5η Γραπτή ∆ιαδικασία Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014 – 2020
5o Θέμα: Επικαιροποίηση Κριτηρίων Επιλογής ∆ράσης 9.4.1.1
Αντικείμενο του παρόντος θέματος αποτελεί η επικαιροποίηση των Κριτηρίων Επιλογής της ∆ράσης
9.4.1.1, με τίτλο “∆ομές Παροχής Βασικών Αγαθών / ∆ομές Σίτισης & Κοινωνικά Φαρμακεία”. Η ∆ράση
9.4.1.1 εξειδικεύτηκε με την 3η Γραπτή ∆ιαδικασία / Θέμα 3ο, η οποία εγκρίθηκε με την Απόφαση της
Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης με Α.Π. 1659/09–05–2016 [Α∆Α: 7ΣΟ47Λ7–ΕΓ4].
Με την παρούσα 5η Γραπτή ∆ιαδικασία τροποποιούνται τα Κριτήρια Επιλογής, και ειδικότερα τα
Κριτήρια Γ2 “Αποτελεσματικότητα Πράξης” και Γ3 “Αποδοτικότητα Πράξης”. Προτείνεται η αντικατάσταση
της αντίστοιχης βαθμολογίας από τη δυαδική βαθμολογία (ΝΑΙ/ΟΧΙ), η οποία προέκυπτε με βάση τις τιμές
των πηλίκων Πν και Π με κατώτατα θετικά / αποδεκτά όρια την τιμή 0.01 αντίστοιχα, με τελικές τιμές των
Κριτηρίων Γ2 και Γ3 από ενδιάμεσα πεδία τιμών, ως προς τις τιμές των πηλίκων Πν και Π.
Η προτεινόμενη αλλαγή προκύπτει από το είδος της μεθοδολογίας αξιολόγησης της παρούσας
∆ράσης (συγκριτική), καθώς και από την οριστικοποίηση του οδηγού εφαρμογής της ∆ράσης, με βάση τον
οποίο μπορούν να εξαχθούν συγκριτικά στοιχεία για τις διάφορες προτεινόμενες Πράξεις. Οι τιμές των
Κριτηρίων Γ2 και Γ3 θα χρησιμοποιηθούν στην εξαγωγή του τελικού βαθμού της Ομάδας Κριτηρίων Γ’, και
κατά συνέπεια θα βοηθήσουν στην σύγκριση των διαφόρων προτεινόμενων Πράξεων μεταξύ τους.
Ειδικότερα, με το παρόν θέμα προτείνεται η αντικατάσταση του Κριτηρίου Επιλογής Γ2 της ∆ράσης
9.4.1.1, από την αρχική του μορφή:
ΣΤΑ∆ΙΟ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Κατάσταση

Τιμή

Βαθμολογία

ΝΑΙ

Πν > 0.010

ΟΧΙ

Πν ≤ 0.010

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων
που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.

Η πράξη κρίνεται

Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο των τιμών ενός δείκτη εκροής

ικανοποιητικά

για την πράξη και την πρόσκληση:
Γ2

Αποτελεσματικότητα
Πράξης

αποτελεσματική

Πν= (δείκτης εκροής ν Πράξης) / (δείκτης εκροής για την Πρόσκληση).
Η προτεινόμενη Πράξη συνεισφέρει σε τρεις δείκτες εκροών. Τα πηλίκα Πνi

Η πράξη ∆ΕΝ

συντίθενται με συντελεστές στάθμισης ως εξής: Πν=αΠν1+βΠν2+γΠν2, όπου

κρίνεται

α=0.80, β=0.10 και γ=0.10 οι συντελεστές στάθμισης.

ικανοποιητικά
αποτελεσματική

στην τελική – προτεινόμενη με την παρούσα 5η Γραπτή ∆ιαδικασία μορφή:
ΣΤΑ∆ΙΟ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Κατάσταση

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των
στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών όπως προσδιορίζονται στην
Πρόσκληση. Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο των τιμών ενός
δείκτη εκροής για την πράξη και την πρόσκληση:
Γ2

Αποτελεσματικότητα

Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής για την Πρόσκληση).

