Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε
τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων της
συγκριτικής αξιολόγησης των πράξεων των κατηγοριών πράξεων των αξόνων 10, 11 και
12.
Η εξειδίκευση των κριτηρίων ένταξης Πράξεων ανά οµάδα κριτηρίων έχει ως εξής:
Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Α1.

Σαφήνεια περιγραφής της Πράξης.

Εξετάζεται αν η περιγραφή της Πράξης περιλαµβάνει σαφώς περιγεγραµµένο και
επαρκώς ποσοτικοποιηµένο φυσικό αντικείµενο. Η ποσοτικοποίηση του φυσικού
αντικειµένου της Πράξης γίνεται µε την χρήση κατάλληλων ποσοτικών δεικτών
εκροών που περιλαµβάνουν συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους. Στην περίπτωση
κατά την οποία το ΕΠ περιλαµβάνει δείκτη ή δείκτες που συνδέονται ευθέως µε αυτή
την Πράξη, χρησιµοποιούνται κατ’ ελάχιστον οι δείκτες αυτοί.
Α2.

Πληρότητα περιγραφής της Πράξης.

Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειµένου της Πράξης όσον
αφορά: α) τη µεθοδολογία υλοποίησης και β) τα τεχνικά, λειτουργικά ή άλλα
χαρακτηριστικά της.
Α3.
Πληρότητα και ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της Πράξης σε
σχέση µε το φυσικό της αντικείµενο.
Αξιολογείται η πληρότητα και η ρεαλιστικότητα του προτεινόµενου προϋπολογισµού
της Πράξης, µε βάση κυρίως τα ακόλουθα κριτήρια:
Την πληρότητα του προτεινόµενου προϋπολογισµού (αν δηλαδή περιλαµβάνει όλες
τις αναγκαίες δαπάνες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου).
2. Το κατά πόσο τα προβλεπόµενα µοναδιαία κόστη υλοποίησης είναι ρεαλιστικά (στις
περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν από κανονιστικές πράξεις).
3. Την ορθή κατανοµή στις επιµέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση µε το
προτεινόµενο φυσικό αντικείµενο, τους κανόνες επιλεξιµότητας ή/και τους
ειδικότερους όρους της πρόσκλησης.
1.

Α4.

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της Πράξης.

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος της Πράξης σε σχέση µε:
1.
2.
3.

Το φυσικό αντικείµενο.
Την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης.
Τους ενδεχόµενους κινδύνους που συνδέονται µε την υλοποίηση της Πράξης.

Α5. Ύπαρξη επαρκών µηχανισµών ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης.
Εξετάζεται αν η πρόταση περιλαµβάνει επαρκή πρόβλεψη / σχέδιο για την διασφάλιση
της ποιότητας, καθώς και για την αποτίµηση και αξιολόγηση του τρόπου υλοποίησης
και των αποτελεσµάτων της προτεινόµενης Πράξης, τόσο κατά την διάρκεια της
υλοποίησης όσο και µετά την ολοκλήρωσή της.
Α6. Ρυθµίσεις για την παρακολούθηση
αποτελεσµάτων της Πράξης.

της

διατηρησιµότητας

των

Εξετάζεται εάν η προτεινόµενη Πράξη περιλαµβάνει πρόβλεψη (και κάλυψη του
σχετικού κόστους) για την παρακολούθηση της διατηρησιµότητας των αποτελεσµάτων
της, σε εύλογο χρονικό διάστηµα µετά την ολοκλήρωσή της.

Στην Κατηγορία Κριτηρίων Αξιολόγησης Α (Πληρότητα και Σαφήνεια Πράξης), τα
κριτήρια θεωρούνται υποχρεωτικά για όλες τις Πράξεις του ΕΠ. Η εκπλήρωση αυτών των
κριτηρίων βαθµολογείται µε ΝΑΙ / ΟΧΙ και προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της
Πράξης είναι να λαµβάνει θετική τιµή (ΝΑΙ) σε όλα αυτά τα κριτήρια. Η τιµή ΝΑΙ δύναται
να δοθεί υπό προϋποθέσεις ή αναπροσαρµογές της προτεινόµενης Πράξης, που
αποφασίζει η ∆ιαχειριστική Αρχή.

Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Συντελεστής στάθµισης: 65%)
Β1. Συµβολή της Πράξης στην επίτευξη των στόχων / δεικτών της αντίστοιχης
θεµατικής προτεραιότητας του ΕΠ – Αποτελεσµατικότητα Πράξης. (8%)
Εξετάζεται η συµβολή της Πράξης στους στόχους του αντίστοιχου θεµατικού Άξονα
Προτεραιότητας του ΕΠ. Στις περιπτώσεις όπου η Πράξη συµβάλλει άµεσα στους
ποσοτικούς δείκτες του σχετικού θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας, καταγράφεται
ποσοτική εκτίµηση αυτής της συµβολής.
Β2. Αποδοτικότητα της Πράξης. (10%)
Εξετάζεται η καταλληλότητα του οικονοµικού µεγέθους της προτεινόµενης Πράξης για
την αντιµετώπιση των αναγκών που προορίζεται να καλύψει (βλ. επόµενο κριτήριο).
Προς τον σκοπό αυτό, εξετάζονται οι αναµενόµενες εκροές της Πράξης σε σχέση µε
τον αντίστοιχο προϋπολογισµό και υπολογίζεται το µοναδιαίο κόστος ανά ωφελούµενο
από την υλοποίησή της.
Β3. Κρισιµότητα του προβλήµατος που αντιµετωπίζεται µε την υλοποίηση της
προτεινόµενης Πράξης και βαθµός κάλυψης των αναγκών. (10%)
Εξετάζεται ο βαθµός κάλυψης των αναγκών και αξιοποίησης των δυνατοτήτων των
άµεσα (ή και έµµεσα) ωφελουµένων, σε συνδυασµό µε την κρισιµότητα του
προβλήµατος που αντιµετωπίζεται από την υλοποίηση της Πράξης. Προς τον σκοπό
αυτό, η προτεινόµενη Πράξη θα πρέπει να περιλαµβάνει επαρκή ανάλυση των
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ιδιαίτερων αναγκών του πληθυσµού-στόχου στον οποίο απευθύνεται και επαρκή
προσαρµογή της στόχευσης και του τρόπου υλοποίησής της στις ανάγκες αυτές.
Β4. Συνέργεια και συµπληρωµατικότητα µε άλλες Πράξεις. (5%)
Εξετάζεται ο βαθµός συνέργειας και συµπληρωµατικότητας µε άλλες Πράξεις που είναι
είτε ολοκληρωµένες είτε σε εξέλιξη στο παρόν ή και σε άλλα ΕΠ, ώστε να
εξασφαλίζεται το µέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα στην επίτευξη των
στόχων των ΕΠ από την υλοποίηση της Πράξης.
Β5. Προσδιορισµός ευρύτερων κοινωνικών και οικονοµικών ωφελειών και
επιπτώσεων της πράξης. (5%)
Καταγράφονται τα ευρύτερα κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη που ενδεχοµένως
προκύπτουν από την υλοποίηση της προτεινόµενης Πράξης (όπως, ενδεικτικά, αύξηση
ή διατήρηση θέσεων απασχόλησης, αύξηση της απασχολησιµότητας των
ωφελουµένων, αύξηση του οικογενειακού εισοδήµατος, προώθηση ίσων ευκαιριών,
προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηµατικότητας κλπ).
Β6. ∆ιατηρησιµότητα της
συγχρηµατοδότησης. (3%)

παρέµβασης

µετά

την

λήξη

της

Κοινοτικής

Υπό το κριτήριο αυτό εξετάζεται αν στην πρόταση ή στο νοµικό και θεσµικό πλαίσιο
που την διέπει υπάρχει πρόβλεψη για τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε η
παρέµβαση να διατηρηθεί και µετά την λήξη της Κοινοτικής συγχρηµατοδότησης από
το ΕΠ.
Β7. Συµβολή της πράξης στην αντιµετώπιση προβληµάτων των λιγότερο
αναπτυγµένων περιοχών. (8%)
Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο η προτεινόµενη Πράξη αναµένεται να συµβάλει στην
αντιµετώπιση κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων και στην προώθηση της ανάπτυξης
των λιγότερο αναπτυγµένων Περιφερειών / περιοχών, περιοχών µε ιδιαίτερα υψηλά
ποσοστά ανεργίας κλπ.
Β8. Καινοτοµικότητα της πράξης. (8%)
Εξετάζεται ο βαθµός καινοτοµικότητας της προτεινόµενης Πράξης,
ενδεικτικά και µεταξύ άλλων, µπορεί να τεκµηριώνεται µε βάση ότι:

