ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κωδικός Πρόσκλησης : ΕΠ3/4.1/4.3/0/09.2019
Τίτλος Πρόσκλησης : Έργα Δημοσίου Συμφέροντος-Δημόσιες Υποδομές για την ανάδειξη του
Αλιευτικού Χαρακτήρα της περιοχής
Κατώφλι ΦΑΕ (Threshold): 0.00%

A. Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Α/Α

Δεν
εφαρμόζεται

Περιγραφή Κριτηρίου

Πεδίο ΤΔΕ

1

Η πρόταση υποβλήθηκε σύμφωνα με τους
όρους υποβολής προτάσεων της ΠρΥΠ;

2

Το προτεινόμενο έργο εμπίπτει σε μια από τις
επιλέξιμες κατηγορίες δράσεων της ΠρΥΠ και
συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου
στο πλαίσιο του οποίου εκδίδεται η Πρόσκληση.

3

Ο Δικαιούχος εμπίπτει στους δυνητικούς
Δικαιούχους που καθορίζονται ανά επιλέξιμη
κατηγορία δράσεων στην ΠρΥΠ και έχει
αρμοδιότητα για την υλοποίηση του
προτεινόμενου έργου;

Α21-Α25

4

Οι κατηγορίες δαπανών του προτεινόμενου
έργου είναι συμβατές με τις επιλέξιμες
κατηγορίες δαπανών του Προγράμματος όπως
καθορίζονται στους Κανόνες Επιλεξιμότητας
Δαπανών που εκδίδει η ΔΑ, σύμφωνα και με
τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ;

Θ1

5

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του
προτεινόμενου έργου είναι εντός των ορίων που Θ1
καθορίζονται στην ΠρΥΠ;

6

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και
χρηματοδοτικής εκτέλεσης του έργου είναι
συμβατό με τα σχετικά χρονικά όρια που
καθορίζονται στην ΠρΥΠ;

Β2-Β4

7

Το προτεινόμενο έργο θα υλοποιηθεί μέσα στα
όρια ή για το άμεσο όφελος της επιλέξιμης
περιοχής;

Β1

Κατευθύνσεις για Τεκμηρίωση/ Εξειδίκευση
Κριτηρίου
Εξετάζεται αν η πρόταση είναι ολοκληρωμένη και
περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και παραρτήματα
σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα που προβλέπονται
στην ΠρΥΠ.
(Εξετάζεται αν το έργο εμπίπτει στις επιλέξιμες
κατηγορίες δράσεων της ΠρΥΠ, καθώς και αν
συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου στο
πλαίσιο του οποίου εκδίδεται η Πρόσκληση.
Περιοχή Παρέμβασης ΤΟΔΑ Λάρνακας-Αμμοχώστου:
Δήμος Λάρνακας, Δήμος Δρομολαξίας - Μενεού,
Κοινότητα Ζυγί, Κοινότητα Μαρί, Κοινότητα
Ξυλοτύμβου, Κοινότητα Ξυλοφάγου, Κοινότητα
Ορμήδεια, Δήμος Παραλιμνίου, Δήμος Αγίας Νάπας,
Δήμος Δερύνειας, Δήμος Σωτήρας, Κοινότητα
Λιοπετριού.

Δυαδική
Βαθμολόγηση
X

X

X

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με την
σχετική Εγκύκλιο που εκδίσεται απο τη ΔΑ.

X

Ο συνολικός προυπολόγισμός της ΠρΥΠ είναι 896.200.
Το ελάχιστο πόσο ανά πρόταση ειναι 50.000€ και το
ανώτατο ποσό ανά πρόταση ειναι 896.200€

X

Τα χρονικά όρια που τίθενται στην πρόσκληση είναι:
― Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έχει
οριστεί η 01/01/2018
― Ως καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας των
δαπανών έχει οριστεί η 30/06/2023.
(Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι επιλέξιμη
για συγχρηματοδότηση ως μια περιφέρεια). Για την
παρούσα πρόσκληση καθορίζονται επιλέξιμες περιοχές
παρέμβασης που ειναι η περιοχή παρέμβασης της
ΤΟΔΑ Λάρνακας- Αμμοχωστου.