Τιμή

Βαθμολογία

0.050<Πv

8 – 10

0.030<Πv≤0.050

6–7

0.010<Πv≤0.030

4–5

Πv≤0.010

0

Η πράξη κρίνεται
ικανοποιητικά
αποτελεσματική

Πράξης
Η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε τρεις δείκτες εκροών. Τα πηλίκα Πνi
συντίθενται με συντελεστές στάθμισης ως εξής: Πν=αΠν1+βΠν2+γΠν2,
όπου α=0.80, β=0.10 και γ=0.10 οι συντελεστές στάθμισης.

Η πράξη ∆ΕΝ
κρίνεται
ικανοποιητικά
αποτελεσματική
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Επίσης, με το παρόν θέμα προτείνεται η αντικατάσταση του Κριτηρίου Επιλογής Γ3 της ∆ράσης 9.4.1.1, από
την αρχική του μορφή:
ΣΤΑ∆ΙΟ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή Κριτηρίου

Εξειδίκευση κριτηρίου

Κατάσταση

Τιμή

Βαθμολογία

ΝΑΙ

Πν>0.01

ΟΧΙ

Πν≤0.01

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. Η αποδοτικότητα

Η πράξη κρίνεται

εκφράζεται ως το πηλίκο

ικανοποιητικά

Π = (δείκτης εκροών Πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης)
Γ3

Αποδοτικότητα
Πράξης

αποτελεσματική

προς (προϋπολογισμό Πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης).
Εφόσον η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες
εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης.

Η πράξη ∆ΕΝ
κρίνεται
ικανοποιητικά
αποτελεσματική

στην τελική – προτεινόμενη με την παρούσα 5η Γραπτή ∆ιαδικασία μορφή:
ΣΤΑ∆ΙΟ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Κατάσταση

Τιμή

Βαθμολογία

0.60<Π

8 – 10

0.40<Π≤0.60

6–7

0.01<Π≤0.40

4–5

Π≤0.01

0

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. Η
αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο
Π = (δείκτης εκροών Πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο της
Γ3

Αποδοτικότητα
Πράξης

Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό Πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης).

Η πράξη κρίνεται
ικανοποιητικά
αποτελεσματική

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες
εκροών, τα πηλίκα Πi συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης.
Η πράξη ∆ΕΝ
κρίνεται
ικανοποιητικά
αποτελεσματική

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα Κριτήρια Επιλογής της ∆ράσης 9.4.1.1, όπως αυτά έχουν εγκριθεί στην 3η Γραπτή
∆ιαδικασία / Θέμα 3ο.
Παρατήρηση:
Για λόγους πληρότητας, παρατίθεται το σύνολο των Κριτηρίων Επιλογής της ∆ράσης 9.4.1.1 με τίτλο
«∆ομές Παροχής Βασικών Αγαθών / ∆ομές Σίτισης & Κοινωνικά Φαρμακεία» – Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης,
όπως αυτά τροποποιούνται με τα ανωτέρω αναφερόμενα (σύνολο σελίδων 8) – βλέπε συνημμένο [1].

Συνημμένα:
[1] Τροποποιημένα Κριτήρια Επιλογής ∆ράσης 9.4.1.1 – Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης (σελίδες 8)
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Α3

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. Κάθε κριτήριο, για να λάβει θετική τιμή "ΝΑΙ", θα
πρέπει να πληροί όλες τις επιμέρους προϋποθέσεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ
Α

Σε αντίθετη περίπτωση

Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος

α) το

Ρεαλιστικότητα του
προϋπολογισμού

Α2

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης σε σχέση με:
φυσικό αντικείμενο.
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης.
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης.
δ) τις προαπαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της πράξης (π.χ. π.χ. στελέχωση ∆ικαιούχου).

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο.
Τα στοιχεία που αξιολογούνται είναι:
(α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για
Εκπλήρωση του
την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου/παραδοτέων).
κριτηρίου
(β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης και η κοστολόγηση ανά πακέτο εργασιών είναι
εύλογη . Πιο συγκεκριμένα:
1) Εφόσον προβλέπεται από την Πρόσκληση η χρηματοδότηση της πράξης να γίνει βάσει παραστατικών:
Για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία το πραγματικό κόστος από
παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το
χρόνο αξιολόγησης της πρότασης
2) Εφόσον προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση η χρηματοδότηση της προτεινόμενης πράξης να ακολουθήσει
μία από τις απλοποιημένες μεθόδους κόστους (τυποποιημένες κλίμακες κόστους κατά μονάδα, κατ’ αποκοπή
ποσών που δεν υπερβαίνουν τις 100 000 EUR δημόσιας συμμετοχής, κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση που
καθορίζεται με την εφαρμογή ενός ποσοστού σε μια ή περισσότερες προκαθορισμένες κατηγορίες δαπανών)
εξετάζεται η ορθή εφαρμογή της σχετικής μεθοδολογίας, όπως καθορίζεται στην Πρόσκληση.
Σε αντίθετη περίπτωση
γ) η ορθή κατανομή του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/είδη δαπανώνκαι το εύλογο του Π/Υ στις εργασίες /είδη
δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με τους εθνικούς
κανόνες επιλεξιμότητας και τους τυχόν ειδικότερους όρους της πρόσκλησης, ώστε να αποφεύγονται μη αναγκαία
ή μη επιλέξιμα κόστη.

