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ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ
ΠΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖ»

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΞΟΑΜΖΠ «Λέο ζσολείο (ζσολείο 21ος αιώνα) – Αναμόπθωζη νέων
εκπαιδεςηικών ππογπαμμάηων και πιλοηική εθαπμογή»

ΞΟΑΜΖ «Αναβάθμιζη ηων Ηεποζποςδαζηηπίων - Ξαιδαγωγική ςποζηήπιξη ηηρ
διδαζκαλίαρ ηος Θοπανίος ζηοςρ μαθηηέρ μέλη ηηρ Κοςζοςλμανικήρ μειονόηηηαρ ηηρ
Θπάκηρ»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 «Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη πξνψζεζε ηεο
θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο χγθιηζεο»

Ν ΝΞΝΗΝΠ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΝ Δςπωπαϊκό Θοινωνικό Ραμείο (ΔΘΡ)

Ν ΔΗΓΗΘΝΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΔΟΩΞΑΪΘΩΛ ΞΝΟΩΛ
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Έρνληαο ππφςε:
1.

Σν άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» πνπ
θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/η.Α’/22-04-2005),

2.

Σν Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΚ 267/η.Α’/03-12-2007), φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη,

3.

Σελ Απφθαζε EE κε αξηζκφ C/2007/5634-16/11/2007 πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ηνπ Δ.Π.
"Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε", φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξ. Δ(2011)8228/18-112011,

C(2012)9777/18-12-2012

θαη

C(2013)9090/12-12-2013

Απνθάζεηο

ηεο

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο,
4.

Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηεο 8εο
Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ
Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) θαη ην
Σακείν

πλνρήο

θαη

ηνπ

θαλνληζκνχ

(ΔΚ)

αξηζκ.

1080/2006

ηνπ

Δπξσπατθνχ

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
(ΔΣΠΑ),
5.

Σε κε αξ. πξση. 14053/ Δ.Τ. 1749/27.03.08 (ΦΔΚ 540/η.Β’/27-03-2008)

Τπνπξγηθή

Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 2007-2013, θαη ηηο κε
αξ. πξση. 43804/ΔΤΘΤ 2041/07.09.2009 (ΦΔΚ 1957/η.Β’/09-09-2009), 28020/ΔΤΘΤ
1212/30.06.2010 (ΦΔΚ 1088/η.Β’/19-07-2010) θαη 5058/ΔΤΘΤ 138/05.02.2013 (ΦΔΚ
292/η.Β’/13-02-2013) Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ηξνπνπνίεζεο απηήο,
6.

Σε κε αξ. πξση. ΚΑ/3345/14-12-2000 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ζχζηαζεο Δηδηθήο
Τπεξεζίαο

ζην

Τπνπξγείν

Δζληθήο

Παηδείαο

θαη

Θξεζθεπκάησλ

κε

ζθνπφ

ηελ

αλαδηάξζξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 3 θαη 5 ηνπ Ν.3614/2007, κε ηελ νπνία
ζπζηάζεθε ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε»,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο κε αξ. πξση. 6472/01-04-2008 (ΦΔΚ 636/η.Β’/10-04-2008)
θαη 147/10-01-2011 (ΦΔΚ 299/η.Β’/22-02-2011) Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο,
7.

Σε κε αξ. πξση. 27936/29-12-2010 ΚΤΑ (ΦΔΚ 2230/η.Β’/31-12-2010) κε ηελ νπνία ν
Δληαίνο Γηνηθεηηθφο Σνκέαο Γηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ ΚΠ κεηνλνκάδεηαη ζε Δληαίν
Γηνηθεηηθφ Σνκέα Δπξσπατθψλ Πφξσλ,

8.

Σν ΠΓ 89/10-06-2014 (ΦΔΚ 134/η.Α’/10-06-2014) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ
Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ»,

9.

Σε κε αξ. πξση. 113635/Σ5/18-07-2014 Τπνπξγηθή Απφθαζε “Μεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο
ππνγξαθήο «Με εληνιή Τπνπξγνχ» ζην Γεληθφ Γξακκαηέα, ζηνπο Δηδηθνχο Γξακκαηείο θαη
ζηνπο Πξντζηακέλνπο Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ”
(ΦΔΚ 1943/η.Β’/18-07-2014), ζπκπιεξσκαηηθή ηεο κε αξ. πξση. 108009/Σ5/1.10.2007
απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ «Μεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο
ππνγξαθήο «Με εληνιή Τπνπξγνχ» ζην Γεληθφ Γξακκαηέα, ζηνπο Δηδηθνχο Γξακκαηείο θαη
ζηνπο Πξντζηακέλνπο Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ, Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ ηεο Κ.Τ. ηνπ
ΤΠΔΠΘ» (ΦΔΚ 1950/η.Β’/03-10-2007)»,
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10.

Σε µε αξ. πξση. Φ.908/90523/Η/05-07-2013 Απφθαζε πνπ αθνξά ζην Γηνξηζκφ ηνπ
Δηδηθνχ Γξακκαηέα, ν νπνίνο πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δληαίνπ Γηνηθεηηθνχ Σνκέα
Δπξσπατθψλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΦΔΚ 322/η.Β’/05-072013),

11.

Σηο Απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ
Μάζεζε», κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ πξάμεσλ ησλ Αμφλσλ
Πξνηεξαηφηεηαο, φπσο απηά ηζρχνπλ, πεξηγξάθνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνχζα
πξφζθιεζε,

12.

Σν Ν. 2621/1998 «Ρχζκηζε ζεκάησλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Σερλνινγηθψλ
Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 136/η.Α’/23-06-1998) θαη εηδηθφηεξα
ην άξζξν 4 απηνχ, σο ηζρχεη,

13.

Σν Ν. 4115/2013 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Ιδξχκαηνο Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο
θαη Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ
θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 24/η.Α’/30-01-2013) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 53 απηνχ, σο
ηζρχεη,

14.

Σν Ν. 3966/2011 «Θεζκηθφ πιαίζην ησλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, Ίδξπζε
Ιλζηηηνχηνπ

Δθπαηδεπηηθήο

Πνιηηηθήο,

Οξγάλσζε

ηνπ

Ιλζηηηνχηνπ

Σερλνινγίαο

Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ “ΓΙΟΦΑΝΣΟ” θαη ινηπέο δηαηάμεηο», σο ηζρχεη,
15.

Σν Ν. 4186/2013 «Αλαδηάξζξσζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»,
σο ηζρχεη,

16.

Σν κε αξ. πξ. 1390/07-07-2014 (εηζεξ. ΔΤΓ 13800/10-07-2014) έληππν ππνβνιήο
πξφηαζεο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Θξεζθεπκάησλ Τ.ΠΑΙ.Θ.,

17.

Σν κε αξ. πξ. 1851/24-09-2014 Τ.. ηεο Μνλάδαο Α1 πνπ αθνξά ζηα ζηνηρεία ηεο
έθδνζεο ηεο πξφζθιεζεο,
ΘΑΙΔΗ

Σν Ηνζηιηούηο Δκπαιδεςηικήρ Ξολιηικήρ, σο δπλεηηθφ Γηθαηνχρν, λα ππνβάιεη πξφηαζε γηα
Πξάμε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ Ιεξνζπνπδαζηεξίσλ θαη ηελ παηδαγσγηθή
ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Κνξαλίνπ ζηνπο καζεηέο κέιε ηεο Μνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο
ηεο Θξάθεο.
Ο αλσηέξσ αλαθεξφκελνο θνξέαο δχλαηαη λα ππνβάιεη πξφηαζε κεκνλσκέλα ή ζε ζχκπξαμε κε
θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε απηφ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο γηα ηελ
θαηεγνξία

πξάμεο

«Λέο

ζσολείο

(ζσολείο

21ος

αιώνα)

–

Αναμόπθωζη

νέων

εκπαιδεςηικών ππογπαμμάηων και πιλοηική εθαπμογή» με κωδικό: 01.72.11.01, γηα ηελ
πξάμε

«Αναβάθμιζη

ηων

Ηεποζποςδαζηηπίων

-

Ξαιδαγωγική

ςποζηήπιξη

ηηρ

διδαζκαλίαρ ηος Θοπανίος ζηοςρ μαθηηέρ μέλη ηηρ Κοςζοςλμανικήρ μειονόηηηαρ ηηρ
Θπάκηρ» πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί θαη λα ρξεκαηνδνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο
1: «Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ζηηο
8 Πεξηθέξεηεο χγθιηζεο».
ηελ πεξίπησζε ζπκπξάμεσλ:
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Θα ππνβάιιεηαη θνηλή πξφηαζε κε ηνλ δπλεηηθφ δηθαηνχρν έρνληα ηελ επζχλε
πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο (Φνξέαο Τινπνίεζεο) θαη ηνλ/ηνπο άιινπο θνξείο σο
ζπκπξάηηνληεο.
ην πιαίζην ηεο πξφηαζεο ζα πεξηγξάθεηαη κε ζαθήλεηα ην θπζηθφ αληηθείκελν πνπ ζα
πινπνηήζεη ν θάζε ζπκπξάηησλ θνξέαο, θαζψο θαη ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ, κε ηε
ζχλδεζε ηεο θάζε δαπάλεο κε ην θπζηθφ αληηθείκελν θαη ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα,
Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα ζπλππνβάιιεηαη θαη ζπκθσλεηηθφ ζχκπξαμεο
κεηαμχ ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ θαη ηνπ ή ησλ ζπκπξαηηφλησλ θνξέσλ. ην
ζπκθσλεηηθφ ζχκπξαμεο ζα αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ην θπζηθφ αληηθείκελν, πνπ ζα
αλαιάβεη πξνο πινπνίεζε ν θάζε θνξέαο (δηθαηνχρνο θαη ζπκπξάηηνληαο/εο), κε ηνλ
αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ.
Ο θάζε ζπκπξάηησλ θνξέαο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ έγθξηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
απφ ηα αξκφδηα δηνηθεηηθά ηνπ φξγαλα.

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο θαζψο θαη νη ζπκπξάηηνληεο θνξείο ζα πξέπεη λα
δηαζέηνπλ δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξάμεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζην
πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΔΓΒΜ.

1. ΘΔΚΑΡΗΘΔΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΔΠ, ΠΡΝΣΝΗ, ΓΔΗΘΡΔΠ
1.1

Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο
πξνηεξαηφηεηεο θαη θαηεγνξίεο πξάμεσλ θαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αλά Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο.