ο

οποίος,

∆ράσεις της προτεινόµενης Πράξης είναι στην σύλληψη και τη στόχευσή τους
καινοτοµική για τα Ελληνικά δεδοµένα.
2. ∆ράσεις της προτεινόµενης Πράξης θα εφαρµοστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3. Η µεθοδολογία υλοποίησης της πράξης σε σχέση µε τις περιγραφόµενες δράσεις
είναι καινοτοµική.
1.
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Β9. Προσαρµογή στις βασικές αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL.
(8%)
Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο η προτεινόµενη Πράξη συνάδει µε όσες από τις
βασικές αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL δεν καλύπτονται ήδη από άλλα,
ειδικότερα κριτήρια. Οι αρχές αυτές είναι:
Η εταιρικότητα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, που εξειδικεύεται περαιτέρω ως
µέθοδος συνεργασίας µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων,
των αντιπροσωπευτικών φορέων των οµάδων
στόχου, κ.ά., προκειµένου να διασφαλιστεί η προσέλκυση και η κινητοποίηση των
δυνητικών ωφελούµενων.
2. Η διακρατικότητα.
3. Το mainstreaming των βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσµάτων, που εξειδικεύεται
περαιτέρω µε τη διάχυση των αποτελεσµάτων στην εκπαιδευτική κοινότητα και την
τοπική κοινωνία.
4. Η ενεργός συµµετοχή των οµάδων στόχου (στο σχεδιασµό ή/και την υλοποίηση
των σχετικών παρεµβάσεων).
1.

Υπό τα κριτήρια της κατηγορίας Β (Σκοπιµότητα Πράξης), οι προτεινόµενες Πράξεις
βαθµολογούνται και ιεραρχούνται µε χρήση συντελεστών στάθµισης. Οι
αξιολογητές βαθµολογούν κάθε κριτήριο από το 0 έως το 10 (µε ακρίβεια πρώτου
δεκαδικού ψηφίου), µε άριστα το 10.

Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Γ1.

Συνέπεια µε τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές.

Εξετάζεται η συνέπεια και συνεκτικότητα της προτεινόµενης Πράξης µε το Εθνικό
Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων και τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την
Ανάπτυξη και την Απασχόληση (Στρατηγική της Λισσαβόνας).
Γ2. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν τις δηµόσιες
συµβάσεις έργων, µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών.
Εξετάζεται, ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης της Πράξης, αν ο δικαιούχος έχει τηρήσει
µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, τους κατά περίπτωση
ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες που αφορούν τις δηµόσιες συµβάσεις
έργων, µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών. Η εξέταση γίνεται µε βάση τις
προβλεπόµενες στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου λίστες ελέγχου για την
προέγκριση των σταδίων εξέλιξης όλων των δηµοσίων συµβάσεων της Πράξης.
Γ3. Τήρηση της εθνικής νοµοθεσίας και των κοινοτικών κανόνων για το
περιβάλλον. (∆εν απαιτείται για τη συγκεκριµένη πράξη)
Αξιολογούνται ενδεχόµενες άµεσες ή έµµεσες συνέπειες από την υλοποίηση της
προτεινόµενης Πράξης στο περιβάλλον. Το κριτήριο αυτό εφαρµόζεται µόνο σε
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συγκεκριµένες ∆ράσεις του ΕΠ που, ενδεικτικά, αφορούν στην περιβαλλοντική έρευνα
ή στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Σηµειώνεται όµως ότι το κριτήριο δεν έχει γενική
εφαρµογή στο ΕΠ, καθώς αυτό δεν εµπίπτει στα προγράµµατα της παραγράφου 1α
του άρθρου 3 (Πεδίο εφαρµογής) της µε α.π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/ οικ.107017/2006 ΚΥΑ
«∆ιαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ)» (ΦΕΚ/1225/Β/5-92006).
Γ4.

Προαγωγή της ισότητας των φύλων.

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της
Πράξης, και ιδίως κατά την επιλογή των ωφελουµένων, εφαρµόζει κανονιστικό πλαίσιο
που δεν αντίκειται την αρχή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και προάγει
την καταπολέµηση των στερεοτύπων για την θέση της γυναίκας στην Ελληνική
οικονοµία και κοινωνία.
Γ5.

Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και µη διάκριση.

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της
Πράξης, και ιδίως κατά την επιλογή των ωφελουµένων, εφαρµόζει κανονιστικό πλαίσιο
που δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της µη διάκρισης
εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή/και των πεποιθήσεων,
της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού.
Γ6.

Εξασφάλιση της ισότιµης συµµετοχής των ατόµων µε αναπηρία.

Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η Πράξη ικανοποιεί, όπως κατά περίπτωση αρµόζει,
τις απαιτήσεις της µη διάκρισης, της ισότιµης πρόσβασης στις υπηρεσίες και στην
πληροφόρηση και της ισότιµης συµµετοχής στην Πράξη όλων των κατηγοριών των
ατόµων µε αναπηρία. Ειδικότερα όσον αφορά στην ισότιµη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές
υπηρεσίες, εξετάζεται αν η Πράξη ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιµότητας
τουλάχιστον επιπέδου ΑΑ των διεθνών προδιαγραφών W3C-WAI.
Γ7.
Πρόβλεψη για την τήρηση των Κοινοτικών κανόνων για
πληροφόρηση, την δηµοσιότητα και την διάχυση των αποτελεσµάτων.

την

Εξετάζεται εάν η πρόταση περιλαµβάνει σαφείς και συγκεκριµένες δεσµεύσεις ως προς
την διαδικασία (και την κάλυψη του κόστους) τήρησης των Κοινοτικών κανόνων περί
δηµοσιότητας και ενηµέρωσης των δυνητικών ωφελουµένων και της κοινής γνώµης
για την προτεινόµενη συγχρηµατοδοτούµενη Πράξη. Εξετάζεται επίσης αν οι
προβλεπόµενες
στην
πρόταση
ενέργειες
ενηµέρωσης
είναι
κατάλληλα
προσαρµοσµένες στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του πληθυσµού-στόχου στον
οποίο απευθύνεται η προτεινόµενη Πράξη. Τέλος, εξετάζεται εάν η πρόταση
περιλαµβάνει σαφείς και συγκεκριµένες δεσµεύσεις ως προς την διαδικασία (και την
κάλυψη του κόστους) που αφορά στην δηµοσιοποίηση και στην διάχυση των
αποτελεσµάτων από την υλοποίηση της προτεινόµενης Πράξης.

Η εκπλήρωση των κριτηρίων Γ (Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων)
βαθµολογείται µε ΝΑΙ/ΟΧΙ. Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της Πράξης είναι να
λαµβάνει θετική τιµή (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας Γ εκτός του Γ3. Η τιµή
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ΝΑΙ δύναται να δοθεί υπό προϋποθέσεις ή αναπροσαρµογές της προτεινόµενης Πράξης,
που αποφασίζει η ∆ιαχειριστική Αρχή.

∆. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (Συντελεστής στάθµισης: 35%)
∆1.
Στάδιο εξέλιξης απαιτούµενων ενεργειών ωρίµανσης της Πράξης.
(35%)
Εξετάζεται ο βαθµός ωριµότητας της Πράξης από την άποψη του σταδίου εξέλιξης των
απαιτούµενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (µελέτες, συνεργασίες, εµπειρία από
την υλοποίηση παρεµφερών προγραµµάτων, επιστηµονική κατάρτιση των δυνητικών
δικαιούχων, ύπαρξη έµπειρου προσωπικού µε σχετική τεχνογνωσία, επιστηµονική
συνάφεια του Επιστηµονικού Υπεύθυνου και της Οµάδας Έργου µε το αντικείµενο) για
την έναρξη υλοποίησής της.
∆2.

Βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών. (δεν απαιτείται)

Εξετάζεται ο βαθµός προόδου των συγκεκριµένων νοµοθετικών, διοικητικών ή άλλων
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του κριτηρίου ∆1, που είναι
απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόµενης Πράξης. Προς τον σκοπό αυτό,
εξετάζεται πρώτιστα η ύπαρξη κατάλληλου και επαρκούς νοµικού και θεσµικού
πλαισίου για την υλοποίηση της Πράξης, όπως π.χ. η ύπαρξη των απαραίτητων Κοινών
Υπουργικών Αποφάσεων που διέπουν την υλοποίηση και την διαχείριση της Πράξης, η
ύπαρξη νοµικού πλαισίου καθορισµού και εσωτερικής οργάνωσης του δικαιούχου κλπ.

Στη συγκριτική αξιολόγηση υπό τα κριτήρια της κατηγορίας ∆ (Ωριµότητα Πράξης), οι
προτεινόµενες Πράξεις βαθµολογούνται και ιεραρχούνται µε χρήση συντελεστών
στάθµισης. Οι αξιολογητές βαθµολογούν κάθε κριτήριο από το 0 έως το 10 (µε
ακρίβεια πρώτου δεκαδικού ψηφίου), µε άριστα το 10.

