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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο παρών Οδηγός περιγράφει τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που
υποβάλουν οι υποψήφιοι δικαιούχοι για την υλοποίηση ∆ράσεων που
συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών
στην Ελλάδα.
Η αξιολόγηση αποσκοπεί στη διασφάλιση της τυπικής πληρότητας, ουσιαστικής
επάρκειας και σκοπιµότητας των προτάσεων, σε σχέση µε τους γενικούς και ειδικούς
στόχους, τις προδιαγραφές και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα της κάθε ∆ράσης,
όπως ορίζονται στο εκάστοτε Ετήσιο Πρόγραµµα και στη σχετική Πρόσκληση
Υποβολής Προτάσεων.
Ο Οδηγός αποτελείται από τα εξής τρία µέρη:
Το Μέρος Α, όπου περιγράφεται η ∆ιαδικασία Αξιολόγησης και γίνεται συνοπτική
αναφορά στο έργο και τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων.
Το Μέρος Β, στο οποίο:
α) περιγράφονται οι ενότητες του ¨Φύλλου Αξιολόγησης Πρότασης¨
(οµάδες των κριτηρίων αξιολόγησης) και δίνονται αναλυτικές οδηγίες
συµπλήρωσης,
β) περιλαµβάνεται το έντυπο του Φύλλου Αξιολόγησης Πρότασης, το οποίο
συµπληρώνεται για κάθε πρόταση ξεχωριστά και υπογράφεται από όλα τα
µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και
γ) υπάρχει Παράρτηµα µε τα έντυπα προς συµπλήρωση για τον έλεγχο των
δικαιολογητικών τυπικής και οικονοµικής πληρότητας των προτάσεων προς
χρηµατοδότηση.
Το Μέρος Γ΄, το οποίο περιλαµβάνει τους Κανόνες Επιλεξιµότητας ∆απανών
όπως ορίζονται από τους κανονισµούς του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης, και
αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για την εξέταση της κατανοµής και του βαθµού
αναγκαιότητας των προτεινόµενων δαπανών της ∆ράσης, σε σχέση µε το φυσικό
αντικείµενο που περιγράφεται στο Τεχνικό ∆ελτίο (Τ.∆.) από τον υποψήφιο
δικαιούχο. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων επιθυµεί µια πιο
λεπτοµερή ανάλυση του τρόπου κατανοµής των επιλέξιµων δαπανών, µπορεί να
συµβουλευτεί το Παράρτηµα Ι του Οδηγού Εφαρµογής.
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ΜΕΡΟΣ Α
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων
Για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται προς χρηµατοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης, συγκροτείται ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων
και σχετική Γραµµατεία.
Η εν λόγω Επιτροπή:

i. Αξιολογεί τις υποβληθείσες προτάσεις, το Τεχνικό ∆ελτίο (Τ.∆) και όλα τα
συµπληρωµατικά στοιχεία και έντυπα τα οποία υποβάλλει ο κάθε υποψήφιος
δικαιούχος, µε βάση τη σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, που έχει
απευθύνει η Υπεύθυνη Αρχή, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο από την Ε.Ε. Ετήσιο
Πρόγραµµα.

ii. ∆ιατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως από τους υποψήφιους δικαιούχους,
στο βαθµό που αυτό κρίνεται αναγκαίο:

•

τη διόρθωση λαθών εκτύπωσης ή προφανών/τυπικών σφαλµάτων και την
επανυποβολή της πρότασης,

•

την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων, δικαιολογητικών και λοιπών
πληροφοριών.

Σηµειώνεται ότι τα επιπρόσθετα στοιχεία θα πρέπει:
o

να προσκοµισθούν πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των
προτάσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της συγκεκριµένης
δράσης και

o

να ενηµερώνεται από την Επιτροπή κατάλληλα η ενότητα
¨ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ¨ της εκάστοτε οµάδας κριτηρίων του
Εντύπου ¨Φύλλο Αξιολόγησης Πρότασης¨.

iii. Εκδίδει Πρακτικό Αξιολόγησης των προτάσεων που αξιολογήθηκαν.
iv. Παραδίδει το σύνολο των Πρακτικών Αξιολόγησης που πρόκειται να λάβουν
χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης στην Υπεύθυνη Αρχή για την
ενηµέρωση των υποψηφίων δικαιούχων και τη σύνταξη ¨Τελικού Πίνακα
Κατάταξης¨ και την ανάρτηση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης στο
διαδικτυακό τόπο του Ταµείου.

v. Οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες αξιολόγησης των προτάσεων για κάθε
∆ράση που προκηρύσσεται στο πλαίσιο των Ετήσιων Προγραµµάτων, το
αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία που ο
Πρόεδρός της παραλαµβάνει τους φακέλους υποβολής προτάσεων από την
Υπεύθυνη Αρχή.

vi. Εξετάζει αιτήσεις θεραπείας υποψηφίων οι οποίες υποβάλλονται εµπρόθεσµα
στην Υπεύθυνη Αρχή, προβαίνει στην επανεξέταση του ¨Φύλλου Αξιολόγησης
Πρότασης¨ και εκδίδει σχετικό Πρακτικό επί των αιτήσεων αυτών. Σε περιπτώσεις
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αποδοχής του αιτήµατος, εκδίδει αντίστοιχα τροποποιηµένο
Αξιολόγησης.
Σε
περιπτώσεις
αποδοχής
των
αιτηµάτων,
¨Αναθεωρηµένος Τελικός Πίνακα Κατάταξης¨, σύµφωνα µε την
διαδικασία, ο οποίος κοινοποιείται στον υποψήφιο δικαιούχο από την
Αρχή και αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Ταµείου.

Πρακτικό
εκδίδεται
οριζόµενη
Υπεύθυνη
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ΜΕΡΟΣ Β
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Φύλλο Αξιολόγησης Πρότασης – Κριτήρια Αξιολόγησης
Για την αποτελεσµατική και ενδελεχή αξιολόγηση των υποβαλλόµενων προτάσεων η
Επιτροπή Αξιολόγησης συµπληρώνει το σχετικό Έντυπο ¨Φύλλο Αξιολόγησης
Πρότασης¨ για καθεµία πρόταση που υποβάλλεται στο πλαίσιο κάθε ∆ράσης του
Ετήσιου Προγράµµατος. Το ¨Φύλλο Αξιολόγησης Πρότασης¨ αποτελείται από
τέσσερις (4) ενότητες που αποτελούν ξεχωριστές κατηγορίες - οµάδες κριτηρίων.
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της κάθε οµάδας κριτηρίων τα µέλη της
Επιτροπής µονογράφουν κάθε σελίδα ξεχωριστά και υπογράφουν το αντίστοιχο
τµήµα του ¨Φύλλου Αξιολόγησης Πρότασης¨.

Α.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
(ΟΜΑ∆Α Α’)
Στην παρούσα οµάδα εξετάζονται:
α) η τήρηση προθεσµίας υποβολής της πρότασης, σύµφωνα µε τις ηµεροµηνίες που

ορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.
β) αν, στο πλαίσιο της υποβαλλόµενης πρότασης, έχουν επισυναφθεί όλα τα
τυποποιηµένα έντυπα (Τεχνικό ∆ελτίο ∆ράσης σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή),
συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά τυπικής και οικονοµικής ικανότητας, ανά
κατηγορία υποψηφίου, τα οποία προσδιορίζονται επακριβώς στην Πρόσκληση
Υποβολής Προτάσεων, ή όποια επιπροσθέτως στοιχεία κρίνει απαραίτητα και ζητήσει
η Επιτροπή,
γ) το δικαίωµα υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης, µε βάση τις κατηγορίες
δυνητικών δικαιούχων που αναφέρονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων,
δ) η ακρίβεια και η σαφήνεια των στοιχείων που αναφέρονται στα έντυπα,
δικαιολογητικά και στα συνοδευτικά έγγραφα της πρότασης.

