ΣΤΑ∆ΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 - 2020

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

1 : Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους καινοτόµου,
ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

3. ∆ιασφάλιση ισορροπίας µεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιµων αλιευτικών δυνατοτήτων

ΜΕΤΡΟ :
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝOΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΑΞΗΣ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Α/Α
1
2

3

4

Περιγραφή κριτηρίου
Έλεγχος
συµβατότητας Πράξης
∆ικαιούχος που
εµπίπτει στην
πρόσκληση
∆ικαιούχος που έχει
την αρµοδιότητα
υλοποίησης της
πράξης
Τυπική πληρότητα της
υποβαλλόµενης
πρότασης

ΣΤΑ∆ΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Εξειδίκευση κριτηρίου
Η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης είναι εντός της
προθεσµίας που τίθεται στην πρόσκληση
Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εµπίπτει στις κατηγορίες
δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση
Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την
αρµοδιότητα υλοποίησης της πράξης. Ο έλεγχος γίνεται µε βάση στοιχεία
τεκµηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) που
υποβάλλονται συνηµµένα κατά την υποβολή του αιτήµατος και τα οποία
προσδιορίζονται στην πρόσκληση

Τιµή
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ

Η αίτηση είναι υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα

ΟΧΙ

Παρατηρήσεις

ΝΑΙ

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση (Στη λίστα εξέτασης
πληρότητας : άδειες, εγκρίσεις, κλπ.)

5

6

7

8

Περίοδος υλοποίησης
εντός περιόδου
επιλεξιµότητας
προγραµµατικής
περιόδου και
πρόσκλησης
Πράξη η οποία
εµπίπτει στον θεµατικό
Στόχο, Ειδικό Στόχο
και Μέτρο της
Προτεραιότητας
Μη επικάλυψη των
χορηγούµενων
χρηµατοδοτήσεων
Παραδεκτό της αίτησης

ΟΧΙ
ΝΑΙ

Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης προς
συγχρηµατοδότηση Πράξης εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας
του προγράµµατος, εκτός εάν στην πρόσκληση ορίζεται διαφορετική
προθεσµία

ΟΧΙ
ΝΑΙ

Εξετάζεται εάν η πράξη εµπίπτει στο θεµατικό στόχο/ προτεραιότητα/
ειδικό στόχο/ µέτρο της πρόσκλησης

ΟΧΙ

Εξετάζεται εάν διασφαλίζεται η µη διπλή χρηµατοδότηση της ίδιας
δαπάνης από άλλα Επιχειρησιακά Προγράµµατα, χρηµατοδοτικά εργαλεία
ή /και εθνικούς πόρους

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ

Ο δικαιούχος δεν έχει διαπράξει απάτη στο πλαίσιο του ΕΤΑ ή του ΕΤΘΑ
(σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 του Κανονισµού 508/2014)

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΣΤΑ∆ΙΟΥ Α

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Θετική αξιολόγηση όλων των κριτηρίων του ΣΤΑ∆ΙΟΥ Α

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΌΧΙ

Η πράξη προχωρεί
στο Στάδιο Β της
αξιολόγησης
Η πράξη
απορρίπτεται

ΣΤΑ∆ΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

1 : Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους καινοτόµου,
ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

3. ∆ιασφάλιση ισορροπίας µεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιµων αλιευτικών δυνατοτήτων

ΜΕΤΡΟ :
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
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ΣΤΑ∆ΙΟ Β1. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

α/α

1.

2.

Περιγραφή κριτηρίου

Πληρότητα και σαφήνεια του
φυσικού αντικειµένου της
προτεινόµενης πρότασης

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράµµατος

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ∆ΙΟΥ Β1

Εξειδίκευση κριτηρίου

Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής
του φυσικού αντικειµένου της Πράξης όσον
αφορά τα βασικά τεχνικά και λοιπά
χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει
το σκάφος

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος
εξετάζεται τουλάχιστον σε σχέση µε :
α) το φυσικό αντικείµενο και την επιλεγµένη
µέθοδο υλοποίησης ,
β) τους ενδεχόµενους κινδύνους που
συνδέονται µε την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου

Κατάσταση

Τιµή

Βαθµός

ΝΑΙ
Εκπλήρωση του κριτηρίου
ΟΧΙ

ΝΑΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Η αξιολόγηση της πράξης
συνεχίζεται στο στάδιο Β2

ΟΧΙ

Η πράξη απορρίπτεται

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
H Πράξη πρέπει να λαµβάνει θετική τιµή “ΝΑΙ” σε όλα τα κριτήρια.