Πληρότητα και σαφήνεια του
φυσικού αντικειμένου της
πρότασης

Κατάσταση

Α1

Εξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται η σαφήνεια και πληρότητα του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης και πιο συγεκκριμένα
εξετάζονται τα εξής:
Εκπλήρωση του
1. Η μεθοδολογία υλοποίησης
κριτηρίου
2. Η περιγραφή των υπηρεσιών σε σχέση με το πρόβλημα / ανάγκη που αντιμετωπίζεται
3. Οι μετρήσιμοι στόχοι
4. Η ύπαρξη πλάνου εκτίμησης κινδύνων για την υλοποίηση της πράξης
5. Τα μέτρα δημοσιότητας/επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης (με την μορφή πλάνου δημοσιότητας και
επικοινωνίας) και δικτύωσης (με τη μορφή πλάνου δικτύωσης) προς τα ωφελούμενα άτομα, Αρχές/
Υπηρεσίες/φορείς και προς το κοινωνικό σύνολο
Σε αντίθετη περίπτωση
6. Η μέριμνα για παρακολούθηση των ωφελουμένων μετά την ολοκλήρωση του έργου ή των υπηρεσιών προς
αυτούς.

Πεδίο Τ∆Ε

Περιγραφή κριτηρίου

Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

∆ΟΜΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ∆ΟΜΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

9iv.1 - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020
9 - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ
9iv - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΙΤΕΣ, ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
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ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Τιμή

Αιτιολόγηση
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Περιγραφή κριτηρίου

Συμβατότητα της πράξης με
τους κανόνες του
ανταγωνισμού και των
κρατικών ενισχύσεων

Αειφόρος ανάπτυξη.

Β2

Β3

Τήρηση εθνικών και
κοινοτικών κανόνων ως προς
τις δημόσιες συμβάσεις
Β1 έργων, μελετών, προμηθειών
και υπηρεσιών και εθνικών
κανόνων για την απασχόληση
προσωπικού

Α/Α

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

Πεδίο
Τ∆Ε

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Κατάσταση

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης
και ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της εγκεκριμένης
ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος.
ΟΧΙ

ΝΑΙ

Η πράξη σέβεται την αρχή της
αειφόρου ανάπτυξης

Η πράξη ∆ΕΝ σέβεται την αρχή της
αειφόρου ανάπτυξης

∆εν εφαρμόζεται

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Τιμή

Η πράξη δεν ενέχει στοιχεία κρατικών
ενισχύσεων.

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών
Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το
ενισχύσεων και δεν είναι συμβατή με
κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.
το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών
ενισχύσεων.

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών
ενισχύσεων και είναι συμβατή με το
κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών
ενισχύσεων.

Τηρείται το εθνικό και ενωσιακό
Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο Τ∆Π θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων
δίκαιο.
συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται:
1. Η τήρηση πλαισίου προσλήψεων ορισμένου χρόνου και συμβάσεων έργου. 2. Η τήρηση
∆ΕΝ τηρείται το εθνικό και ενωσιακό
του πλαισίου αναθέσεων/υπεργολαβιών.
δίκαιο.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Β. Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

∆ΟΜΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ∆ΟΜΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

9iv.1 - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

9iv - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΙΤΕΣ, ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020

9 - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Αιτιολόγηση
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Εξασφάλιση της
προσβασιμότητας των
ατόμων με αναπηρία.