Απαραίτητη προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της Οµάδας Α, αποτελεί η λήψη
θετικής απάντησης «ΝΑΙ» σε όλα τα πεδία της οµάδας. Σε διαφορετική περίπτωση,
η πρόταση απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση και ενηµερώνεται σχετικά ο
υποψήφιος.
Για την αξιολόγηση
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ως εξής:

της

συγκεκριµένης

οµάδας,

συµπληρώνεται

το

πεδίο

ΝΑΙ: Πλήρης ή/και σαφής αναφορά
ΟΧΙ: Ελλιπής ή/και ασαφής
συµπληρωµατικών στοιχείων)

αναφορά

(κατόπιν

εξέτασης

τυχόν
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ΚΕΝΟ ή -: Το κριτήριο δεν έχει εφαρµογή στην παρούσα πρόταση

Πεδίο Α.1: Εξετάζεται το εµπρόθεσµο υποβολής της πρότασης σύµφωνα µε τις
ηµεροµηνίες που ορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. Ως αποδεικτικό
της έγκαιρης κατάθεσης λαµβάνεται µόνο η ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης στο
Πρωτόκολλο της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και όχι η ηµεροµηνία σφραγίδας
ταχυδροµείου ή αποδεικτικού ταχυµεταφοράς.
Πεδίο Α.2: Εξετάζεται το δικαίωµα υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης, βάσει των
επιλέξιµων κατηγοριών υποψηφίων δικαιούχων που αναφέρονται στην Πρόσκληση
Υποβολής Προτάσεων.
Πεδίο Α.2.1: Σηµειώνεται µε ¨ ¨ η κατηγορία στην οποία ανήκει ο υποψήφιος
δικαιούχος .
Πεδίο Α.2.2(ισχύει µόνο σε περίπτωση Συνεργασίας): Συµπληρώνεται ο
αριθµός των εταίρων ανά κατηγορία δικαιούχου και το σύνολο των συµµετεχόντων
στη Συνεργασία.
Πεδία Α.3 & Α.3.1 και Α.3.2: Εξετάζεται η τυπική πληρότητα του φακέλου
υποβολής πρότασης. Συγκεκριµένα:
- Στο πεδίο Α.3.1 Σηµειώνεται µε ¨ ¨ εάν έχει κατατεθεί Τεχνικό ∆ελτίο
∆ράσης , σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί
η υποβολή του Τεχνικού ∆ελτίου σε ηλεκτρονική µορφή. Ειδικότερα το Τµήµα Γ
¨Προϋπολογισµός ∆ράσης¨ του Τεχνικού ∆ελτίου θα πρέπει να είναι σε µορφή
excel και όχι σε άλλο είδους αρχείου. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή
Αξιολόγησης υποχρεούται να εξετάσει και το περιεχόµενο του
ηλεκτρονικού αρχείου.
- Στο πεδίο Α.3.2 εξετάζεται και σηµειώνεται µε ¨ ¨ αν στο πλαίσιο της
υποβαλλόµενης πρότασης έχουν επισυναφθεί όλα τα τυποποιηµένα έντυπα,
συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά τυπικής και οικονοµικής ικανότητας,
ανάλογα µε την κατηγορία του υποψηφίου δικαιούχου, σύµφωνα µε τα
προσυµπληρωµένα στοιχεία του ανωτέρω πεδίου Α.2.
Για κάθε υποψήφιο δικαιούχο συµπληρώνεται και το αντίστοιχο ¨Έντυπο Ελέγχου
∆ικαιολογητικών¨, και επισυνάπτεται στην οµάδα Α του Φύλλου Αξιολόγησης
Πρότασης.
Συγκεκριµένα:
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) συµπληρώνεται το Έντυπο
Α2.1
Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆) συµπληρώνεται το Έντυπο
Α2.2
Μη Κερδοσκοπικός Οργανισµός (ΜΚΟ) συµπληρώνεται το Έντυπο Α2.3
∆ιεθνής ∆ιακυβερνητικός Οργανισµός συµπληρώνεται το Έντυπο Α2.4
Συνεργασίες συµπληρώνεται το Έντυπο Α2.5 και το αντίστοιχο έντυπο
ελέγχου δικαιολογητικών ξεχωριστά, για κάθε κατηγορία και αριθµό
υποψήφιου εταίρου (συµπεριλαµβανοµένου και του εκπροσώπου).
Τα Έντυπα Ελέγχου ∆ικαιολογητικών παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι του Μέρους
Β -Έντυπο Φύλλου Αξιολόγησης Πρότασης.
Το κάθε έντυπο αποτελείται από δύο (2) ενότητες:
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ∆ικαιολογητικά τυπικής πληρότητας.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ∆ικαιολογητικά οικονοµικής ικανότητας. Κατά την εξέταση των
δικαιολογητικών οικονοµικής ικανότητας, εάν η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων
καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η απαιτούµενη οικονοµική ικανότητα δεν µπορεί να
αποδειχθεί ή δεν είναι ικανοποιητική, µπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο δικαιούχο
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της τάξεως του 10% του συνολικού
προϋπολογισµού της δράσης.
Για τις περιπτώσεις ¨ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ¨ συµπληρώνεται το Έντυπο Α2.5 και για κάθε
εταίρο ξεχωριστά (συµπεριλαµβανοµένου και του εκπροσώπου), το αντίστοιχο
έντυπο ελέγχου δικαιολογητικών.
Πεδίο Α.2.4: Εξετάζεται αν έχουν συµπληρωθεί όλα τα πεδία των απαιτούµενων
εντύπων, φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του νοµίµου εκπροσώπου του
υποψηφίου δικαιούχου όπου απαιτείται και αν τα στοιχεία που εµπεριέχονται στα
έντυπα/έγγραφα είναι σαφή και ακριβή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Πρόσκληση
Υποβολής Προτάσεων.

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
(ΟΜΑ∆Α Β’)
Στην παρούσα οµάδα εξετάζεται η τεχνική ικανότητα και εµπειρία του υποψηφίου
δικαιούχου (οργάνωση, δοµή, ανθρώπινο δυναµικό, τοµείς εξειδίκευσης, πεδία
δραστηριότητας).
Απαραίτητη προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης αποτελεί η λήψη θετικής απάντησης
«ΝΑΙ» σε όλα τα πεδία της οµάδας. Σε διαφορετική περίπτωση, η πρόταση
απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση και ενηµερώνεται σχετικά ο υποψήφιος.
Για την αξιολόγηση
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ως εξής:

της

συγκεκριµένης

οµάδας,

συµπληρώνεται

το

πεδίο

ΝΑΙ: Πλήρης ή/και σαφής αναφορά
ΟΧΙ: Ελλιπής ή/και ασαφής
συµπληρωµατικών στοιχείων)

αναφορά

(κατόπιν

εξέτασης

τυχόν

ΚΕΝΟ ή -: Το κριτήριο δεν έχει εφαρµογή στην παρούσα πρόταση

Πεδίο Β.1: Εξετάζεται η Ενότητα Α4: «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ/ΕΤΑΙΡΩΝ» του
Τεχνικού ∆ελτίου ∆ράσης.