X

X

Βαρύτητα (%)

8

9

10

11

Διασφαλίζεται ότι το φυσικό αντικείμενο του
προτεινόμενου έργου δεν είχε περατωθεί μέχρι
την ημερομηνία που ο δυνητικός δικαιούχος
υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης.

Διασφαλίζεται ότι το προτεινόμενο έργο δεν
περιλαμβάνει δραστηριότητες που αποτελούν
τμήμα έργου, το οποίο έχει υποβληθεί ή θα
έπρεπε να υποβληθεί σε διαδικασία ανάκτησης
μετά τη μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής
δραστηριότητας εκτός της περιοχής του
προγράμματος;
Διασφαλίζεται η μη επικάλυψη των
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα
Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία;

Ειδικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Β2

Β5

Ζ13,Ζ23

Εξετάζεται η ημερομηνία της αίτησης υποβολής
πρότασης, σε σχέση με την προβλεπόμενη ημερομηνία
ολοκλήρωσης του Φυσικού Αντικειμένου του έργου.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1303/2013, άρθρο 65,
παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν επιλέγονται για
χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που έχουν
περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να
υποβάλει ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την
αίτηση χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος,
ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις
σχετικές πληρωμές».
Αναφέρεται η ημερομηνία της αίτησης υποβολής
πρότασης, καθώς και η προβλεπόμενη ημερομηνία
ολοκλήρωσης του Φυσικού Αντικειμένου του έργου.
Εξετάζει αν τα έργα που εγκρίνονται για
συγχρηματοδότηση περιλαμβάνουν δραστηριότητες
που αποτελούν τμήμα έργου, το οποίο έχει υποβληθεί ή
θα έπρεπε να υποβληθεί σε διαδικασία ανάκτησης,
σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013, μετά τη
μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας
εκτός της περιοχής του προγράμματος
Εξετάζεται εάν διασφαλίζεται η μη επικάλυψη των
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα
Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά
χρηματοδοτικά εργαλεία
(Πρόσθετα κριτήρια τα οποία είναι δυνατόν να
καθοριστούν στην ΠρΥΠ από τον ΕΦ ανάλογα με τη
φύση και το αντικείμενο του συγκεκριμένου Ειδικού
Στόχου/ Μέτρου). Η επιλεξιμότητα των προτάσεων
καθορίζεται από την Στρατηγική της ΤΟΔΑ αλλά και από
την ΠρΥΠ.

X

X

X

X

Β. Συμβατότητα Έργου με Ενωσιακές και Εθνικές Πολιτικές

Α/Α

Δεν
εφαρμόζεται

Περιγραφή Κριτηρίου

Πεδίο ΤΔΕ

Κατευθύνσεις για Τεκμηρίωση/ Εξειδίκευση
Κριτηρίου
Εξετάζεται κατά πόσο Δικαιούχος έχει εξασφαλίσει ή
δεσμεύεται να εξασφαλίσει το απαραίτητο
Πιστοποιητικό Συμβατότητας από το Γραφείο Εφόρου
Ελέγχου ΚΕ, σύμφωνα με τη σχετική Εγκύκλιο της ΔΑ.
Εξετάζεται κατά πόσο Δικαιούχος έχει εξασφαλίσει ή
δεσμεύεται να εξασφαλίσει το απαραίτητο
Πιστοποιητικό Συμβατότητας για κάθε σύμβαση του
έργου από τη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του
Γενικού Λογιστηρίου, σύμφωνα με τη σχετική Εγκύκλιο
της ΔΑ.
Εξετάζεται κατά πόσο ο Δικαιούχος έχει εξασφαλίσει ή
δεσμεύεται να εξασφαλίσει, όπου είναι αναγκαίο,
Πιστοποιητικό Συμβατότητας με την περιβαλλοντική
νομοθεσία από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της
ΔΑ.
Εξετάζεται κατά πόσο ο Δικαιούχος έχει εξασφαλίσει
ή δεσμεύεται να εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγκρίσεις
(πιστοποιήσεις) από τις αρμόδιες Αρχές (Υπουργείο
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Υπουργείο
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων),
σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της ΔΑ. Όπου είναι
αναγκαίο εξετάζεται αν υπάρχουν διαβεβαιώσεις για την
προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.
Εξετάζεται κατά πόσο ο Δικαιούχος τηρεί ή δεσμεύεται
να τηρήσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη
δημοσιότητα και πληροφόρηση σύμφωνα με το Παρ. ΧΙΙ
του Καν. 1303/2013, το Παράρτημα V του
Καν.508/2014 και τις σχετικές κατευθύνσεις που έχει
εκδόσει η ΔΑ.

