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Ενεργές Προσκλήσεις
Π/Υ
(Δ/Δ)
ΕΚΤ-04
Δράση 8.v.1: «Περιφερειακός Μηχανισμός
Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας»

Δικαιούχοι

228.000 Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΕΤΠΑ-01
Δράση 6.b.2: «Υποδομές διαχείρισης λυμάτων»

- Περιφέρεια Κρήτης
53.333.834 - ΟΤΑ Α’ βαθμού
- Δ.Ε.Υ.Α.

ΕΤΠΑ-02
Δράση 10.a.1: «Συμπλήρωση / αναβάθμιση υποδομών
προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης»

- Περιφέρεια Κρήτης
20.979.864 - ΟΤΑ Α’ βαθμού
- Υπ.Π.Ε.Θ.

ΕΤΠΑ-03
Δράση 9.a.3: «Συμπλήρωση - αναβάθμιση Υποδομών
Παιδικής Φροντίδας»
ΕΤΠΑ-04
Δράση 6.b.3: Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης
της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία
2006/7/ΕΚ»

ΕΤΠΑ-05
Δράση 9.a.1: Συμπλήρωση - αναβάθμιση Υποδομών
Υγείας»

Ευρωπαϊκή Ένωση

4.000.000

367.000

- Περιφέρεια Κρήτης
- ΟΤΑ Α’ βαθμού

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Κρήτης

- Περιφέρεια Κρήτης
13.500.000 - ΕΚΑΒ
- Υπουργείο Υγείας - 7η ΥΠΕ

Προσκλήσεις με Άμεση Αξιολόγηση
ΕΚΤ-04 - Δράση 8.v.1: «Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας»
Προβλέπεται η δημιουργία Μηχανισμού για την παρακολούθηση τάσεων και την διάγνωση αναγκών της
αγοράς εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης. Στην Δομή που θα δημιουργηθεί θα συμμετέχουν η
Περιφέρεια Κρήτης το Πανεπιστήμιο Κρήτης και Κοινωνικοί Εταίροι.
Ημερ/νία λήξης υποβολής προτάσεων: 29-1-2016
ΕΤΠΑ-04 - Δράση 6.b.3: Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης
σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ»
Προβλέπεται η χρηματοδότηση της παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της
Κρήτης σε καθορισμένες ακτές κολύμβησης και σε συγκεκριμένα, ταυτοποιημένα και κωδικοποιημένα
σημεία δειγματοληψίας. Παράλληλα προβλέπονται δράσεις ενημέρωσης φορέων και κοινού.
Ημερ/νία λήξης υποβολής προτάσεων: 31-3-2016
ΕΤΠΑ-05 - Δράση 9.a.1: Συμπλήρωση - αναβάθμιση Υποδομών Υγείας»
Προβλέπονται:
- Η αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και ΒΙΤ Νοσοκομείων
- Η προμήθεια εξοπλισμού από το ΕΚΑΒ για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
Αφορά στην μεταφορά δύο πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-2013
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 25 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ημερ/νία λήξης υποβολής προτάσεων: 29-2-2016

Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγκριτική Αξιολόγηση – Επιλογή Πράξεων
Α’ Στάδιο : Πληρότητα και επιλεξιμότητα πρότασης.
Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων.
Α’ Στάδιο : Πληρότητα και επιλεξιμότητα πρότασης, όπου εξετάζονται:
- Αν φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται
στην πρόσκληση
- Αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου
- Η τυπική πληρότητα πρότασης (αν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν τα τυποποιημένα
έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση).
- Αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της
περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος.
- Ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία που ο
δυνητικός δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης.
- Ότι η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η
οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την
τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013).
- Αν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή
/ και στα πεδία παρέμβασης της εκάστοτε πρόσκλησης.
- Ότι διασφαλίζεται η μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά
Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.
- Αν υποβάλλονται αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων
αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγκριτική Αξιολόγηση – Επιλογή Πράξεων
Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων.
5 Ομάδες Κριτηρίων
1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:
2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:
3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:
4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:
5η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:
δικαιούχου.

Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης.
Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου.
Σκοπιμότητα πράξης.
Ωριμότητα πράξης.
Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού

1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
• Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης.
• Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το προτεινόμενο για συγχρηματοδότηση
φυσικό της αντικείμενο.
• Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης.
Τα κριτήρια της 1ης Ομάδας είναι Δυαδικά (ναι/όχι) και απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε
όλα.
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Συγκριτική Αξιολόγηση – Επιλογή Πράξεων
2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου
• Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών
και υπηρεσιών και εθνικών κανόνων για την απασχόληση προσωπικού.
• Συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων.
• Αειφόρος ανάπτυξη.
• Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης.
• Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.
Τα κριτήρια της 2ης Ομάδας είναι Δυαδικά (ναι/όχι) και απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε
όλα, εκτός του κριτηρίου 2 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Σκοπιμότητα πράξης
• Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης.
• Αποτελεσματικότητα.
• Αποδοτικότητα.
• Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση.
• Καινοτομία (για ορισμένες κατηγορίες δράσεων).
• Συνέργεια και συμπληρωματικότητα της πράξης με άλλα έργα που είναι είτε ολοκληρωμένα είτε σε
εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠ ή άλλων προγραμμάτων.
Τα κριτήρια της 3ης Ομάδας είναι Δυαδικά (ναι/όχι) ή Βαθμολογούμενα.
Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) στα δυαδικά και υπολογίζεται ο μέσος όρος των λοιπών
βαθμολογούμενων κριτηρίων.
Η βαρύτητα της 3ης Ομάδας κριτηρίων είναι 50%.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγκριτική Αξιολόγηση – Επιλογή Πράξεων
4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Ωριμότητα πράξης
• Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών ωρίμανσης της πράξης.
• Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών.
Τα κριτήρια της 4ης Ομάδας είναι Δυαδικά (ναι/όχι) ή Βαθμολογούμενα.
Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) στα δυαδικά και υπολογίζεται ο μέσος όρος των λοιπών
βαθμολογούμενων κριτηρίων.
Η βαρύτητα της 4ης Ομάδας κριτηρίων είναι 50%.

5η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα
δυνητικού δικαιούχου
• Η Διοικητική ικανότητα του φορέα της πρότασης (δυνητικός δικαιούχος).
• Η Επιχειρησιακή ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου.
• Η Χρηματοοικονομική ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου.
Τα κριτήρια της 5ης Ομάδας είναι Δυαδικά (ναι/όχι) και απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε
όλα, εκτός του κριτηρίου 3 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».
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Υποβολή προτάσεων
Η πρόταση χρηματοδότησης γίνεται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.

Υποβάλλονται συμπληρωμένα τα τυποποιημένα έντυπα και επισυνάπτονται όλα τα συνοδευτικά
έγγραφα (σε μορφή αρχείου τύπου pdf) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Πρόσκληση.
Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ.
μελέτες, χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος τα αποστέλλει ταχυδρομικά.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η συμπλήρωση του ΤΔΠ, διότι η αξιολόγηση πολλών κριτηρίων
βασίζεται στα στοιχεία του ΤΔΠ.
Π.χ.
Από την επαρκή συμπλήρωση και τεκμηρίωση της σκοπιμότητας, της αναγκαιότητας και της
συνάφειας της πράξης με τους στόχους και τα αποτελέσματα του ΕΠ θα εξαρτηθεί η
βαθμολογία των σχετικών κριτηρίων (ΤΔΠ – τμήματα Δ & Ε) .