Ξίνακαρ 1.1.1
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ:

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖ

ΘΩΓΗΘΝΠ ΔΘΣΩΟΖΠΖΠ:

CCI2007GR05UPO002

ΘΩΓ.

06

ΘΩΓ.

1

ΘΩΓ.

1

ΘΩΓ.

72

«Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο
ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ:

θαη πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο
ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο χγθιηζεο»

ΠΡΝΣΝΠ

ΠΓΘΙΗΠΖ
ρεδηαζκφο,

εηζαγσγή

θαη

εθαξκνγή

κεηαξξπζκίζεσλ ζηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο
θαη θαηάξηηζεο πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε
απαζρνιεζηκφηεηα, λα βειηησζεί ε ζπλάθεηα
ΘΔΚΑΡΗΘΖ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ:

ηεο

ππνρξεσηηθήο

θαη

εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο

επαγγεικαηηθήο

πξνο

ηελ

αγνξά

εξγαζίαο, θαη λα πξνζαξκνζηνχλ νη δεμηφηεηεο
ηνπ

εθπαηδεπκέλνπ

θαηλνηφκν

πξνζσπηθνχ

αληίιεςε θαη

ζε

κία

ζε

κία

νηθνλνκία

βαζηζκέλε ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο.
ΓΔΙΡΗΝ ΘΩΓΗΘΝ ΘΔΚΑΡΝΠ

Αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη

ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ:

εκπινπηηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε

ΘΩΓ.

01.72.11
(ΓΚΠ ΔΠΔΓΒΜ
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φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο κε έκθαζε ην
Νέν

ζρνιείν

(ζρνιείν

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

21νπ

ηεο

1.1.1)

αηψλα),

πξνζρνιηθήο

αγσγήο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη πιεξέζηεξα
ζηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο
θαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο ζε
κία θνηλσλία ηεο γλψζεο. Η αλακφξθσζε απηή
ζα πεξηιάβεη, κεηαμχ άιισλ, πξνζαξκνγή ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ

πιηθνχ

ηερλνινγηθέο

ζχγρξνλεο

εμειίμεηο,

πνιηηηζηηθψλ
γισζζψλ

ζηηο

ζηνηρείσλ
φπσο

ελζσκάησζε
θαη

ησλ

πξνβιέπεηαη

μέλσλ

απφ

ηελ

επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ εθπαίδεπζε θαζψο
επίζεο θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζεκαηηθνχο
ηνκείο φπσο ην πεξηβάιινλ, ε λαπηηιία, αιηεία,
ηνπξηζκφο θιπ. Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο
αεηθνξίαο

ζηελ

εθπαίδεπζε

απνηειεί

πξνηεξαηφηεηα πνπ δηαζθαιίδεηαη κέζα απφ ηα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ
θαη

θπξίσο

κε

ηελ

εηζαγσγή

βησκαηηθψλ

εθαξκνγψλ.
Νέν
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΞΟΑΜΔΩΛ :

ζρνιείν

(ζρνιείν

Αλακφξθσζε

21νπ

λέσλ

αηψλα)

-

εθπαηδεπηηθψλ

ΘΩΓ.

01.72.11.01

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ

ΘΩΓ.

18

ΑΛΑΡΝΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ – ΘΟΑΘΖ

ΘΩΓ.

GR11

ΘΔΠΠΑΙΗΑ

ΘΩΓ.

GR14

ΖΞΔΗΟΝΠ

ΘΩΓ.

GR21

ΗΝΛΗΑ ΛΖΠΗΑ

ΘΩΓ.

GR22

ΓΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑ

ΘΩΓ.

GR23

ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ

ΘΩΓ.

GR25

ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ

ΘΩΓ.

GR41

ΘΟΖΡΖ

ΘΩΓ.

GR43

πξνγξακκάησλ θαη πηινηηθή εθαξκνγή.
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ
ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ:

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ ΠΓΘΙΗΠΖΠ

1.2

Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα ζπκβάινπλ ζηνλ θάησζη εηδηθφ ζηφρν θαη
λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο:

(α) Διδικόρ Πηόσορ
Αναμόπθωζη, εκζςγσπονιζμόρ και αποκένηπωζη ηος εκπαιδεςηικού ζςζηήμαηορ–
ενίζσςζη ηηρ κινηηικόηηηαρ ηος μαθηηικού και θοιηηηικού πληθςζμού
Αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη εκπινπηηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε φιεο
ηηο

εθπαηδεπηηθέο

βαζκίδεο

κε

έκθαζε

ην

Νέν

ζρνιείν

(ζρνιείν

21νπ

αηψλα),
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ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη πιεξέζηεξα ζηηο
ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο ζε κία
θνηλσλία ηεο γλψζεο. Η αλακφξθσζε απηή ζα πεξηιάβεη, κεηαμχ άιισλ, πξνζαξκνγή ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ

ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ελζσκάησζε

πνιηηηζηηθψλ

ζηνηρείσλ θαη ησλ μέλσλ γισζζψλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ
εθπαίδεπζε θαζψο επίζεο θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζεκαηηθνχο ηνκείο φπσο ην πεξηβάιινλ, ε
λαπηηιία, αιηεία, ηνπξηζκφο θιπ. Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο αεηθνξίαο ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί
πξνηεξαηφηεηα πνπ δηαζθαιίδεηαη κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ
θαη θπξίσο κε ηελ εηζαγσγή βησκαηηθψλ εθαξκνγψλ.
(β) Ξεπιεσόμενο πποηάζεων
(β1) Φπζηθό αληηθείκελν ηεο Πξάμεο:
Η ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ πνπ είλαη κέιε ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο
Θξάθεο ζηα Ιεξνζπνπδαζηήξηα Κνκνηελήο θαη Δρίλνπ δελ δηαζέηεη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα
ηα καζήκαηα ζξεζθεπηηθήο κνπζνπικαληθήο εμεηδίθεπζεο. Η αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ
θαη ζπλαθψλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ζα ζπληειέζεη ζε κηα νπζηαζηηθή θαη εθ βάζξσλ αλαβάζκηζε
ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο πνηφηεηαο θαη