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΟΜΑ∆Α Γ’)
Στην
παρούσα
οµάδα
εξετάζεται
η
Ενότητα
Β8:
«ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ» του Τεχνικού ∆ελτίου ∆ράσης σε σχέση µε την
Ενότητα 1 ¨Στόχοι της ∆ράσης¨ της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη θετική αξιολόγηση είναι η απόδοση θετικής
απάντησης «ΝΑΙ» στα πεδία των κριτηρίων Γ1 (Συµβολή της πρότασης στην
επίτευξη των στόχων της δράσης) και Γ3 (Συµβατότητα της πρότασης µε τις αρχές
της ισότητας των ευκαιριών και της µη διάκρισης), του Τεχνικού ∆ελτίου,
διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση και ενηµερώνεται
σχετικά ο υποψήφιος δικαιούχος.
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Για την αξιολόγηση
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ως εξής:

της

συγκεκριµένης

οµάδας,

συµπληρώνεται

το

πεδίο

ΝΑΙ: Πλήρης ή/και σαφής αναφορά
ΟΧΙ: Ελλιπής ή/και ασαφής
συµπληρωµατικών στοιχείων)

αναφορά

(κατόπιν

εξέτασης

τυχόν

ΚΕΝΟ ή -: Το κριτήριο δεν έχει εφαρµογή στην παρούσα πρόταση

∆. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΟΜΑ∆Α ∆’)
Στην παρούσα οµάδα εξετάζονται τα εξής Τµήµατα/ενότητες του Τεχνικού ∆ελτίου:

•

•

Τµήµα Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ»
o

Ενότητα Β1. Περιγραφή του φυσικού αντικειµένου και ,µεθοδολογική
προσέγγιση

o

Ενότητα Β2.Οργανωτικό Σχήµα Υλοποίησης

o

Ενότητα Β3. Χρονοδιάγραµµα

o

Ενότητα Β4. Ανάθεση Υπεργολαβιών

o

Ενότητα Β5. Παραδοτέα

o

Ενότητα Β6. Ποσοτικοί-ποιοτικοί δείκτες

o

Ενότητα Β7. ∆ηµοσιοποίηση (όπου εφαρµόζεται)

Τµήµα Γ: «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ». Εξετάζεται αφενός η τήρηση
των

κανόνων

επιλεξιµότητας,

η

αναγκαιότητα

του

προτεινόµενου

προϋπολογισµού, σύµφωνα µε την αιτιολόγηση που περιέχεται στην πρόταση
και στα συνοδευτικά στοιχεία (π.χ. ύπαρξη προσφορών, πίνακας οικονοµικής
ανάλυσης), αφετέρου η ορθή κατανοµή και αιτιολόγηση του προϋπολογισµού
στις επιµέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση µε το φυσικό αντικείµενο (π.χ.
τιµές, µονάδες και κέντρα κόστους κ.λπ.)

Για την απόδοση της βαθµολογίας η Επιτροπή Αξιολόγησης θα πρέπει να πλειοψηφεί.
Σε
περίπτωση
διαφοροποίησης,
γίνεται
αναφορά
στο
πεδίο
¨ΣχόλιαΠαρατηρήσεις¨ και η τελική βαθµολογία του κάθε κριτηρίου διαµορφώνεται ως
µέσος όρος των επιµέρους βαθµολογιών που έχει λάβει.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη θετική αξιολόγηση είναι κάθε επιµέρους κριτήριο της
Οµάδας ∆΄ να λαµβάνει βαθµολογία από 1-10 και µεγαλύτερη του µηδενός (0),
διαφορετικά απορρίπτεται
υποψήφιος δικαιούχος.

χωρίς

περαιτέρω

αξιολόγηση

και

ενηµερώνεται

σχετικά

ο

Για την αξιολόγηση της συγκεκριµένης οµάδας, συµπληρώνεται, µε αιτιολόγηση από
την Επιτροπή, το πεδίο ΒΑΘΜΟΣ ως εξής:
Υψηλός (8-10): όταν η κάλυψη του κριτηρίου είναι από πολύ καλή έως άριστη και
τεκµηριώνεται µε έναν από τους παρακάτω κατά σειρά ισχύος τρόπους:
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• Περιεχόµενα φακέλου τεκµηρίωσης
• Στοιχεία λοιπών δικαιολογητικών
• Βάσιµη άποψη της Επιτροπής Αξιολόγησης (κυρίως σε σηµεία που η
τεκµηρίωση από το συντάκτη της πρότασης είναι πολύ δύσκολη).
Μέσος (4-7): όταν η κάλυψη του κριτηρίου είναι από επαρκής έως αρκετά καλή
(δηλαδή επισηµαίνονται µικρές αδυναµίες), ή όταν παρουσιάζεται κάλυψη πολύ καλή
έως άριστη χωρίς αυτό να τεκµηριώνεται όµως µε ένα από τους τρόπους που
αναφέρθηκαν στην προηγούµενη περίπτωση.
Χαµηλός (0-3): όταν η κάλυψη του κριτηρίου είναι ανεπαρκής ή όταν η
παρουσίαση δεν είναι αξιόπιστη και δεν τεκµηριώνεται.
Σηµειώνεται ότι µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, οι φάκελοι των
προτάσεων και το συνοδευτικό υλικό δεν επιστρέφονται, ανεξαρτήτως της έκβασης
της διαδικασίας αξιολόγησης.
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ΕΝΤΥΠΟ ΦΥΛΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ2009

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΑΙ

ΤΙΤΛΟΣ

∆ΡΑΣΗΣ

1. ………………………………….
2. ………………………………….
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

(ΚΑΙ

ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΑΡΧΙΚΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

3. ………………………………….
…. ………………………………….

ΑΠΟ
ΑΠΟ

/
/

/2010
/2010

ΕΩΣ

/

/2010

ΕΩΣ

/

/2010
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Ο Μ Α ∆ Α Α : Τ Υ Π Ι Κ Η Π Λ Η Ρ Ο Τ Η ΤΑ Τ Η Σ Π Ρ Ο ΤΑ Σ Η Σ
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Α1

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η πρόταση υποβλήθηκε εµπρόθεσµα σύµφωνα µε τις ηµεροµηνίες που ορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής
Προτάσεων.

Α2

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο υποψήφιος έχει δικαίωµα υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης µε βάση τις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που
αναφέρονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.

Συµπληρώστε την κατηγορία υποψηφίου δικαιούχου και τον αριθµό των εταίρων (µόνο σε
περίπτωση Συνεργασίας):
Α.2.1
Α.2.2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΕΤΑΙΡΩΝ
(Σηµειώσατε

(Σε περίπτωση Συνεργασίας

µε )

συµπληρώσατε αριθµητικά)

1 . Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) (Έντυπο Α2.1)
2 . Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆) (Έντυπο Α2.2)
3 . Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) (Έντυπο Α2.3)
4 . ∆ιεθνής ∆ιακυβερνητικός Οργανισµός (Έντυπο Α2.4)
5 . Συνεργασίες (Έντυπο Α2.5)

Α3

ΤΥΠΙΚΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Α3.1

Τεχνικό ∆ελτίο ∆ράσης (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή)

Α3.2

ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

Ανάλογα µε την κατηγορία του υποψηφίου δικαιούχου, σύµφωνα µε το πεδίο Α2, συµπληρώνεται και το αντίστοιχο έντυπο και
επισυνάπτεται στην παρούσα οµάδα. Για τις περιπτώσεις ¨ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ¨ συµπληρώνεται το Έντυπο Α2.5 και το αντίστοιχο έντυπο
ελέγχου δικαιολογητικών ξεχωριστά, για κάθε κατηγορία και αριθµό υποψηφίου εταίρου (συµπεριλαµβανοµένου και του εκπροσώπου).
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A4

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

i. Έχουν συµπληρωθεί όλα τα πεδία των εντύπων, φέροντας υπογραφή και σφραγίδα, όπου απαιτείται, του υποψηφίου
δικαιούχου.
ii. Τα στοιχεία που εµπεριέχονται στα έντυπα είναι σαφή και ακριβή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Πρόσκληση
Υποβολής Προτάσεων.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΟΜΑ∆Α Α)
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αν σε κάποιο πεδίο της Οµάδας Α, η πρόταση έχει λάβει αρνητική απάντηση "ΟΧΙ", τότε απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση και
ενηµερώνεται σχετικά ο υποψήφιος δικαιούχος.
Η πρόταση έλαβε θετική αξιολόγηση
ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ηµεροµηνία έναρξης αξιολόγησης Οµάδας Α

/

/2010

Ηµεροµηνία ενηµέρωσης υποψηφίου δικαιούχου για διόρθωση πρότασης/υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων

/

/2010

Ηµεροµηνία επανυποβολής πρότασης/υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων
Επιτροπή Αξιολόγησης:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

/

/2010

1.Πρόεδρος :

………………….