Δυαδική
Βαθμολόγηση

1

Ο Δικαιούχος τηρεί ή δεσμεύεται να τηρήσει
τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες όσον
αφορά στην πολιτική των κρατικών ενισχύσεων

Δ5

2

Ο Δικαιούχος τηρεί ή δεσμεύεται να τηρήσει την
ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες
συμβάσεις

Δ1

3

Ο Δικαιούχος τηρεί ή δεσμεύεται να τηρήσει το
ενωσιακό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για τη
διαφύλαξη, προστασία και βελτίωση του
περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Δ2

4

Ο Δικαιούχος τηρεί ή δεσμεύεται να τηρήσει την
ενωσιακή και εθνική πολιτική και νομοθεσία για
την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και
γυναικών και τη μη διάκριση

Δ3

5

Ο Δικαιούχος τηρεί ή δεσμεύεται να τηρήσει
τους ενωσιακούς κανονισμούς περί
πληροφόρησης και δημοσιότητας

Δ6

6

Διασφαλίζεται η συνέπεια και συνοχή του
προτεινόμενου έργου με το Εθνικό Πρόγραμμα Ζ4
Μεταρρύθμισης για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020

Εξετάζεται κατά πόσο το έργο παρουσιάζει συνέπεια και
συνεκτικότητα με τις προτεραιότητες και τους στόχους
του ΕΠΜ για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020.

X

7

Διασφαλίζεται η συνέπεια και συνοχή του
προτεινόμενου έργου με άλλες συναφείς Εθνικές
Ζ5
και Ενωσιακές πολιτικές στον τομέα που
εμπίπτει η συγκεκριμένη κατηγορία δράσεων

Εξετάζεται κατά πόσο το έργο παρουσιάζει συνέπεια και
συνεκτικότητα με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές στις
οποίες εμπίπτει η Στρατηγική της ΤΟΔΑ Λάρνακας
-Αμμοχώστου και η ΠρΥΠ.

X

X

X

X

X

X

Βαρύτητα (%)

Γ1. Ποιότητα της Πρότασης

Α/Α

Δεν
εφαρμόζεται

Περιγραφή Κριτηρίου

Πεδίο ΤΔΕ

1

Διοικητική Ικανότητα του Δικαιούχου να
υλοποιεί το έργο.

ΣΤ1-ΣΤ8

2

Επιχειρησιακή Ικανότητα του Δικαιούχου
να υλοποιεί το έργο.

ΣΤ2-ΣΤ3

3

Χρηματοοικονομική Ικανότητα του
Δικαιούχου που υλοποιεί το έργο.

Στ14-Στ23

4

Επάρκεια της διοικητικής, επιχειρησιακής
και χρηματοοικονομικής ικανότητας
άλλων φορέων που, τυχόν, εμπλέκονται ΣΤ6-ΣΤ7
άμεσα ή έμμεσα στην υλοποίηση του
έργου.

5

Άλλα κριτήρια που δύναται να
καθοριστούν ανάλογα με τη
συγκεκριμένη κατηγορία έργων, με τα
οποία θα τεκμηριώνεται η διοικητική,
επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική
ικανότητα του δικαιούχου.

