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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗ
Κριτήρια Επιλογής
19.2.1.1. & 19.2.1.2

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Σαφήνεια
και πληρότητα της
πρότασης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 Σχετική
εμπειρία παρόχου στην
επαγγελματική κατάρτιση
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3:
Διαθεσιμότητα
υλικοτεχνικής υποδομής
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4:
Διαθεσιμότητα
εκπαιδευτικού
προσωπικού

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5:
Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6:
Ωφελούμενοι
προγράμματος κατάρτισης
(απαιτείται ο καθορισμός
της ομάδας στόχου
/προτεραιότητας στην
περιγραφή της υποδράσης)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7:
Εξυπηρέτηση της
στρατηγικής του τοπικού
προγράμματος. Εξετάζεται
ο βαθμός εξυπηρέτησης
των στόχων του τοπικού
προγράμματος που
σχετίζονται με την
υποδράση.

Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα
για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ναι
Όχι
Διαθέτει πιστοποιημένες δομές μεταφοράς
γνώσης από ΕΟΠΠΕΠ
Διαθέτει πρόσβαση σε πιστοποιημένες
δομές.
Κανένα από τα παραπάνω
Ναι

Μοριοδότηση

100
15%

15%

50
0
100
0
100

15%

60
0
100

15%

Όχι
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο

Βαρύτητα

0
≤5
≤ 10

100
15%

60

≤ 30

30

> 30

0

Ναι

Όχι

100
15%

0
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση

100
10%

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του
30% των στόχων που αφορούν στην υποδράση
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
100%
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ H
ΠΡΟΤΑΣΗ

70
30
0
100
40
40% (της
μέγιστης
βαθμολογίας)

Κριτήρια Επιλογής
19.2.2.1. &
19.2.2.2. &
19.2.6.2

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1:
Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2:
Δυνατότητα διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων για
την έναρξη
υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3:
Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του
κόστους

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4:
Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης
επένδυσης
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Είδος
επιχείρησης
(σύμφωνα με τη
σύσταση της
Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6:
Ποσοστό δαπανών
σχετικών με τη χρήση
ή παραγωγή
ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (ΑΠΕ),
(φωτοβολταϊκά,
βιοντίζελ, βιοαέριο
κ.λπ.) για την
κάλυψη των αναγκών
των μονάδων.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7:
Εγκατάσταση
συστημάτων
περιβαλλοντικής
διαχείρισης (π.χ. ISO
14.000, EMAS).
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8:
Ποσοστό δαπανών
σχετικών με τη χρήση
– εγκατάσταση –
εφαρμογή

Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής

Βαρύτητα

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα
για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά

15%

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%

10%

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο

100

50
0

15

100

≤5
≤ 10

Μοριοδότηση

15%

≤ 30

60
30
0

> 30

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος
και το μέγεθος του έργου

5%

50

Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου

5%

50

Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις

100
5%

Μεσαίες/ μεγάλες επιχειρήσεις

50
0

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

100

10% ≤ Ποσοστό < 20%

60
5%

5% ≤ Ποσοστό < 10%

30

Ναι

100
5%

Όχι

0

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

100
5%

10% ≤ Ποσοστό < 20%

60

Κριτήρια Επιλογής
19.2.2.1. &
19.2.2.2. &
19.2.6.2
συστήματος
εξοικονόμησης
ύδατος.

Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής

Βαρύτητα

5% ≤ Ποσοστό < 10%

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως
καινοτόμο.
Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό
της χαρακτηρίζεται ως νέα ή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9:
προηγμένη, ή αφορά σε χρήση
Καινοτόμος
συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχουχαρακτήρας της
καταγραφής δεδομένων στην
πρότασης/ Χρήση
παραγωγική διαδικασία
καινοτομίας και νέων
Η συσκευασία και η παρουσίαση των
τεχνολογιών
προϊόντων είναι νέα ή προηγμένη ή
(μονάδες μεταποίησης γίνεται εισαγωγή μιας σημαντικά
και βιοτεχνικές
βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής
μονάδες)
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
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων και αδειών
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10:
Ετοιμότητα έναρξης
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
υλοποίησης της
πρότασης
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές
για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης
της επένδυσης (εταιρεία, νομικό
πρόσωπο κ.λπ.) ή δεν απαιτείται
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 11:
σύσταση φορέα
Σύσταση Φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 12:
που αφορούν στην υπο-δράση
Σκοπιμότητα της
Συσχέτιση με το 70% των στόχων που
πρότασης (Ειδικοί ή
αφορούν στην υπο-δράση
στρατηγικοί στόχοι
του τοπικού
Συσχέτιση με το 30% των στόχων που
προγράμματος που
αφορούν στην υπο-δράση
εξυπηρετούνται με
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του
την υλοποίηση της
30% των στόχων που αφορούν στην
πρότασης)
υπο-δράση
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Μοριοδότηση