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΤΠΑ-01 - Δράση 6.b.2: «Υποδομές διαχείρισης λυμάτων»
Ημερ/νία λήξης υποβολής προτάσεων: 29-1-2016
Χρηματοδοτούνται υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων προστατευόμενων και
παράκτιων τουριστικών περιοχών.
Η πρόταση Χρηματοδότησης περιλαμβάνει:
(υποβολή εγγράφων και δικαιολογητικών αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ)
- Αίτηση και ΤΔΠ
- Απόφαση Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
- Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη.
- Χρηματοοικονομική ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων.
- Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων
αρμοδιοτήτων του.
- Στοιχεία για την διαχειριστική ικανότητα σύμφωνα με τον «Οδηγό για την Διαχειριστική Ικανότητα
δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020» (και τυχόν Προγραμματική Σύμβαση)
- Πίνακα αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών (ωρίμανση πράξης) και τις
εγκεκριμένες μελέτες και τεύχη.
- Πίνακα αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και αντίγραφα αυτών.

Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση της πρότασης με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13).
(έκδοση σχετικού εγγράφου από την Δ/νση Υδάτων / Αποκ. Διοίκησης Κρήτης)
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ΕΤΠΑ-01 - Δράση 6.b.2: «Υποδομές διαχείρισης λυμάτων»
Σημαντικά σημεία στην διαδικασία αξιολόγησης – επιλογής πράξεων
Α’ Στάδιο : Πληρότητα και επιλεξιμότητα πρότασης.
Απαραίτητη η υποβολή του εγγράφου από την Δ/νση Υδάτων / Αποκ. Διοίκησης Κρήτης για τη
συμμόρφωση της πρότασης με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού
Διαμερίσματος Κρήτης (GR13).

Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
3η Ομάδα Κριτηρίων - Σκοπιμότητα πράξης
Εξετάζεται η αναγκαιότητα υλοποίησης, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η βιωσιμότητα,
λειτουργικότητα, αξιοποίηση και η συνέργεια και συμπληρωματικότητα της πράξης με άλλα έργα.
Όσον αφορά την αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης:
- Χρηματοδοτούνται υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων προστατευόμενων και παράκτιων
τουριστικών περιοχών που συμβάλλουν στο ειδικό στόχο 10 – «Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων
στον παράκτιο χώρο της Κρήτης και η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα».
- Τα προτεινόμενα έργα αντιμετωπίζουν ανάγκες παράκτιων τουριστικών περιοχών και οικολογικά
ευαίσθητων περιοχών της Κρήτης.
Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της Πράξης εξετάζεται ουσιαστικά η
συμβολή της στην επίτευξη των δεικτών εκροών της Πρόσκλησης.

Απαιτείται αναλυτική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας, της αναγκαιότητας και της συνάφειας
της πράξης με τους στόχους και τα αποτελέσματα του ΕΠ (τμήματα Δ & Ε του ΤΔΠ).

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΤΠΑ-01 - Δράση 6.b.2: «Υποδομές διαχείρισης λυμάτων»
Σημαντικά σημεία στην διαδικασία αξιολόγησης – επιλογής πράξεων
Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
4η Ομάδα Κριτηρίων – Ωριμότητα πράξης
Εξετάζεται το στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών ωρίμανσης της
πράξης και ο βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών.
Η αξιολόγηση βασίζεται στις υποβληθείσες μελέτες και αδειοδοτήσεις-εγκρίσεις της πράξης οι οποίες
περιγράφονται και στους Πίνακες αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών
μελετών (ωρίμανση πράξης) και αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της
πράξης (συνημμένα Πρόσκλησης).