ησλ παηδαγσγηθψλ ππνδνκψλ ηεο ζξεζθεπηηθήο

εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ πνπ είλαη κέιε ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο. Η
αλαβάζκηζε απηή ζα θαηαζηήζεη ηελ Διιάδα πξσηνπφξα ζε επξσπατθφ επίπεδν ζε ζέκαηα
δηαρείξηζεο ηεο κνπζνπικαληθήο ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο ελψ ζπγρξφλσο είλαη απνιχησο
ζχκθσλε κε ην χληαγκα θαη ηηο επξσπατθέο πλζήθεο.
Γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ καζήκαηνο ηνπ Ι. Κνξαλίνπ απαηηείηαη ε ζχληαμε λέσλ δηδαθηηθψλ
βηβιίσλ, ηα νπνία ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηηο κνπζνπικαληθέο δηδαζθαιίεο ζα πξνσζνχλ
επξχηεξα δεηήκαηα εηξεληθήο ζπλχπαξμεο, εζηθήο, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη
άιια δηαπνιηηηζκηθά, δηαζξεζθεηαθά, δηαζεκαηηθά θαη παηδαγσγηθά δεηήκαηα.
Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηα λέα δηδαθηηθά βηβιία θαη πιηθά ζα εκπεξηέρνπλ παηδαγσγηθά
θαη ζξεζθεπηηθά ζηνηρεία κε βάζε ην Ι. Κνξάλην θαη ηηο αξρέο ηεο ζξεζθείαο ηνπ Ιζιάκ,
θαηάιιεια αλαπιαηζησκέλα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ κνπζνπικαληθψλ Ιεξνζπνπδαζηεξίσλ.
Κάζε πξνηεηλφκελν κάζεκα είλαη αλάγθε λα αλαπηπρζεί ζε έλα ξεαιηζηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
κε ζηφρν λα εηζαγάγεη ηνπο Μνπζνπικάλνπο καζεηέο/ηξηεο ζε έλα ζπκκεηνρηθφ θαη δεκηνπξγηθφ
ηξφπν ζπνπδήο θαη κάζεζεο, ρσξίο λα εμαληιεί ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζε κηα ηππηθή θαη
κεησπηθή δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε ζεκάησλ εθηφο εάλ απηφ απαηηείηαη απφ ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζήκαηνο.
(β2) Γξάζεηο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ
Οη δξάζεηο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην πιαίζην ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ, ζα αθνξνχλ
ζηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ζηε ζπγγξαθή δηδαθηηθψλ βηβιίσλ θαη ζηε δηελέξγεηα
επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ησλ Ιεξνδηδαζθάισλ.
Δλδεηθηηθέο δξάζεηο ησλ πξάμεσλ πνπ ζα πξνηαζνχλ είλαη:
Γπάζη 1: Δκπόνηζη ππογπαμμάηων ζποςδών και ζςγγπαθή διδακηικών βιβλίων.
Η Γξάζε ζα πεξηιακβάλεη εθπφλεζε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ζπγγξαθή δηδαθηηθψλ βηβιίσλ
Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ Ιεξνζπνπδαζηεξίνπ, εθπφλεζε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ζπγγξαθή
δηδαθηηθψλ βηβιίσλ δηδαζθαιίαο ηνπ Ι. Κνξαλίνπ ζηνπο Μνπζνπικαλφπαηδεο καζεηέο ησλ
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δεκνζίσλ ζρνιείσλ ηεο Θξάθεο θαη απφδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ ελλνηψλ θαη ησλ φξσλ
(ππνκλεκαηηζκφο) ηνπ Ι. Κνξαλίνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο.
Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζα είλαη πξνγξάκκαηα αλνηθηά θαη επέιηθηα θαη ν δηδάζθσλ ζα
κπνξεί λα νξγαλψλεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίια δηδαθηηθά πιηθά θαη
ζχγρξνλεο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο. Σα ζπλαθφινπζα δηδαθηηθά βηβιία ζα εκπεξηέρνπλ δηδαθηηθά
ζηνηρεία θαη πιηθά, ηα νπνία ζα επλννχλ ηελ πνιπηξνπηθή, δηεξεπλεηηθή θαη ζπλεξγαηηθή
δηαδηθαζία θαη ζα πξνσζνχλ ηελ θνηλφηεηα κάζεζεο.
ηφρνο ηεο Γξάζεο είλαη επίζεο ε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ
γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ελίζρπζεο ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο γηα ηνπο καζεηέο κέιε ηεο
κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο πνπ θνηηνχλ ζηα κνπζνπικαληθά Ιεξνζπνπδαζηήξηα ηεο Θξάθεο.
Δλδεηθηηθά, για ηα Ιεποζποςδαζηήπια, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ θαη ηα
δηδαθηηθά βηβιία πνπ ζα ζπγγξαθνχλ ζα αθνξνχλ γλσζηηθά αληηθείκελα φπσο ηα θάησζη:
Α. Γςμνάζιο Ηεποζποςδαζηηπίος: Δξκελεία Ιζιακηθνχ Γηθαίνπ (Φηθρ), Ι. Κνξάλην (Ιζηνξία Ι.
Κνξαλίνπ), Αξαβηθή Γιψζζα, Σνχξθηθε Γιψζζα, Θεκειηψδεηο Αξρέο ηνπ Ιζιάκ (Αθαήλη),
Δληζρπηηθή Γηδαζθαιία Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο θ.α.
Β. Ιύκειο Ηεποζποςδαζηηπίος: Αξαβηθή Γιψζζα, Σνχξθηθε Γιψζζα, Πεξζηθή Γξακκαηεία,
Λφγνη ηνπ Πξνθήηε, Ιζηνξία ησλ Θξεζθεηψλ, Δληζρπηηθή Γηδαζθαιία Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο
θ.α.
Γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ Ι. Κνξαλίνπ ζηνπο Μνπζνπικαλφπαηδεο καζεηέο ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ
ηεο Θξάθεο, ζα αλαπηπρζνχλ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη δηδαθηηθά βηβιία πνπ ζα αθνξνχλ
ελδεηθηηθά ζέκαηα φπσο ηα θάησζη:
Α. Γημοηικό:
1ορ κύκλορ - Ράξειρ Γ’ & Γ’: Δληαίν πξφγξακκα ζπνπδψλ κε αλαθνξά ζην Ι. Κνξάλην θαη κε
δηδαθηηθφ βηβιίν κε ζέκα φπσο ήζε θαη έζηκα, ηα ζχκβνια, ηα κελχκαηα θαη ηηο αθεγήζεηο ηνπ Ι.
Κνξαλίνπ θαη ηεο κνπζνπικαληθήο παξάδνζεο.
2ορ κύκλορ - Ράξειρ Δ’ & ΠΡ’: Δληαίν πξφγξακκα ζπνπδψλ κε αλαθνξά ζην Ι. Κνξάλην θαη κε
δηδαθηηθφ βηβιίν κε ζέκαηα πνπ ζα ζπλερίδνπλ ηε ζεκαηηθή ηνπ 1 νπ θχθινπ ζε έλα πην
ζπγθξνηεκέλν ηζηνξηθφ θαη αθεγεκαηηθφ πιαίζην.
Β. Γςμνάζιο: Δληαίν πξφγξακκα ζπνπδψλ κε αλαθνξά ζην Ι. Κνξάλην θαη κε βηβιίν/α κε
ζεκαηηθή ζρεηηθά κε ηνλ ζενινγηθφ ιφγν ηνπ Ι. Κνξαλίνπ θαη ηηο κνπζνπικαληθέο παξαδφζεηο θαη
εξκελείεο.
Γ. Ιύκειο: Δληαίν πξφγξακκα ζπνπδψλ κε αλαθνξά ζην Ι. Κνξάλην θαη κε βηβιίν/α κε ζεκαηηθή
ζρεηηθά κε ην Ι. Κνξάλην, ηηο αθεγήζεηο θαη παξαδφζεηο ηνπ ζηηο θαηά ηφπνπο εξκελείεο θιπ.
Γπάζη 2: Δπιμόπθωζη ηων Ηεποδιδαζκάλων ζηην παιδαγωγική σπήζη και αξιοποίηζη
ηων ππογπαμμάηων ζποςδών και ηων διδακηικών βιβλίων.
Η ζπγθεθξηκέλε Γξάζε ζηνρεχεη ζηελ επηκφξθσζε ησλ δηδαζθφλησλ ζηα Ιεξνζπνπδαζηήξηα θαη
ησλ Ιεξνδηδαζθάισλ πνπ απαζρνινχληαη ζηα δεκφζηα ζρνιεία ηεο Θξάθεο θαζψο θαη ησλ
Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηα λέα δηδαθηηθά εξγαιεία ηεο ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο
ησλ καζεηψλ κειψλ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο.
θνπφο ηεο επηκφξθσζεο είλαη ε νξζή παηδαγσγηθά θαη επηζηεκνληθά ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ησλ ζπλαθψλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, θαζψο θαη ε παξνρή Γηδαθηηθψλ
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Οδεγηψλ, δεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ, ζελαξίσλ καζήκαηνο θαη άιισλ πξφζθνξσλ κέζσλ γηα ηελ
επαηζζεηνπνίεζε, ελεκέξσζε θαη πξφζιεςε ησλ λέσλ παηδαγσγηθψλ εξγαιείσλ.
Γπάζη 3: Γημοζιόηηηα και Ξποβολή.
ην πιαίζην ηεο πξάμεο πεξηιακβάλνληαη ελέξγεηεο δεκνζηνπνίεζεο θαη πξνβνιήο ησλ ζηφρσλ
θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξάμεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο θαη
πιεξνθφξεζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο νκάδαο-ζηφρνπ θαη λα
δίλεηαη έκθαζε ζηε ζηνρεπκέλε αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο νχησο ψζηε νη
ελέξγεηεο απηέο λα έρνπλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή δηείζδπζε ζηνλ πιεζπζκφ ηεο νκάδαο-ζηφρνπ.
Οη ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο θαη πξνβνιήο ηεο Πξάμεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζχκθσλα κε
ηηο νδεγίεο ηεο αξκφδηαο Μνλάδαο δεκνζηφηεηαο θαη Πιεξνθφξεζεο ηεο ΔΤΓ ΔΠΔΓΒΜ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηνλ
θαλνληζκφ 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί
θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην
Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 1080/2006
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηα κέηξα δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο.
Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηα άξζξα 8 θαη 9 ηνπ Καλνληζκνχ. ε φιεο ηηο Δλέξγεηεο
Πξνβνιήο / Γεκνζηφηεηαο θαη Γηάρπζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ησλ Πξάμεσλ πνπ πξνθεξχζζνληαη
ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε (ελδεηθηηθά δηνξγάλσζε ή ζπκκεηνρή ζε εκεξίδεο, εθδειψζεηο,
παξαγσγή έληππνπ ή ειεθηξνληθνχ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θ.ά.) ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα
αλαθέξεηαη ε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο πνπ είλαη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) Δπξσπατθή Έλσζε θαη Δζληθνί Πφξνη.
(γ) Γείκηερ Ξαπακολούθηζηρ
ΘΩΓ.

ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΓΔΗΘΡΩΛ ΔΘΟΝΩΛ

ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ

Αξηζκφο πξνγξακκάησλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ
6111

αλακνξθψλνληαη πξνο θαηλνηφκεο θαηεπζχλζεηο θαη εθαξκφδνληαη

ΑΡΙΘΜΟ

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ρνιηθέο κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο θαη ηερληθήο
6174

εθπαίδεπζεο νη νπνίεο επσθεινχληαη απφ εθπαηδεπηηθέο

ΑΡΙΘΜΟ

παξεκβάζεηο
6182
6183

Δπσθεινχκελνη άλδξεο καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
Δπσθεινχκελεο γπλαίθεο καζήηξηεο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο

ΘΩΓ.
501

ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΓΔΗΘΡΩΛ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ
Θέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα
πινπνίεζεο ηεο πξάμεο

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΡΙΘΜΟ

ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ
ΙΟΓΤΝΑΜΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΔΣΗ
12ΜΗΝΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ
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2. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ
2.1

Η ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε πνπ δηαηίζεηαη κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε γηα
ηελ έληαμε πξάμεσλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 900.000,00 €.

Ξίνακαρ 2.1.1
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ :

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖ
ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ

ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ : 1

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΑΗ ΞΟΝΩΘΖΠΖ ΡΖΠ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ
ΔΛΠΩΚΑΡΩΠΖΠ ΠΡΗΠ 8 ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ ΠΓΘΙΗΠΖΠ

Α/Α

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΘΑΡΑΛΝΚΖ

ΘΔΚΑΡΗΘΔΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΔΠ /

ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΝΚΔΛΖΠ

ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΞΟΑΜΔΩΛ

(1)

ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖΠ

(2)

(3)

Νέν ζρνιείν (ζρνιείν 21νπ αηψλα) 1

Αλακφξθσζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ

900.000,00 €

πξνγξακκάησλ θαη πηινηηθή εθαξκνγή.
ΠΛΝΙΝ

2.2

900.000,00 €

Η ΔΤΓ δχλαηαη λα επηθαηξνπνηήζεη ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο
δαπάλεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ή/θαη ηελ θαηαλνκή ηεο αλά ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα
ή/θαη θαηεγνξία πξάμεσλ ή θαη λα πξνβεί ζε αηηηνινγεκέλε αλάθιεζε ηζρχνο ηεο
πξφζθιεζεο ελεκεξψλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηνπο δηθαηνχρνπο κέζσ ηεο νηθείαο
ηζηνζειίδαο.

2.3

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζα εληαρζνχλ πξάμεηο έσο ην χςνο ηεο δηαζέζηκεο
δεκφζηαο δαπάλεο.

3.

ΞΔΟΗΝΓΝΠ & ΘΑΛΝΛΔΠ ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΡΖΡΑΠ

3.1

Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ πξνηεηλφκελσλ
πξάμεσλ νξίδεηαη η 31 Γεκεμβπίος 2015. ε πεξίπησζε πνπ ε πξάμε νινθιεξσζεί πξηλ
ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ν Γηθαηνχρνο ππνβάιιεη ηα πξνβιεπφκελα έγγξαθα απφ ην
χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, γηα λα
αξρίζνπλ νη δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο πξάμεο.

3.2

χκθσλα

κε

ηελ

παξάγξαθν

4,

ηνπ

άξζξνπ

22

ηεο

κε

αξ.

πξση.