Β5

Πεδίο
Τ∆Ε

Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη
συμβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση
της πράξης και την κείμενη νομοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με
τη δέσμευση του δυνητικού δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για
εξασφάλιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα. Για την αξιολόγηση του
κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα ΙΙ.
Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ. Πιο συγκεκριμένα η πράξη
διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στον τόπο παροχής των
υπηρεσιών.
2. Η πράξη ενσωματώνει λειτουργίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες ΑΜΕΑ, οι οποίες
διασφαλίζουν την ενημέρωση και πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ
Β

Η πράξη ∆ΕΝ διαφαλίζει την
προσβασιμότητα των ατόμων με
αναπηρία.

Η πράξη διαφαλίζει την
προσβασιμότητα των ατόμων με
αναπηρία.

Η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών
και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω
φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής,
θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας, γενετήσιου
Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών
προσανατολισμού.
και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού. Εξετάζεται ιδιαίτερα η
διασφάλιση της ισότιμης επιλογής των ωφελουμένων για την παροχή των υπηρεσιών της
πράξης, ανεξαρτήτως φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας,
Η προτεινόμενη πράξη ∆ΕΝ
ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού.
προασπίζει την ισότητα μεταξύ
ανδρών και γυναικών και αποτρέπει
κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής,
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας,
γενετήσιου προσανατολισμού.

Κατάσταση

Β. Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου
Εξειδίκευση κριτηρίου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" ή "∆εν εφαρμόζεται" σε όλα τα κριτήρια.
Κάθε κριτήριο, για να λάβει θετική τιμή "ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες τις επιμέρους προϋποθέσεις.

Προαγωγή της ισότητας
μεταξύ ανδρών και γυναικών
και της μη διάκρισης.

Β4

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή κριτηρίου

Α/Α

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Τιμή
Αιτιολόγηση
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ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Περιγραφή κριτηρίου

Αναγκαιότητα
υλοποίησης της πράξης

Αποτελεσματικότητα
πράξης

Αποδοτικότητα Πράξης

Α/Α

Γ1

Γ2

Γ3

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Πεδίο
Τ∆Ε

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Κατάσταση

Η πράξη ∆ΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά
αποτελεσματική

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά
αποτελεσματική

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με
Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά αποδοτική
τον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο
κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της. Η
αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π = (δείκτης εκροών πράξης /
δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό
πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). Εφόσον η προτεινόμενη πράξη
συνεισφέρει σε δύο ή περισσότερους δείκτες εκροών, τα πηλίκα Πi
συντίθενται με κατάλληλους συντελεστές στάθμισης.
Η πράξη ∆ΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά
αποδοτική

Η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε τρεις δείκτες εκροών. Τα πηλίκα Πνi
συντίθενται με συντελεστές στάθμισης ως εξής: Πν=αxΠν1+βxΠν2+γxΠν2
όπου α=0,8, β=0,1 και γ=0,1 οι συντελεστές στάθμισης.

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων
που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο των τιμών ενός δείκτη εκροής
για την πράξη και την πρόσκληση:Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης
εκροής για την Πρόσκληση).

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο Τ∆Π τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα
υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη
Μεγάλος βαθμός τεκμηρίωσης της
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει
εντοπιστεί και του ειδκού στόχου που έχει προσδιοριστεί.Πιο συγκεκριμένα αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης.
εξετάζονται τα εξής:
1. Ο προσδιορισμός και ανάλυση αναγκών και ειδικών χαρακτηριστικών
(π.χ. στοιχεία για τη φτώχεια, ύπαρξη θυλάκων φτώχειας, κλπ με βάση την
εγκεκριμένη ΠΕΣΚΕ) των ωφελουμένων της περιοχής παρέμβασης
Ικανοποιητικός βαθμός τεκμηρίωσης της
2. Η ανταπόκριση της προτεινόμενης πράξης (∆ομή / ∆ομές που
αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης.
προτείνονται) ως προς την αντιμετώπιση των αναγκών και ειδικών
χαρακτηριστικών των ωφελουμένων της περιοχής παρέμβασης
3. Η συμβολή της πράξης στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού των
ωφελουμένων ατόμων και στην προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής
ένταξης αυτών
4. Αλλα αναμενόμενα οφέλη για τα ωφελούμενα άτομα και τον ευρύτερο
∆ΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η
πληθυσμό
αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης.
5. Η συνάφεια της πράξης με την Επενδυτική Προτεραιότητα που εντάσσεται
και συμβολή της στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου, όπως αναφέρονται στην
Πρόσκληση.