- Όσον αφορά τις μελέτες μέγιστο βαθμό (10) έχουμε όταν υπάρχει ήδη συμβασιοποιημένο υποέργο,
ενώ η ελάχιστη απαίτηση (βαθμ. 5) είναι η ύπαρξη του συνόλου των απαιτούμενων οριστικών μελετών
(έστω και με ελλείψεις).
- Όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις απαιτείται η έκδοση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων για το
σύνολο της πράξης.
Αν παράλληλα δεν υπάρχουν εκκρεμότητες όσον αφορά την απαιτούμενη γη η πρόταση βαθμολογείται
με 10.
Αν υπάρχει υποέργο για την απόκτηση γης, τουλάχιστον να υπάρχουν τα κτηματολογικά διαγράμματα
(σε περίπτωση απαλλοτρίωσης) ή η εκτίμηση ορκωτού λογιστή (σε περίπτωση άμεσης εξαγοράς).
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ΕΤΠΑ-01 - Δράση 6.b.2: «Υποδομές διαχείρισης λυμάτων»
Σημαντικά σημεία στην διαδικασία αξιολόγησης – επιλογής πράξεων
Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
5η Ομάδα Κριτηρίων – Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα
Συμπλήρωση σχετικών Υποδειγμάτων σύμφωνα με τον «Οδηγό για την Διαχειριστική Ικανότητα
δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020» (συνημμένα Πρόσκλησης).
- Διοικητική Ικανότητα
Εξετάζεται η οργανωτική δομή του δικαιούχου και οι διαδικασίες για την υλοποίηση της πράξης
- Επιχειρησιακή Ικανότητα
Εξετάζεται η εμπειρία του δικαιούχου και η ομάδα έργου για την υλοποίηση της πράξης
- Χρηματοοικονομική ικανότητα
Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης, εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.

Αναλυτικά η μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια βρίσκονται συνημμένα
στην Πρόσκληση

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΤΠΑ-01 - Δράση 6.b.2: «Υποδομές διαχείρισης λυμάτων»
Μεταφερόμενα Έργα
1. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
2. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ
3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
4. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
5. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ε.Λ.) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Εκτιμώμενος Επιλέξιμος Συνολικός Π/Υ μεταφερόμενων: 49.000.000 €
Οι ανωτέρω πράξεις θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ως νέα έργα και στο σύνολο
τους (όλα τα υποέργα), οπότε θα πρέπει να συμπληρωθούν και να υποβληθούν εκ
νέου και επικαιροποιημένα, όλα τα απαραίτητα έντυπα που αναφέρονται στην
Πρόσκληση (εκτός από τις μελέτες και τις αδειοδοτήσεις).
Νέες – επικαιροποιημένες Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων και Προγραμματικές
Συμβάσεις

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΤΠΑ-02 - Δράση 10.a.1: «Συμπλήρωση/αναβάθμιση υποδομών
προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
Ημερ/νία λήξης υποβολής προτάσεων: 29-2-2016

Χρηματοδοτούνται:
- Η αναβάθμιση - συμπλήρωση των υποδομών υποχρεωτικής εκπαίδευσης
- Η ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση λαμβάνοντας υπόψη τη
χαρτογράφηση των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας που εκπονήθηκε από
την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον
αντίστοιχο τομέα.
Η πρόταση Χρηματοδότησης περιλαμβάνει:
(υποβολή εγγράφων και δικαιολογητικών αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ)
- Αίτηση και ΤΔΠ
- Απόφαση Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
- Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη.
- Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων
αρμοδιοτήτων του.
- Στοιχεία για την διαχειριστική ικανότητα σύμφωνα με τον «Οδηγό για την Διαχειριστική Ικανότητα
δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020».
- Πίνακα αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών (ωρίμανση πράξης) και τις
εγκεκριμένες μελέτες και τεύχη.
- Πίνακα αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και αντίγραφα αυτών.
Έγκριση του Περιφερειακού Δ/ντη Εκπαίδευσης για την υλοποίηση της πράξης, για την
σκοπιμότητα του έργου και την συμβατότητά του με την εθνική πολιτική.

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΤΠΑ-02 - Δράση 10.a.1: «Συμπλήρωση/αναβάθμιση υποδομών
προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Σημαντικά σημεία στην διαδικασία αξιολόγησης – επιλογής πράξεων
Α’ Στάδιο : Πληρότητα και επιλεξιμότητα πρότασης.
Απαραίτητη η Έγκριση του Περιφερειακού Δ/ντη Εκπαίδευσης για την υλοποίηση της πράξης, για την
σκοπιμότητα του έργου και την συμβατότητά του με την εθνική πολιτική.

Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
1η Ομάδα Κριτηρίων - Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
Εξετάζεται η εφαρμογή εγκεκριμένου κτιριολογικού πρόγραμματος όπως αυτό είναι εγκεκριμένο
από την αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Παιδείας.
2η Ομάδα Κριτηρίων - Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου
Εξετάζεται η τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας
των ατόμων με αναπηρία.
(Λαμβάνεται υπόψη και η μελέτη προσβασιμότητας για τα ΑΜεΑ).