30
100

70

5%

50

100
10%

60
30

5%

100
0
100
70

10%

30
0

100%

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ
H ΠΡΟΤΑΣΗ

100
30
30% (της
μέγιστης
βαθμολογίας)

Κριτήρια Επιλογής
19.2.2.3. &
19.2.3.3.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1:
Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2:
Δυνατότητα διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων για
την έναρξη
υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3:
Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4:
Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Είδος
επιχείρησης (σύμφωνα
με τη σύσταση της
Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6:
Προστασία
περιβάλλοντος
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7:
Συμβατότητα με την
τοπική αρχιτεκτονική
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8:
Καινοτόμος
χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση
καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών
(τουρισμός /
υπηρεσίες)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9:
Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης

Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής

Βαρύτητα

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς
τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

10%

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%.

10%

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο

100

50

0

100

≤5
≤ 10

Μοριοδότηση

15%

≤ 30

60
30
0

> 30

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου

5%

50

Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου

5%

50

Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις

100
5%

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μικρότερο του 5%
Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο
Παραδοσιακός οικισμός

50
0
100

5%
0

10%

100
50

Οργανωτική καινοτομία /
καινοτομία στο προϊόν ή στην
διαχείριση και λειτουργία.

5%

100

Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών

10%

100

Κριτήρια Επιλογής
19.2.2.3. &
19.2.3.3.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10:
Σύσταση Φορέα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 11:
Σκοπιμότητα της
πρότασης (Ειδικοί ή
στρατηγικοί στόχοι
του τοπικού
προγράμματος που
εξυπηρετούνται με την
υλοποίηση της
πρότασης)

Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων /
αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης
της επένδυσης (εταιρεία, νομικό
πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται
Συσχέτιση με το σύνολο των
στόχων που αφορούν στην υποδράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Βαρύτητα

Μοριοδότηση

60

30

10%

100
0
100

10%

70
30
0

100%
100
30
30% (της μέγιστης
βαθμολογίας

Κριτήρια Επιλογής
19.2.2.4.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1:
Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2:
Δυνατότητα διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων για
την έναρξη
υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3:
Προστασία
περιβάλλοντος

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4:
Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του
κόστους
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5:
Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης
επένδυσης
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6: Είδος
επιχείρησης
(σύμφωνα με τη
σύσταση της
Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)

Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής

Βαρύτητα

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις
ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

10%

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί της ιδιωτικής
συμμετοχής *100%

10%

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία
του περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία
του περιβάλλοντος μικρότερο του 5%
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
10
10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
≤ 30
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το
μέγεθος του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους
φάσεων υλοποίησης του έργου

100

10%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8:
Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9:
Σύσταση Φορέα

100

100
10%

60
30
0

5%

50

5%

50
100

5%

Μεσαίες/ μεγάλες επιχειρήσεις

Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της
χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη, ή αφορά σε
χρήση συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχουκαταγραφής δεδομένων στην παραγωγική
διαδικασία
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
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων και αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κ.λπ.) ή
δεν απαιτείται σύσταση φορέα

15

0

50
0

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7:
Καινοτόμος
χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση
καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών
(μονάδες
μεταποίησης και
βιοτεχνικές μονάδες)

50
0

Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις

Μοριοδότηση

100

75
10%

50

100
10%

60
30

10%

100

Κριτήρια Επιλογής
19.2.2.4.

Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10:
Σκοπιμότητα της
πρότασης (Ειδικοί ή
στρατηγικοί στόχοι
του τοπικού
προγράμματος που
εξυπηρετούνται με
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30% των
την υλοποίηση της
στόχων που αφορούν στην υπο-δράση
πρότασης)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Βαρύτητα

Μοριοδότηση
0
100
70

15%

30
0

100%

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ H
ΠΡΟΤΑΣΗ

100
40
40% (της
μέγιστης
βαθμολογίας)

Κριτήρια Επιλογής
19.2.2.5.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1:
Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2:
Προώθηση
επιχειρηματικότητας
ανέργων
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3:
Δυνατότητα διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων για
την έναρξη
υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4:
Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του
κόστους
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5:
Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης
επένδυσης
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6: Είδος
επιχείρησης
(σύμφωνα με τη
σύσταση της
Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7:
Καινοτόμος
χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση
καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8:
Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9
Σύσταση Φορέα
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10:
Σκοπιμότητα της
πρότασης (Ειδικοί
στόχοι του τοπικού
προγράμματος που
εξυπηρετούνται με

Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις
ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Άνεργοι πάνω από 3 χρόνια
Άνεργοι έως 3 χρόνια

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής
συμμετοχής *100%

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
10
10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
≤ 30
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

Βαρύτητα

Μοριοδότηση
100

10%

50
0

10%

10%

100
50

25

100
10%

60
30
0

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το
μέγεθος του έργου

5%

50

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους
φάσεων υλοποίησης του έργου

5%

50

Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις

100
5%

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις

Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία στο προϊόν
ή στη διαχείριση και λειτουργία
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων και αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κ.λπ.) ή
δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που
αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση

50
0

10%

100

100
10%

60
30

10%

100
0
100

15%

70
30

Κριτήρια Επιλογής
Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής
19.2.2.5.
την υλοποίηση της
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30% των
πρότασης)
στόχων που αφορούν στην υπο-δράση
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Βαρύτητα

Μοριοδότηση
0

100%

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ
ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

100
30
30% (της
μέγιστης
βαθμολογίας)

Κριτήρια Επιλογής
19.2.2.6.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1:
Σαφήνεια και
πληρότητα της
πρότασης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2:
Δυνατότητα διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων για
την έναρξη υλοποίησης
του επενδυτικού
σχεδίου

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3:
Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4:
Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5:
Προστασία
περιβάλλοντος

Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής

Βαρύτητα

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά

10%

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%

10%

100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο

100

10%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6:
Καινοτόμος
χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση
καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών (μονάδες
μεταποίησης και
βιοτεχνικές μονάδες)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7:
Ετοιμότητα έναρξης
υλοποίησης της
πρότασης

30

10%

50

10%

50
100

5%
0

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο.
Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό
της χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη,
ή αφορά σε χρήση συστημάτων
αυτοματισμού-ελέγχου-καταγραφής
δεδομένων στην παραγωγική διαδικασία
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
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων και αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές
για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.

60

0

> 30

Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος μικρότερο
του 5%

25

100

≤ 30

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος
και το μέγεθος του έργου

50
0

≤5
≤ 10

Μοριοδότηση

100

75

5%

50

100
10%

60
30

Κριτήρια Επιλογής
19.2.2.6.

Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής

Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8: Σύσταση
κλπ) ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9
αφορούν στην υπο-δράση
Σκοπιμότητα της
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων
πρότασης (Ειδικοί
που αφορούν στην υπο-δράση
στόχοι του τοπικού
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων
προγράμματος που
που αφορούν στην υπο-δράση
εξυπηρετούνται με την
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του
υλοποίηση της
30% των στόχων που αφορούν στην
πρότασης)
υπο-δράση
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Βαρύτητα

10%

Μοριοδότηση
100
0
100
70

20%

30
0

100%

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ
Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

100
30
30% (της
μέγιστης
βαθμολογίας)

Κριτήρια Επιλογής
19.2.7.3.

Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Σαφήνεια
και πληρότητα της
πρότασης

Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

15%

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

10%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2:
Αξιολόγηση
συνεργατικού
σχηματισμού
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Εμπειρία
του υπευθύνου στην
εκτέλεση και συντονισμό
έργου συνεργασίας (ο
υπεύθυνος έχει
συμμετάσχει
τουλάχιστον σε ένα έργο
συνεργασίας)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4:
Ικανότητα, εμπειρία και
αξιοπιστία των μελών
του δικτύου
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5:
Δυνατότητα διάθεσης
ιδίων κεφαλαίων για την
έναρξη υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6:
Ρεαλιστικότητα και
αξιοπιστία του κόστους

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7:
Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8:
Σκοπιμότητα της
πρότασης (Ειδικοί ή
στρατηγικοί στόχοι του
τοπικού προγράμματος
που εξυπηρετούνται με
την υλοποίηση της
πρότασης)

Βαρύτητα

Μοριοδότηση
100

50

0

Ναι

20

100
5%

Όχι

0

Ποσοστό >50% των μελών της
συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε
άλλο σχήμα συνεργασίας
Ποσοστό <50% των μελών της
συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε
άλλο σχήμα συνεργασίας
Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί της
ιδιωτικής συμμετοχής *100%
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο

100
10%
0

5%

100

≤5
≤ 10

10%

≤ 30

Ορθολογικός προσδιορισμός των
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του
έργου
Συσχέτιση με το σύνολο των
στόχων που αφορούν στην υποδράση
Συσχέτιση με το 70% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με το 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο
του 30% των στόχων που αφορούν
στην υπο-δράση

60
30
0

> 30

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το
είδος και το μέγεθος του έργου

25

15%

50

15%

50
100

15%

70
30
0

Κριτήρια Επιλογής
19.2.7.3.

Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Βαρύτητα

Μοριοδότηση

100%

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ
H ΠΡΟΤΑΣΗ

100
30
30% (της
μέγιστης
βαθμολογίας)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.

Q: Το Τοπικό πρόγραμμα CLLD 2014-2020 επιχορηγεί επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα;
Α: Το Τοπικό πρόγραμμα CLLD 2014-2020 δεν υποστηρίζει επενδύσεις ανάπτυξης πρωτογενούς
τομέα, όπως εγκατάσταση καλλιεργειών, πτηνοτροφείων κ.λπ..

2.

Q: Μπορώ για την υλοποίηση της ίδιας επένδυσης να ενταχθώ ταυτόχρονα σε δύο ή
περισσότερα προγράμματα ενισχύσεων;
Α: Απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD 2014-2020 είναι η υποψήφια
επένδυση να μην χρηματοδοτείται ταυτόχρονα από δύο ή περισσότερες πηγές επιχορήγησης.

3.

Q: Ποιο είναι το ποσοστό ενίσχυσης μιας επένδυσης;
Α: Το ποσοστό επιχορήγησης επί του συνολικού προϋπολογισμού εξαρτάται από την επιλεγείσα
υποδράση, το μέγεθος της υποψήφιας επιχείρησης (μικρή, μεσαία κ.λπ.) και από το είδος της
επένδυσης (δημόσια ή ιδιωτική).

4.

Q: Ποιος είναι ο μέγιστος προϋπολογισμός επένδυσης;
Α: Το ύψος του μέγιστου προϋπολογισμού διαφέρει ανάλογα με την φύση της επένδυσης και την
υποδράση στη οποία εντάσσεται.

5.

Q: Στον προϋπολογισμό της επένδυσης συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.;
Α: Ο ΦΠΑ της επένδυσης συμπεριλαμβάνεται στον επιλέξιμο προϋπολογισμό και επιχορηγείται, μόνο
στις περιπτώσεις που δεν είναι ανακτήσιμος, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 37 του ΕΚ
1303/2013. (Αφορά επενδύσεις δημόσιες ή δημοσίου χαρακτήρα από μη κερδοσκοπικές εταιρείες
οι οποίες δεν υπάγονται σε καθεστώς Φ.Π.Α.).

6.

Q: Από ποια ημερομηνία είναι επιλέξιμη μια δαπάνη που αφορά το επενδυτικό σχέδιο;
Α: Ως έναρξη της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών θεωρείται η οριστική υποβολή της
αιτήσεως από τον δικαιούχο στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Δαπάνες
που πραγματοποιούνται και εξοφλούνται πριν την τελική ένταξη της πράξης, γίνονται με
αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου.

7.

Q: Επί ποιων δαπανών πραγματοποιείται η επιχορήγηση;
Α: Η επιχορήγηση καταβάλλεται στον επενδυτή ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών, επί των
πλήρως και νομίμως εξοφλημένων τιμολογίων, βάσει του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών.

8.

Q: Ποιο είναι το κατώτατο όριο προϋπολογισμού για να υποβληθεί μία επένδυση;
Α: Δεν υφίσταται κατώτατο όριο προϋπολογισμού για την υποβολή μίας επένδυσης. Κριτήριο για
την υποβολή της είναι να προκύπτει ολοκληρωμένο, άρτιο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο.

9.

Q: Πόσα αιτήματα πληρωμής μπορώ να υποβάλω και πότε; Επίσης υπάρχει κατώτατο όριο
στο αίτημα πληρωμής;
Α: Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μέχρι πέντε (5) αιτήματα πληρωμής μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην ΟΤΔ. Τα αιτήματα πληρωμής
υποβάλλονται μετά την ένταξη της επένδυσης και την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης.

