38η Γραπτή Διαδικασία Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020

ΟΧΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

6ο Θέμα : Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης και Κριτηρίων Επιλογής της Δράσης 9.4.ΑΣΔΑ.2 με τίτλο
«Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, με την ανάπτυξη
προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τη βελτίωση των ικανοτήτων
των επιστημονικών στελεχών των Κοινωνικών Δομών της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό
Δίκτυο "ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ")».
(α) Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης Δράσης 9.4.ΑΣΔΑ.2
Αντικείμενο του παρόντος 6ου Θέματος της Γραπτής Διαδικασίας 38 αποτελεί η επικαιροποίηση της
εγκριθείσας Εξειδίκευσης της Δράσης 9.4.ΑΣΔΑ.2 με τίτλο «Βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τη βελτίωση των ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών των
Κοινωνικών Δομών της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ")» που
υποβλήθηκε με το 6ο θέμα της 33ης Γραπτής Διαδικασίας και εγκρίθηκε από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. “ATTIKH” 2014 – 2020 (ΑΔΑ :9Φ7Α7Λ7-ΦΧ7).

Πιο συγκεκριμένα:
Μετά από συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ, κρίθηκε ότι η χρήση του αρχικώς προτεινόμενου «Νέου δείκτη Αριθμός Επιστημονικών Στελεχών Κοινωνικών Δομών που Συμμετέχουν σε Δράσεις Βελτίωσης των
Ικανοτήτων τους (capacity building)», δεν ενδείκνυνται για την εν λόγω δράση και ως εκ τούτου προτείνεται
η αντικατάσταση του με τον δείκτη εκροής 12305 «Αριθμός Εκδηλώσεων (ενεργειών ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης)».
Έτσι οι Δείκτες εκροής :

Κωδικό
ς δείκτη

CO22

SO007

Νέος
Δείκτης

Δείκτης

Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό,
περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο
Ψηφιακές υπηρεσίες που
δημιουργούνται/αναβαθμίζο
νται
Αριθμός Επιστημονικών
Στελεχών Κοινωνικών
Δομών που Συμμετέχουν σε
Δράσεις Βελτίωσης των
Ικανοτήτων τους (capacity
building)

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Μονάδα
μέτρηση
ς

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Σύνολο

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

4,00

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1,00

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αριθμός

Μετά την παραπάνω παρέμβαση γίνονται :

Περισσότερο
Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες
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Κωδικό
ς δείκτη

CO22

SO007

12305

Μονάδα
μέτρηση
ς

Δείκτης

Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό,
περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο
Ψηφιακές υπηρεσίες που
δημιουργούνται/αναβαθμίζο
νται
Αριθμός Εκδηλώσεων
(ενεργειών ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης)

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

ΟΧΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

4,00

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1,00

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

15,00

(β) Επικαιροποίηση Κριτηρίων Επιλογής Δράσης 9.4.ΑΣΔΑ.2
Σε συνέχεια της παραγράφου (α), η αντικατάσταση του πρόσθετου δείκτη εκκροής ‘’Νέου Δείκτη’’ από τον
δείκτη 12305 έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση του Κριτηρίου Επιλογής Γ2 “Αποτελεσματικότητα
Πράξης”, επειδή συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκροής της Πρόσκλησης και την τιμή του. Κατά συνέπεια,
προτείνεται η αντικατάσταση - επικαιροποίηση του Κριτηρίου Επιλογής Γ2 της Δράσης 9.4.ΑΣΔΑ.2 στο
Τεύχος Μεθοδολογίας Αξιολόγησης & Κριτήρια Επιλογής Πράξεων του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, από την
αρχική του μορφή :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Γ2

Περιγραφή
Κριτηρίου

Αποτελεσματικότητα
Πράξης.

ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Εξειδίκευση κριτηρίου
Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης
πράξης στην επίτευξη των στόχων που
έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως
προσδιορίζονται στην αντίστοιχη
Πρόσκληση σε συνδυασμό με το
εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο
των τιμών του δείκτη εκροής για την πράξη
και την Πρόσκληση: Πν= (δείκτης εκροής ν
πράξης) / (δείκτης εκροής Πρόσκλησης).
Εφόσον η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει
σε περισσότερους δείκτες εκροών τα
πηλίκα Πνi συντίθεται με κατάλληλους
συντελεστές στάθμισης:
Πν=αχΠν1+βχΠν2+…. όπου α,β.... οι
συντελεστές στάθμισης.
CO22: με συντελεστή 40%
SO007: με συντελεστή 20% και
Νέος Δείκτης: με συντελεστή 40%

Κατάσταση

ΒαθμολογίαΤιμή

Η πράξη κρίνεται
ικανοποιητικά
αποτελεσματική (ο
δείκτης εκροών της
πράξης συμβάλλει
στον δείκτη εκροών
της πρόσκλησης)

Πν ≥
0,5

ΝΑΙ

Η πράξη δεν κρίνεται
ικανοποιητικά
αποτελεσματική (ο
δείκτης εκροών της
πράξης δεν
συμβάλλει στον
δείκτη εκροών της
πρόσκλησης).