Εξειδίκευση κριτηρίου

Γ. Σκοπιμότητα πράξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

6-7

4-5

0

0,01 < Π ≤ 0,4

Π≤0,01

8-10

0,6 < Π

0,4 < Π ≤ 0,6

0

4-5

Πv ≤ 0,010

0,010 < Πv ≤ 0,030

6-7

8-10

0,050 < Πv

0,030 < Πv ≤ 0,050

0-3

4-7

8-10

Βαθμολογία

ΌΧΙ

ΝΑΙ

Τιμή

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

∆ΟΜΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ∆ΟΜΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

9iv.1 - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

9 - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ

9iv - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΙΤΕΣ, ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Αιτιολόγηση
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Βιωσιμότητα,
λειτουργικότητα,
αξιοποίηση.

Καινοτομία

Συνέργεια και
συμπληρωματικότητα

Γ4

Γ5

Γ6

Πεδίο
Τ∆Ε
Μεγάλος βαθμός αξιοποίησης των
παραδοτέων της πράξης.

Κατάσταση

Γ. Σκοπιμότητα πράξης

Μεγάλος βαθμός τεκμηρίωσης της
συνέργειας και συμπληρωματικότητας της
προτεινόμενης πράξης με άλλες πράξεις
που είναι ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Το άθροισμα των κριτηρίων της κατηγορίας σταθμίζεται στο 60% της τελικής βαθμολογίας
της πρότασης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ =

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ

∆ΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η συνέργεια
και συμπληρωματικότητα της
προτεινόμενης πράξης με άλλες πράξεις
που είναι ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη.

ΝΑΙ

0-3

4-7

8-10

0-3

ΌΧΙ

∆ΕΝ υπάρχει καινοτομία στην πράξη.

8-10

0-3

4-7

8-10

Βαθμολογία

4-7

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

Τιμή

Ικανοποιητικός βαθμός καινοτομίας της
πράξης.

Μεγάλος βαθμός καινοτομίας της πράξης.

Εξετάζεται
ο
βαθμός
συνέργειας
και
συμπληρωματικότητας
της
προτεινόμενης πράξης με άλλες πράξεις που είναι ολοκληρωμένες ή σε
εξέλιξη, οι οποίες ονοματίζονται ως προς τα βασικά τους χαρακτηριστικά
(ονομασία ΕΠ ή άλλο πρόγραμμα ατο οποίο εντάσονται/εντάχθηκαν, Ικανοποιητικός βαθμός τεκμηρίωσης της
Προγραμματική Περίοδος,περιεχόμενο αυτό, προϋπολογισμός, κλπ).
συνέργειας και συμπληρωματικότητας της
προτεινόμενης πράξης με άλλες πράξεις
που είναι ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη.

Εξετάζεται η καινοτομία της πράξης ως προς:
1. Τις θεματικές ή άλλες δικτυώσεις (ύπαρξη πλάνου δικτύωσης)
2. Τις μεθόδους προσέγγισης ωφελουμένων
3. Τις μεθόδους παροχής των υπηρεσιών καθώς και των μέσων, εργαλείων
και τεχνικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και η διαφοροποίηση και
προσαρμογή αυτών σε σχέση με διαφορετικές ομάδες στόχου

∆ΕΝ αξιοποιούνται επαρκώς τα παραδοτέα
της πράξης.

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα παραδοτέα της πράξης θα αξιοποιηθούν Ικανοποιητικός βαθμός αξιοποίησης των
και πιο συγκεκριμένα αν προκύπτει βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και
παραδοτέων της πράξης.
αξιοποίηση των παραδοτέων της πράξης.

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει αποδεκτή τιμή σε όλα τα κριτήρια, σύμφωνα
με τις επιμέρους προϋποθέσεις του κάθε κριτηρίου.

Περιγραφή κριτηρίου

Α/Α

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Αιτιολόγηση

∆2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ =

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

∆ΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών της πράξης. .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Το άθροισμα των κριτηρίων της κατηγορίας σταθμίζεται στο 40% της τελικής βαθμολογίας της πρότασης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα
τα κριτήρια.

