Κριτήρια Επιλογής - Υποµέτρο L123α
βαθµολογία

κριτήριο
Α1

Πλήρης και ορθή συµπλήρωση του φακέλου
υποψηφιότητας
πλήρης φάκελος
ελλιπής φάκελος που δε δηµιουργεί προβλήµατα στην
αξιολόγηση
ελλιπής φάκελος που δηµιουργεί προβλήµατα στην αξιολόγηση

βαρύτητα
4%
1

0,5
0

Α2 Ετοιµότητα υλοποίησης της πρότασης
11%
εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούµενων µελετών, αδειών και
των άλλων απαιτούµενων διαδικασιών
εξασφάλιση µέρους των απαιτούµενων µελετών και αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρµόδιες αρχές και αναµονή έγκρισης
των απαιτούµενων µελετών και έκδοσης αδειών
ανυπαρξία µελετών και αδειών
Β1 Επαγγελµατική εµπειρία/εκπαίδευση/κατάρτιση

0,01-0,5
0
4%
βεβαιώσεις εργοδότη,
κατάλληλη βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα,
έναρξη επιτηδεύµατος,
καταστατικό

Β1.1

Β1.2

ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) σχετικού µε
τη φύση της πρότασης

επαγγελµατική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική µε το
Β1.3 αντικείµενο
Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει επιχορηγηθεί για
Β2 οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών
ενισχύσεων
Β3 Προώθηση γυναικείας επιχειρηµατικότητας
ο δικαιούχος είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο)
ο δικαιούχος είναι γυναικείος συνεταιρισµός
ο δικαιούχος είναι εταιρεία οι µέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολό
τους γυναίκες

µελέτες, άδειες,
πρωτοκολληµένες
αιτήσεις

1
0,51-0,75

προηγούµενη αποδεδειγµένη απασχόληση σε αντικείµενο
σχετικό µε τη φύση της πρότασης

καθόλου
έως 2 χρόνια
έως 5 χρόνια
πάνω από 5 χρόνια

δικαιολογητικά

0
0,1
0,2
0,4
επικυρωµένα
αντίγραφα τίτλων
σπουδών
βεβαίωση
πιστοποιηµένου ΚΕΚ

0/0,4
0/0,2

υπεύθυνη δήλωση
0/1

0/1
0/1
0/1

3%
5%
αντίγραφο ταυτότητας
ή διαβατηρίου
καταστατικό ή σχέδιο
καταστατικού
καταστατικό ή σχέδιο
καταστατικού

Β4 Προώθηση νεανικής επιχειρηµατικότητας
ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 30 ετών (φυσικό
πρόσωπο)

5%
αντίγραφο ταυτότητας
ή διαβατηρίου

0/1

αντίγραφα ταυτοτήτων
ή διαβατηρίου,
καταστατικό ή σχέδιο
καταστατικού

ο δικαιούχος είναι εταιρεία οι µέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολό
τους νέοι ≤ 30 ετών
0/1
Γ1 Σκοπιµότητα της πρότασης
σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής
Γ1.1
χωροθέτησης της πρότασης
σε σχέση µε τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού
Γ1.2
προγράµµατος
Γ2 Ποιότητα της πρότασης
Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας (π.χ. ΤΣΠ) και συµµετοχή σε
Γ2.1 δίκτυα οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων εφόσον
υπάρχουν

10%
0-0,5
0-0,5
11%

0/0,1

αποδεικτικά έγγραφα
για το χαρακτηρισµό
των προϊόντων

Γ2.2 Παραγωγή προϊόντων ποιότητας
προτάσεις που αφορούν παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ
ή ζωικών προϊόντων προερχόµενων από ειδικές εκτροφές ή
οίνους ΟΠΑΠ ή τοπικούς οίνους ή προϊόντων που παράγονται µε
σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης σε ποσοστό µεγαλύτερο
του 50% των παραγόµενων προϊόντων
προτάσεις που αφορούν παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ
ή ζωικών προϊόντων προερχόµενων από ειδικές εκτροφές ή
οίνους ΟΠΑΠ ή τοπικούς οίνους ή προϊόντων που παράγονται µε
σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης σε ποσοστό µεγαλύτερο ή
ίσο του 30% και έως 50% των παραγόµενων προϊόντων
προτάσεις που αφορούν παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ
ή ζωικών προϊόντων προερχόµενων από ειδικές εκτροφές ή
οίνους ΟΠΑΠ ή τοπικούς οίνους ή προϊόντων που παράγονται µε
σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης σε ποσοστό µεγαλύτερο ή
ίσο του 10% και µέχρι 30% των παραγόµενων προϊόντων
προτάσεις που αφορούν παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ
ή ζωικών προϊόντων προερχόµενων από ειδικές εκτροφές ή
οίνους ΟΠΑΠ ή τοπικούς οίνους ή προϊόντων που παράγονται µε
σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης σε ποσοστό µικρότερο του
10% των παραγόµενων προϊόντων