2. Μέλος:

………………….

3.Μέλος:
4. Μέλος:
5. Μέλος:

………………….
………………….
………………….
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ΟΜΑ∆Α Β: Ε Π Α ΡΚ Ε Ι Α Υ Π ΟΨ Η ΦΙ Ο Υ ∆ Ι Κ Α Ι ΟΥ Χ Ο Υ
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Β1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(Εξετάζεται η Ενότητα Α4: «Περιγραφή Φορέα/Εταίρων» του Τεχνικού ∆ελτίου)

i. Επάρκεια στελέχωσης, δοµών, οργάνωσης του φορέα.
ii. ∆ιάθεση επαρκούς εµπειρίας (έργα που σχετίζονται µε την παρούσα δράση, τεχνική ικανότητα) του φορέα.
iii. Ύπαρξη τεχνογνωσίας, εξειδίκευσης και µηχανισµών διοίκησης και παρακολούθησης έργου.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΟΜΑ∆Α Β)
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αν σε κάποιο πεδίο της Οµάδας Β, η πρόταση έχει λάβει αρνητική απάντηση "ΟΧΙ", τότε απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση
και ενηµερώνεται σχετικά ο υποψήφιος δικαιούχος.
Η πρόταση έλαβε θετική αξιολόγηση
ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ηµεροµηνία έναρξης αξιολόγησης Οµάδας Β

/

/2010

Ηµεροµηνία ενηµέρωσης υποψηφίου δικαιούχου για διόρθωση πρότασης/υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων

/

/2010

Ηµεροµηνία επανυποβολής πρότασης/υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων
Επιτροπή Αξιολόγησης:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

/

/2010

1.Πρόεδρος :

………………….

2. Μέλος:

………………….

3.Μέλος:
4. Μέλος:
5. Μέλος:

………………….
………………….
………………….
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ΟΜΑ∆Α Γ: Σ Κ Ο Π Ι Μ Ο Τ Η Τ Α ΤΗ Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ
(Εξετάζεται η Ενότητα Β8«ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ» του Τεχνικού ∆ελτίου σε συνδυασµό µε την Ενότητα 1 «Στόχοι της
∆ράσης» της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων)

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Γ1

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η πρόταση ανταποκρίνεται στους γενικούς και ειδικούς στόχους της ∆ράσης.

Γ2

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ Η ΣΕ
ΕΞΕΛΙΞΗ ∆ΡΑΣΕΙΣ

i. Υπάρχει συνάφεια και συµπληρωµατικότητα της πρότασης µε άλλες δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταµείου ή άλλων πηγών/Ταµείων.
ii. Υπάρχει συνάφεια και συµπληρωµατικότητα της πρότασης µε άλλες σε δράσεις προηγούµενων ετών του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης ή άλλων πηγών/Ταµείων. (όπου έχει εφαρµογή)

Γ3

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ
∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ

i. Λαµβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασµό της πρότασης η αρχή της µη διάκρισης ως προς την εθνικότητα, το φύλο,
τη θρησκεία, τη γλώσσα, τον γενετήσιο προσανατολισµό.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΟΜΑ∆Α Γ)
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση για θετική αξιολόγηση είναι η απόδοση θετικής απάντησης ¨ΝΑΙ¨ στα πεδία των κριτηρίων Γ1 και Γ3,
διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση και ενηµερώνεται σχετικά ο υποψήφιος δικαιούχος.
Η πρόταση έλαβε θετική αξιολόγηση
ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ηµεροµηνία έναρξης αξιολόγησης Οµάδας Γ

/

/2010
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Ηµεροµηνία ενηµέρωσης υποψηφίου δικαιούχου για διόρθωση πρότασης/υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων

/

/2010

Ηµεροµηνία επανυποβολής πρότασης/υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων
Επιτροπή Αξιολόγησης:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

/

/2010

1.Πρόεδρος :

………………….

2. Μέλος:

………………….

3.Μέλος:
4. Μέλος:
5. Μέλος:

………………….
………………….
………………….
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Ο Μ Α ∆ Α ∆ : Σ Α ΦΗ Ν Ε Ι Α Τ Η Σ Π ΡΟ Τ Α Σ Η Σ
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

∆1

ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ

(Εξετάζονται οι Ενότητες Β1: «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»,Β2:
«ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ», Β3: «ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ», Β4: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ» , Β5:
«ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ»και Β6: «ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ-ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ» του Τεχνικού ∆ελτίου)

i. Η περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της δράσης είναι συγκεκριµένη, αναλυτική και σαφής. Στην περίπτωση
ανάθεσης υπεργολαβιών εξετάζεται αν υπάρχει αναλυτική περιγραφή και επαρκής αιτιολόγηση των εργασιών που
ο υποψήφιος δικαιούχος προτίθεται να αναθέσει σε υπεργολάβους στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης.
ii. Υπάρχει λεπτοµερής αναφορά στη µεθοδολογική προσέγγιση (εργαλεία και τεχνικές) υλοποίησης της δράσης σε
επιµέρους φάσεις/ενέργειες (εφόσον προβλέπεται).Η προτεινόµενη µεθοδολογία περιλαµβάνει πληροφορίες
σχετικά µε τα στάδια εκτέλεσης της ∆ράσης και τα εργαλεία για την επίτευξη των προτεινόµενων στόχων. Ως
εργαλείο υλοποίησης νοείται και η συµµετοχή υπηκόων τρίτων χωρών κατά την υλοποίηση της δράσης. Οι φάσεις
υλοποίησης διαχωρίζονται µε λογική συνάφεια σε σχέση µε τα υποστάδια υλοποίησης της ∆ράσης ή τα υποσύνολα
των ενεργειών.
iii. Το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της δράσης είναι ρεαλιστικό και εφικτό σε σχέση µε το
προτεινόµενο φυσικό αντικείµενο, την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης και κάθε πρόσθετο συνοδευτικό στην
πρόταση στοιχείο, καθώς επίσης και ως προς την περίοδο επιλεξιµότητας του Ετησίου Προγράµµατος.
iv. Η περιγραφή των παραδοτέων είναι σαφής και διακριτή, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της ∆ράσης και
λαµβάνει υπόψη τα όσα ορίζονται στο κείµενο της Πρόσκλησης Υποβολής Πρότασης.

∆2

Σ Χ Ε ∆ Ι Ο ∆ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ ∆ Ρ Α Σ Η Σ (όπου εφαρµόζεται)
(Εξετάζεται η Ενότητα Β7 «∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ» του Τεχνικού ∆ελτίου)

i. Υπάρχει περιγραφή ολοκληρωµένου σχεδίου δηµοσιοποίησης/επικοινωνιακής στρατηγικής της δράσης µε
αναλυτική αναφορά στις ενέργειες, παραδοτέα και χρονοδιάγραµµα, για την εφαρµογή των αποτελεσµάτων της
δράσης. Υπάρχει αναφορά στους τρόπους προσέγγισης των στοχοθετούµενων οµάδων και της διάδοσης των
αποτελεσµάτων.

∆3

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ
(Εξετάζεται η Ενότητα Γ: «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ» του Τεχνικού ∆ελτίου)

Εξετάζεται ο βαθµός αναγκαιότητας καθώς και η ορθή κατανοµή και αιτιολόγηση των προτεινόµενων κατηγοριών
δαπανών σε σχέση µε το φυσικό αντικείµενο που περιγράφεται.
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΟΜΑ∆Α ∆)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πρόταση πρέπει σε κάθε επιµέρους κριτήριο να λαµβάνει βαθµολογία από 1-10 και µεγαλύτερη του µηδενός (0), διαφορετικά
απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση και ενηµερώνεται σχετικά ο υποψήφιος δικαιούχος.
Σύνολο Βαθµολογίας Οµάδας ∆
ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ηµεροµηνία έναρξης αξιολόγησης Οµάδας ∆

/

/2010

Ηµεροµηνία ενηµέρωσης υποψηφίου δικαιούχου για διόρθωση πρότασης/υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων

/

/2010_

Ηµεροµηνία επανυποβολής πρότασης/υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων
Επιτροπή Αξιολόγησης:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

/

/2010

1.Πρόεδρος :

………………….