14053/ΔΤ1749/27.03.2008 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη ησλ κε
αξ. πξση. 43804/ΔΤΘΤ 2041/07.09.2009 (ΦΔΚ 1957/Β/09-09-2009), 28020/ΔΤΘΤ
1212/30-06-2010

(ΦΔΚ

1088/Β/19-07-2010)

θαη

5058/ΔΤΘΤ138/05-02-2013

(ΦΔΚ

292/Β/13-02-2013) Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ ηξνπνπνίεζεο απηήο, ζηηο πεξηπηψζεηο
πξάμεσλ πνπ θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο ζπκκεηέρνπλ επί κέξνπο θνξείο ππφ ηελ ζπλνιηθή
επζχλε ηνπ δηθαηνχρνπ, είλαη επηιέμηκεο νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη ζηελ
πξάμε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θνξείο θαη ηνλ νξηζζέληα δηθαηνχρν, κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη ηεξνχληαη νη αθφινπζνη φξνη:
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•

ππάξρνπλ έγγξαθα ηεθκήξηα ηεο ζπκθσλίαο ησλ άιισλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηε
ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ εθηέιεζε ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο.

•

ν δηθαηνχρνο δηαηεξεί ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή επζχλε γηα ην έξγν.

•

νη

δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη

απφ ηνπο

άιινπο θνξείο ζπλνδεχνληαη

απφ

εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα, ή, φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, απφ ινγηζηηθά έγγξαθα
ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο.
•

νη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο άιινπο θνξείο αλαθέξνληαη επίζεκα ζην
δηθαηνχρν ή/θαη έξγν. Ο νξηζζείο δηθαηνχρνο έρεη ηελ επζχλε λα επαιεζεχζεη ην
ππαξθηφ θαη ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ αλαθεξφκελσλ δαπαλψλ θαζψο θαη ηελ
νινθιήξσζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, πξηλ ηηο
δειψζεη ζηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ή ζηελ αξρή πιεξσκήο ή ζηνλ ελδηάκεζν θνξέα.

•
3.3

Οη

ε δηαδξνκή ειέγρνπ θαιχπηεη έσο θαη ην επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ.
θαλφλεο

επηιεμηκφηεηαο

ησλ

δαπαλψλ

ησλ

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ

πξάμεσλ

πξνζδηνξίδνληαη ζην Κεθάιαην Δ «Καλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ ησλ πξάμεσλ ησλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.
3614/2007 ηεο κε αξ. πξση. 14053/ΔΤ 1749/27-03-2008 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο κε αξ. πξση. 43804/ΔΤΘΤ
2041/07-09-2009,

28020/ΔΤΘΤ

1212/30-06-2010

θαη

5058/ΔΤΘΤ

138/05-02-2013

Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο.
Δηδηθφηεξνη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη επηιέμηκε κπνξεί λα ζεσξεζεί νπνηαδήπνηε δαπάλε, ε νπνία
ηεθκεξησκέλα ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή πνξεία πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ
ησλ πξάμεσλ, ζε εθαξκνγή ηηρ ΥΠΑΣΥΓ 14053/ΔΥΣ1749/27-03-2008 και ησλ κε αξ.
πξση.

43804/ΔΤΘΤ2041/07-09-2009,

5058/ΔΤΘΤ138/05-02-2013

Τπνπξγηθψλ

28020/ΔΤΘΤ1212/30-06-2010
Απνθάζεσλ

ηξνπνπνίεζεο

απηήο

θαη
θαη

εηδηθφηεξα ησλ Άξζξσλ 25, 27, 32, 36, 38. Ωζηφζν ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ
ππνβαιιφκελε πξφηαζε πξνο ρξεκαηνδφηεζε θαη πξνθεηκέλνπ νη δαπάλεο λα θξηζνχλ
επηιέμηκεο, ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο δηαθξηηέο, ελψ επίζεο ζα πξέπεη λα
ηεθκεξηψλεηαη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αλάιπζε θαη ζαθήλεηα, ηφζν ν ηξφπνο κε
ηνλ νπνίν ε πξνηεηλφκελε δαπάλε ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
πξάμεο, φζν θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο δαπάλεο απηήο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο.
Οη επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ δειψλνληαη γηα ηελ παξνχζα θαηεγνξία πξάμεσλ είλαη
άκεζεο θαη έκκεζεο. χκθσλα κε ην άξζξν 31 «Έκκεζα έμνδα» ηεο ππ’ αξηζ.
14053/ΔΤ1749/27.03.2008 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, νη
έκκεζεο δαπάλεο πξάμεσλ επηρνξεγήζεσλ ηνπ ΔΚΣ είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ:
(i) Βαζίδνληαη ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο.
(ii) Καηαινγίδνληαη ζηελ πξάμε απηή θαη’ αλαινγία, ζχκθσλα κε δίθαηε θαη δεφλησο
αηηηνινγεκέλε κέζνδν θαηαλνκήο.
(iii) Η δήισζή ηνπο γίλεηαη κε πιήξε δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα (φρη θαη΄ απνθνπή).
Ωο εθ ηνχηνπ, ζηηο αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο (Σερληθά Γειηία Πξνηεηλφκελσλ
Πξάμεσλ) πνπ ζα ππνβάιεη ν Γηθαηνχρνο, ε θαηεγνξία «Έκκεζεο Γαπάλεο» ηνπ ΣΓΠΠ
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– ΔΚΣ (πεδίν 113) ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο, δειαδή κε
πιήξε αηηηνιφγεζε ηεο δαπάλεο, βάζεη λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη φρη θαη’
απνθνπή. Σν πνζνζηφ (%) έκκεζσλ δαπαλψλ επί ησλ άκεζσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ
ησλ ππνέξγσλ επηρνξήγεζεο γηα εθηέιεζε πξάμεο κε ίδηα κέζα νξίδεηαη μέσπι 5%.
3.4

Αλαθνξηθά κε ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), ηζρχεη φηη πξνβιέπεηαη ζηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο κε αξηζκ. πξση. 14053/ΔΤ 1749/27-032008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο κε αξ. πξση. 43804/ΔΤΘΤ 2041/7-9-2009,
28020/ΔΤΘΤ 1212/30-6-2010 θαη 5058/ΔΤΘΤ 138/05-02-2013 Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο.

Τπελζπκίδεηαη φηη, θάζε δαπάλε πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζε πξαγκαηηθή δαπάλε, ε νπνία
απνδεηθλχεηαη

κε

απφδεημε

παξνρήο

ππεξεζηψλ

ή

κε

ηζνδχλακεο

απνδεηθηηθήο

αμίαο

παξαζηαηηθφ ζηνηρείν θαη ε νπνία θπιάζζεηαη ζην θάθειν νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ επί
κία ηξηεηία κεηά ηε ιήμε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε».
Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα θάζε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη μερσξηζηφο νηθνλνκηθφο
θάθεινο ηήξεζεο ησλ παξαζηαηηθψλ.

4. ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΑΗΡΖΠΔΩΛ
4.1

Η ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ είλαη δπλαηή απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δεκνζίεπζεο
ηεο Πξφζθιεζεο έσο ηελ Σεηάξηε 29ε Οθησβξίνπ 2014.

4.2

Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
(i)

Αίηηζη Σπημαηοδόηηζηρ, ππφδεηγκα ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα
πξφζθιεζε

θαη

βξίζθεηαη

δεκνζηεπκέλν

ζηελ

ειεθηξνληθή

(ΣΓΠΠ),

ππφδεηγκα

δηεχζπλζε

www.edulll.gr.
(ii)

Ρεσνικό Γεληίο Ξποηεινόμενηρ
επηζπλάπηεηαη

Ξπάξηρ

ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη

βξίζθεηαη

ηνπ

νπνίνπ

δεκνζηεπκέλν ζηελ

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.edulll.gr. Πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη ρσξίο ηε
ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ΣΓΠΠ απνξξίπηνληαη.
(iii)

Βεβαίωζη Γιασειπιζηικήρ Δπάπκειαρ Γικαιούσος (πηζηνπνηεηηθφ κε βάζε ην
Πξφηππν ΔΛΟΣ) απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΔΠΔΓΒΜ 2007-2013 ή απφ
νπνηαλδήπνηε άιιε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή.

(iv)

Βεβαίωζη ηος δικαιούσος πεπί μη σπημαηοδόηηζηρ ηηρ πποβλεπόμενηρ
δαπάνηρ ηεο πξάμεο απφ άιια θνηλνηηθά ή εζληθά ρξεκαηνδνηηθά κέζα, ζην
πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο ή πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.

(v)

Απόθαζη ηος απμοδίος οπγάνος ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ
ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο.

(vi)

Απόθαζη οπιζμού πεύθςνος Έπγος.

(vii)

Ξαπάπηημα ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη: (α) αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ
θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ γηα φιεο ηηο δξάζεηο ηεο ππνβαιιφκελεο
πξάμεο θαη (β) ηεθκεξίσζε ηεο πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ έληαμεο πξάμεσλ:
Α. Πληπόηηηα και ζαθήνεια ηηρ ππόηαζηρ,
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Β. Σκοπιμόηηηα ηηρ ππάξηρ,
Γ. Τήπηζη εθνικών και κοινοηικών κανόνων
Γ. Ωπιμόηηηα ηηρ ππάξηρ θαη
Δ. Ποιοηικά Κπιηήπια,
φπσο εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε.
(viii)
4.3

Ένηςπο ανάλςζηρ κόζηοςρ ππάξηρ (ζπλεκκέλν αξρείν)

Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή (CD) ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία
Γηαρείξηζεο Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ζηε δηεχζπλζε Κσλζηαληηλνππφιεσο
45-49 Σ.Κ. 11855 Αζήλα, ηηο ψξεο 09:00 - 14:00 φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. Οη πξνηάζεηο
είλαη δπλαηφλ λα απνζηαινχλ θαη ηαρπδξνκηθψο κε ηελ πξνυπφζεζε λα ππνβιεζνχλ θαη
λα ιάβνπλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ απφ ηελ ΔΤΓ εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ
νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.1 ηεο παξνχζαο. Όια ηα έληππα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα θέξνπλ
ηε ζθξαγίδα ηνπ θνξέα θαη ηελ ππνγξαθή ησλ αξκνδίσλ.
Δπηπιένλ ν ππνςήθηνο δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ηελ πξφηαζε ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο
ππνβνιήο ηνπ ΟΠ. Σν έληππν ΣΓΠΠ πνπ ζα ππνβιεζεί ζην θάθειν κε ηα πξσηφηππα
έγγξαθα ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο θαη ζα θέξεη ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή απφ ηνπο
αξκφδηνπο θνξείο, ζα πξέπεη λα είλαη ην παξαγφκελν απφ ην ζχζηεκα κεηά απφ ηελ
ζπκπιήξσζε ηεο θφξκαο ΣΓΠΠ ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ΔΠΑ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα
ζρεηηθά δηαβηβαζηηθά ηα νπνία ζα ππνβάιινληαη εληχπσο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά
ζηνλ Απιθμό Γεληίος κε ην νπνίν έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ
αληίζηνηρνπ δειηίνπ. πλνδεπηηθά ησλ δειηίσλ ζα ππνβάιινληαη επίζεο ειεθηξνληθά κε
επηζχλαςε ησλ αξρείσλ ζην αληίζηνηρν δειηίν ηεο Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο.
Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, ν Γηθαηνχρνο απνζηέιιεη ζπλεκκέλα ζε κνξθή pdf ην
ππνγεγξακκέλν Σερληθφ Γειηίν Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο, θαζψο θαη φια ηα απαηηνχκελα
ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, ελψ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ππνβάιιεηαη ζε κνξθή Excel.
ε πεξηπηψζεηο πνπ νξηζκέλα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα φπσο κειέηεο, ηεχρε δεκνπξάηεζεο
θ.α. ιφγσ κεγάινπ φγθνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά ν δηθαηνχρνο
ππνρξενχηαη λα ηα απνζηείιεη ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Δθπαίδεπζεο θαη Γηα
Βίνπ Μάζεζεο, ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε.
Σπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαηά ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο
ππνβνιήο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ππφςε ηνπ θ. Γηάλλε
Κπξηαδφπνπινπ ζην ηειέθσλν 210-3278001 θαη ηεο θ. Γήκεηξαο Σδηάλλε ζην ηειέθσλν
210-3278015.

5. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΘΑΗ ΔΛΡΑΜΖΠ ΞΟΑΜΔΩΛ
Η δηαδηθαζία γηα ηελ έληαμε ησλ πξάμεσλ ζην Δ.Π. αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα:
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5.1

Έλεγσορ πληπόηηηαρ ηων ςποβληθένηων ζηοισείων ηηρ ππόηαζηρ απφ ηελ Δηδηθή
Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π.. Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, ε ΔΤΓ δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ
ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ δηθαηνχρν, ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ
ππνβιεζεί έσο ηελ έλαξμε ηεο αμηνιφγεζεο.
Η εμέηαζε ησλ θξηηεξίσλ πιεξφηεηαο ζηνηρείσλ ηεο Πξφηαζεο έρεη ζηφρν λα δηαζθαιίζεη
ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην πξνθεηκέλνπ ε
Πξφηαζε λα ζπκκεηέρεη ζηελ αμηνιφγεζε. Σα θξηηήξηα πιεξφηεηαο ζηνηρείσλ ηεο πξφηαζεο
δηαζθαιίδνπλ φηη:
Π1.

Ο δηθαηνύρνο πνπ ππνβάιιεη ηελ πξόηαζε έρεη ηελ αξκνδηόηεηα εθηέιεζεο
ηεο Πξάμεο.

Δμεηάδεηαη εάλ ν δηθαηνχρνο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα εθηέιεζεο ηεο Πξάμεο, φπσο πξνθχπηεη
απφ ζρεηηθή λνκνζεηηθή ή άιιε δηνηθεηηθή πξάμε. Η αξκνδηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ
ηεθκεξηψλεηαη κε ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο.
Π2.

Πιεξόηεηα ππνβαιιόκελεο πξόηαζεο.

Δμεηάδεηαη αλ, γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ηππνπνηεκέλα έληππα
θαη έρνπλ επηζπλαθζεί φια ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε
ζρεηηθή πξφζθιεζε.
Π3.

Σα ηππνπνηεκέλα έληππα ηεο πξόηαζεο θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα είλαη
ζπκπιεξσκέλα ζσζηά θαη ππνγεγξακκέλα από ηνπο αξκόδηνπο.

Δμεηάδεηαη αλ ηα έληππα ηεο πξφηαζεο έρνπλ ππνγξαθεί απφ ηνπο αξκφδηνπο θαη αλ έρνπλ
ζπκπιεξσζεί φια ηα πεδία ηνπο.
Π4.

Η πεξίνδνο πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλόκελεο πξνο ζπγρξεκαηνδόηεζε Πξάμεο
εκπίπηεη εληόο ηεο πεξηόδνπ επηιεμηκόηεηαο ηνπ ΔΠ.

Δμεηάδεηαη αλ ε πεξίνδνο πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε Πξάμεο
εκπίπηεη εληφο ηεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο ηνπ ΔΠ, ε νπνία αξρίδεη ηελ 1/1/2007 θαη
πεξαηψλεηαη ζηηο 31/12/2015.
Π5.

Η Πξάμε εκπίπηεη ζηηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηόηεηεο όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη
ζηελ πξόζθιεζε.

Διέγρεηαη αλ ε Πξάμε εκπίπηεη ζηηο πξνζδηνξηδφκελεο απφ ηελ πξφζθιεζε ζεκαηηθέο
πξνηεξαηφηεηεο.
Π6.

Η Πξάμε ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνύ ησλ Σακείσλ.

Δμεηάδεηαη

ε

παξεκβάζεσλ

επηιεμηκφηεηα
ησλ

ηεο

Γηαξζξσηηθψλ

Πξάμεο

κε

Σακείσλ,

βάζε
θαηά

ηα
ηα

Κξηηήξηα

Γηαρσξηζκνχ

πξνβιεπφκελα

ζην

ησλ

θεθάιαην

"πκπιεξσκαηηθφηεηα παξεκβάζεσλ κε απηέο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ΔΓΣΑΑ θαη ΔΣΑ
– Κξηηήξηα δηαρσξηζκνχ ησλ παξεκβάζεσλ κε ην ΔΓΣΑΑ θαη ην ΔΣΑ" ηνπ ΔΠ.
Π7.

Ύπαξμε πξναπαηηνύκελσλ απνθάζεσλ ησλ αξκόδησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ
θαη ησλ αξκόδησλ νξγάλσλ γηα ηνλ ζπληνληζκό ησλ πνιηηηθώλ (εθόζνλ
απαηηείηαη).
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Δμεηάδεηαη ε χπαξμε πξναπαηηνχκελσλ απνθάζεσλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ
δηθαηνχρνπ, θαζψο θαη ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ζπληνληζκνχ ησλ πνιηηηθψλ, φπνπ απηφ
πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.

Σν παπαδεκηό ηεο πξφηαζεο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα μεθηλήζεη ε
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ Πξάμεσλ. Η εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ βαζκνινγείηαη κε ΛΑΗ
/ ΝΣΗ.

Γηα φια ηα αλσηέξσ θξηηήξηα πιεξφηεηαο, ε απάληεζε πξέπεη λα είλαη ζεηηθή

(ΝΑΙ), αιιηψο ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν δηθαηνχρνο. Γηα ηελ
νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ πιεξφηεηαο, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δχλαηαη

λα δεηήζεη

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία απφ ηνλ δηθαηνχρν, ηα νπνία πξέπεη λα ππνβιεζνχλ πξηλ απφ
ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηεο Πξάμεο.
5.2

Αξιολόγηζη ηων πποηάζεων απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π., κε βάζε ηα
θξηηήξηα πνπ εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο, ηα νπνία θαη επηζπλάπηνληαη
ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε:
(i)

πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ηεο πξφηαζεο,

(ii)

ζθνπηκφηεηα ηεο πξάμεο,

(iii)

ηήξεζε εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλφλσλ

(iv)

σξηκφηεηα ηεο πξάμεο

(v)

πνηνηηθά θξηηήξηα, φπσο εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε.

Αλαιπηηθφηεξα, ε εμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ έληαμεο Πξάμεσλ αλά νκάδα θξηηεξίσλ έρεη
σο εμήο:
Α. ΞΙΖΟΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΠΑΦΖΛΔΗΑ ΡΖΠ ΞΟΑΜΖΠ
Α1. αθήλεηα πεξηγξαθήο ηεο Πξάμεο.
Δμεηάδεηαη αλ ε πεξηγξαθή ηεο Πξάμεο πεξηιακβάλεη ζαθψο πεξηγεγξακκέλν θαη επαξθψο
πνζνηηθνπνηεκέλν θπζηθφ αληηθείκελν. Η πνζνηηθνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο
Πξάμεο γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ πνζνηηθψλ δεηθηψλ εθξνψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ
ζπγθεθξηκέλνπο πνζνηηθνχο ζηφρνπο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ΔΠ πεξηιακβάλεη
δείθηε ή δείθηεο πνπ ζπλδένληαη επζέσο κε απηή ηελ Πξάμε, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη’
ειάρηζηνλ νη δείθηεο απηνί.
Α2. Πιεξόηεηα πεξηγξαθήο ηεο Πξάμεο.
Αμηνινγείηαη ε πιεξφηεηα ηεο πεξηγξαθήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξάμεο φζνλ
αθνξά:

α)

ηε

κεζνδνινγία

πινπνίεζεο θαη

β)

ηα

ηερληθά, ιεηηνπξγηθά

ή

άιια

ραξαθηεξηζηηθά ηεο.
Α3. Πιεξόηεηα θαη ξεαιηζηηθόηεηα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Πξάμεο ζε ζρέζε κε
ην θπζηθό ηεο αληηθείκελν.
Αμηνινγείηαη ε πιεξφηεηα θαη ε ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
Πξάμεο, κε βάζε θπξίσο ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
1. Σελ πιεξφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ (αλ δειαδή πεξηιακβάλεη φιεο ηηο

αλαγθαίεο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ).
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2. Σν θαηά πφζν ηα πξνβιεπφκελα κνλαδηαία θφζηε πινπνίεζεο είλαη ξεαιηζηηθά (ζηηο

πεξηπηψζεηο πνπ απηά δελ πξνθχπηνπλ απφ θαλνληζηηθέο πξάμεηο).
3. Σελ νξζή θαηαλνκή ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο δαπαλψλ ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλφκελν

θπζηθφ αληηθείκελν, ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ή/θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο
πξφζθιεζεο.
Α4. Ρεαιηζηηθόηεηα ρξνλνδηαγξάκκαηνο νινθιήξσζεο ηεο Πξάμεο.
Δμεηάδεηαη ε ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο Πξάμεο ζε ζρέζε κε:
1. Σν θπζηθφ αληηθείκελν.
2. Σελ επηιεγκέλε κέζνδν πινπνίεζεο.
3. Σνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο.