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΤΠΑ-02 - Δράση 10.a.1: «Συμπλήρωση/αναβάθμιση υποδομών
προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Σημαντικά σημεία στην διαδικασία αξιολόγησης – επιλογής πράξεων
Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
3η Ομάδα Κριτηρίων - Σκοπιμότητα πράξης
Εξετάζεται η αναγκαιότητα υλοποίησης, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η βιωσιμότητα,
λειτουργικότητα, αξιοποίηση και η συνέργεια και συμπληρωματικότητα της πράξης με άλλα έργα.
Όσον αφορά την αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης:
- Κτίριο με προβλήματα στατικής επάρκειας – Βαθμ. 10
- Κατασκευή νέων Νηπιαγωγείων ή προσθήκη αιθουσών σε υφιστάμενα – Βαθμ. 9
- Κατασκευή νέων Δημοτικών Σχολείων ή προσθήκες/βελτιώσεις σε υφιστάμενα – Βαθμ. 8 / 7
- Κατασκευή νέων Γυμνασίων ή προσθήκες/βελτιώσεις σε υφιστάμενα – Βαθμ. 6
- Κατασκευή νέων Λυκείων – Σχολείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή προσθήκες/βελτιώσεις σε
υφιστάμενα – Βαθμ. 5
Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της Πράξης εξετάζεται η συμβολή της
στην επίτευξη των στόχων των δεικτών εκροών της Πρόσκλησης.
Απαιτείται αναλυτική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας, της αναγκαιότητας και της συνάφειας
της πράξης με τους στόχους και τα αποτελέσματα του ΕΠ (τμήματα Δ & Ε του ΤΔΠ).

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΤΠΑ-02 - Δράση 10.a.1: «Συμπλήρωση/αναβάθμιση υποδομών
προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
Σημαντικά σημεία στην διαδικασία αξιολόγησης – επιλογής πράξεων
Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
4η Ομάδα Κριτηρίων – Ωριμότητα πράξης
Εξετάζεται το στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών ωρίμανσης της
πράξης και ο βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών.
Η αξιολόγηση βασίζεται στις υποβληθείσες μελέτες και αδειοδοτήσεις-εγκρίσεις της πράξης οι οποίες
περιγράφονται και στους Πίνακες αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών
μελετών (ωρίμανση πράξης) και αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της
πράξης (συνημμένα Πρόσκλησης).
- Όσον αφορά τις μελέτες μέγιστο βαθμό (10) έχουμε όταν υπάρχει ήδη συμβασιοποιημένο υποέργο,
ενώ η ελάχιστη απαίτηση (βαθμ. 5) είναι η ύπαρξη του συνόλου των απαιτούμενων οριστικών μελετών
(έστω και με ελλείψεις).
- Όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις όταν υπάρχουν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις για το σύνολο
της πράξης και δεν υπάρχουν εκκρεμότητες όσον αφορά την απαιτούμενη γη η πρόταση
βαθμολογείται με 10.
Η μόνη εκκρεμότητα που γίνεται δεκτή είναι η έκδοση της οικοδομικής άδειας.
Αν υπάρχει υποέργο για την απόκτηση γης, τουλάχιστον να υπάρχουν τα κτηματολογικά διαγράμματα
(σε περίπτωση απαλλοτρίωσης) ή η εκτίμηση ορκωτού λογιστή (σε περίπτωση άμεσης εξαγοράς).
5η Ομάδα Κριτηρίων – Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα
Συμπλήρωση σχετικών Υποδειγμάτων σύμφωνα με τον «Οδηγό για την Διαχειριστική Ικανότητα
δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020» (συνημμένα Πρόσκλησης).