ΣΤΑ∆ΙΟ Β2. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
3.

Εναρµόνιση της πράξης µε

Εξετάζεται αν η πράξη συνάδει µε τις

Παρατηρήσεις

Εκπλήρωση του κριτηρίου

ΝΑΙ

το εκπονηθέν «Σχέδιο
∆ράσης για την Προσαρµογή
του ∆ιαρθρωτικού
Πλεονάσµατος του
Αλιευτικού στόλου
Παράκτιας Αλιείας»

προτεινόµενες δράσεις και τους στόχους του
Σχεδίου ∆ράσης της Γ∆ΒΑ
ΟΧΙ

4.

Προαγωγή της ισότητας
ανδρών και γυναικών και της
µη διάκρισης

Εξετάζεται αν διασφαλίζεται η ισότητα
µεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και αν
αποτρέπεται κάθε διάκριση, (φύλου, φυλής,
εθνοτικής καταγωγής, κ.λ.π.), όπως ορίζεται
στο άρθρο 7, του Καν 1303/13

5.

Συµβατότητα της πράξης µε
τους κανόνες ανταγωνισµού
και των κρατικών
ενισχύσεων

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία
κρατικών ενισχύσεων, η συµβατότητά της µε
το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών
ενισχύσεων.

Εκπλήρωση του κριτηρίου

6.

Εξασφάλιση της
προσβασιµότητας των
ατόµων µε αναπηρία

Εξετάζεται αν διασφαλίζεται επαρκώς η
προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία,
(ανάλογα µε τη φύση της πράξης), όπως
ορίζεται στο άρθρο 7, του Καν 1303/13

Εκπλήρωση του κριτηρίου

7.

Εναρµόνιση της πράξης µε
την ισχύουσα Κοινή
Αλιευτική Πολιτική και την
Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Εξετάζεται αν πληρούνται ιδιαίτεροι κανόνες
και προϋποθέσεις της πράξης, που
προβλέπονται στους κανονισµούς 1379/13
& 1380/13.

Εκπλήρωση του κριτηρίου

ΝΑΙ
Εκπλήρωση του κριτηρίου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ∆ΙΟΥ Β2

ΟΧΙ
∆ΕΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΕ
ΤΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
∆ΕΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΕ
ΤΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
H Πράξη πρέπει να λαµβάνει θετική τιµή “ΝΑΙ” ή “∆εν εφαρµόζεται”
σε όλα τα κριτήρια.

ΝΑΙ

Η αξιολόγηση της πράξης
συνεχίζεται στο στάδιο Β3

ΟΧΙ

Η πράξη απορρίπτεται

ΣΤΑ∆ΙΟ Β3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

8.

9.

Είδος Σκάφους και χρήση
αλιευτικών εργαλείων

Παλαιότητα σκάφους

Εξετάζεται αν η πράξη αφορά σε σκάφος µε
µηχανή και όχι κωπήλατο, καθώς και αν
αφορά το αλιευτικό εργαλείο σύµφωνα µε
την επαγγελµατική άδεια αλιείας «∆ΙΧΤΥΑ
ΠΑΡΑΓΑ∆ΙΑ», καθότι πρόκειται για τα
βασικά κριτήρια του ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ
Εξετάζεται η παλαιότητα του σκάφους. Ως

ΝΑΙ
Εκπλήρωση κριτηρίου
ΟΧΙ
α. 10≤15 Έτη

10

10.

11.

12.

13.