Α5. Ύπαξμε επαξθώλ κεραληζκώλ πνηνηηθνύ ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο.
Δμεηάδεηαη αλ ε πξφηαζε πεξηιακβάλεη επαξθή πξφβιεςε / ζρέδην γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο
πνηφηεηαο, θαζψο θαη γηα ηελ απνηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο θαη ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο, ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο φζν
θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο.
Α6. Ρπζκίζεηο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο δηαηεξεζηκόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ
ηεο Πξάμεο.
Δμεηάδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε πξνηεηλφκελε Πξάμε πεξηιακβάλεη πξφβιεςε (θαη
θάιπςε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο) γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο.
ηελ Καηεγνξία Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο Α (Ξληπόηηηα και Παθήνεια Ξπάξηρ), ηα
θξηηήξηα ζεσξνχληαη ππνρξεσηηθά γηα φιεο ηηο Πξάμεηο ηνπ ΔΠ. Η εθπιήξσζε απηψλ ησλ
θξηηεξίσλ βαζκνινγείηαη κε ΛΑΗ / ΝΣΗ θαη πξνυπφζεζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο Πξάμεο
είλαη λα ιακβάλεη ζεηηθή ηηκή (ΝΑΙ) ζε φια απηά ηα θξηηήξηα. Η ηηκή ΝΑΙ δχλαηαη λα δνζεί
ππφ πξνυπνζέζεηο ή αλαπξνζαξκνγέο ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο, πνπ απνθαζίδεη ε
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή.

Β. ΠΘΝΞΗΚΝΡΖΡΑ ΡΖΠ ΞΟΑΜΖΠ
Β1. πκβνιή ηεο Πξάμεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ / δεηθηώλ ηεο αληίζηνηρεο
ζεκαηηθήο πξνηεξαηόηεηαο ηνπ ΔΠ – Απνηειεζκαηηθόηεηα Πξάμεο.
Δμεηάδεηαη ε ζπκβνιή ηεο Πξάμεο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ αληίζηνηρνπ ζεκαηηθνχ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠ. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε Πξάμε ζπκβάιιεη άκεζα ζηνπο
πνζνηηθνχο

δείθηεο

ηνπ

ζρεηηθνχ

ζεκαηηθνχ

Άμνλα

Πξνηεξαηφηεηαο,

θαηαγξάθεηαη

πνζνηηθή εθηίκεζε απηήο ηεο ζπκβνιήο.
Β2. Απνδνηηθόηεηα ηεο Πξάμεο.
Δμεηάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ πξννξίδεηαη λα θαιχςεη (βι. επφκελν θξηηήξην). Πξνο ηνλ
ζθνπφ απηφ, εμεηάδνληαη νη αλακελφκελεο εθξνέο ηεο Πξάμεο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν
πξνυπνινγηζκφ θαη ππνινγίδεηαη ην κνλαδηαίν θφζηνο αλά σθεινχκελν απφ ηελ πινπνίεζή
ηεο.
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Β3. Κξηζηκόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεηαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο
πξνηεηλόκελεο Πξάμεο θαη βαζκόο θάιπςεο ησλ αλαγθώλ.
Δμεηάδεηαη ν βαζκφο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ θαη αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ άκεζα
(ή θαη έκκεζα) σθεινπκέλσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θξηζηκφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ
αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, ε πξνηεηλφκελε
Πξάμε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επαξθή αλάιπζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηνπ
πιεζπζκνχ-ζηφρνπ ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη επαξθή πξνζαξκνγή ηεο ζηφρεπζεο θαη
ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζήο ηεο ζηηο αλάγθεο απηέο.
Β4. πλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθόηεηα κε άιιεο Πξάμεηο.
Δμεηάδεηαη ν βαζκφο ζπλέξγεηαο θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κε άιιεο Πξάμεηο πνπ είλαη είηε
νινθιεξσκέλεο είηε ζε εμέιημε ζην παξφλ ή θαη ζε άιια ΔΠ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην
κέγηζην δπλαηφ πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ ΔΠ απφ ηελ
πινπνίεζε ηεο Πξάμεο.
Β5. Πξνζδηνξηζκόο

επξύηεξσλ

θνηλσληθώλ

θαη

νηθνλνκηθώλ

σθειεηώλ

θαη

επηπηώζεσλ ηεο πξάμεο.
Καηαγξάθνληαη

ηα

επξχηεξα

θνηλσληθά

θαη

νηθνλνκηθά

νθέιε

πνπ

ελδερνκέλσο

πξνθχπηνπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο (φπσο, ελδεηθηηθά, αχμεζε ή
δηαηήξεζε ζέζεσλ απαζρφιεζεο, αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ σθεινπκέλσλ,
αχμεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ, πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο
αλάπηπμεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο θιπ).
Β6. Γηαηεξεζηκόηεηα

ηεο

παξέκβαζεο

κεηά

ηελ

ιήμε

ηεο

Κνηλνηηθήο

ζπγρξεκαηνδόηεζεο.
Τπφ ην θξηηήξην απηφ εμεηάδεηαη αλ ζηελ πξφηαζε ή ζην λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην πνπ
ηελ δηέπεη ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε ε παξέκβαζε λα
δηαηεξεζεί θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο Κνηλνηηθήο ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΠ.
Β7. πκβνιή

ηεο

πξάμεο

ζηελ

αληηκεηώπηζε

πξνβιεκάησλ

ησλ

ιηγόηεξν

αλαπηπγκέλσλ πεξηνρώλ.
Δμεηάδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε πξνηεηλφκελε Πξάμε αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ
αληηκεηψπηζε θνηλσληθννηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ
ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ Πεξηθεξεηψλ / πεξηνρψλ, πεξηνρψλ κε ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά
αλεξγίαο θιπ.
Β8. Καηλνηνκηθόηεηα ηεο πξάμεο.
Δμεηάδεηαη ν βαζκφο θαηλνηνκηθφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο, ν νπνίνο, ελδεηθηηθά θαη
κεηαμχ άιισλ, κπνξεί λα ηεθκεξηψλεηαη κε βάζε φηη:
1. Γξάζεηο ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο είλαη ζηελ ζχιιεςε θαη ηε ζηφρεπζή ηνπο

θαηλνηνκηθή γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα.
2. Γξάζεηο ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο ζα εθαξκνζηνχλ γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα.

Β9. Πξνζαξκνγή ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο EQUAL.
Δμεηάδεηαη ν βαζµφο ζηνλ νπνίν ε πξνηεηλφκελε Πξάμε ζπλάδεη µε φζεο απφ ηηο βαζηθέο
αξρέο ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο EQUAL δελ θαιχπηνληαη ήδε απφ άιια, εηδηθφηεξα
θξηηήξηα. Οη αξρέο απηέο είλαη:
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1. Η εηαηξηθφηεηα ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν.
2. Η δηαθξαηηθφηεηα.
3. Σν mainstreaming ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη απνηειεζκάησλ.
4. Η ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ ζηφρνπ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ
ζρεηηθψλ παξεκβάζεσλ
Τπφ ηα θξηηήξηα ηεο θαηεγνξίαο Β (Πκοπιμόηηηα Ξπάξηρ), νη πξνηεηλφκελεο Πξάμεηο
αμηνινγνχληαη κε δπαδηθή βαζκνιφγεζε (ΛΑΗ/ΝΣΗ). Πξνυπφζεζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο
ηεο Πξάμεο είλαη λα ιακβάλεη ζεηηθή ηηκή (ΝΑΙ) ζε φια ηα θξηηήξηα ηεο Καηεγνξίαο Β. Η
ηηκή ΝΑΙ δχλαηαη λα δνζεί ππφ πξνυπνζέζεηο ή αλαπξνζαξκνγέο ηεο πξνηεηλφκελεο
Πξάμεο, πνπ απνθαζίδεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή.
Γ. ΣΗΡΗΗ ΔΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Γ1. πλέπεηα κε ηηο Δζληθέο θαη Κνηλνηηθέο πνιηηηθέο.
Δμεηάδεηαη ε ζπλέπεηα θαη ζπλεθηηθφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο κε ην Δζληθφ
Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ θαη ηηο Οινθιεξσκέλεο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ
Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε (ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο).
Γ2. Σήξεζε ησλ εζληθώλ θαη θνηλνηηθώλ θαλόλσλ πνπ αθνξνύλ ηηο δεκόζηεο
ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηώλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ.
Δμεηάδεηαη, αλάινγα κε ην ζηάδην εμέιημεο ηεο Πξάμεο, αλ ν δηθαηνχρνο έρεη ηεξήζεη κέρξη
ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηνπο θαηά πεξίπησζε ηζρχνληεο
εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηψλ,
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. Η εμέηαζε γίλεηαη κε βάζε ηηο πξνβιεπφκελεο ζην ζχζηεκα
δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ιίζηεο ειέγρνπ γηα ηελ πξνέγθξηζε ησλ ζηαδίσλ εμέιημεο φισλ
ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηεο Πξάμεο.
Γ3. Σήξεζε ηεο εζληθήο

λνκνζεζίαο θαη ησλ θνηλνηηθώλ θαλόλσλ γηα ην

πεξηβάιινλ. (δελ απαηηείηαη).
Αμηνινγνχληαη

ελδερφκελεο άκεζεο ή

πξνηεηλφµελεο

Πξάμεο

ζην

έµµεζεο ζπλέπεηεο απφ ηελ πινπνίεζε

πεξηβάιινλ.