Σε περίπτωση ισοβαθµίας, θα επιλεγεί η πρόταση που θα συγκεντρώνει την υψηλότερη
βαθµολογία στα κριτήρια Σκοπιµότητας. Σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας, εξετάζονται οι
επί µέρους βαθµοί των κριτηρίων σκοπιµότητας σε φθίνουσα σειρά όπως καθορίζεται µε
βάση το συντελεστή στάθµισής τους.
Σε περίπτωση που ο φορέας της επιλεγόµενης πρότασης δεν αποδεχθεί την ένταξη της
πρότασής του, µετά από πιθανές τροποποιήσεις που ζητηθούν από την ΕΥ∆ στην
υποβαλλόµενη πρόταση, δικαίωµα ένταξης θα έχει η επόµενη πρόταση µε την αµέσως
υψηλότερη τελική βαθµολογία, σύµφωνα µε τον πίνακα ιεραρχηµένων προτάσεων
κ.ο.κ.
∆εν θα χρηµατοδοτηθούν προτάσεις µε βαθµό κατώτερο του 7,0.
Η ΕΥ∆ δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί µέρους στοιχείων των θετικά
αξιολογηµένων προτάσεων.
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Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε
τη διαδικασία ΑΜΕΣΗΣ Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση.
Η εξειδίκευση των κριτηρίων ένταξης Πράξεων ανά οµάδα κριτηρίων έχει ως εξής:
Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Α1.

Σαφήνεια περιγραφής της Πράξης.

Εξετάζεται αν η περιγραφή της Πράξης περιλαµβάνει σαφώς περιγεγραµµένο και
επαρκώς ποσοτικοποιηµένο φυσικό αντικείµενο. Η ποσοτικοποίηση του φυσικού
αντικειµένου της Πράξης γίνεται µε την χρήση κατάλληλων ποσοτικών δεικτών
εκροών που περιλαµβάνουν συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους. Στην περίπτωση
κατά την οποία το ΕΠ περιλαµβάνει δείκτη ή δείκτες που συνδέονται ευθέως µε αυτή
την Πράξη, χρησιµοποιούνται κατ’ ελάχιστον οι δείκτες αυτοί.
Α2.

Πληρότητα περιγραφής της Πράξης.

Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειµένου της Πράξης όσον
αφορά: α) τη µεθοδολογία υλοποίησης και β) τα τεχνικά, λειτουργικά ή άλλα
χαρακτηριστικά της.
Α3.
Πληρότητα και ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της Πράξης σε
σχέση µε το φυσικό της αντικείµενο.
Αξιολογείται η πληρότητα και η ρεαλιστικότητα του προτεινόµενου προϋπολογισµού
της Πράξης, µε βάση κυρίως τα ακόλουθα κριτήρια:
Την πληρότητα του προτεινόµενου προϋπολογισµού (αν δηλαδή περιλαµβάνει όλες
τις αναγκαίες δαπάνες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου).
2. Το κατά πόσο τα προβλεπόµενα µοναδιαία κόστη υλοποίησης είναι ρεαλιστικά (στις
περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν από κανονιστικές πράξεις).
3. Την ορθή κατανοµή στις επιµέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση µε το
προτεινόµενο φυσικό αντικείµενο, τους κανόνες επιλεξιµότητας ή/και τους
ειδικότερους όρους της πρόσκλησης.
1.

Α4.

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της Πράξης.

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος της Πράξης σε σχέση µε:
1.
2.
3.

Το φυσικό αντικείµενο.
Την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης.
Τους ενδεχόµενους κινδύνους που συνδέονται µε την υλοποίηση της Πράξης.

Α5.

Ύπαρξη επαρκών µηχανισµών ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης.

Εξετάζεται αν η πρόταση περιλαµβάνει επαρκή πρόβλεψη / σχέδιο για την διασφάλιση
της ποιότητας, καθώς και για την αποτίµηση και αξιολόγηση του τρόπου υλοποίησης

6

και των αποτελεσµάτων της προτεινόµενης Πράξης, τόσο κατά την διάρκεια της
υλοποίησης όσο και µετά την ολοκλήρωσή της.
Α6.
Ρυθµίσεις για την
αποτελεσµάτων της Πράξης.

παρακολούθηση

της

διατηρησιµότητας

των

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο η προτεινόµενη Πράξη περιλαµβάνει πρόβλεψη (και
κάλυψη του σχετικού κόστους) για την παρακολούθηση της διατηρησιµότητας των
αποτελεσµάτων της, σε εύλογο χρονικό διάστηµα µετά την ολοκλήρωσή της.