Πν <
0,5

ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/
Παρατηρήσεις

στην τελική- προτεινόμενη με την παρούσα …… Γραπτή Διαδικασία μορφή :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή
Κριτηρίου

ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Κατάσταση

ΒαθμολογίαΤιμή

Αιτιολόγηση/
Παρατηρήσεις
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Γ2

Αποτελεσματικότητα
Πράξης.

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης
πράξης στην επίτευξη των στόχων που
έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως
προσδιορίζονται στην αντίστοιχη
Πρόσκληση σε συνδυασμό με το
εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο
των τιμών του δείκτη εκροής για την πράξη
και την Πρόσκληση: Πν= (δείκτης εκροής ν
πράξης) / (δείκτης εκροής Πρόσκλησης).
Εφόσον η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει
σε περισσότερους δείκτες εκροών τα
πηλίκα Πνi συντίθεται με κατάλληλους
συντελεστές στάθμισης:
Πν=αχΠν1+βχΠν2+…. όπου α,β.... οι
συντελεστές στάθμισης.
CO22: με συντελεστή 40%
SO007: με συντελεστή 20% και
12305: με συντελεστή 40%

ΟΧΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η πράξη κρίνεται
ικανοποιητικά
αποτελεσματική (ο
δείκτης εκροών της
πράξης συμβάλλει
στον δείκτη εκροών
της πρόσκλησης)

Πν ≥
0,5

ΝΑΙ

Η πράξη δεν κρίνεται
ικανοποιητικά
αποτελεσματική (ο
δείκτης εκροών της
πράξης δεν
συμβάλλει στον
δείκτη εκροών της
πρόσκλησης).

Πν <
0,5

ΟΧΙ

Κατά τα άλλα ισχύουν τα αναφερόμενα της Γραπτής Διαδικασίας 33, ως προς το θέμα 6 με τίτλο
" Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης με κωδικό 9.4.ΑΣΔΑ.2", τα οποία
εγκρίθηκαν με την απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014–2020
με Α.Π. 3549/28.11.2019[Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής] – (ΑΔΑ: 9Φ7Α7Λ7-ΦΧ7).

Παρατήρηση:

Για λόγους πληρότητας, παρατίθεται το ‘‘ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ’’ από τα Κριτηρία Επιλογής της
Δράσης 9.4.ΑΣΔΑ.2 με τίτλο «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης,
με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τη βελτίωση
των ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών των Κοινωνικών Δομών της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό
Κοινωνικό Δίκτυο "ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ")», όπως αυτά επικαιροποιούνται με τα ανωτέρω αναφερόμενα – βλέπε
συνημμένο [1].

Συνημμένα:
[1 Επικαιροποιημένο ‘ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ’ της Δράσης 9.4.ΑΣΔΑ.2

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Α.Π.9: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης & καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

Ε.Π.9iv: Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής προτεραιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης
και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

9.iv.2: Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης, όσον αφορά:
α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της,
Πληρότητα και σαφήνεια του φυσι- β) στη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή επιμέρους
Α1 κού αντικειμένου της προτεινόμενης υποέργων αυτής, απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
πράξης.
γ) στην αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης,
δ) στα μέτρα δημοσιότητας / επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης.
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την προτεινόμενη πράξη)

Α2 Ρεαλιστικότητα Προϋπολογισμού.

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο. Τα
στοιχεία που αξιολογούνται είναι:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη
για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου/παραδοτέων)
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης και η κοστολόγηση ανά πακέτο εργασιών είναι
εύλογη. Πιο συγκεκριμένα:
1) Εφόσον προβλέπεται από την Πρόσκληση η χρηματοδότηση της πράξης να γίνει βάσει παραστατικών:
Για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία το πραγματικό κόστος από
παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά
το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης.
2) Εφόσον προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση η χρηματοδότηση της προτεινόμενης πράξης να ακολουθήσει
μία από τις απλοποιημένες μεθόδους κόστους εξετάζεται η ορθή εφαρμογή της σχετικής μεθοδολογίας, όπως
καθορίζεται στην Πρόσκληση.
γ) η ορθή κατανομή
του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/είδη δαπανώνται το εύλογο του Π/Υ στις εργασίες /είδη δαπανών σε σχέση με
το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας και
τους τυχόν ειδικότερους όρους της πρόσκλησης, ώστε να αποφεύγονται μη αναγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη.