Σν

θξηηήξην

απηφ

εθαξκφδεηαη

µφλν

ηεο
ζε

ζπγθεθξηµέλεο Γξάζεηο ηνπ ΔΠ πνπ, ελδεηθηηθά, αθνξνχλ ζηελ πεξηβαιινληηθή έξεπλα ή
ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. εκεηψλεηαη φκσο φηη ην θξηηήξην δελ έρεη γεληθή
εθαξµνγή ζην ΔΠ, θαζψο απηφ δελ εκπίπηεη ζηα πξνγξάµµαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 α ηνπ
άξζξνπ 3 (Πεδίν εθαξκνγήο) ηεο µε α.π. ΤΠΔΥΩΓΔ/ΔΤΠΔ/ νηθ.107017/2006 ΚΤΑ
«Γηαδηθαζία ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)» (ΦΔΚ/1225/Β/5-9-2006).
Γ4. Πξναγσγή ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ.
Δμεηάδεηαη αλ ν δηθαηνχρνο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Πξάμεο,
θαη ηδίσο θαηά ηελ επηινγή ησλ σθεινπκέλσλ, εθαξκφδεη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δελ
αληίθεηηαη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη πξνάγεη ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ ζηεξενηχπσλ γηα ηελ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία θαη
θνηλσλία.
Γ5. Πξναγσγή ηεο ηζόηεηαο ησλ επθαηξηώλ θαη κε δηάθξηζε.
Δμεηάδεηαη αλ ν δηθαηνχρνο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Πξάμεο,
θαη ηδίσο θαηά ηελ επηινγή ησλ σθεινπκέλσλ, εθαξκφδεη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δελ
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αληίθεηηαη ζηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ θαη ηεο κε δηάθξηζεο εμαηηίαο ηεο θπιήο
ή ηεο εζληθήο θαηαγσγήο, ηεο ζξεζθείαο ή/θαη ησλ πεπνηζήζεσλ, ηεο χπαξμεο αλαπεξίαο,
ηεο ειηθίαο ή ηνπ γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Γ6. Δμαζθάιηζε ηεο ηζόηηκεο ζπκκεηνρήο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία.
Δμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε Πξάμε ηθαλνπνηεί, φπσο θαηά πεξίπησζε αξκφδεη, ηηο
απαηηήζεηο

ηεο

κε

δηάθξηζεο,

ηεο

ηζφηηκεο

πξφζβαζεο

ζηηο

ππεξεζίεο

θαη

ζηελ

πιεξνθφξεζε θαη ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ζηελ Πξάμε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ αηφκσλ
κε αλαπεξία. Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο,
εμεηάδεηαη αλ ε Πξάμε ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπιάρηζηνλ επηπέδνπ
ΑΑ ησλ δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ W3C-WAI.
Γ7. Πξόβιεςε γηα ηελ ηήξεζε ησλ Κνηλνηηθώλ θαλόλσλ γηα ηελ πιεξνθόξεζε,
ηελ δεκνζηόηεηα θαη ηελ δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ.
Δμεηάδεηαη εάλ ε πξφηαζε πεξηιακβάλεη ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο σο πξνο ηελ
δηαδηθαζία (θαη ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο) ηήξεζεο ησλ Κνηλνηηθψλ θαλφλσλ πεξί
δεκνζηφηεηαο θαη ελεκέξσζεο ησλ δπλεηηθψλ σθεινπκέλσλ θαη ηεο θνηλήο γλψκεο γηα
ηελ πξνηεηλφκελε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε Πξάμε. Δμεηάδεηαη επίζεο αλ νη πξνβιεπφκελεο
ζηελ πξφηαζε ελέξγεηεο ελεκέξσζεο είλαη θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο θαη
ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ε πξνηεηλφκελε Πξάμε.
Σέινο, εμεηάδεηαη εάλ ε πξφηαζε πεξηιακβάλεη ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο σο
πξνο ηελ δηαδηθαζία (θαη ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο) πνπ αθνξά ζηελ δεκνζηνπνίεζε θαη
ζηελ δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο.
Η εθπιήξσζε

ησλ

θξηηεξίσλ

Γ

(Ρήπηζη Δθνικών και Θοινοηικών Θανόνων)

βαζκνινγείηαη κε ΛΑΗ/ΝΣΗ. Πξνυπφζεζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο Πξάμεο είλαη λα
ιακβάλεη ζεηηθή ηηκή (ΝΑΙ) ζε φια ηα θξηηήξηα ηεο Καηεγνξίαο Γ (εθηφο ηνπ Γ3). Η ηηκή
ΝΑΙ δχλαηαη λα δνζεί ππφ πξνυπνζέζεηο ή αλαπξνζαξκνγέο ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο,
πνπ απνθαζίδεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή.

Γ. ΩΡΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΑΞΗ
Γ1. ηάδην εμέιημεο απαηηνύκελσλ ελεξγεηώλ σξίκαλζεο ηεο Πξάμεο.
Δμεηάδεηαη ν βαζκφο σξηκφηεηαο ηεο Πξάμεο απφ ηελ άπνςε ηνπ ζηαδίνπ εμέιημεο ησλ
απαηηνχκελσλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ, κειεηψλ θιπ. Γηα ηελ έλαξμε πινπνίεζήο
ηεο.
Γ2. Βαζκόο πξνόδνπ δηνηθεηηθώλ ή άιισλ ελεξγεηώλ.
Δμεηάδεηαη ν βαζκφο πξνφδνπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ λνκνζεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ ή άιισλ
ελεξγεηψλ, πέξαλ απηψλ πνπ εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ηνπ θξηηεξίνπ Γ1, πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ,
εμεηάδεηαη πξψηηζηα ε χπαξμε θαηάιιεινπ θαη επαξθνχο λνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο, φπσο π.ρ. ε χπαξμε ησλ απαξαίηεησλ Κνηλψλ Τπνπξγηθψλ
Απνθάζεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ πινπνίεζε θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο Πξάμεο, ε χπαξμε λνκηθνχ
πιαηζίνπ θαζνξηζκνχ θαη εζσηεξηθήο νξγάλσζεο ηνπ δηθαηνχρνπ θιπ.
Τπφ ηα θξηηήξηα ηεο θαηεγνξίαο Γ (Ωπιμόηηηα Ξπάξηρ), νη πξνηεηλφκελεο Πξάμεηο
αμηνινγνχληαη κε δπαδηθή βαζκνιφγεζε (ΝΑΙ/ΟΥΙ). Πξνυπφζεζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο
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Πξάμεο είλαη λα ιακβάλεη ζεηηθή ηηκή (ΝΑΙ) ζε φια ηα θξηηήξηα ηεο Καηεγνξίαο Γ. Η ηηκή
ΝΑΙ δχλαηαη λα δνζεί ππφ πξνυπνζέζεηο ή αλαπξνζαξκνγέο ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο,
πνπ απνθαζίδεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή.

Δ. ΞΝΗΝΡΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ
Δ1. Δκζςγσπονιζμόρ και ποιοηική αναβάθμιζη ηηρ εκπαίδεςζηρ, με ηην ανάπηςξη
νέων,

καινοηόμων

πποζαναηολιζμένων
ενζωμάηωζη

και

ολοκληπωμένων

ππορ

ζηοισείων

ηιρ

ανάγκερ

αειθοπίαρ

και

ππογπαμμάηων

ηηρ

νέων

ζύγσπονηρ
ηεσνολογιών

ζποςδών

κοινωνίαρ,
και

ηην

ηην

σπήζη

καινοηόμων μέζων και μεθόδων διδαζκαλίαρ.
Αθνξά θπξίσο ζηηο Καηεγνξίεο Πξάμεσλ αλακφξθσζεο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη
παξαγσγήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη αλαθέξεηαη θαη’ αξρήλ ζηνλ θαηλνηφκν ραξαθηήξα
ησλ αλακνξθνχκελσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Δπίζεο αλαθέξεηαη ζηνλ νινθιεξσκέλν
ραξαθηήξα ησλ αλακνξθνχκελσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ζα πξέπεη λα εκπεξηέρνπλ
θαη ζαθή αλαθνξά ζηα δηδαθηηθά κέζα, πιηθά θαη άπια, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
δηδαζθαιία,

θαζψο

θαη

πιήξε

θαη

ζαθή

αλαθνξά

ζην

είδνο

ηεο

απαηηνχκελεο

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα δηδάμνπλ ην αλακνξθσκέλν πεξηερφκελν κε ηα
λέα, θαηλνηφκα κέζα.
Οη πξνο έληαμε Πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλακφξθσζε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζα
πξέπεη λα βαζίδνληαη, φζν είλαη δπλαηφλ,
ζε κηα απνηίκεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αληίζηνηρσλ
παξεκβάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ,
ζηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ φπσο απηέο νξίδνληαη ζην
Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ζηελ δηα βίνπ κάζεζε,
ζηελ αληαπφθξηζε, κε ηε κέγηζηε δπλαηή επειημία, ζηηο ξαγδαία εμειηζζφκελεο
απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο,
ζηελ πξνψζεζε, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή, λέσλ θαηλνηφκσλ θαη επέιηθησλ κεζφδσλ
ζπκκεηνρηθήο θαη βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζα κπνξνχλ, ζε θάπνην βαζκφ, λα
πξνζαξκφδνληαη ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηα ζπζηήκαηα δηα βίνπ κάζεζεο.
Η εθπιήξσζε ηνπ Κξηηεξίνπ βαζκνινγείηαη κε ΝΑΙ / ΟΥΙ. Γηα ηελ έληαμε κηαο ππνςήθηαο
Πξάμεο απαηηείηαη ε ζεηηθή αμηνιφγεζή ηεο ζε φηη αθνξά ζηνλ θαηλνηφκν θαη ηνλ
νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα ηεο. Πξάμεηο νη νπνίεο επηπξφζζεηα αμηνινγνχληαη ζεηηθά θαη
ππφ ηηο πνηνηηθέο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ζα
ιακβάλνπλ πξνηεξαηφηεηα θαηά ηελ δηαδηθαζία έληαμεο ζην ΔΠ.
Δ2. Πςμβολή ηηρ Ξπάξηρ

ζηην ενζωμάηωζη ηων ΡΞΔ ζηην εκπαιδεςηική

διαδικαζία.
πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα Γεληθά Κξηηήξηα Β8 (Καηλνηνκηθφηεηα) θαη Β4 (πλέξγεηα θαη
πκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο Πξάμεηο). Αθνξά θπξίσο ζηηο Καηεγνξίεο Πξάμεσλ
αλακφξθσζεο

πξνγξακκάησλ

ζπνπδψλ

θαη

παξαγσγήο

εθπαηδεπηηθνχ

πιηθνχ

θαη

δεπηεξεπφλησο, ζηηο Καηεγνξίεο Πξάμεσλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, ελζσκάησζεο
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πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ εθπαίδεπζε, ελζσκάησζε μέλσλ γισζζψλ ζηα πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ.
Η εθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ βαζκνινγείηαη κε ΝΑΙ / ΟΥΙ. Πξάμεηο νη νπνίεο ππφθεηληαη
ζηελ εθαξκνγή ηνπ Κξηηεξίνπ θαη αμηνινγνχληαη ζεηηθά ζα ιακβάλνπλ πξνηεξαηφηεηα
θαηά ηελ δηαδηθαζία έληαμεο ζην ΔΠ.
Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα είλαη άμεζη.
Άκεζε Αμηνιόγεζε
Η θάζε πξφηαζε αλά θαηεγνξία πξάμεσλ, αμηνινγείηαη απηνηειψο απφ ηελ ΔΤΓ θαη εθφζνλ
πιεξνί ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, εληάζζεηαη
πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζην ΔΠ. Η ΔΤΓ δχλαηαη λα πξνβεί ζε ηξνπνπνηήζεηο επί κέξνπο ζηνηρείσλ
ησλ ζεηηθά αμηνινγεκέλσλ πξνηάζεσλ.
Η ΔΤΓ δχλαηαη λα ππνζηεξηρζεί απφ Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ
ή/θαη

εμσηεξηθνχο

αμηνινγεηέο/θξηηέο

σο

εμεηδηθεπκέλνπο

εκπεηξνγλψκνλεο.