Στην Κατηγορία Κριτηρίων Αξιολόγησης Α (Πληρότητα και Σαφήνεια Πράξης), τα
κριτήρια θεωρούνται υποχρεωτικά για όλες τις Πράξεις του ΕΠ. Η εκπλήρωση αυτών
των κριτηρίων βαθµολογείται µε ΝΑΙ / ΟΧΙ και προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της
Πράξης είναι να λαµβάνει θετική τιµή (ΝΑΙ) σε όλα αυτά τα κριτήρια. Η τιµή ΝΑΙ
δύναται να δοθεί υπό προϋποθέσεις ή αναπροσαρµογές της προτεινόµενης Πράξης,
που αποφασίζει η ∆ιαχειριστική Αρχή.

Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Β1.
Συµβολή της Πράξης στην επίτευξη των στόχων / δεικτών της
αντίστοιχης θεµατικής προτεραιότητας του ΕΠ – Αποτελεσµατικότητα Πράξης.
Εξετάζεται η συµβολή της Πράξης στους στόχους του αντίστοιχου θεµατικού Άξονα
Προτεραιότητας του ΕΠ. Στις περιπτώσεις όπου η Πράξη συµβάλλει άµεσα στους
ποσοτικούς δείκτες του σχετικού θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας, καταγράφεται
ποσοτική εκτίµηση αυτής της συµβολής.
Β2.

Αποδοτικότητα της Πράξης.

Εξετάζεται η καταλληλότητα του οικονοµικού µεγέθους της προτεινόµενης Πράξης για
την αντιµετώπιση των αναγκών που προορίζεται να καλύψει (βλ. επόµενο κριτήριο).
Προς τον σκοπό αυτό, εξετάζονται οι αναµενόµενες εκροές της Πράξης σε σχέση µε
τον αντίστοιχο προϋπολογισµό και υπολογίζεται το µοναδιαίο κόστος ανά ωφελούµενο
από την υλοποίησή της.
Β3.
Κρισιµότητα του προβλήµατος που αντιµετωπίζεται µε την υλοποίηση
της προτεινόµενης Πράξης και βαθµός κάλυψης των αναγκών.
Εξετάζεται ο βαθµός κάλυψης των αναγκών και αξιοποίησης των δυνατοτήτων των
άµεσα (ή και έµµεσα) ωφελουµένων, σε συνδυασµό µε την κρισιµότητα του
προβλήµατος που αντιµετωπίζεται από την υλοποίηση της Πράξης. Προς τον σκοπό
αυτό, η προτεινόµενη Πράξη θα πρέπει να περιλαµβάνει επαρκή ανάλυση των
ιδιαίτερων αναγκών του πληθυσµού-στόχου στον οποίο απευθύνεται και επαρκή
προσαρµογή της στόχευσης και του τρόπου υλοποίησής της στις ανάγκες αυτές.
Β4.

Συνέργεια και συµπληρωµατικότητα µε άλλες Πράξεις.
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Εξετάζεται ο βαθµός συνέργειας και συµπληρωµατικότητας µε άλλες Πράξεις που είναι
είτε ολοκληρωµένες είτε σε εξέλιξη στο παρόν ή και σε άλλα ΕΠ, ώστε να
εξασφαλίζεται το µέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα στην επίτευξη των
στόχων των ΕΠ από την υλοποίηση της Πράξης.
Β5.
Προσδιορισµός ευρύτερων κοινωνικών και οικονοµικών ωφελειών και
επιπτώσεων της πράξης.
Καταγράφονται τα ευρύτερα κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη που ενδεχοµένως
προκύπτουν από την υλοποίηση της προτεινόµενης Πράξης (όπως, ενδεικτικά, αύξηση
ή διατήρηση θέσεων απασχόλησης, αύξηση της απασχολησιµότητας των
ωφελουµένων, αύξηση του οικογενειακού εισοδήµατος, προώθηση ίσων ευκαιριών,
προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηµατικότητας κλπ).
Β6.
∆ιατηρησιµότητα της παρέµβασης µετά την λήξη της Κοινοτικής
συγχρηµατοδότησης.
Υπό το κριτήριο αυτό εξετάζεται αν στην πρόταση ή στο νοµικό και θεσµικό πλαίσιο
που την διέπει υπάρχει πρόβλεψη για τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε η
παρέµβαση να διατηρηθεί και µετά την λήξη της Κοινοτικής συγχρηµατοδότησης από
το ΕΠ.
Β7.
Συµβολή της πράξης στην αντιµετώπιση προβληµάτων των λιγότερο
αναπτυγµένων περιοχών.
Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο η προτεινόµενη Πράξη αναµένεται να συµβάλει στην
αντιµετώπιση κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων και στην προώθηση της ανάπτυξης
των λιγότερο αναπτυγµένων Περιφερειών / περιοχών, περιοχών µε ιδιαίτερα υψηλά
ποσοστά ανεργίας κλπ.
Β8.