Μήκος Σκάφους (LOA)

Χωρητικότητα σκάφους GT

Ισχύς µηχανής σε KW

Αριθµός ηµερών άσκησης
αλιευτικής δραστηριότητας
στη θάλασσα, συνολικά στη
διάρκεια των δύο
ηµερολογιακών ετών που
προηγούνται της
ηµεροµηνίας υποβολής της
αίτησης.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ∆ΙΟΥ Β3

αφετηρία υπολογισµού της ηλικίας του
σκάφους λαµβάνεται υπόψη το Έτος
Έναρξης Πλόων (ΕΕΠ).

β. 15≤20 Έτη

7

γ. Πάνω από 20 Έτη

5

Εξετάζεται το µέγεθος του σκάφους,
παρέχοντας προτεραιότητα στα σκάφη
µικρότερου µεγέθους των 6 µέτρων και
µεγαλύτερα των 12 µέτρων

α. 0≤6 Μέτρα
β. 6≤12 Μέτρα

10
7

γ. Πάνω από 12 Μέτρα

10

α. 0≤5 GT

5

β. 5≤15 GT

7

γ. Πάνω από 15 GT

10

α. 0≤15 KW

5

β. 15≤50 KW

7

γ Πάνω από 50 KW

10

Α. Έχει ασκήσει αλιευτική
δραστηριότητα για
τουλάχιστον 90 ηµέρες
κατ’ έτος τα δύο (2)
ηµερολογιακά έτη πριν
την υποβολή της αίτησης.

ΝΑΙ

Εξετάζεται η χωρητικότητα του σκάφους σε
GT. Προτεραιότητα παρέχεται στα σκάφη
µεγαλύτερης χωρητικότητας.

Εξετάζεται η ισχύς της µηχανής του
σκάφους. Προτεραιότητα παρέχεται στα
σκάφη µεγαλύτερης ισχύος.

Α. Εξετάζεται αν το σκάφος έχει ασκήσει
αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα επί
τουλάχιστον 90 ηµέρες κατ’ έτος, στη
διάρκεια των δύο (2) ηµερολογιακών ετών
που προηγούνται της ηµεροµηνίας
υποβολής της αίτησης.
Β. Εξετάζεται ο µέγιστος αριθµός ηµερών
εργασίας του σκάφους στη θάλασσα στα
τελευταία δύο (2) ηµερολογιακά έτη που
προηγούνται της αίτησης χρηµατοδότησης.

ΟΧΙ

Β. Συνολικά ηµέρες εργασίας τα δύο (2) τελευταία έτη
α. Πάνω από 260 ηµέρες

10

β. 220≤260 ηµέρες

7

γ.180≤220 ηµέρες

5

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
H Πράξη πρέπει να λαµβάνει θετική τιµή “ΝΑΙ” ή “βαθµολογία” σε
όλα τα κριτήρια.

ΝΑΙ

Η αξιολόγηση της πράξης
συνεχίζεται στο στάδιο Β4

ΟΧΙ

Η πράξη απορρίπτεται

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
1 : Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους καινοτόµου,
ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

3. ∆ιασφάλιση ισορροπίας µεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιµων αλιευτικών δυνατοτήτων

ΜΕΤΡΟ :
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ΦΟΡΕΑΣ :
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
A/A
η
η

1

2
η
3

4η
η

5

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΜΗ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ

Τήρηση θεσµικού πλαισίου και ενσωµάτωση οριζόντιων πολιτικών
Σκοπιµότητα πράξης
Κριτήριο 3.9 Παλαιότητα σκάφους
Κριτήριο 3.10 Μήκος Σκάφους (LOA)
Κριτήριο 3.11 Χωρητικότητα σκάφους GT
Κριτήριο 3.12 Ισχύς µηχανής σε KW
Κριτήριο 3.13 Αριθµός ηµερών άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας στη
θάλασσα, συνολικά στη διάρκεια των δύο ηµερολογιακών
ετών που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής της
αίτησης.

ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
5 έως 10
7 έως 10
5 έως 10
5 έως 10

ΝΑΙ
27 έως 50 (στάθµιση 100%)

Ωριμότητα πράξης
Επιχειρησιακή & Χρηματοοικονομική ικανότητα του δικαιούχου

5 έως 10

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΡΗΣΕΙΣ : (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από την αξιολόγηση σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα όποια
αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

