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ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

1

2

3

4

5

6

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά

100

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά

50

Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά

0

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην υποδράση

100

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση

70

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση

30

1

2

Σαφήνεια και πληρότητας της πρότασης

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί στόχοι του τοπικού
προγράμματος που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση
της πρότασης )

6

Προώθηση επιχειρηματικότητας ατόμων με ειδικές
ανάγκες

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Ναι
Όχι
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους
νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το μετοχικό / εταιρικό
κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤
35 ετών
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους είναι
γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το μετοχικό / εταιρικό
κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%
γυναίκες
Ναι
Όχι

7

Σύσταση Φορέα

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης (εταιρεία,
νομικό πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα

3

4

5

8

9

Προτεραιότητες υποδράσης

Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας

Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης.

Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη αποδεδειγμένη
απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση της
πρότασης)

Αίτηση στήριξης, πληρότητα όλων των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, ορθή συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων
εντύπων του Παραρτήματος Ι.

Αίτηση στήριξης και Πρόσκληση

0
100
0
100

Αίτηση στήριξης και Πρόσκληση

Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, Καταστατικό ή σχέδιο
καταστατικού

50
100

Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, Καταστατικό ή σχέδιο
καταστατικού

50
100
0
100

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης ή
επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης

0
100

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση

0

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας βαθμολογείται με 20
μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)

0-100

50

Βεβαίωση για ΑΜΕΑ από αρμόδιο φορέα

Έναρξη στη Δ.Ο.Υ ή σχετική εκτύπωση από TAXISNET

Πτυχίο ή Βεβαίωση Σπουδών ή Βεβαίωση Επαγγελματικής
Κατάρτισης

Έναρξη με σχετικό ΚΑΔ από Δ.Ο.Υ. , Βεβαίωση εργοδότη/φορέα
(τεκμηρίωση επαγγελματικής εμπειρίας), συνοδεύομενη από
οποιοδήποτε έγγραφο δημοσίου φορέα

10

11

12

13

14

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση ή παραγωγή
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) (φωτοβολταϊκά
βιοντίζελ, κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των
μονάδων

Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
(π.χ. ISO 14.000, EMAS)

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση - εγκατάστασηεφαρμογή συστήματος εξοικονόμησης ύδατος

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής συμμετοχής * 100

0-100

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

100

10% ≤ Ποσοστό < 20%

60

5% ≤ Ποσοστό < 10%

30

Ναι

100

Όχι

0

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

100

10% ≤ Ποσοστό < 20%

60

5% ≤ Ποσοστό < 10%

30

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Προστασία περιβάλλοντος (στις περιπτώσεις όπου δεν
γίνει η χρήση των ανωτέρω)
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος
μικρότερο του 5%
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο

15

16

17

Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση
καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (μονάδες
μεταποίησης και βιοτεχνικές μονάδες)

Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση
καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (τουρισμός /
υπηρεσίες)

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης

Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα
ή προηγμένη, ή αφορά σε χρήση συστημάτων αυτοματισμούελέγχου-καταγραφής δεδομένων στην παραγωγική διαδικασία

Βεβαίωση Τραπεζικού Ιδρύματος ένα μήνα πριν την υποβολή
της αίτησης Στήριξης, Υπεύθυνη Δήλωση για διάθεση ιδίων
κεφαλαίων, Βεβαίωση για δανειοδότηση

Αίτηση στήριξης/αναλυτικός προϋπολογισμός

Αίτηση στήριξης/αναλυτικός προϋπολογισμός, Βεβαίωση από
αρμόδιο φορέα για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ
ISO 14.000, EMAS)

Αίτηση στήριξης/αναλυτικός προϋπολογισμός

100
Αίτηση στήριξης/αναλυτικός προϋπολογισμός
0
100

75
Αίτηση στήριξης/ Σχετική Πρόσκληση, οποιοδήποτε σχετικό
δικαιολογητικό κατά την κρίση του υποψήφιου δικαιούχου

Η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων είναι νέα ή
προηγμένη ή γίνεται εισαγωγή μιας σημαντικά βελτιωμένης
διαδικασίας παραγωγής για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, το
αποτέλεσμα της οποίας είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο
παραγωγής της, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος
παραγωγής της

50

Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία στο προϊόν ή στην
διαχείριση και λειτουργία

100

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων /
εγκρίσεων / αδειών

100

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων /
εγκρίσεων / αδειών

60

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες

30

Αίτηση στήριξης/ Σχετική Πρόσκληση, οποιοδήποτε σχετικό
δικαιολογητικό κατά την κρίση του υποψήφιου δικαιούχου

Αίτηση στήριξης, Αδειες, εγκρίσεις που τεκμηριώνουν την
ετοιμότητα υλοποίησης της πρότασης

18

19

20

21

22

23

100

5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10

60

10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30

30

100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

0

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου

50

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
επένδυσης

Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών / προϊόντων

Αναγκαιότητα της πράξης

Εμπειρία του υπευθύνου στην εκτέλεση και
συντονισμό έργου
συνεργασίας (ο υπεύθυνος έχει συμμετάσχει
τουλάχιστον σε ένα έργο συνεργασίας)

Ικανότητα, εμπειρία και αξιοπιστία των μελών του
δικτύου

24

Αξιολόγηση συνεργατικού
σχηματισμού

25

Πρόβλεψη ενεργειών δράσεων προβολής

26

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5

Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση
(RIS)

Αίτηση Στήριξης, αναλυτικός προϋπολογισμός, προσφορές που
τεκμηριώνουν το εύλογο κόστος των δαπανών

Αίτηση στήριξης

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης
του έργου

50

Δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών και
δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα (π.χ.
κατάλυμα και παροχή δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού)

100

Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία /υποδομή στην Τοπική /
Δημοτική Ενότητα

100

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία /υποδομή στην Τοπική / Δημοτική
Ενότητα

0

Ναι

100

Όχι

0

Ναι

100

Όχι

0

(για κάθε μέλος δίδονται 10 βαθμοί μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενων
μελών 10)

0-100

Ναι

100

Όχι

0

Ναι

100

Όχι

0

Αίτηση Στήριξης, προτιμολόγια, προσφορές

Αίτηση Στήριξης, Πρόσκληση, Βεβαίωση από Αρμόδια Δημοτική
Αρχή ή άλλη αρμόδια αρχή.

Αίτηση Στήριξης, Καταστατικό φορέα ή ιδιωτικό συμφωνητικό
σύμπραξης /συνεργασίας, αποδεικτικά
τεκμηρίωσης της σχετικής εμπειρίας του
υπευθύνου (πχ Τ.Π.Υ), βιογραφικά σημειώματα.
Αίτηση Στήριξης, Καταστατικό φορέα ή ιδιωτικό
συμφωνητικό σύμπραξης /συνεργασίας,
βιογραφικά σημειώματα, αποδεικτικά
συμμετοχής σε παλιότερα σχήματα
συνεργασίας.
Αίτηση Στήριξης, Καταστατικό φορέα ή ιδιωτικό
συμφωνητικό σύμπραξης /συνεργασίας

Αίτηση Στήριξης-προϋπολογισμός, προτιμολόγια, προσφορές

Αίτηση στήριξης, Σχετικά Κριτήρια της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

