
 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή  Αιτιολόγηση

Επαρκής τεκµηρίωση για την εκπλήρωση 

του κριτηρίου
ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκµηρίωση ή µη εκπλήρωση 

του κριτηρίου ή του ειδικού στόχου
ΌΧΙ

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσµατική
ΝΑΙ  

Η πράξη δεν κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσµατική
ΌΧΙ  

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά αποδοτική ΝΑΙ  

Η πράξη ∆ΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποδοτική 
ΌΧΙ  

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Αναγκαιότητα υλοποίησης της 
πράξης

Γ1

Εξετάζεται η παρεχόµενη τεκµηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης 

και ο τρόπος µε τον οποίο η προτεινόµενη πράξη συµβάλλει στην αντιµετώπιση της 

ανάγκης ή προβλήµατος που έχει εντοπιστεί και του ειδικού στόχου που έχει 

προσδιοριστεί

Η πράξη θεωρείται αναγκαία εφόσον περιλαµβάνεται στο Εγκεκριµένο Πρόγραµµα 

Τεχνικής Βοήθειας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ :  T.B.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΠΑ & T.B.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΤ

 

Νοτίου Αιγαίου

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

6  & 7

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης 50%)

 

 

Εξετάζεται η σχέση των αναµενόµενων εκροών της προτεινόµενης πράξης µε τον 

αντίστοιχο προϋπολογισµό βάσει της οποίας υπολογίζεται το µοναδιαίο κόστος ανά 

µονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της. 

Αποδοτικότητα

 

Εξετάζεται η συµβολή της προτεινόµενης πράξης στην επίτευξη των στόχων που 

έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση. 

  

Γ3

Γ2 Αποτελεσµατικότητα



 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β' Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΡΑΣΗ :  T.B.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΠΑ & T.B.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΤ

 

Νοτίου Αιγαίου

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

6  & 7

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Ε

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκµηρίωση ΌΧΙ

Επαρκής τεκµηρίωση ΝΑΙ

Μη επαρκής τεκµηρίωση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εξετάζεται π τεκµηρίωση του τρόπου µε τον οποίο τα παραδοτέα της προτεινόµενης 

πράξης θα αξιοποιηθούν. Πχ σε περίπτωση πράξεων υποδοµών, όπου απαιτείται 

συντήρηση και λειτουργία, εξετάζεται αν ο δικαιούχος αναφέρει την ύπαρξη 

σχετικών φορέων/ δοµών/µηχανισµών λειτουργίας ή  προβλέπει τις αναγκαίες 

ενέργειες µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

συντήρηση και λειτουργία. Τέλος εξετάζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία/ τεκµήρια 

που απαιτούνται και έχουν προσδιοριστεί στην πρόσκληση για την εξασφάλιση της 

λειτουργικότητας κατά την ολοκλήρωση της πράξης.

Βιωσιµότητα, λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση 

Επαρκής τεκµηρίωση 

Γ4

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης  60%)

Συνέργεια και 
συµπληρωµατικότητά 

 

Εξετάζεται η συνέργεια και συµπληρωµατικότητα της προτεινόµενης πράξης µε 

άλλα έργα που είναι είτε ολοκληρωµένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΠΕΠ ή 

άλλων προγραµµάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το µέγιστο δυνατό 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα από την υλοποίησή της.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ

 

Γ5

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 Η πράξη δεν πρέπει να λάβει «όχι» σε κανένα από τα κριτήρια της οµάδας.