10. Q: Υπάρχει κατώτατο όριο στο αίτημα πληρωμής;
Α:Δεν υπάρχει κατώτατο όριο στο αίτημα πληρωμής, όμως ο δικαιούχος υποχρεούνται εντός
δώδεκα (12) μηνών από την ένταξή του, να υποβάλλει ένα ή περισσότερα αιτήματα πληρωμής, που
αθροιστικά να αντιστοιχούν στο 10% της ενταγμένης δημόσιας δαπάνης.
11. Q: Μπορώ να λάβω προκαταβολή της επιχορήγησης στο πρόγραμμα CLLD 2014-2020;
Α: Οι δικαιούχοι μετά την ένταξη της πράξης τους, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν στην ΟΤΔ, τη
χορήγηση προκαταβολής. Το ύψος της προκαταβολής μπορεί να ανέρχεται έως το 50% της
δημόσιας ενίσχυσης της πράξης. Για την χορήγηση προκαταβολής απαιτείται σύσταση τραπεζικής
εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της προκαταβολής. Η

εγγύηση συστήνεται υπέρ του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αποδέσμευσή της μπορεί να πραγματοποιείται
σταδιακά, με την εκκαθάριση περισσότερων της μιας αιτήσεων πληρωμής.
12. Q: Πότε μπορώ να υποβάλλω την επένδυση μου στο πρόγραμμα;
Α: Η επένδυση μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια όπου μία πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος είναι ενεργή. Η Υποβολή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ, μέσω
κατάλληλων κωδικών πρόσβασης. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς στο ΠΣΚΕ, λαμβάνει
μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της
υποβολής. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας
που καθορίζεται στην πρόσκληση, να αποστείλουν στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης
στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει:
• Την αίτηση στήριξης, έτσι όπως υποβλήθηκε και τυπώθηκε από το ΠΣΚΕ.
• Όλα τα δικαιολογητικά που δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής,
όπως αυτά τίθενται στις προσκλήσεις των ΟΤΔ.
13. Q: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης;
Α: Οι δικαιούχοι υποχρεούνται κατά την υλοποίηση της επένδυσης:
•
•
•

•
•
•

•

•

Nα υλοποιήσουν την επένδυση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση ένταξης, όπως
ισχύει κάθε φορά.
Nα αναρτούν κατά την διάρκεια της υλοποίησης της επένδυσης και πριν από το πρώτο αίτημα
πληρωμής, πινακίδα στον χώρο υλοποίησης της πράξης σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας
του προγράμματος.
Nα τηρούν το χρηματοδοτικό σχήμα της πράξης, όπως αυτό προσδιορίζεται στην απόφαση
ένταξης. Σε περίπτωση μεταβολής του για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να προηγηθεί από τον
δικαιούχο, σχετικό αίτημα τροποποίησης και έγκρισης από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης
(ΕΦΔ) της πράξης, πριν την έκδοση της απόφασης περάτωσης της πράξης.
Nα μη μεταβάλλουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ενισχυόμενης πράξης, καθ’ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης χωρίς να έχει προηγηθεί σχετικό αίτημα τροποποίησης στην ΟΤΔ, εισήγησή της και
αντίστοιχη έγκριση από τον αρμόδιο ΕΦΔ.
Nα μη χρησιμοποιούν πάγια στοιχεία που έχουν ενισχυθεί για δραστηριότητες που έρχονται σε
αντίθεση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας της αίτησης στήριξης.
Nα μη μεταβιβάζουν πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά
αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα, κυριότητας του δικαιούχου και ανάλογης αξίας, που
ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της πράξης. Ο δικαιούχος
οφείλει να γνωστοποιήσει την αντικατάσταση στον αρμόδιο στην ΟΤΔ. Τα πάγια στοιχεία που
αντικαταστάθηκαν μέσω της αίτησης στήριξης δεν επιτρέπεται να πωληθούν ως παραγωγικός
εξοπλισμός αξίας. Σε αντίθετη περίπτωση η σχετική καταβληθείσα δημόσια δαπάνη θεωρείται ως
αχρεωστήτως καταβληθείσα.
Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση του ΠΣΚΕ με τα δεδομένα
και έγγραφα που απαιτούνται για τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον
έλεγχο των πράξεων που υλοποιούν, διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα
των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ.
Να αποδέχονται και να διευκολύνουν ελέγχους στην έδρα της πράξης από την ΟΤΔ και αρμόδιες
υπηρεσίες.

14. Q: Από ποιόν διενεργείται ο έλεγχος του αιτήματος πληρωμής;
Α: Για τον έλεγχο και πιστοποίηση του αιτήματος πληρωμής ορίζεται από την Επιτροπή Διαχείρισης
του Προγράμματος η Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων (ΕΠΠ). Η ΕΠΠ αποτελείται από
τουλάχιστον δύο μέλη της ΟΤΔ και διενεργεί διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο επί του συνόλου των
αιτημάτων πληρωμής, προκειμένου να πιστοποιήσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο.