Δθφζνλ

ε

αμηνιφγεζε απφ ηελ ΔΤΓ απνβεί αξλεηηθή, ελεκεξψλεηαη ν δηθαηνχρνο κε ζρεηηθή αηηηνιφγεζε.
Αλ ε αμηνιφγεζε απνβεί ζεηηθή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ζηα επφκελα βήκαηα. Η ΔΤΓ δχλαηαη λα
πξνβεί ζε ηξνπνπνηήζεηο επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ ζεηηθά αμηνινγεκέλσλ πξνηάζεσλ.

5.3

Έκδοζη απόθαζηρ ένηαξηρ ηηρ ππάξηρ από ηον Διδικό Γπαμμαηέα.
Μεηά ηε ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο εθδίδεηαη θαη απνζηέιιεηαη ζην δηθαηνχρν ε
ζρεηηθή Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο, αλαπφζπαζην κέξνο ηεο νπνίαο απνηειεί θαη ην
χκθσλν Απνδνρήο Όξσλ. Δπίζεο, απνζηέιιεηαη ην Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο, φπσο απηφ
έρεη εγθξηζεί απφ ηελ αξκφδηα ΔΤΓ.
Η ΔΤΓ δχλαηαη λα πξνβεί ζε ηξνπνπνηήζεηο επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ
αμηνινγεζεηζψλ πξνηάζεσλ ηηο νπνίεο ελζσκαηψλεη ζην Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο.

ζεηηθά

Τπφδεηγκα ηεο Απφθαζεο Έληαμεο θαη ηνπ πκθψλνπ Απνδνρήο ησλ Όξσλ απφθαζεο
έληαμεο επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη βξίζθνληαη δεκνζηεπκέλα ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.edulll.gr.
5.4

Γημοζιοποίηζη ζηην οικεία ιζηοζελίδα ηηρ ΔΓ ηνπ ηίηινπ ησλ πξάμεσλ πνπ
εληάζζνληαη ζην Δ.Π., ησλ δηθαηνχρσλ απηψλ, θαζψο θαη ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο
ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρνξεγείηαη.

5.5

Ρπόπορ ςλοποίηζηρ ηηρ ππάξηρ: Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο Απφθαζεο Έληαμεο ηεο
Πξάμεο, ν Γηθαηνχρνο θαηαζέηεη ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηα Σερληθά Γειηία ησλ Τπνέξγσλ.
χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην χζηεκα Γηαρείξηζεο, φπσο απηφ ηζρχεη, γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ, ν Γηθαηνχρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη γηα πξνέγθξηζε ζηελ ΔΤΓ
ΔΠΔΓΒΜ:
Φάθειν πξνέγθξηζεο Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο, πξηλ ηε δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ
(πξφρεηξνπ, δηεζλνχο θιπ),
Φάθειν πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ κε ηα απαξαίηεηα γηα ηελ εμέηαζε ηεο λνκηκφηεηαο
ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο έγγξαθα, πξηλ ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο αλάζεζεο έξγνπ,
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ρέδην απφθαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ίδηα κέζα, ζηελ πεξίπησζε
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ίδηα κέζα.
Η πποέγκπιζη ηων άνωθι από ηην ΔΥΓ ΔΠΔΓΒΜ αποηελεί απαπαίηηηη πποϋπόθεζη για ηη
σπημαηοδόηηζη και ςλοποίηζη ηηρ ππάξηρ.
6. ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΓΗΘΑΗΝΣΩΛ
Οη ππνρξεψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ ησλ πξάμεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ζπλεκκέλν «χκθσλν απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο απφθαζεο
έληαμεο». Οη Γηθαηνχρνη ηδίσο ζα πξέπεη:
(i)

Να ηεξνχλ ηελ Κνηλνηηθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο θαη
ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηηο θξαηηθέο
εληζρχζεηο, ηελ ηζφηεηα θαη κε δηάθξηζε.

(ii)

Να ηεξνχλ ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ηεο Πξάμεο φπσο απηά ζα
απνηππσζνχλ ζην «χκθσλν απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο απφθαζεο έληαμεο».

(iii) Να απνζηέιινπλ ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. ρσξίο πξνεγνχκελε
εηδνπνίεζε ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ηα ζηνηρεία νηθνλνκηθήο θαη θπζηθήο
πξνφδνπ ηεο πξάμεο θαη ησλ ππνέξγσλ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ.
(iv) Να απνδέρνληαη ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθαηνχρνπ, ηεο πξάμεο πνπ
εληάζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, θαζψο θαη ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο
ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρνξεγείηαη, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 7 παξ. 2(δ) ηνπ
Καλ. (ΔΚ) 1828/2006.
(v)

Να ιακβάλνπλ φια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλ. (ΔΚ)
1828/2006.

Δηδηθφηεξα

«γηα

πξάμεηο

πνπ

ρξεκαηνδνηνχληαη

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη

ζην

πιαίζην

απφ ην ΔΚΣ, ν

δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηέο α) φηη ε
πξάμε

ζηελ

νπνία

ζπκκεηέρνπλ

πινπνηείηαη

ζην

πιαίζην

επηρεηξεζηαθνχ

πξνγξάκκαηνο, θαη β) φηη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΚΣ. Η ελ ιφγσ ελεκέξσζε
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ παξάζεζε ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ ζε νπνηνδήπνηε έγγξαθν,
έληππν ή ειεθηξνληθφ κέζν ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ
ή παξάγεηαη ζην πιαίζην απηφ.
(vi) Να ηεξνχλ μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηελ πξάμε ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχληαη
φιεο νη δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο δεινχκελεο πξνο ηελ Δηδηθή
Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ζηα Μεληαία Γειηία Γήισζεο Γαπαλψλ.
(vii) Να ηεξνχλ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξάμεο ζε θαθέινπο
αλά έξγν θαη ππνέξγν, ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία ρξφληα κεηά ην θιείζηκν ηνπ Δ.Π.
δειαδή θαη΄ ειάρηζηνλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2020.
(viii) Να ζέηνπλ ζηε δηάζεζε, εθφζνλ δεηεζνχλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ
πξάμεσλ θαη γηα φζν ρξφλν ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο, φια ηα
έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεο πξάμεο, ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο
ηνπ Δ.Π., Αξρή Πηζηνπνίεζεο, Αξρή Διέγρνπ, Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη ζε φια
ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
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(ix) Να απνδέρνληαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ φια ηα αξκφδηα εζληθά θαη θνηλνηηθά
ειεγθηηθά φξγαλα θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε
ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο, εθφζνλ δεηεζεί.
(x)

Να ηεξνχλ εηδηθφηεξνπο φξνπο ή πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ην εηδηθφ ζεζκηθφ
πιαίζην εθαξκνγήο ηεο πξάμεο ή πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο
ηνπ Δ.Π.

7. ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑ – ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ
7.1

Γηα

αλαιπηηθφηεξεο

πιεξνθνξίεο

ζρεηηθά

κε

ηελ

ππνβνιή

ησλ

πξνηάζεσλ,

ηελ

ζπκπιήξσζε ησλ ΣΓΠΠ θαη άιιεο δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηελ θ. Φαξκάθε
νθία, ηει.: 210 3278113, e-mail: sfarmaki@epeaek.gr.
7.2

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ
Μάζεζε», ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π., ην ζεζκηθφ πιαίζην πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ
πνπ εληάζζνληαη ζην ελ ιφγσ Δ.Π., ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ
πξάμεσλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ (φπσο
νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ΣΓΠ/Τ, πίλαθαο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ, δεηθηψλ θπζηθνχ
αληηθεηκέλνπ, εμεηδίθεπζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ, θαη άιια έγγξαθα αλαγθαία
γηα ηελ εμέηαζε ηεο πξφηαζεο) βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.edulll.gr. Ο
αλσηέξσ δηθηπαθφο ηφπνο απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο ηεο ΔΤΓ κε ην ζχλνιν
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην Δ.Π. θαη αλαθνηλψλεηαη ζε απηφλ θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία.
Ν ΔΗΓΗΘΝΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΔΟΩΞΑΪΘΩΛ ΞΝΟΩΛ

ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΕΑΣΑΟΑΘΖΠ
ΠΛΖΚΚΔΛΑ:
1. Τπφδεηγκα Αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο
2. Τπφδεηγκα

Σερληθνχ

Γειηίνπ

Πξνηεηλφκελεο

Πξάμεο

θαη

Τπνέξγνπ

θαη

νδεγίεο

ζπκπιήξσζεο
3. Τπφδεηγκα Απφθαζεο Έληαμεο Πξάμεο
4. Τπφδεηγκα πκθψλνπ Απνδνρήο Όξσλ Απφθαζεο Έληαμεο Πξάμεο
5. Τπφδεηγκα Βεβαίσζεο πεξί κε δηπιήο ρξεκαηνδφηεζεο
6. Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο κε αξ. πξση. 14053/ΔΤ1749/27.03.08 θαη
νη κε αξ. πξση. 43804/ΔΤΘΤ 2041/07.09.2009, 28020/ΔΤΘΤ 1212/30.06.2010 θαη
5058/ΔΤΘΤ 138/05.02.2013 Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ηξνπνπνίεζεο απηήο,
7. Έληππν αλάιπζεο θφζηνπο πξάμεο

ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΠΖ

Κωδ. Ππόζκληζηρ:188
01_72_11_01
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ΑΔΑ: 6ΗΧΚ9-Ε2Ω

1. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα ΤΠΑΙΘ & Πξφεδξν Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο
2. Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ ΔΚΣ

ΔΠΩΡΔΟΗΘΖ ΓΗΑΛΝΚΖ
Γξαθείν Δηδηθνχ Γξακκαηέα
Πξντζηάκελν ΔΤΓ
Αλ. Πξντζηάκελν ΔΤΓ
Μνλάδα A1, Α2, Β1

Κωδ. Ππόζκληζηρ:188
01_72_11_01
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