ)
(5) κατάλληλα µέτρα διαφυγής σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών κ.λπ.

Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η πράξη/ δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις
προσβασιµότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑµεΑ.

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της Εκπλήρωση του κριτηρίου,
πράξης εφαρµόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας όπως έχει εξειδικευτεί
των δύο φύλων και της µη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της
εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας,
της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού. Ενδεικτικά τα κριτήρια αυτά
µπορούν να αφορούν την εφαρµοζόµενη πολιτική του δικαιούχου ή των
Σε αντίθετη περίπτωση
αναδόχων του στην επιλογή των εργαζοµένων, των ωφελουµένων κλπ.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Τιµή

69

Αιτιολόγηση

∆2

∆1

Α/Α

Εξειδίκευση κριτηρίου

Βαθµός προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών

Υποέργο 2 κλπ

Υποέργο 1

Οµοίως

Ολοκληρωµένες

Ανώριµο

Αρχικό στάδιο (ως αρχικό
στάδιο ορίζεται το ελάχιστο
αποδεκτό επίπεδο ωριµότητας
που επιτρέπει την ουσιαστική
αξιολόγηση της
υποβαλλόµενης πρότασης)

Ενδιάµεσο στάδιο

Οριστικοποιηµένα αλλά όχι
εγκεκριµένα τεύχη
δηµοπράτησης / προκήρυξης

Εγκεκριµένα τεύχη
δηµοπράτησης/ προκήρυξης

Κατάσταση

∆εν έχουν ολοκληρωθεί
επηρεάζουν σηµαντικά την
υλοποίηση της πράξης

∆εν έχουν ολοκληρωθεί αλλά
δεν αναµένεται να επηρεάσουν
Ελέγχεται ο βαθµός προόδου συγκεκριµένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών που
την υλοποίηση της πράξης
εξετάζονται στο πλαίσιο του κριτηρίου ∆1 και οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της
προτεινόµενης πράξης. Οι ενέργειες αυτές µπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα
υλοποίησης του έργου ή σε ενέργειες τρίτων (έκδοση αποφάσεων ∆.Σ., Υπουργικών Αποφάσεων ∆εν έχουν ολοκληρωθεί και
ενδέχεται να επηρεάσουν την
κ.α.)
υλοποίηση της πράξης

Τόσο το ενδιάµεσο στάδιο ωριµότητας ανά υποέργο όσο και οι συντελεστές
στάθµισης, στην περίπτωση που κρίνονται απαραίτητοι για την αντικειµενική
αξιολόγηση του σταδίου εξέλιξης των προαπαιτούµενων ενεργειών για την
έναρξη υλοποίησης της πράξης, εξειδικεύονται ανάλογα µε το είδος του
υποέργου και την εξασφάλιση της λειτουργικότητας της προτεινόµενης
πράξης.

Εξετάζεται ο βαθµός ωριµότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των
απαιτούµενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (µελέτες κλπ) για την έναρξη
υλοποίησής του. Η αξιολόγηση της ωριµότητας της προτεινόµενης πράξης
διενεργείται ανά υποέργο και η εκτίµηση της συνολικής ωριµότητας της
πράξης εξάγεται ως ο µέσος όρος ή ο σταθµισµένος µέσος όρος των επιµέρους
τιµών. Η στάθµιση επιλέγεται ανάλογα µε το είδος και τη φύση της πράξης και
τις απαιτούµενες αλληλουχίες ανάµεσα στα υποέργα, ώστε να εξασφαλίζεται
ότι η συνολική ωριµότητα µίας πράξης αξιολογείται µε βάση την ωριµότητα
Στάδιο εξέλιξης απαιτούµενων
των υποέργων εκείνων που την επηρεάζουν περισσότερο, σε τεχνικό επίπεδο,
ενεργειών ωρίµανσης της πράξης
παρά τα διαφορετικά επίπεδα ωριµότητας των επιµέρους υποέργων.

Περιγραφή κριτηρίου
Τιµή

Σταθµισµένο
άθροισµα
τιµών ανά
υποέργο /
αριθµό των
υποέργων

ή

Άθροισµα
τιµών ανά
υποέργο /
αριθµό των
υποέργων

Βαθµός

∆. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης ...%)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

4 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

4.1 Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών
∆ράση 2 : ∆ηµόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών (ΓΙΑ ΜΗ ΟΝΟΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)

ΜΕΤΡΟ :

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΛΙΕΙΑΣ

Α4

Α3

Πληρότητα περιγραφής της πρότασης

Α2

Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειµένου της
πράξης όσον αφορά: α) τα βασικά τεχνικά και β) τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά της.