2. Μέλος:

………………….

3.Μέλος:
4. Μέλος:
5. Μέλος:

………………….
………………….
………………….
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΦΥΛΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΟΜΑ∆Α

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Α – ΤΥΠΙΚΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Β – ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Γ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΟΜΑ∆Α

ΒΑΘΜΟΣ

∆- ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Επιτροπή Αξιολόγησης:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1.Πρόεδρος :

………………….

2. Μέλος:

………………….

3.Μέλος:
4. Μέλος:
5. Μέλος:

………………….
………………….
………………….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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Έντυπο Α2.1
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ (ΝΠ∆∆)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:…………………………………………………………………….
ΕΝΟΤΗΤΑ Α
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
Α/Α
1.
2.

3.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επικυρωµένο απόσπασµα των Πρακτικών του αρµοδίου οργάνου του υποψηφίου
δικαιούχου σχετικά µε την εκπροσώπησή του.
Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του υποψήφιου δικαιούχου για την υποβολή
πρότασης, στην οποία θα ορίζεται ότι:
o

η πρόταση συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές
της πρόσκλησης, της οποίας ο υποψήφιος δικαιούχος έλαβε γνώση

o

αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους
συνηµµένων σε αυτή εγγράφων

o

η υποβαλλόµενη
υπηρεσιών και

o

τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρόταση είναι ακριβή

πρόταση

όρους

καλύπτει

το

της

πρόσκλησης

σύνολο

των

και

των

ζητούµενων

Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του υποψηφίου δικαιούχου περί µη
χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης δαπάνης της δράσης από άλλους
κοινοτικούς πόρους.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
Α/Α
1.
2.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οικονοµικό απολογισµό των δύο προηγούµενων οικονοµικών ετών.
Απολογισµό δράσεων και προγραµµάτων του τελευταίου έτους.

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
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Έντυπο Α2.2
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ (ΝΠΙ∆)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:…………………………………………………………………….
ΕΝΟΤΗΤΑ Α
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
Α/Α
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Καταστατικό νοµίµως δηµοσιευµένο καθώς και τυχόν τροποποιήσεις του.
Πιστοποιητικά αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από τα οποία να προκύπτουν ότι ο
υποψήφιος δικαιούχος είναι ενήµερος: 1) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και 2) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις,
κατά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Επικυρωµένο απόσπασµα των Πρακτικών του αρµοδίου οργάνου του υποψηφίου
δικαιούχου σχετικά µε την εκπροσώπησή του.
Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δικαιούχος δεν κηρύχθηκε έκπτωτος από
φορείς του ∆ηµόσιου Τοµέα επειδή δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του
υποχρεώσεις.
Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του υποψήφιου δικαιούχου για την υποβολή
πρότασης στην οποία θα ορίζεται ότι:
o

η πρόταση συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της
πρόσκλησης, της οποίας ο υποψήφιος δικαιούχος έλαβε γνώση

o

αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους
συνηµµένων σε αυτή εγγράφων

o

η υποβαλλόµενη πρόταση καλύπτει το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών
και τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρόταση είναι ακριβή

όρους

της

πρόσκλησης

και

των

Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του υποψηφίου δικαιούχου περί µη
χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης δαπάνης της δράσης από άλλους κοινοτικούς
πόρους.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
Α/Α
1.

2.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ισολογισµοί ή αποσπάσµατα ισολογισµών των δύο προηγούµενων οικονοµικών
ετών ή εγγυητική επιστολή συµµετοχής της τάξεως του 5% του συνολικού
προϋπολογισµού της δράσης.
Απολογισµό δράσεων και προγραµµάτων του τελευταίου έτους.

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
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Έντυπο Α2.3
ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΜΚΟ)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:…………………………………………………………………….
ΕΝΟΤΗΤΑ Α
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
Α/Α
1.

2.

3.

4.

5.

6.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Καταστατικό εγγεγραµµένο στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου της έδρας της
Μ.Κ.Ο. ή επικυρωµένο αντίγραφό του.
Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρµόδια φορολογική αρχή, ή επικυρωµένο
αντίγραφό της.
Παρουσίαση της οργανωτικής δοµής της Μ.Κ.Ο., τόσο σε επίπεδο διοίκησης, όσο
και σε επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας της (π.χ. υπάρχων µηχανισµός
οικονοµικού ελέγχου, οργανόγραµµα της Μ.Κ.Ο. κ.λπ.), προκειµένου να
αξιολογηθεί η δυνατότητα δραστηριοποίησης του Οργανισµού.
Αποδεδειγµένη (µε κατάσταση προσωπικού, σύµβαση έργου κλπ) απασχόληση
τουλάχιστον ενός ατόµου, ως διοικητικό προσωπικό, ανεξαρτήτως σχέσης
εργασίας, για την τήρηση των διαχειριστικών στοιχείων και των πληροφοριών
δράσης του φορέα.
Μισθωτήριο ή τίτλος κυριότητας έδρας και οργανωµένου χώρου εργασίας
(ενοικιαζόµενες ή ιδιόκτητες ή κατά παραχώρηση δοµές), το οποίο να συνοδεύεται
από υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφεται ότι ο χώρος πληροί τις βασικές
προδιαγραφές οργανωµένου χώρου διοίκησης και ότι λειτουργεί σε αυτόν
τουλάχιστον ένας (1) υπολογιστής µε πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Κατάθεση εγγράφων (εγκριτικές αποφάσεις, ενάρξεις υλοποίησης προγραµµάτων
κ.α.), προγραµµάτων ή άλλων στοιχείων και βεβαιώσεων, από τα οποία να
προκύπτει -τουλάχιστον διετής- εµπειρία της Μ.Κ.Ο. (για τις µη νεοσυσταθείσες
Μ.Κ.Ο.) ή των µελών της (για τις νεοσυσταθείσες Μ.Κ.Ο.) σχετικά µε την
υλοποίηση δράσεων και προγραµµάτων συναφών προς το αντικείµενο της
παρούσας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
Α/Α
1.

2.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατάθεση επικυρωµένων αντιγράφων της αναλυτικής κατάστασης εσόδων- εξόδων
των δύο προηγούµενων ετών, που συνυποβάλλεται µε τη φορολογική δήλωση ή
εγγυητική επιστολή συµµετοχής της τάξεως του 5% του συνολικού
προϋπολογισµού της ∆ράσης.
Απολογισµό δράσεων και προγραµµάτων του τελευταίου έτους

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
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Έντυπο Α2.4
∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:…………………………………………………………………….
ΕΝΟΤΗΤΑ Α
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
Α/Α
1.
2.

3.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύσταση και καταστατικό του οργανισµού
Έγγραφο νόµιµης εκπροσώπησης της αποστολής
µέλος

του οργανισµού στο κράτος

Το σύνολο των υλοποιηθέντων Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων της αποστολής του
οργανισµού στο κράτος µέλος ΕΕ.

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
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Έντυπο Α2.5
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ:
1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ …………………………………………………………….
2. …………………………………………………………….
3. …………………………………………………………….
4. …………………………………………………………….
.....…………………………………………………………….

ΕΝΟΤΗΤΑ Α
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
Α/Α
1.

2.