Καινοτοµικότητα της πράξης.

Εξετάζεται ο βαθµός καινοτοµικότητας της προτεινόµενης Πράξης,
ενδεικτικά και µεταξύ άλλων, µπορεί να τεκµηριώνεται µε βάση ότι:

ο

οποίος,

4. ∆ράσεις της προτεινόµενης Πράξης είναι στην σύλληψη και τη στόχευσή τους
καινοτοµική για τα Ελληνικά δεδοµένα.
5. ∆ράσεις της προτεινόµενης Πράξης θα εφαρµοστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Β9.

Προσαρµογή στις βασικές αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL.

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο η προτεινόµενη Πράξη συνάδει µε όσες από τις
βασικές αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL δεν καλύπτονται ήδη από άλλα,
ειδικότερα κριτήρια. Οι αρχές αυτές είναι:
1. Η εταιρικότητα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
2. Η διακρατικότητα.
3. Το mainstreaming των βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσµάτων.
4. Η ενεργός συµµετοχή των οµάδων στόχου στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των
σχετικών παρεµβάσεων

8

Υπό τα κριτήρια της κατηγορίας Β (Σκοπιµότητα Πράξης), οι προτεινόµενες Πράξεις
αξιολογούνται µε δυαδική βαθµολόγηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Προϋπόθεση θετικής
αξιολόγησης της Πράξης είναι να λαµβάνει θετική τιµή (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της
Κατηγορίας Β. Η τιµή ΝΑΙ δύναται να δοθεί υπό προϋποθέσεις ή αναπροσαρµογές της
προτεινόµενης Πράξης, που αποφασίζει η ∆ιαχειριστική Αρχή.

Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Γ1.

Συνέπεια µε τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές.

Εξετάζεται η συνέπεια και συνεκτικότητα της προτεινόµενης Πράξης µε το Εθνικό
Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων και τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την
Ανάπτυξη και την Απασχόληση (Στρατηγική της Λισσαβόνας).
Γ2. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν τις δηµόσιες
συµβάσεις έργων, µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών.
Εξετάζεται, ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης της Πράξης, αν ο δικαιούχος έχει τηρήσει
µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, τους κατά περίπτωση
ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες που αφορούν τις δηµόσιες συµβάσεις
έργων, µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών. Η εξέταση γίνεται µε βάση τις
προβλεπόµενες στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου λίστες ελέγχου για την
προέγκριση των σταδίων εξέλιξης όλων των δηµοσίων συµβάσεων της Πράξης.
Γ3.
Τήρηση της εθνικής νοµοθεσίας και των κοινοτικών κανόνων για το
περιβάλλον. (δεν απαιτείται).
Αξιολογούνται ενδεχόµενες άµεσες ή έµµεσες συνέπειες από την υλοποίηση της
προτεινόµενης Πράξης στο περιβάλλον. Το κριτήριο αυτό εφαρµόζεται µόνο σε
συγκεκριµένες ∆ράσεις του ΕΠ που, ενδεικτικά, αφορούν στην περιβαλλοντική έρευνα
ή στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Σηµειώνεται όµως ότι το κριτήριο δεν έχει γενική
εφαρµογή στο ΕΠ, καθώς αυτό δεν εµπίπτει στα προγράµµατα της παραγράφου 1α του
άρθρου 3 (Πεδίο εφαρµογής) της µε α.π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/ οικ.107017/2006 ΚΥΑ
«∆ιαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ)» (ΦΕΚ/1225/Β/5-92006).
Γ4.

Προαγωγή της ισότητας των φύλων.

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της
Πράξης, και ιδίως κατά την επιλογή των ωφελουµένων, εφαρµόζει κανονιστικό πλαίσιο
που δεν αντίκειται την αρχή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και προάγει
την καταπολέµηση των στερεοτύπων για την θέση της γυναίκας στην Ελληνική
οικονοµία και κοινωνία.
Γ5.

Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και µη διάκριση.