X

Κατευθύνσεις για Τεκμηρίωση/ Εξειδίκευση
Δυαδική
Βαρύτητα (%)
Κριτηρίου
Βαθμολόγηση
Εξετάζεται η οργανωτική δομή του φορέα προκειμένου
να επιβεβαιωθεί οτι έχουν πραγματοποιηθεί οι
κατάλληλες οργανωτικές ρυθμίσεις για την υλοποίηση
και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου.
Εξετάζεται η εκπλήρωση των παρακάτω
προϋποθέσεων:
― εμπειρία στο σχεδιασμό, διοίκηση, παρακολούθηση
και υλοποίηση παρόμοιας φύσης έργων που
χρηματοδοτήθηκαν είτε από εθνικό προϋπολογισμό είτε
από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής προηγούμενων
Προγραμματικών Περιόδων είτε από άλλο
Χρηματοδοτικό Μέσο της ΕΕ,
―επαρκής στελέχωση (εξειδικευμένο προσωπικό και
επαρκή αριθμό ατόμων για την υποστήριξη του έργου),
―επαρκείς εγκαταστάσεις και κατάλληλος τεχνολογικός
εξοπλισμός ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος του
έργου που υλοποιεί,
―κατάλληλα συστήματα μηχανογράφησης και
παρακολούθησης
Εξέταζεται αν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση από το
Δικαιούχο για τη διαθεσιμότητα της απαιτούμενης
δαπάνης για την υλοποίηση του έργου.
Συγκεκριμένα εξετάζονται τα ακόλουθα:
1. Στην περίπτωση Δικαιούχων που δεν είναι
Κυβερνητικά Τμήματα (Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Ημικρατικοί Οργανισμοί κλπ) επαρκή τεκμήρια για την
κάλυψη του ποσοστού εθνικής δημόσιας δαπάνης.
2. Στην περίπτωση ιδιωτικής συγχηματοδότησης,
επαρκή τεκμήρια για την καταβολής της.
Εξετάζεται η εκπλήρωση των κριτηρίων Γ.1 - Γ.3 και για
τους άλλους φορείς ή/και για το συνολικό σχήμα
υποβολής πρότασης (Δικαιούχος & λοιποί φορείς)
Επίσης, εξετάζεται αν ο Δικαιούχος έχει συνομολογήσει
ή προτίθεται να συνομολογήσει σύμβαση με το φορέα
που θα εμπλακει στην υλοποίηση του έργου.

Threshold

X

X

X

X

Στην περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης ανάλογα με
την επιλέξιμη κατηγορία έργων είναι δυνατόν να
προστεθούν άλλα κριτήρια που τεκμηριώνουν
περαιτέρω τη διαχείριση του έργου.
Βαρύτητα/ Threshold Ομάδας Κριτηρίων:

0.00

10.00

0.00

Γ2. Ωριμότητα Έργου

Α/Α

Δεν
εφαρμόζεται

Περιγραφή Κριτηρίου

Πεδίο ΤΔΕ

1

Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης
όσον αφορά το φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο του έργου, τα προβλεπόμενα
παραδοτέα και τον τρόπο υλοποίησής
του;

Β1-, Η, Θ

2

Ποιότητα και καταλληλότητα του
σχεδιασμού του προτεινόμενου έργου σε
σχέση με τις ανάγκες που πρόκειται να
καλύψει.

Β2-Β4, Η, Θ1

3

Συμβολή του προτεινόμενου έργου στην
επίτευξη των επιδιωκόμενων
αποτελεσμάτων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος, όπως αυτά καθορίζονται
στους δείκτες αποτελέσματος του
σχετικού Ειδικού Στόχου και στους
δείκτες εκροών της Επενδυτικής
Προτεραιότητας στο πλαίσιο της οποίας
εκδίδεται η ΠρΥΠ.