3.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του υποψηφίου δικαιούχου για την υποβολή της
πρότασης σε συνεργασία µε άλλον/άλλους φορείς.
Ιδιωτικό συµφωνητικό συνεργασίας υπογεγραµµένο από κάθε µέλος της
συνεργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται τουλάχιστον τα πλήρη στοιχεία των
εταίρων, οι βασικοί όροι της συνεργασίας, ο νόµιµος εκπρόσωπος της συνεργασίας
(ο οποίος πρέπει απαραιτήτως να είναι ένα από τα µέλη της διοίκησης του
υποψήφιου δικαιούχου) µε πλήρη εξουσία διαχείρισης και δέσµευσης της
συνεργασίας έναντι της Υπεύθυνης Αρχής, ο ακριβής καθορισµός αρµοδιοτήτων
κάθε µέλους καθώς και το ποσό της επιχορήγησης που δικαιούται κάθε µέλος της
συνεργασίας.
Τα δικαιολογητικά τυπικής πληρότητας και οικονοµικής ικανότητας, ανά κατηγορία
εταίρου, έχουν υποβληθεί αυτοτελώς από κάθε µέλος της συνεργασίας.

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
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ΜΕΡΟΣ Γ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
∆ΑΠΑΝΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

1. ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Οι άµεσες επιλέξιµες δαπάνες του έργου είναι οι δαπάνες οι οποίες, τηρουµένων των
γενικών προϋποθέσεων επιλεξιµότητας, µπορούν να χαρακτηρισθούν ως ειδικά έξοδα
άµεσα συνδεόµενα µε την υλοποίηση του έργου. Οι άµεσες δαπάνες περιλαµβάνονται στον
προβλεπόµενο γενικό προϋπολογισµό του έργου.

1.1. ∆απάνες Προσωπικού
1.1.1 Ως επιλέξιµες άµεσες δαπάνες προσωπικού νοούνται εκείνες που αφορούν µόνο
πρόσωπα µε βασικό και άµεσο ρόλο στο έργο, όπως είναι οι διαχειριστές του έργου και
λοιπό προσωπικό επιχειρησιακά συνδεόµενο µε το έργο, για παράδειγµα τον σχεδιασµό
δραστηριοτήτων του έργου, την υλοποίηση (ή παρακολούθηση) επιχειρησιακών
δραστηριοτήτων, την παροχή υπηρεσιών στους τελικούς αναδόχους, κ.λπ.
∆απάνες για άλλα µέλη του προσωπικού της οργάνωσης του τελικού δικαιούχου, που
παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες (όπως ο γενικός διευθυντής, ο λογιστής, ο υπεύθυνος
προµηθειών, ο υπεύθυνος ανθρωπίνων πόρων, ο υπεύθυνος υπηρεσιών πληροφορικής
υποστήριξης, βοηθοί διοίκησης, υπάλληλος υποδοχής, κ.λπ.) δεν είναι επιλέξιµες ως
άµεσες δαπάνες και θεωρούνται έµµεσες (βλ. σηµείο 2.2.α).

1.1.2 Οι δαπάνες προσωπικού κατανέµονται στο προβλεπόµενο προϋπολογισµό, µε
ένδειξη της ιδιότητας, του αριθµού του προσωπικού και ονοµάτων.
Αν τα ονόµατα των µελών του προσωπικού δεν είναι ακόµα γνωστά ή δεν µπορούν να
ανακοινωθούν, παρέχεται ένδειξη των επαγγελµατικών και τεχνικών προσόντων των
ατόµων που προορίζονται για την κάλυψη των σχετικών καθηκόντων/αρµοδιοτήτων στο
πλαίσιο του έργου.

1.1.3 Το κόστος για το προσωπικό του έργου, δηλ. µισθοί και εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και οι λοιπές νόµιµες δαπάνες είναι επιλέξιµες εφόσον δεν
υπερβαίνουν τις µέσες τιµές που εφαρµόζει συνήθως ο δικαιούχος για τις
αποδοχές. Ο υπολογισµός αυτός περιλαµβάνει, κατά περίπτωση, όλες τις συνήθεις
εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, αλλά αποκλείονται τα διάφορα δώρα, κίνητρα ή
διακανονισµοί κατανοµής κερδών. Οι διάφορες κατηγορίες τελών, φόρων και
επιβαρύνσεων (ειδικότερα οι άµεσοι φόροι και οι κοινωνικές εισφορές επί των µισθών) που
προκύπτουν από τα έργα που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο αποτελούν επιλέξιµη
δαπάνη µόνον εφόσον βαρύνουν πραγµατικά τον τελικό δικαιούχο της επιδότησης.
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1.2. Ειδικές προϋποθέσεις για τις δαπάνες προσωπικού δηµόσιων φορέων
Οι δαπάνες προσωπικού δηµόσιων φορέων υλοποίησης του έργου θεωρούνται άµεσες
επιλέξιµες δαπάνες µόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για πρόσωπο που έχει προσληφθεί από τον τελικό δικαιούχο αποκλειστικά για
τους σκοπούς της υλοποίησης του έργου·
β) για πρόσωπο µόνιµα απασχολούµενο από τον τελικό δικαιούχο το οποίο:
- πληροί καθήκοντα ειδικά συνδεόµενα µε την υλοποίηση του έργου στο
πλαίσιο υπερωριακής σχέσης εργασίας· ή
- έχει αποσπαστεί µε κατάλληλα τεκµηριωµένη απόφαση του οργανισµού σε
καθήκοντα τα οποία συνδέονται ειδικά µε την υλοποίηση του έργου και δεν
αποτελούν µέρος των συνήθων καθηκόντων του, εφόσον έχει
αντικατασταθεί για τα συνήθη καθήκοντά του από ένα άλλο εργαζόµενο που
έχει προσληφθεί από τον οργανισµό.

1.3 Οδοιπορικά και έξοδα διαβίωσης
1.3.1 Τα οδοιπορικά και τα έξοδα διαβίωσης είναι επιλέξιµα µόνο ως άµεσες δαπάνες για
τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) προσωπικό του τελικού δικαιούχου, οι δαπάνες του οποίου είναι επιλέξιµες όπως
ορίζεται στο σηµείο 1.1
β) σε δεόντως αιτιολογηµένες έκτακτες περιπτώσεις, προσωπικό του τελικού
δικαιούχου που παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως ορίζεται στο σηµείο 1.1.
γ) πρόσωπα που δεν ανήκουν στο προσωπικό του τελικού δικαιούχου και
συµµετέχουν στις δραστηριότητες του έργου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να
κρατούνται κατάλογοι παρουσιών ως αποδεικτικά στοιχεία.

1.3.2 Τα οδοιπορικά είναι επιλέξιµα µε βάση τις πραγµατοποιηθείσες πραγµατικές δαπάνες.
Η επιστροφή των εν λόγω εξόδων πρέπει να βασίζεται στις τιµές της φθηνότερης επιλογής
µε δηµόσια µέσα µεταφοράς και, κατά κανόνα, τα αεροπορικά εισιτήρια επιτρέπονται µόνο
για ταξίδια άνω των 800 χιλιοµέτρων (µε επιστροφή) ή εφόσον η γεωγραφική θέση του
τόπου προορισµού αιτιολογεί αεροπορική µετακίνηση. Πρέπει να φυλάσσονται οι
κάρτες επιβίβασης και τα voucher ή τιµολόγια ξενοδοχείου. Εφόσον γίνεται χρήση
ιδιωτικού αυτοκινήτου, η επιστροφή των εξόδων γίνεται κατά κανόνα είτε µε βάση το
κόστος των δηµόσιων µέσων µεταφοράς είτε µε βάση τη διανυθείσα απόσταση σε
χιλιόµετρα σύµφωνα µε τους δηµοσιευµένους επίσηµους κανόνες στη χώρα µας ή εκείνους
που χρησιµοποιούνται από τον τελικό δικαιούχο.
1.3.3 Τα έξοδα διαβίωσης είναι επιλέξιµα βάσει των πραγµατικών δαπανών ή µε κατ’
αποκοπή ηµερήσια αποζηµίωση.
Εφόσον οργανισµός έχει τις δικές του τιµές ηµερήσιας αποζηµίωσης (αποζηµίωση
διαβίωσης), εφαρµόζονται µε βάση τα ανώτατα όρια που έχει θεσπίσει η χώρα µας
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και πρακτική. Η αποζηµίωση διαβίωσης θεωρείται κατά
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κανόνα ότι καλύπτει τις τοπικές µετακινήσεις (περιλαµβανοµένης της χρήσης ταξί), τη
στέγαση, τα γεύµατα, τις τοπικές τηλεφωνικές κλήσεις και διάφορα άλλα µικροέξοδα.