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης
δ) τo επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Α3

Ρεαλιστικότητα
Χρονοδιαγράμματος.

Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, με βάση
την πρότερη εμπειρία του ΕΦΔ ΑΣΔΑ.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι το
χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες που ορίζονται
στον Ν. 4314/2014 (άρθρο 28).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της ομάδας Α' (Πληρότητα και Σαφήνεια περιεχομένου Πρότασης).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Τιμή

Κατάσταση

Εκπλήρωση.

ΝΑΙ

Μη εκπλήρωση.

ΟΧΙ

Εκπλήρωση.

ΝΑΙ

Μη εκπλήρωση.

ΟΧΙ

Εκπλήρωση.

ΝΑΙ

Μη εκπλήρωση.

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ Α

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Α.Π.9: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης & καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

Ε.Π.9iv: Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής προτεραιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και
των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

9.iv.2: Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

0

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών
κανόνων ως προς τις δημόσιες
συμβάσεις έργων, μελετών,
Β1
προμηθειών και υπηρεσιών και
εθνικών κανόνων για την απασχόληση προσωπικού.

B. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων συνάδει με
το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται:
1. Η τήρηση πλαισίου προσλήψεων ορισμένου χρόνου και συμβάσεων έργου.
2. Η τήρηση του πλαισίου αναθέσεων/υπεργολαβιών.

Τηρείται το εθνικό και ενωσιακό
δίκαιο.

ΝΑΙ

ΔΕΝ τηρείται το εθνικό και το
ενωσιακό δίκαιο.

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται το κριτήριο.

Συμβατότητα της πράξης με
Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το
Β2 τους κανόνες του ανταγωνισμού
κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.
και των κρατικών ενισχύσεων.

Β3 Αειφόρος ανάπτυξη.

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και
ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της εγκεκριμένης ΚΥΑ
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020.

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ
Β4 ανδρών και γυναικών και της μη
διάκρισης.

Μη
εφαρμογή
κριτηρίου

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών
ενισχύσεων και είναι συμβατή με το
αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων.

ΝΑΙ

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών
ενισχύσεων και ΔΕΝ είναι συμβατή με
το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών
ενισχύσεων.

ΟΧΙ

Η πράξη δεν ενέχει στοιχεία κρατικών
ενισχύσεων.

Μη
εφαρμογή
κριτηρίου

Η πράξη σέβεται την αρχή της
αειφόρου ανάπτυξης.

ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ σέβεται την αρχή της
αειφόρου ανάπτυξης.

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται το κριτήριο.

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και
αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού.

Τιμή

Κατάσταση

Η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την
ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει κάθε
διάκριση λόγω φύλου, φυλής,
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας,
γενετήσιου προσανατολισμού.

Διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση (ΝΑΙ) καλύπτει τις περιπτώσεις, όπου το εν λόγω κριτήριο
δεν δύναται να εφαρμοστεί.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Μη
εφαρμογή
κριτηρίου

ΝΑΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

Εξετάζεται
εάνΘΕΣΜΙΚΟΥ
η προτεινόμενη
πράξη προασπίζει
την ισότηταΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ
μεταξύ ανδρών
και γυναικών και
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
B. ΤΗΡΗΣΗ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων,
της ισότητας
μεταξύ
Περιγραφή
Κριτηρίου
α/α Προαγωγή
Εξειδίκευση
κριτηρίου
αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού.
Β4 ανδρών και γυναικών και της μη
διάκρισης.
Διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση (ΝΑΙ) καλύπτει τις περιπτώσεις, όπου το εν λόγω κριτήριο
δεν δύναται να εφαρμοστεί.

Τιμή

Κατάσταση
Η προτ/νη πράξη ΔΕΝ προασπίζει την
ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει κάθε
διάκριση λόγω φύλου, φυλής,
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας,
γενετήσιου προσανατολισμού.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

B. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα
με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη συμβασιοποιηθεί
και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση της πράξης και την
κείμενη νομοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του
δυνητικού δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση
προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα.
Εξασφάλιση της προσβασιμότη- Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα ΙΙ.
Β5
τας των ατόμων με αναπηρία.
Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει την
ακόλουθη περίπτωση:
(α)Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο,
ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.
(β)Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ,
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της Πράξης, βάσει της οποίας δεν κωλύεται ή δεν απαιτείται η
προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.