Β1, Γ1-Γ7, Ζ23

4

Λειτουργικότητα του προτεινόμενου
έργου

Ε6-Ε7

Κατευθύνσεις για Τεκμηρίωση/ Εξειδίκευση
Δυαδική
Βαρύτητα (%)
Κριτηρίου
Βαθμολόγηση
Εξετάζεται κατά πόσο η πρόταση περιέχει πλήρη και
τεκμηριωμένη ανάλυση: (α) του αντικειμένου και των
αναμενόμενων εκροών και παραδοτέων, (β) του
προϋπολογισμού, (γ) των χρονοδιαγραμμάτων των
διακριτών φάσεων, (δ) των νομικών δεσμεύσεων,
σύμφωνα με τα απαιτούμενα στο ΤΔΕ. Στην άμεση
αξιολόγηση εξετάζεται κατά πόσο εκπληρώνεται το
κριτήριο (ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο, όπως θα
καθοριστεί από την ΤΟΔΑ).
Εξετάζεται το ύψος των χρηματοδοτικών πόρων, το
μέγεθος, η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος, η
τοποθεσία κ.α σε σχέση με τις ανάγκες που καλείται να
καλύψει.
Στην άμεση αξιολόγηση εξετάζεται κατά πόσο υπάρχει
επάρκεια (ελάχιστο αποδεκτό, όπως θα καθοριστεί από
την ΤΟΔΑ).
Εξετάζονται τα ακόλουθα:
(α) Το φυσικό αντικείμενο του προτεινόμενου έργου
συμβάλει αυτοτελώς στην επίτευξη των δεικτών
αποτελέσματος του Ειδικού Στόχου και των δεικτών
εκροών του Μέτρου που περιλαμβάνονται στην ΠρΥΠ.
(β) Το φυσικό αντικείμενο του προτεινόμενου έργου
συμβάλλει συμπληρωματικά ή σε συνδυασμό με άλλα
έργα, που χρηματοδοτούνται στο πλαίσια άλλων
Μέτρων της Στρατηγικής της ΤΟΔΑ Λάρνακας Αμμοχώστου ή από άλλο χρηματοδοτικό μέσο, στην
επίτευξη των δεικτών αποτελέσματος του Ειδικού
Στόχου και των δεικτών εκροών που περιλαμβάνονται
στην ΠρΥΠ.
Στην άμεση αξιολόγηση θα πρέπει το προτεινόμενο
έργο να συμβάλει στην επίτευξη των δεικτών της
Στρατηγικής της ΤΟΔΑ Λάρνακας - Αμμοχώστου.
Εξετάζονται τα ακόλουθα: (α) Το φυσικό αντικείμενο του
προτεινόμενου έργου είναι αυτοτελώς λειτουργικό, ή (β)
καθίσταται λειτουργικό με την ολοκλήρωση άλλων
χρηματοδοτούμενων έργων .
Στην άμεση αξιολόγηση θα πρέπει το προτεινόμενο
έργο να είναι λειτουργικό είτε αυτοτελώς είτε σε
συνδυασμό με άλλο έργο και θα πρέπει να καθοριστεί
από την ΤΟΔΑ το ελάχιστο αποδεκτό.

Threshold

X

X

X

X

Βαρύτητα/ Threshold Ομάδας Κριτηρίων:

20.00

0.00

Γ3. Διαχείριση Έργου

Α/Α

Δεν
εφαρμόζεται

Περιγραφή Κριτηρίου

Ύπαρξη του αναγκαίου θεσμικού και
νομοθετικού πλαισίου για την υλοποίηση
του έργου.

1

2

Πρόοδος ολοκλήρωσης των αρχικών και
τεχνικών μελετών.

3

Ετοιμότητα στην εξασφάλιση ή
πρόβλεψη για εξασφάλιση των
απαιτούμενων εγκρίσεων και
αποφάσεων ή / και αδειοδοτήσεων,
ανάλογα με τη φύση του κάθε έργου.

4

Πρόοδος / ετοιμότητα της διαδικασίας
Δημόσιων Προσφορών / Συμβάσεων
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

5

Άλλα κριτήρια που δύναται να
καθοριστούν ανάλογα με τη
συγκεκριμένη κατηγορία δράσεων, με τα
οποία θα τεκμηριώνεται ο βαθμός
ωριμότητας και ταχείας χρηματοδοτικής
εκτέλεσης / ολοκλήρωσης του έργου.