0,4

0,3

0,2

0
αποδεικτικά έγγραφα
για το χαρακτηρισµό
των πρώτων υλών

Γ2.3 επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών
προτάσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων βιολογικής
καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής σε ποσοστό µεγαλύτερο του
50% των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών
προτάσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων βιολογικής
καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής σε ποσοστό µεγαλύτερο ή
ίσο του 30% και έως 50% των χρησιµοποιούµενων πρώτων
υλών
προτάσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων βιολογικής
καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής σε ποσοστό µεγαλύτερο ή
ίσο του 10% και έως 30% των χρησιµοποιούµενων πρώτων
υλών
προτάσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων βιολογικής
καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής σε ποσοστό µικρότερο του
10% των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών
Γ2.4 Εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης και ποιοτικών σηµάτων

Προσκόµιση
εγγράφων

0,4

0,3

0,2

0
0/0,1

Γ3 Καινοτόµος χαρακτήρας της πρότασης
Γ3.1 τεχνολογική καινοτοµία
Γ3.2 οργανωτική καινοτοµία

10%
0/0,5
0/0,5

Γ4 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους
100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο ≤ 30
100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο > 30
Γ5 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης
Γ5.1 Χρονοδιάγραµµα σύµφωνο µε το είδος και το µέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισµός των επιµέρους φάσεων υλοποίησης
Γ5.2
του έργου
Στην πρόταση περιλαµβάνονται υποδοµές/διαρρυθµίσεις
Γ6 που εξυπηρετούν την προσβασιµότητα ατόµων µειωµένης
κινητικότητας

1
0,75
0,25
0
4%
0/0,5
0/0,5

0/1

∆1 ∆ηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

∆1.1 αύξηση απασχόλησης
∆1.2 θέσεις εργασίας σε σχέση µε το ύψος επένδυσης
∆2 Συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος

Τεκµηρίωση
καινοτοµίας
σχέδια, αναλυτική
προµέτρηση εργασιών
και αναλυτικός
προϋπολογισµός
10%

αρχιτεκτονικά σχέδια
και συµπλήρωση
3%
πεδίων έκθεσης
οι υφιστάµενες θέσεις
απασχόλησης
αποδεικνύονται
σύµφωνα µε την
παρατήρηση 3 των
κριτηρίων
10%
επιλεξιµότητας

0-0,5
0-0,5
10%

∆2.1 Ποσοστό των ενεργειακών αναγκών που καλύπτονται από ΑΠΕ
Κάλυψη έως 20%
κάλυψη πάνω από 20%
∆2.2 Πρόβλεψη συστήµατος ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων
∆2.3

Ποσοστό εξοικονόµησης ενέργειας µε την εφαρµογή σχετικού
συστήµατος

Εξοικονόµηση έως 20%
Εξοικονόµηση πανω από 20%
Ποσοστό εξοικονόµησης νερού µε την εφαρµογή σχετικού
∆2.4
συστήµατος
Εξοικονόµηση έως 20%
Εξοικονόµηση πανω από 20%
Πρόβλεψη συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO
∆2.5
14000, EMAS)
Η πρόταση υλοποιείται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί
Ε1
ως πυρόπληκτη

0-0,2
0,1
0,2
0/0,2

0-0,2
0,1
0,2
0-0,2
0,1
0,2
0/0,2
0/1 πριµοδότηση

Λογαρισµοί ∆ΕΗ του
τελευταίου έτουςσχετική µελέτη

έκθεση και τεχνικά
στοιχεία
Λογαρισµοί ∆ΕΗ του
τελευταίου έτουςσχετική µελέτη