1.4 Εξοπλισµός
1.4.1 Οι δαπάνες απόκτησης εξοπλισµού (βάσει της απόσβεσης αγορασθέντων στοιχείων
του ενεργητικού, χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή ενοικίασης) είναι επιλέξιµες µόνο εφόσον
είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του έργου. Ο εξοπλισµός διαθέτει τις τεχνικές ιδιότητες
που χρειάζονται για το έργο και είναι συµβατός µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και τα
ισχύοντα πρότυπα.

1.4.2 Οι δαπάνες καθηµερινής χρήσεως του διοικητικού εξοπλισµού (εκτυπωτής, φορητός
υπολογιστής, φαξ, φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα, τηλέφωνο, καλωδιώσεις κ.λπ.) δεν είναι
επιλέξιµες ως άµεσες δαπάνες και θεωρούνται έµµεσες (βλ. σηµείο 2.2ε).

1.4.3 Η επιλογή µεταξύ χρηµατοδοτικής µίσθωσης, ενοικίασης ή αγοράς πρέπει να
στηρίζεται πάντοτε στην λιγότερο ακριβή δυνατότητα. Εντούτοις, εάν η χρηµατοδοτική
µίσθωση ή η ενοικίαση δεν είναι δυνατή λόγω της µικρής διάρκειας του έργου ή της
ταχείας απόσβεσης της αξίας, η αγορά γίνεται δεκτή και οι δαπάνες που έχουν σχέση µε
την απόσβεση, όπως περιγράφεται πιο κάτω, µπορεί να είναι επιλέξιµες βάσει των εθνικών
κανόνων περί αποσβέσεων.

1.5 Ενοικίαση και χρηµατοδοτική µίσθωση
Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο πράξεων ενοικίασης και χρηµατοδοτικής
µίσθωσης είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση σύµφωνα µε τους κανόνες που έχουν
θεσπιστεί στη χώρα µας, την εθνική νοµοθεσία και πρακτική, και τη διάρκεια της
ενοικίασης ή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης για τους σκοπούς του έργου.

1.6 Αγορές
1.6.1 Εφόσον ο εξοπλισµός αγοράζεται πριν ή κατά τη διάρκεια του έργου, είναι επιλέξιµο
µόνο το τµήµα της απόσβεσης του εξοπλισµού που αντιστοιχεί στη διάρκεια της
χρησιµοποίησής του για το έργο και στο ποσοστό πραγµατικής χρησιµοποίησης για το
έργο.

1.6.2 Εξοπλισµός που αγοράστηκε πριν από το έργο αλλά χρησιµοποιήθηκε για τους
σκοπούς του έργου είναι επιλέξιµος βάσει της απόσβεσης. Εντούτοις, οι δαπάνες αυτές δεν
είναι επιλέξιµες αν ο εξοπλισµός είχε αγοραστεί αρχικά µε κοινοτική επιδότηση.

1.6.3 Οι δαπάνες αγοράς εξοπλισµού αντιστοιχούν στο σύνηθες κόστος της αγοράς και η
αξία των σχετικών αντικειµένων καταχωρείται ως αποσβεσθείσα σύµφωνα µε τους
φορολογικούς και λογιστικούς κανόνες που ισχύουν για τον τελικό δικαιούχο.
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1.6.4 Για µεµονωµένα αντικείµενα αξίας µικρότερης των 1 000 ευρώ είναι επιλέξιµο
ολόκληρο το κόστος αγοράς τους, εφόσον ο εξοπλισµός έχει αγοραστεί κατά τη διάρκεια
των τριών πρώτων µηνών του έργου.

1.7 Μίσθωση Ακινήτων
1.7.1 Ο εξοπλισµός διαθέτει τις τεχνικές ιδιότητες που χρειάζονται για το έργο και είναι
συµβατός µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και τα ισχύοντα πρότυπα.

1.7.2 Η µίσθωση ακινήτων είναι επιλέξιµη για συγχρηµατοδότηση εφόσον η µίσθωση αυτή
συνδέεται σαφώς µε τους στόχους του σχετικού έργου, υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις,
και µε την επιφύλαξη της εφαρµογής αυστηρότερων εθνικών κανόνων:
α) Η αγορά του ακινήτου από το δικαιούχο δεν έχει αποτελέσει αντικείµενο
κοινοτικής επιδότησης.
β) Το ακίνητο πρέπει να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την εκτέλεση του έργου.
Σε αντίθετη περίπτωση, µόνο το µέρος των δαπανών που αντιστοιχεί στη
χρησιµοποίηση για το έργο είναι επιλέξιµο.

1.8 Χώροι γραφείου για τον τελικό δικαιούχο
∆απάνες για αγορά, κατασκευή, ανακαίνιση ή µίσθωση χώρων γραφείου για τις συνήθεις
δραστηριότητες του δικαιούχου δεν είναι επιλέξιµες ως άµεσες δαπάνες. Οι δαπάνες αυτές
πρέπει να θεωρούνται ως έµµεσες δαπάνες (βλ. σηµείο 2.2δ).

1.9 Αναλώσιµα είδη, προµήθειες και γενικές υπηρεσίες
1.9.1 Οι δαπάνες για αναλώσιµα είδη, προµήθειες και γενικές υπηρεσίες είναι επιλέξιµες
εφόσον είναι αναγνωρίσιµες και άµεσα αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου.

1.9.2 Ωστόσο, οι δαπάνες που αφορούν τις προµήθειες γραφείου καθώς και κάθε είδους
µικρές δαπάνες για αναλώσιµα είδη, προµήθειες, έξοδα φιλοξενίας και γενικές υπηρεσίες
(όπως τηλέφωνο, ∆ιαδίκτυο, ταχυδροµικά τέλη, καθαρισµός γραφείου, λοιπά χρειώδη,
ασφάλειες, επιµόρφωση προσωπικού, προσλήψεις, κ.λπ.) δεν αποτελούν άµεσες επιλέξιµες
δαπάνες και περιλαµβάνονται στις έµµεσες δαπάνες, όπως αναφέρεται στο σηµείο 2.2.β.

1.10 Συµβάσεις υπεργολαβίας
1.10.1 Κατά γενικό κανόνα, οι τελικοί δικαιούχοι πρέπει να έχουν την ικανότητα να
εκτελούν µόνοι τους τις δραστηριότητες που έχουν σχέση µε το έργο. Ως εκ τούτου, η
ανάθεση υπεργολαβίας πρέπει να είναι περιορισµένη και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40
% των άµεσων επιλέξιµων δαπανών ενός έργου, εκτός αν είναι κατάλληλα
αιτιολογηµένη και έχει εκ των προτέρων τύχει της έγκρισης της Υπεύθυνης
Αρχής.
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1.10.2 ∆εν είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από το Ταµείο δαπάνες σχετικές µε τις
ακόλουθες συµβάσεις υπεργολαβίας:
α) συµβάσεις υπεργολαβίας για καθήκοντα σχετικά µε τη γενική διαχείριση του
έργου·
β) συµβάσεις υπεργολαβίας που αυξάνουν το κόστος του έργου χωρίς να
προσαυξάνουν σε ανάλογο βαθµό την αξία του·
γ) συµβάσεις υπεργολαβίας µε µεσάζοντες ή συµβούλους των οποίων η αµοιβή
εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού κόστους του έργου, εκτός αν η πληρωµή
αυτή δικαιολογείται από τον τελικό δικαιούχο µε βάση την πραγµατική αξία των
εργασιών ή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.

