
   

 

1.   ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

Σφμφωνα με το άρκρο 113(α) του Κανονιςμοφ (EΕ) 508/2014 θ επιλογι των ζργων που κα ενταχκοφν ςτο 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Θάλαςςα» γίνεται βάςει Κριτθρίων Επιλογισ, τα οποία εγκρίνονται από τθν 

Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ.  

 

Τα Κριτιρια Επιλογισ ομαδοποιοφνται ςε τζςςερισ κατθγορίεσ:  

(α) Κριτιρια ποιότθτασ τθσ πρόταςθσ 

(β) Κριτιρια ωριμότθτασ του ζργου  

(γ) Κριτιρια διαχείριςθσ του ζργου  

(δ) Κριτιρια ςκοπιμότθτασ του ζργου.  

 

Στα πλαίςια τθσ κάκε Πρόςκλθςθσ Υποβολισ Προτάςεων, τα Κριτιρια κα αναλφονται και κα 

εξειδικεφονται περαιτζρω ςφμφωνα με το περιεχόμενο και τθ φφςθ του κάκε Μζτρου, με βάςθ τισ 

Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ και ακολοφκωσ κα αποςτζλλονται για ζγκριςθ ςτα μζλθ 

τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ. Η αξιολόγθςθ των Προτάςεων κα γίνεται ςε Φφλλο Αξιολόγθςθσ Ζργου, 

το οποίο κα γνωςτοποιείται  ςτουσ Δικαιοφχουσ με τθν Πρόςκλθςθ Υποβολισ Προτάςεων. 

 

Τα κριτιρια επιλογισ κα βακμολογοφνται ανάλογα με το Μζτρο ςτο οποίο αναφζρονται και ςφμφωνα με 

τθ μζκοδο αξιολόγθςθσ/επιλογισ (άμεςθ ι ςυγκριτικι) που κα ακολουκθκεί.  Στθν περίπτωςθ τθσ άμεςθσ 

αξιολόγθςθσ τα προτεινόμενα ζργα κα αξιολογοφνται με δυαδικι βακμολογία (ΝΑΙ /ΟΧΙ) και κα πρζπει να 

λαμβάνουν κετικι τιμι (ΝΑΙ) ςε όλα τα κριτιρια για να ενταχκοφν για χρθματοδότθςθ.  Στα πλαίςια τθσ 

ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ, τα προτεινόμενα ζργα κα αξιολογοφνται είτε με δυαδικι είτε με πολλαπλι 

βακμολόγθςθ και κα απαιτείται να ζχουν μια ςυγκεκριμζνθ ςτάκμθ επάρκειασ ςτισ επιμζρουσ κατθγορίεσ, 

δθλαδι Ποιότθτα, Ωριμότθτα, Διαχείριςθ και Σκοπιμότθτα.  

 

Η βαρφτθτα (μζγιςτθ βακμολογία) για κάκε κατθγορία των Κριτθρίων Επιλογισ κακορίηεται ωσ 

ακολοφκωσ: 

• Ποιότθτα        15%  

• Ωριμότθτα                               30% 

• Διαχείριςθ                               25% 

• Σκοπιμότθτα                           30% 

 

Η βαρφτθτα των επιμζρουσ κριτθρίων που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν κάκε κατθγορία κριτθρίων επιλογισ 

κα κακορίηεται ανάλογα με το Μζτρο. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ανάλογα με τθ φφςθ και το αντικείμενο 

του Μζτρου κάποια Κριτιρια Επιλογισ δφναται να μθν ςυμπεριλθφκοφν. 

 

Πιο κάτω παρουςιάηεται ενδεικτικι ανάλυςθ των Κριτθρίων Επιλογισ.   
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2.  ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
 

(α) Κριτήρια Ποιότητασ τησ Πρόταςησ 

 Το περιεχόμενο τθσ πρόταςθσ είναι υψθλϊν ποιοτικϊν προδιαγραφϊν  και παρζχει πλιρθ και ςαφι 

εικόνα του προτεινόμενου ζργου, των προβλεπόμενων παραδοτζων και του τρόπου υλοποίθςισ του 

(π.χ. πλιρθσ και τεκμθριωμζνθ ανάλυςθ του αντικειμζνου, του προχπολογιςμοφ και των 

χρονοδιαγραμμάτων, των διακριτϊν φάςεων, των ςυμβάςεων και όπου είναι αναγκαίο των δελτίων 

ποςοτιτων του ζργου).  

 Η ποιότθτα  και ο βακμόσ καταλλθλότθτασ του ςχεδιαςμοφ του προτεινόμενου ζργου (το φψοσ των 

χρθματοδοτικϊν πόρων, το μζγεκοσ, θ τοποκεςία κλπ) ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ που πρόκειται να 

καλφψει.  

 Η αυτοτελισ ςυμβολι του προτεινομζνου ζργου ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του ςυγκεκριμζνου 

Μζτρου/Δράςθσ τθσ Προτεραιότθτασ τθσ Ζνωςθσ.  

 Το προτεινόμενο ζργο είναι αυτοτελϊσ λειτουργικό. 