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΤΠΑ-03 - Δράση 9.a.3: «Συμπλήρωση - αναβάθμιση Υποδομών Παιδικής
Φροντίδας»
Ημερ/νία λήξης υποβολής προτάσεων: 29-2-2016

Χρηματοδοτείται η κατασκευή και αναβάθμιση δομών φροντίδας παιδιών (Βρεφονηπιακοί –
Παιδικοί Σταθμοί).

Η πρόταση Χρηματοδότησης περιλαμβάνει:
(υποβολή εγγράφων και δικαιολογητικών αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ)
- Αίτηση και ΤΔΠ
- Απόφαση Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
- Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη.
- Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων
αρμοδιοτήτων του.
- Στοιχεία για την διαχειριστική ικανότητα σύμφωνα με τον «Οδηγό για την Διαχειριστική Ικανότητα
δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020».
- Πίνακα αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών (ωρίμανση πράξης) και τις
εγκεκριμένες μελέτες και τεύχη.
- Πίνακα αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και αντίγραφα αυτών.

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΤΠΑ-03 - Δράση 9.a.3: «Συμπλήρωση - αναβάθμιση Υποδομών Παιδικής
Φροντίδας»

Σημαντικά σημεία στην διαδικασία αξιολόγησης – επιλογής πράξεων
Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
2η Ομάδα Κριτηρίων - Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου
Εξετάζεται η τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας
των ατόμων με αναπηρία.
(Λαμβάνεται υπόψη και η μελέτη προσβασιμότητας για τα ΑΜεΑ).
3η Ομάδα Κριτηρίων - Σκοπιμότητα πράξης
Εξετάζεται η αναγκαιότητα υλοποίησης, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η βιωσιμότητα,
λειτουργικότητα, αξιοποίηση και η συνέργεια και συμπληρωματικότητα της πράξης με άλλα έργα.
Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της Πράξης εξετάζεται η συμβολή της
στην επίτευξη των στόχων των δεικτών εκροών της Πρόσκλησης.

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΤΠΑ-03 - Δράση 9.a.3: «Συμπλήρωση - αναβάθμιση Υποδομών Παιδικής
Φροντίδας»
Σημαντικά σημεία στην διαδικασία αξιολόγησης – επιλογής πράξεων
Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
4η Ομάδα Κριτηρίων – Ωριμότητα πράξης
Εξετάζεται το στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών ωρίμανσης της
πράξης και ο βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών.
Η αξιολόγηση βασίζεται στις υποβληθείσες μελέτες και αδειοδοτήσεις-εγκρίσεις της πράξης οι οποίες
περιγράφονται και στους Πίνακες αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών
μελετών (ωρίμανση πράξης) και αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της
πράξης (συνημμένα Πρόσκλησης).
- Όσον αφορά τις μελέτες μέγιστο βαθμό (10) έχουμε όταν υπάρχει ήδη συμβασιοποιημένο υποέργο,
ενώ η ελάχιστη απαίτηση (βαθμ. 5) είναι η ύπαρξη του συνόλου των απαιτούμενων οριστικών μελετών
(έστω και με ελλείψεις).
- Όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις όταν υπάρχουν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις για το σύνολο
της πράξης και δεν υπάρχουν εκκρεμότητες όσον αφορά την απαιτούμενη γη η πρόταση
βαθμολογείται με 10.
Η μόνη εκκρεμότητα που γίνεται δεκτή είναι η έκδοση της οικοδομικής άδειας.
Αν υπάρχει υποέργο για την απόκτηση γης, τουλάχιστον να υπάρχουν τα κτηματολογικά διαγράμματα
(σε περίπτωση απαλλοτρίωσης) ή η εκτίμηση ορκωτού λογιστή (σε περίπτωση άμεσης εξαγοράς).
5η Ομάδα Κριτηρίων – Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα
Συμπλήρωση σχετικών Υποδειγμάτων σύμφωνα με τον «Οδηγό για την Διαχειριστική Ικανότητα
δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020» (συνημμένα Πρόσκλησης).

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Δ. Μποφώρ 7 – 71202 Ηράκλειο
Τηλ. 2813 404500 – FAX 2810 335040
E-mail : kriti@mou.gr
www.pepkritis.gr