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της
Πράξης, και ιδίως κατά την επιλογή των ωφελουµένων, εφαρµόζει κανονιστικό πλαίσιο
που δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της µη διάκρισης
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εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή/και των πεποιθήσεων,
της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού.
Γ6.

Εξασφάλιση της ισότιµης συµµετοχής των ατόµων µε αναπηρία.

Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η Πράξη ικανοποιεί, όπως κατά περίπτωση αρµόζει,
τις απαιτήσεις της µη διάκρισης, της ισότιµης πρόσβασης στις υπηρεσίες και στην
πληροφόρηση και της ισότιµης συµµετοχής στην Πράξη όλων των κατηγοριών των
ατόµων µε αναπηρία. Ειδικότερα όσον αφορά στην ισότιµη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές
υπηρεσίες, εξετάζεται αν η Πράξη ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιµότητας
τουλάχιστον επιπέδου ΑΑ των διεθνών προδιαγραφών W3C-WAI.
Γ7.
Πρόβλεψη για την τήρηση των Κοινοτικών κανόνων για
πληροφόρηση, την δηµοσιότητα και την διάχυση των αποτελεσµάτων.

την

Εξετάζεται εάν η πρόταση περιλαµβάνει σαφείς και συγκεκριµένες δεσµεύσεις ως προς
την διαδικασία (και την κάλυψη του κόστους) τήρησης των Κοινοτικών κανόνων περί
δηµοσιότητας και ενηµέρωσης των δυνητικών ωφελουµένων και της κοινής γνώµης
για την προτεινόµενη συγχρηµατοδοτούµενη Πράξη. Εξετάζεται επίσης αν οι
προβλεπόµενες
στην
πρόταση
ενέργειες
ενηµέρωσης
είναι
κατάλληλα
προσαρµοσµένες στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του πληθυσµού-στόχου στον
οποίο απευθύνεται η προτεινόµενη Πράξη. Τέλος, εξετάζεται εάν η πρόταση
περιλαµβάνει σαφείς και συγκεκριµένες δεσµεύσεις ως προς την διαδικασία (και την
κάλυψη του κόστους) που αφορά στην δηµοσιοποίηση και στην διάχυση των
αποτελεσµάτων από την υλοποίηση της προτεινόµενης Πράξης.

Η εκπλήρωση των κριτηρίων Γ (Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων)
βαθµολογείται µε ΝΑΙ/ΟΧΙ. Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της Πράξης είναι να
λαµβάνει θετική τιµή (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας Γ (εκτός του Γ3). Η
τιµή ΝΑΙ δύναται να δοθεί υπό προϋποθέσεις ή αναπροσαρµογές της προτεινόµενης
Πράξης, που αποφασίζει η ∆ιαχειριστική Αρχή.

∆. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
∆1.

Στάδιο εξέλιξης απαιτούµενων ενεργειών ωρίµανσης της Πράξης.

Εξετάζεται ο βαθµός ωριµότητας της Πράξης από την άποψη του σταδίου εξέλιξης των
απαιτούµενων προπαρασκευαστικών ενεργειών, µελετών κλπ. Για την έναρξη
υλοποίησής της.
∆2.

Βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών.

Εξετάζεται ο βαθµός προόδου των συγκεκριµένων νοµοθετικών, διοικητικών ή άλλων
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του κριτηρίου ∆1, που είναι
απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόµενης Πράξης. Προς τον σκοπό αυτό,
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εξετάζεται πρώτιστα η ύπαρξη κατάλληλου και επαρκούς νοµικού και θεσµικού
πλαισίου για την υλοποίηση της Πράξης, όπως π.χ. η ύπαρξη των απαραίτητων Κοινών
Υπουργικών Αποφάσεων που διέπουν την υλοποίηση και την διαχείριση της Πράξης, η
ύπαρξη νοµικού πλαισίου καθορισµού και εσωτερικής οργάνωσης του δικαιούχου κλπ.
Υπό τα κριτήρια της κατηγορίας ∆ (Ωριµότητα Πράξης), οι προτεινόµενες Πράξεις
αξιολογούνται µε δυαδική βαθµολόγηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης
της Πράξης είναι να λαµβάνει θετική τιµή (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας ∆.
Η τιµή ΝΑΙ δύναται να δοθεί υπό προϋποθέσεις ή αναπροσαρµογές της προτεινόµενης
Πράξης, που αποφασίζει η ∆ιαχειριστική Αρχή.

Η ΕΥ∆ δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί µέρους στοιχείων των θετικά
αξιολογηµένων προτάσεων.
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