Τιμή

Κατάσταση

Η πράξη διαφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.

ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ διαφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Η Πράξη πρέπει να ΜΗΝ λαμβάνει αρνητική τιμή (ΟΧΙ) σε κανένα από τα κριτήρια της ομάδας Β'
(Τήρηση Θεσμικού Πλαισίου και Ενσωμάτωση Οριζόντιων Πολιτικών).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ B

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Α.Π.9: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης & καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

Ε.Π.9iv: Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής προτεραιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και
των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

9.iv.2: Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

0

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή Κριτηρίου

Αναγκαιότητα
Γ1
πράξης.

υλοποίησης

Εξειδίκευση κριτηρίου

Κατάσταση

ΒαθμολογίαΤιμή

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα
Τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της
υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη
υλοποίησης της πράξης.
πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που
της έχει εντοπιστεί και του ειδικού στόχου που έχει προσδιοριστεί.
Για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη
γνώμη συναρμοδίων φορέων και άλλων και άλλων υπερκείμενων αρχών
(όπου απαιτείται)

ΝΑΙ

ΔΕΝ τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα
υλοποίησης της πράξης.

Γ2

Αποτελεσματικότητα πράξης

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των
στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην
αντίστοιχη Πρόσκληση σε συνδυασμό με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών του δείκτη εκροής
για την πράξη και την Πρόσκληση: Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) /
(δείκτης εκροής Πρόσκλησης).
Εφόσον η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε περισσότερους δείκτες
εκροών τα πηλίκα Πνi συντίθεται με κατάλληλους συντελεστές
στάθμισης:
Πν=αχΠν1+βχΠν2+…. όπου α,β.... οι συντελεστές στάθμισης.
CO22: με συντελεστή 40%
SO007: με συντελεστή 20% και
12305: με συντελεστή 40%

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΟΧΙ

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά
αποτελεσματική (ο δείκτης εκροών της
πράξης συμβάλλει στον δείκτη εκροών
της πρόσκλησης)

Πν ≥ 0,5

ΝΑΙ

Η πράξη δεν κρίνεται ικανοποιητικά
αποτελεσματική (ο δείκτης εκροών της
πράξης δεν συμβάλλει στον δείκτη
εκροών της πρόσκλησης).

Πν < 0,5

ΟΧΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Γ3

Γ4

Περιγραφή Κριτηρίου

Αποδοτικότητα Πράξης

Βιωσιμότητα,
αξιοποίηση.

λειτουργικότητα,

Γ5 Καινοτομία.

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Κατάσταση

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά
Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης
πράξης με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται αποδοτική
το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή
της. Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών
πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς
(προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης).
Εφόσον η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους
δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές
στάθμισης.
Η πράξη δεν κρίνεται ικανοποιητικά
αποδοτική

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα παραδοτέα της πράξης θα
αξιοποιηθούν και πιο συγκεκριμένα αν προκύπτει βιωσιμότητα,
λειτουργικότητα και αξιοποίηση των παραδοτέων της πράξης.

Εξετάζεται η εισαγόμενη καινοτομία της προτεινόμενης πράξης.

Γ6

Συνέργεια & συμπληρωματικότητα.

Πν≥ 0,5

ΝΑΙ

Π < 0,5

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΔΕΝ τεκμηριώνεται η αξιοποίηση των
παραδοτέων της πράξης.

ΟΧΙ

Αρκετά Ικανοποιητικός Βαθμός της
Καινοτομίας της Πράξης.

ΝΑΙ

ΜΗ Ικανοποιητικός Βαθμός της
Καινοτομίας της Πράξης.

ΟΧΙ

Μη εφαρμογή
Κριτηρίου

Η πράξη έχει συνέργεια ή/και
συμπληρωματικότητα με άλλα έργα.

ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ τεκμηριώνει συνέργεια
ή/και συμπληρωματικότητα με άλλα
έργα.

ΟΧΙ

Μη εφαρμογή
Κριτηρίου

Δεν εφαρμόζεται.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Η Πράξη πρέπει να ΜΗΝ λαμβάνει αρνητική τιμή (ΟΧΙ) σε κανένα από τα κριτήρια της ομάδας Γ' (Σκοπιμότητα της
Πράξης).

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

Τεκμηριώνεται η αξιοποίηση των
παραδοτέων της πράξης.

Δεν εφαρμόζεται.

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας της
προτεινόμενης πράξης με άλλες πράξεις που είναι ολοκληρωμένες ή σε
εξέλιξη, στο πλαίσιο του Ε.Π. ή άλλων προγραμμάτων καθώς και στο
πλαίσιο της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο
δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της.