Αξιολογείται η σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης ως προς το εάν
καθορίζονται τα διακριτά παραδοτέα των επί µέρους υποέργων και είναι
ποσοτικοποιηµένα.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράµµατος
ολοκλήρωσης της πράξης

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος εξετάζεται τουλάχιστον σε σχέση
µε:
α) το φυσικό αντικείµενο,
β) την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ),
Ως βάση µπορούν να χρησιµοποιηθούν χρονοδιαγράµµατα συναφών
πράξεων που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς.

Για την εκτίµηση µπορούν να χρησιµοποιηθούν π/υ από παρεµφερείς
πράξεις που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς.

Επιµέρους στοιχεία που αξιολογούνται αποτελούν:
α) η πληρότητα του προτεινόµενου π/υ (περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία
κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου)
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της β) η ορθή κατανοµή στις επιµέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση µε το
προτεινόµενο φυσικό αντικείµενο, τους κανόνες επιλεξιµότητας ή και τους
πράξης σε σχέση µε το φυσικό
ειδικότερους όρους της πρόσκλησης
αντικείµενο

Σαφήνεια περιγραφής της πρότασης

Περιγραφή κριτηρίου

Α1

Α/Α

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως
έχει εξειδικευτεί

Κατάσταση
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΛΙΕΙΑΣ

Τήρηση των κοινοτικών κανόνων
περί πληροφόρησης και
δηµοσιότητας

Προαγωγή της ισότητας των
ευκαιριών και µη διάκριση

Β4

Β5

Β2

Β3

Τήρηση της εθνικής νοµοθεσίας για Η πράξη περιλαµβάνεται στο ετήσιο εγκεκριµένο πρόγραµµα τεχνικής
υποστήριξης της εφαρµογής (Άρθρο 19, παρ. 3 του Ν. 3614/07);
τη ∆ιαχείριση
Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου
όπως έχει εξειδικευτεί

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και ενδεχόµενα
λειτουργίας της πράξης εφαρµόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται στις
αρχές της ισότητας των δύο φύλων και της µη διάκρισης εξαιτίας του φύλου,
της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της
ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού.

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του κριτηρίου,
όπως έχει εξειδικευτεί

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Ευθύνες δικαιούχων σχετικά µε τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας προς ∆εν τηρούνται οι
το κοινό. Άρθρο 32 του Κανονισµού (Ε.Κ.) 498/2007
αντίστοιχοι κανόνες µέχρι
τη χρονική στιγµή της
αίτησης χρηµατοδότησης

Τηρούνται οι αντίστοιχοι
κανόνες µέχρι τη χρονική
στιγµή της αίτησης
χρηµατοδότησης

Θετική γνωµοδότηση
Εξετάζεται, ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο δικαιούχος έχει
τηρήσει µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, τους
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες κατά το στάδιο της δηµοπράτησης, της
Αρνητική γνωµοδότηση
σύµβασης και πιθανών τροποποιήσεων αυτής. Εφαρµόζεται για τα έργα που
κατά την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησής τους υποβάλλονται συνηµµένα
τουλάχιστον και τα τεύχη δηµοπράτησης.
∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Σκοπιµότητα της πράξης

Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών
κανόνων που αφορούν τις δηµόσιες
συµβάσεις έργων, µελετών,
προµηθειών και υπηρεσιών

Κατάσταση

Εκπλήρωση του κριτηρίου
Εξετάζεται η συµβολή της πράξης στην προπαρασκευή, τη διαχείριση, την
παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δηµοσιότητα, τους λογιστικούς και λοιπούς όπως έχει εξειδικευτεί
ελέγχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ενέργειες που περιγράφονται στον
Κανονισµό του ΕΤΑ (άρθρα 46 και 47 παρ.7 του Καν. (ΕΚ) 1198/06) και το Ε.Π.
Σε αντίθετη περίπτωση
ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 - 2013, Κεφάλαια 8.5 & 9.5).

Εξειδίκευση κριτηρίου

Β1

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ - ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
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