 

(β) Κριτήρια Ωριμότητασ του Έργου 

 Η φπαρξθ  του αναγκαίου κεςμικοφ και νομοκετικοφ πλαιςίου για τθν υλοποίθςθ του ζργου.  

 Η φπαρξθ προόδου ςυμπλιρωςθσ των αρχικϊν και τεχνικϊν μελετϊν και κατά πόςον, όπου είναι 

αναγκαίο, διεξάχκθκε ποιοτικόσ ζλεγχοσ τθσ εν λόγω μελζτθσ. 

 Η ετοιμότθτα ςτθν εξαςφάλιςθ των απαιτοφμενων εγκρίςεων και αποφάςεων ι/και αδειοδοτιςεων ι 

θ πρόβλεψθ για εξαςφάλιςθ των απαιτοφμενων  εγκρίςεων και αποφάςεων ι/και αδειοδοτιςεων 

που απαιτοφνται, ανάλογα με τθ φφςθ του κάκε ζργου. 

 Η φπαρξθ προόδου/ετοιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ Δθμοςίων Προςφορϊν/Συμβάςεων ςφμφωνα με τθ 

ςχετικι νομοκεςία. 

 Άλλα κριτιρια, ανάλογα με το ςυγκεκριμζνο Μζτρο/Δράςθ, με τα οποία κα τεκμθριϊνεται ο βακμόσ 

ωριμότθτασ και  ταχείασ χρθματοδοτικισ εκτζλεςθσ / ολοκλιρωςθσ του ζργου.   

 

(γ) Κριτήρια Διαχείριςησ του Έργου 

 Η Διοικθτικι Ικανότθτα του Δικαιοφχου(πζραν των ελάχιςτων απαιτοφμενων για τθν επάρκεια του) να 

διοικεί, να παρακολουκεί, και να ελζγχει απρόςκοπτα και αποτελεςματικά τθν υλοποίθςθ του ζργου 

από άποψθ κατάλλθλθσ οργάνωςθσ, διάκεςθσ των κατάλλθλων τεχνικϊν μζςων, τεχνογνωςίασ και 

ςτελζχωςθσ ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ που κακορίηονται ςτθν Πρόςκλθςθ Υποβολισ Προτάςεων 

είναι επαρκισ.  

 Επάρκεια, ςε ςχζςθ με τα παραπάνω, τυχόν άλλων φορζων που εμπλζκονται άμεςα ι ζμμεςα  ςτθν 

υλοποίθςθ του ζργου.  

 

(δ) Κριτήρια Σκοπιμότητασ   

 Η ςοβαρότθτα των προβλθμάτων και αναγκϊν που εντοπίςτθκαν και αναμζνονται να 

αντιμετωπιςτοφν από το προτεινόμενο ζργο, ςφμφωνα με τισ προτεραιότθτεσ που κακορίηονται ςτο 

Πρόγραμμα και προςδιορίηονται ςτθν Πρόςκλθςθ Υποβολισ Προτάςεων κακϊσ και τυχϊν άλλων 

εκνικϊν προτεραιοτιτων.   

 Συμβολι του ζργου (πζραν τθσ ελάχιςτθσ απαιτοφμενθσ ςυμβολισ) ςτθν επίτευξθ των επιδιωκόμενων, 

ανάλογα με το περιεχόμενο και τθ φφςθ του ςυγκεκριμζνου  Μζτρου/Δράςθσ τθσ Προτεραιότθτασ τθσ 

Ζνωςθσ, αποτελεςμάτων και των οικονομικϊν και κοινωνικϊν επιπτϊςεων του Προγράμματοσ. Στα 

πλαίςια αυτά κα αξιολογοφνται μεταξφ άλλων οι επιπτϊςεισ ςτθν απαςχόλθςθ και ςτο ευρφτερο 

οικονομικό περιβάλλον.  

 Η βιωςιμότθτα και θ διατθρθςιμότθτα του ζργου. Εξετάηεται θ βιωςιμότθτα των αναμενόμενων 

αποτελεςμάτων και επιδράςεων του ζργου μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του. 
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 Θετικζσ ι ουδζτερεσ επιπτϊςεισ του προτεινόμενου ζργου ςτο φυςικό περιβάλλον και ςτθ 

δθμιουργία/ενίςχυςθ ςυνκθκϊν περιβαλλοντικισ αειφορίασ. 

 Θετικι ι ουδζτερθ ςυμβολι του ζργου ςτθν ιςότθτα των δφο φφλων και τθσ μθ διάκριςθσ. 

 Θετικι ι ουδζτερθ ςυμβολι του ζργου ςτο μετριαςμό των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ και 

τθν προςαρμογι ςε αυτι. 

 Συνζργειασ και ςυμπλθρωματικότθτα με άλλα ζργα που ζχουν ιδθ υλοποιθκεί ι που προτείνονται να 

υλοποιθκοφν ςτα πλαίςια εκνικϊν πολιτικϊν, άλλεσ Προτεραιότθτασ τθσ Ζνωςθσ του Επιχειρθςιακοφ 

Προγράμματοσ, άλλα Επιχειρθςιακά Προγράμματα / Κοινοτικζσ Πρωτοβουλίεσ και το Πρόγραμμα 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ.  

 

 