ΒαθμολογίαΤιμή

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ Γ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Α.Π.9: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης & καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

Ε.Π.9iv: Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής προτεραιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης
και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

9.iv.2: Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

0

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης
από την άποψη της εξέλιξης των
Στάδιο εξέλιξης των απαιτούαπαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών
Δ1 μενων ενεργειών ωρίμανσης της
(μελέτες, έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις,
πράξης.
τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της
υλοποίησής της.

Βαθμός προόδου διοικητικών ή
Δ2
άλλων ενεργειών.

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων
διοικητικών ή άλλων ενεργειών, οι οποίες είναι
απαραίτητες για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης (π.χ. Αποφάσεις
αρμόδιων Οργάνων για την ανάληψη της
πράξης και ένταξή της στο πρόγραμμα
δράσεων του φορέα, διαβούλευση σε τοπικό –
περιφερειακό επίπεδο)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Η Πράξη πρέπει να έχει τουλάχιστον τις ελάχιστες αποδεκτές τιμές και στα 2 κριτήρια της
ομάδας Δ' (Ωριμότητα της Πράξης).

Βαθμολογία - Τιμή

Κατάσταση

Ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης.

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η ωριμότητα της πράξης.

Ικανοποιητικός βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών
της πράξης.

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών της πράξης.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

7-10

ΝΑΙ

0-6

ΟΧΙ

7-10

ΝΑΙ

0-6

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Α.Π.9: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης & καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

Ε.Π.9iv: Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής προτεραιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης
και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

9.iv.2: Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

0

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή κριτηρίου

Διοικητική ικανότητα του φοΕ1 ρέα της πρότασης.
(δυνητικός δικαιούχος)

Ε2

Ε3

Επιχειρησιακή ικανότητα του
δυνητικού δικαιούχου.

Χρηματοοικονομική ικανότητα
του δυνητικού δικαιούχου.

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Τιμή

Κατάσταση

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την
οργανωτική δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες για την
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Πιο συγκεκριμένα
εξετάζονται τα εξής:
1. Αν ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή για την
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (σύμφωνα με το
Οργανόγραμμα, όταν υπάρχει, ή την περιγραφή του
Δικαιούχου)
2. Η επάρκεια διαδικασιών για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης
Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Προηγούμενες υλοποιηθείσες πράξεις και συνάφεια
τους με την προτεινόμενη πράξη
2. Επάρκεια στελέχωσης, ποσοτικά και ποιοτικά (επίπεδο
εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών και επαγγελματική
εμπειρία συναφής με τον ρόλο τους στην πράξη)
3. Επάρκεια Ομάδας Έργου και κατανομής αρμοδιοτήτων
και εργασιών των μελών αυτής
4. Επάρκεια του Υπεύθυνου Έργου (γνώσεις, επίπεδο
εκπαίδευσης / κατάρτισης, εμπειρία σχετική με την πράξη)

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συμβάλλει με
ίδιους πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
Το κριτήριο αυτό εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η
καταβολή ίδιων πόρων.

Ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης.

ΝΑΙ

Ο δυνητικός δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει την οργανωτική δομή και
τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

OXI

Ο δικαιούχος διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για την
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για την
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

OXI

Ο δικαιούχος δύναται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης εφόσον απαιτείται η
καταβολή ιδίων πόρων.

ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης εφόσον απαιτείται η
καταβολή ιδίων πόρων.

OXI

Δεν απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Η Πράξη πρέπει να ΜΗΝ λαμβάνει αρνητική τιμή (ΟΧΙ) σε κανένα από τα κριτήρια της ομάδας Ε'
(Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου).

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Μη
εφαρμογή
Κριτηρίου
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Α.Π.9: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης & καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

Ε.Π.9iv: Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής προτεραιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

9.iv.2: Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

0

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Ομάδα κριτηρίων

α/α

Α

Β

Γ

Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Βαθμός

Στάθμιση

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.

ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ.

Δ

Ε

Τιμή

Κατάσταση

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ) και στις 5 ομάδες Κριτηρίων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
(συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας)

Ημερομηνία Αξιολόγησης:
Ονομοματεπώνυμο

Υπογραφή

Στέλεχος Τμήματος Α' ΕΦΔ ΑΣΔΑ
Προϊστάμενος Τμήματος Α' ΕΦΔ ΑΣΔΑ
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΕΦΔ ΑΣΔΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Ημερομηνία Υπογραφής

Παρατηρήσεις