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών
ή άλλων ενεργειών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π.χ. Αποφάσεις
αρμόδιων Οργάνων για την ανάληψη της πράξης και Ικανοποιητικός βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών
της πράξης.
ένταξή
της
στο
πρόγραμμα
δράσεων
του
φορέα,διαβούλευση σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο)

Μεγάλος βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών της
πράξης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

0-3

4-7

8-10

0-3

∆ΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η ωριμότητα της πράξης.

8-10

Βαθμολογία

4-7
ΌΧΙ

ΝΑΙ

Τιμή

Ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης.

Βαθμός προόδου
διοικητικών ή άλλων
ενεργειών

Μεγάλος βαθμός ωριμάτητας της πράξης.

Κατάσταση

∆1

Εξειδίκευση κριτηρίου

Ωριμότητα πράξης

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την
άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών (π.χ.
ενέργειες για τη στελέχωση των ∆ομών, εξεύρεση
κτιριακής υποδομής, προετοιμασία διαδικασίας υλοποίησης
της Πράξης κλπ.).

Πεδίο Τ∆Ε

∆.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Στάδιο εξέλιξης των
απαιτούμενων
ενεργειών ωρίμανσης
της πράξης

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

∆ΟΜΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ∆ΟΜΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

9 - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ
9iv - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΙΤΕΣ, ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
9iv.1 - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

–8/10–

Αιτιολόγηση

–9/10–

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" ή δεν

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

τις επιμέρους προϋποθέσεις.

εφαρμόζεται σε όλα τα κριτήρια Κάθε κριτήριο, για να λάβει θετική τιμή "ΝΑΙ", θα πρέπει να πληροί όλες

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε

∆εν απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

∆εν εφαρμόζεται

ΌΧΙ

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συμβάλλει με
ίδιους πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Ο δικαιούχος ∆ΕΝ δύναται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην
Το κριτήριο αυτό εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
καταβολή ίδιων πόρων.

Χρηματοοικονομική
ικανότητα του
δυνητικού δικαιούχου

Ε3

ΝΑΙ

Ο δικαιούχος δύναται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

Τιμή

ΌΧΙ

Επιχειρησιακή
ικανότητα του
δυνητικού δικαιούχου

Ε2

Ο δικαιούχος διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση
της προτεινόμενης πράξης.

Ο δικαιούχος ∆ΕΝ διαθέτει την οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης.

Ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή και τις απαραίτητες
διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Κατάσταση

Ο δικαιούχος ∆ΕΝ διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για την
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Προηγούμενες υλοποιηθείσες πράξεις και συνάφεια τους
με την προτεινόμενη πράξη
2. Επάρκεια στελέχωσης, ποσοτικά και ποιοτικά (επίπεδο
εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών και επαγγελματική
εμπειρία συναφής με τον ρόλο τους στην πράξη)
3. Επάρκεια Ομάδας Εργου και κατανομής αρμοδιοτήτων και
εργασιών των μελών αυτής
4. Επάρκεια του Υπεύθυνου Εργου (γνώσεις, επίπεδο
εκπαίδευσης / κατάρτισης, εμπειρία σχετική με την πράξη)

∆ιοικητική ικανότητα
του φορέα της
πρότασης (δυνητικός
δικαιούχος)

Εξειδίκευση κριτηρίου

Ε1

Πεδίο Τ∆Ε

Ε. ∆ιοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την
οργανωτική δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες για την
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Πιο συγκεκριμένα
εξετάζονται τα εξής:
1. Αν ο δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή για την
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (σύμφωνα με το
Οργανόγραμμα, όταν υπάρχει, ή την περιγραφή του
∆ικαιούχου)
2. Η επάρκεια διαδικασιών για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης
3. Η επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

∆ΟΜΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ∆ΟΜΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

9iv.1 - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

9 - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ

9iv - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΙΤΕΣ, ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Αιτιολόγηση

9iv.1 - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Α

Β

Γ

∆

Ε

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

40%

60%

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Συντελεστής Στάθμισης

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Τιμή/Βαθμολογία

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Προϊστάμενος ΕΥ∆ΕΠ

Προϊστάμενος Μον. Α΄ ΕΥ∆ΕΠ

Στέλεχος Μονάδας Α' ΕΥ∆ΕΠ

Ονομοματεπώνυμο

Υπογραφή

Ημερομηνία Υπογραφής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Ομάδα κριτηρίων

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Συνολική βαθμολογία

9iv - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΙΤΕΣ, ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

∆ΟΜΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ∆ΟΜΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

9 - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
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