X

Πεδίο ΤΔΕ
Ε1, Ε4α,
Κατάλογος
συννημένων
εγγράφων

Ε1, Ε4β,
Κατάλογος
συννημένων
εγγράφων

Ε1, Ε4γ,
Κατάλογος
συννημένων
εγγράφων

Η

Κατευθύνσεις για Τεκμηρίωση/ Εξειδίκευση
Δυαδική
Βαρύτητα (%)
Κριτηρίου
Βαθμολόγηση
Εξετάζεται η πρόοδος λήψης των απαραίτητων
αποφάσεων από τα συλλογικά όργανα του Δικαιούχου
ή/και η ύπαρξη του αναγκαίου διοικητικού πλαισίου που
απαιτείται να προϋπάρχει για την υλοποίηση του έργου.
Χρησιμοποιείται δυαδική βαθμολόγηση και για την
άμεση αξιολόγηση
Ανάλογα με τη φύση και το είδος του Ειδικού Στόχου /
επιλέξιμης κατηγορίας δράσεων ή/και όπως ζητούνται
από τη σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με τις ελάχιστες
απαιτήσεις που προνοούνται στην ΠρΥΠ. Όπου είναι
αναγκαίο εξετάζεται κατά πόσον διεξάχθηκε ποιοτικός
έλεγχος των εν λόγω μελετών.
Στην άμεση αξιολόγηση καθορίζεται το ελάχιστο
απαιτούμενο επίπεδο προόδου με βάση την Πρ.ΥΠ.
Καταγράφονται οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις
ανάλογα με τη φύση του έργου (Π.χ. για έργα υποδομής
είναι απαραίτητα τα εξής: προέγκριση χωροθέτησης,
έγκριση περιβαλλοντικών όρων, άδεια οικοδομής,
διαδικασία απόκτησης γης, κτλ.)
Στην περίπτωση άμεσης αξιολόγησης, όπου είναι
αναγκαίο, καθορίζεται το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο
ανάλογα με τον Ειδικό Στόχο / επιλέξιμη κατηγορία
έργων.
-Ετοιμασία όρων εντολής ή/και εγγράφων διαγωνισμών
-Εξασφάλιση απαραίτητων πιστοποιητικών από τη
Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού
Λογιστηρίου
-Προκήρυξη διαγωνισμού.
Στην άμεση αξιολόγηση χρειάζεται να καθοριστεί από
την ΤΟΔΑ το ελάχιστο αποδεκτό ειδικότερα σ'ό,τι αφορά
το χρονοδιάγραμμα.

Threshold

X

X

X

X

Στην περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης ανάλογα με
τον Ειδικό Στόχο / επιλέξιμη κατηγορία έργων είναι
δυνατόν να προστεθούν άλλα κριτήρια που
τεκμηριώνουν περαιτέρω την ωριμότητα.
Βαρύτητα/ Threshold Ομάδας Κριτηρίων:

0.00

40.00

0.00

Γ4. Σκοπιμότητα Έργου

Α/Α

Δεν
εφαρμόζεται

Περιγραφή Κριτηρίου

Πεδίο ΤΔΕ

1

Η σοβαρότητα των προβλημάτων και
αναγκών που εντοπίστηκαν και
αναμένονται να αντιμετωπιστούν από το
προτεινόμενο έργο, συνάδει με τις
Ζ1
προτεραιότητες που καθορίζονται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και με
άλλες εθνικές προτεραιότητες.

2

Θετικές ή ουδέτερες επιπτώσεις του
προτεινόμενου έργου στο φυσικό
περιβάλλον και στη δημιουργία/ενίσχυση
συνθηκών περιβαλλοντικής αειφορίας.

3

Θετική ή ουδέτερη συμβολή του έργου
στο μετριασμό των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής και στην
προσαρμογή σε αυτήν.

4

Θετική ή ουδέτερη συμβολή του έργου
στην προώθηση της ισότητας μεταξύ
ανδρών και γυναικών και στη μη
διάκριση.

5

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με
άλλα έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή
που πρόκειται να υλοποιηθούν στα
πλαίσια εθνικών πολιτικών ή/και μέσα
από άλλους Άξονες Προτεραιότητας του
ίδιου ή άλλων Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων ή/και μέσω άλλων
Πρωτοβουλιών/Προγραμμάτων της ΕΕ.