1.10.3 Για όλες τις συµβάσεις υπεργολαβίας, οι υπεργολάβοι αναλαµβάνουν την
υποχρέωση να παράσχουν σε όλες τις υπηρεσίες ελέγχων τις αναγκαίες πληροφορίες
σχετικά µε τις εργασίες που αποτέλεσαν αντικείµενο υπεργολαβίας.

1.11 ∆απάνες που
συγχρηµατοδότησης

απορρέουν

άµεσα

από

τους

όρους

της

κοινοτικής

Οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για την κάλυψη των απαιτήσεων που συνδέονται µε την
κοινοτική συγχρηµατοδότηση, π.χ. διαφήµιση, προβολή, αξιολόγηση του έργου,
εξωτερικός λογιστικός έλεγχος, τραπεζικές εγγυήσεις, µεταφράσεις κλπ., είναι επιλέξιµες
ως άµεσες δαπάνες.

1.12 ∆απάνες εµπειρογνωµόνων
Οι δαπάνες που αφορούν τις αµοιβές νοµικών συµβούλων, συµβολαιογράφων καθώς και οι
δαπάνες αµοιβής τεχνικών και χρηµατοοικονοµικών εµπειρογνωµόνων είναι επιλέξιµες ως
άµεσες δαπάνες.

2. ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
2.1 Οι έµµεσες δαπάνες αφορούν κατηγορίες δαπανών που δεν είναι αναγνωρίσιµες ως
ειδικές δαπάνες άµεσα συνδεόµενες µε το έργο. Ένα πάγιο ποσοστό των γενικών εξόδων
των άµεσων επιλέξιµων δαπανών µπορεί να θεωρηθεί επιλέξιµο ως έµµεσες δαπάνες
εφόσον:
α) οι έµµεσες δαπάνες περιορίζονται στο ελάχιστο και το ακριβές ποσοστό των
έµµεσων δαπανών καθορίζεται σε συνάρτηση προς τις ανάγκες·
β) οι έµµεσες δαπάνες περιλαµβάνονται στον προβλεπόµενο προϋπολογισµό του
έργου·
γ) οι έµµεσες δαπάνες δεν περιλαµβάνουν δαπάνες που αφορούν άλλον τοµέα του
προϋπολογισµού για το έργο·
δ) οι έµµεσες δαπάνες δεν χρηµατοδοτούνται από άλλες πηγές. Οργανώσεις που
λαµβάνουν επιχειρησιακή επιδότηση από τον κοινοτικό προϋπολογισµό ή/και από
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τα κράτη µέλη δεν µπορούν να
προβλεπόµενο προϋπολογισµό τους·

συµπεριλάβουν

έµµεσες

δαπάνες

στον

ε) κατά γενικό κανόνα, το πάγιο ποσοστό των έµµεσων δαπανών σε σχέση προς το
συνολικό ποσό των άµεσων επιλέξιµων δαπανών δεν υπερβαίνει το 20 %.
Εντούτοις, το πάγιο ποσοστό των έµµεσων δαπανών δεν υπερβαίνει το 10 %
εφόσον οι συµβάσεις υπεργολαβίας υπερβαίνουν το 40 % των επιλέξιµων άµεσων
δαπανών.

2.2 Το ποσοστό για έµµεσες δαπάνες καλύπτει ειδικότερα τις ακόλουθες δαπάνες:
α) δαπάνες προσωπικού που δεν είναι επιλέξιµες ως άµεσες δαπάνες
σύµφωνα µε το σηµείο 1.1.1
β) διοικητικές και διαχειριστικές δαπάνες, όπως αυτές που ορίζονται στο
σηµείο 1.10.2·
γ) τραπεζικά έξοδα και προµήθειες (πλην τραπεζικών εγγυήσεων, όπως
αναφέρεται στο σηµείο 1.12)·
δ) δαπάνες απόσβεσης ακινήτων και δαπάνες συντήρησης όταν αυτές
συνδέονται µε ενέργειες καθηµερινής διαχείρισης, όπως οι δαπάνες που ορίζονται
στο σηµείο 1.9·
ε) δαπάνες καθηµερινής χρήσης του διοικητικού εξοπλισµού (εκτυπωτής,
φορητός υπολογιστής, φαξ, φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα, τηλέφωνο, καλωδιώσεις
κ.λπ.) (βλέπε και σηµείο 1.4.2)
στ) όλες οι δαπάνες που συνδέονται µε το έργο αλλά αποκλείονται από τις
Άµεσες επιλέξιµες δαπάνες.

3. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΚΧΩΡΗΘΕΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
3.1 Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, η συγχρηµατοδότηση του έργου, όσον αφορά
την συνεισφορά του τελικού δικαιούχου και των εταίρων του έργου, µπορεί να συνίσταται
εν µέρει σε εισφορές υπό τη µορφή εργασιών που εκτελούνται από µόνιµα στελέχη
απασχολούµενα από τους φορείς αυτούς και συµµετέχοντα στο έργο. Στην περίπτωση
αυτή, οι εν λόγω δαπάνες δεν είναι επιλέξιµες ως άµεσες ή έµµεσες δαπάνες προσωπικού,
όπως ορίζεται στα σηµεία 1.1 και 2, αλλά ως δαπάνες καλυπτόµενες από εκχωρηθέν
εισόδηµα.

3.2 Οι εν λόγω εισφορές δεν µπορούν να υπερβούν το 50 % της συνολικής συνεισφοράς
του τελικού δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
α) τα καθήκοντα δηµόσιων υπαλλήλων συνδέονται ειδικά µε την υλοποίηση του
έργου και δεν προκύπτουν από τις νόµιµες υποχρεώσεις της δηµόσιας αρχής,
β) δηµόσιοι υπάλληλοι στους οποίους ανατίθεται η υλοποίηση έργου αποσπώνται
µε δεόντως τεκµηριωµένη απόφαση της αρµόδιας αρχής,
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γ) η αξία των εν λόγω εισφορών µπορεί να ελεγχθεί και δεν υπερβαίνει τις δαπάνες
που έχουν πραγµατοποιηθεί και αποδεικνύονται από παραστατικά της δηµόσιας
αρχής.

4. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
∆εν είναι επιλέξιµες οι ακόλουθες δαπάνες:
α) ο ΦΠΑ, εκτός αν ο τελικός δικαιούχος µπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι σε θέση
να τον ανακτήσει·
β) η απόδοση του κεφαλαίου, τα χρέη και οι αντίστοιχες επιβαρύνσεις, οι
χρεωστικοί τόκοι, τα έξοδα συναλλάγµατος και οι χρεωστικές συναλλαγµατικές
διαφορές, οι προβλέψεις ζηµιών ή οι ενδεχόµενες µελλοντικές υποχρεώσεις, οι
οφειλόµενοι τόκοι, οι επισφαλείς απαιτήσεις, τα πρόστιµα, οι χρηµατικές ποινές, τα
έξοδα για την επίλυση διαφορών και οι υπέρµετρες ή αλόγιστες δαπάνες·
γ) οι δαπάνες ψυχαγωγίας αποκλειστικά και µόνο για το προσωπικό του έργου.
Επιτρέπονται οι λογικές δαπάνες φιλοξενίας σε κοινωνικές εκδηλώσεις που
δικαιολογούνται από το έργο, όπως είναι η εκδήλωση για την ολοκλήρωση του
έργου ή οι συνεδριάσεις της οικείας διοικούσας επιτροπής·
δ) οι δαπάνες που δηλώνονται από τον τελικό δικαιούχο και καλύπτονται από άλλο
έργο ή πρόγραµµα εργασίας που λαµβάνει κοινοτική επιχορήγηση·
ε) αγορά γηπέδων και αγορά, κατασκευή ή ανακαίνιση ακινήτων·
ζ) οι δαπάνες προσωπικού για δηµόσιους υπαλλήλους που συµβάλλουν στην
εκτέλεση του έργου µε δραστηριότητες που αποτελούν µέρος των κανονικών
καθηκόντων τους·
η) εισφορές σε είδος.
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