Ζ7

Ζ8-Ζ9

Ζ23 - Ζ24

Κατευθύνσεις για Τεκμηρίωση/ Εξειδίκευση
Δυαδική
Βαρύτητα (%)
Κριτηρίου
Βαθμολόγηση
Καταγράφεται ο Ειδικός Στόχος της Στρατηγικής της
ΤΟΔΑ Λάρνακας - Αμμοχώστου σύμφωνα με την ΠρΥΠ
και εξετάζεται κατά πόσο το προτεινόμενο έργο
αναμένεται να αντιμετωπίσει τις ανάγκες και τα
προβλήματα του τομέα στον οποίο εμπίπτει το έργο.
Όπου είναι εφικτό υπολογίζεται ο Δείκτης Απόδοσης:
Δείκτης εκροών έργου/δείκτης εκροών για το σύνολο
της Πρόσκλησης προς προϋπολογισμό
έργου/προϋπολογισμό της Πρόσκλησης. Όπου δεν
μπορεί να υπολογιστεί γίνεται ποιοτική αξιολόγηση.
Στην άμεση αξιολόγηση θα πρέπει να καθοριστεί το
ελάχιστο αποδεκτό ώστε να διασφαλίζεται η συμβολή
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Εξειδικεύεται όπου απαιτείται και ανάλογα με τη φύση
του έργου.
Στην άμεση αξιολόγηση θα πρέπει να καθοριστεί το
ελάχιστο αποδεκτό. Για το θέμα της ουδέτερης
συμβολής, πέραν της νομικής συμβατότητας που
εξετάζεται στο κριτήριο Β.3, εάν δεν απαιτείται
καταγράφεται η απουσία της.
Εξειδικεύεται όπου απαιτείται και ανάλογα με τη φύση
του έργου.

X

X

Στην άμεση αξιολόγηση θα πρέπει να καθοριστεί το
ελάχιστο αποδεκτό. Για το θέμα της ουδέτερης
συμβολής, εάν δεν απαιτείται καταγράφεται η απουσία
της.
Εξειδικεύεται όπου απαιτείται και ανάλογα με τη φύση
του έργου.

X

Στην άμεση αξιολόγηση θα πρέπει να καθοριστεί το
ελάχιστο αποδεκτό πέραν της νομικής συμβατότητας
συμπεριλαμβανομένης και της προσβασιμότητας των
ατόμων με αναπηρίες.

X

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα του έργου στα
πλαίσια των Ταμείων, και του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης και του ΕΠ ΘΑΛΑΣΣΑ.
Στην άμεση αξιολόγηση είναι επιθυμητό να υπάρχει
συμπληρωματικότητα και συνέργεια και όπου απαιτείται
καθορίζεται το ελάχιστο αποδεκτό για θετική
αξιολόγηση.

X

Threshold

Βιωσιμότητα και διατηρησιμότητα των
αναμενόμενων αποτελεσμάτων και
επιδράσεων του έργου μετά την
ολοκλήρωση του έργου.

6

7

8

X

Ειδικά Κριτήρια Σκοπιμότητας τα οποία
είναι δυνατόν να καθοριστούν στην ΠρΥΠ
(πχ. καινοτομία, προώθηση δράσεων
διακρατικής συνεργασίας κ.λπ.) ανάλογα
με τη συγκεκριμένη Κατηγορία Δράσεων
και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Συμβολή του έργου (πέραν της ελάχιστης
απαιτούμενγς συμβολής) στην επίτευξη
των επιδιοκόμενων, ανάλογα και τη φύση
του συγκεκριμένου Μέτρου/ Δράσης της
Προτεραιότητας της Ένωση,
αποτελεσμάτων και των οικονομικών και
κοινωνικών επιπτώσεων του
Προγράμματος.

Ε6-Ε7,Ζ3

― Εξετάζεται η διασφάλιση της δυνατότητας
λειτουργίας του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.
― Εξετάζεται, η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων σε
σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους της
συγκεκριμένης κατηγορίας δράσεων.
― Εξετάζονται τυχόν προϋποθέσεις και κινδύνοι όσον
αφορά την επίτευξη των στόχων και αποτελεσμάτων
του έργου.
Στην άμεση αξιολόγηση θα πρέπει να οριοθετηθεί το
ελάχιστο αποδεκτό ώστε το έργο να είναι βιώσιμο και να
διατηρούνται τα αποτελέσματα.

X

Στην άμεση αξιολόγηση με δυαδική βαθμολόγηση, εάν
το έργο αναφέρεται ρητά στο ΕΠ δεν χρειάζεται να
χρησιμοποιηθεί το κριτήριο αυτό.

X

Στα πλαίσια αυτά θα αξιολογούνται μεταξύ των άλλων
οι επιπτώσεις στην απασχόληση και στο ευρύτερο
οικονομικό περιβάλλον

X

Βαρύτητα/ Threshold Ομάδας Κριτηρίων:

30.00

0.00

