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1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης

19.2.4

Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Τίτλος υπο – δράσης

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Κωδικός υπο - δράσης
Νομική Βάση

19.2.4.4
Άρθρο 20 καν. [ΕΕ] 1305/2013
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Διατήρηση - βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχή
Χρηματοδοτικά Στοιχεία

Συνολικός
Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

Ποσό (€)

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπό-μέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Τοπικού Προγράμματος

50.000,00
50.000,00

0,63
1,04

0,54
0,81

0

0

0
Περιοχή Εφαρμογής

Όλη η περιοχή παρέμβασης
Δικαιούχοι
Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α ή Β Βαθμού, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Πανεπιστήμια,
άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς), Φορείς εκτός Δημόσιου Τομέα (όπως σωματεία, σύλλογοι ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα)

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 19.2.4.4: « Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων»
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας πράξεων έχουν στόχο να διασφαλίσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο
κανονιστικό πλαίσιο, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και την πρόσκληση.
Στο πλαίσιο αυτό, για την υποδράση 19.2.4.4: « Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων»
Α/Α

Περιγραφή

1

Τα έργα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και το
σχετικό με την εφαρμογή τους εθνικό δίκαιο.

2

Τα έργα θα πρέπει να είναι στοχευμένα και να συμβάλουν στην επίτευξη της τοπικής
στρατηγικής και στην επίτευξη των επιλεγμένων θεματικών κατευθύνσεων των ΤΠ.

3

Τα έργα θα πρέπει να είναι σε συνάφεια με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο ΠΑΑ
2014-2020 σχετικά με το CLLD/Leader.

4

Τα έργα θα πρέπει να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία και να
συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτής.

5

Να επαληθεύεται το εύλογο κόστος των υποβληθεισών δαπανών, (εκτός των έργων που
υλοποιούνται με τιμολόγιο δημοσίων έργων)

6

Να λαμβάνουν υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και τους στόχους της αειφόρου
ανάπτυξης.

7

Να διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπουν κάθε διάκριση
εξαιτίας του φύλλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής.

8

Να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή/και χρηματοδοτούνται από άλλα εθνικά
ή/και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για το ίδιο φυσικό αντικείμενο.

9

Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης.

10
11

Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο.
Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία.
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12

Στον υποψήφιο μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν έχουν επιβληθεί διοικητικές
κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας σε σχέση με την
υλοποίηση έργων.

13

Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης
και του επισυναπτόμενου υλικού στην ΟΤΔ στην προθεσμία που ορίζεται από την
Πρόσκληση

14

Η αίτηση στήριξης έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα.

15
16
17

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της
προκηρυσσόμενης υπο-δράσης.
Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης
του τοπικού προγράμματος.
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν υπερβαίνει το όριο που
καθορίζεται στο ΠΑΑ. Ειδ. μέγ. προϋπ. πρ. και επιλ. προϋπ. 600.000, σε περίπτ.μη άυλων
πρ. και 50.000 σε περίπτ. άυλων .

18

Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / καθεστώς της 5ης
προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο.

19

Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ, όπως ισχύει κάθε
φορά, και στη σχετική πρόσκληση.

20

Εξετάζεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων του ΚΑΝ. (ΕΕ)651/2014 εφόσον
εφαρμόζεται.

21
22
23

Για νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης
Εξετάζεται αν το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης δεν έχει περαιωθεί μέχρι
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο
65, παρ. 6)
Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με
αναπηρία.

24

Εξετάζεται η συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού
και των κρατικών ενισχύσεων.

25

Εξετάζεται η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και αξιοποίηση της πράξης.

26
27

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στους δικαιούχους του
μέτρου/δράσης/πρόσκλησης.
Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του
έργου.

28

Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης αρμοδίων οργάνων για την υποβολή της αίτησης στήριξης.

29

Εξετάζεται αν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στην
οριζόμενη στην πρόσκληση περίοδο επιλεξιμότητας, καθώς και αν η πράξη δύναται να
υλοποιηθεί εντός της περιόδου αυτής.

30

Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων.

31

Για υφιστάμενες επιχειρήσεις να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους.

32

Εξετάζεται αν η πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα που έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε σύμφωνα
με τον Καν.1303/2013 αρ.71.

33

Εξετάζεται η τήρηση Εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις.

34

Εξετάζεται η πληρότητα της αίτησης στήριξης.

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
1. Τα έργα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό με την εφαρμογή τους εθνικό
δίκαιο.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του κριτηρίου εξετάζεται εάν η πρόταση ακολουθεί τους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και το θεσμικό
πλαίσιο του προγράμματος. Επίσης εξετάζεται εάν η πράξη είναι συμβατή με τις προϋποθέσεις του Καν. (ΕΚ) 1305/2013 και του Καν.
(ΕΚ) 808/2014, όπως ισχύουν κάθε φορά.
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2. Τα έργα θα πρέπει να είναι στοχευμένα και να συμβάλουν στην επίτευξη της τοπικής στρατηγικής και στην επίτευξη των
επιλεγμένων θεματικών κατευθύνσεων του ΤΠ.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του κριτηρίου εξετάζεται εάν η πρόταση καλύπτει τους στόχους της τοπικής στρατηγικής καθώς και τις
επιλεγμένες θεματικές κατευθύνσεις του Τοπικού Προγράμματος όπως αυτές παρουσιάζονται στο Παράρτημα XXIII της Πρόσκλησης.
3. Τα έργα θα πρέπει να είναι σε συνάφεια με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο ΠΑΑ 2014-2020 σχετικά με το
CLLD/Leader.
Η εξέταση γίνεται με βάση το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης. Σημειώνεται ότι η δράση συνεισφέρει στην προτεραιότητα 6
και στην περιοχή εστίασης 6.B του ΠΑΑ 2014 – 2020 και θα πρέπει να υπάρχει συνάφεια με τις προτεραιότητες όπως αυτές
παρουσιάζονται στο Παράρτημα XXIII της Πρόσκλησης.
4. Τα έργα θα πρέπει να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία και να συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτής.
Η εξέταση γίνεται με βάση το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης και ελέγχονται τα πιθανά αποτελέσματα της, σύμφωνα και
με τους δείκτες εκροών αλλά και το τελικό αποτέλεσμα της πρότασης.
5. Να επαληθεύεται το εύλογο κόστος των υποβληθεισών δαπανών, (εκτός των έργων που υλοποιούνται με τιμολόγιο δημοσίων
έργων).
Προσκομίζονται οικονομικές προσφορές για λοιπές δαπάνες πλην κτιριακών υποδομών. Εφόσον το μοναδιαίο (ανά τεμάχιο) κόστος
αυτών υπερβαίνει σε αξία τα 1.000,00 ευρώ, απαιτούνται τρεις (3) συγκρίσιμες προσφορές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον μία
(1). Οι συγκρίσιμες προσφορές αφορούν ομοειδή και εφάμιλλα προϊόντα. Είναι δυνατό να γίνει δεκτή μία προσφορά η οποία δεν είναι η
πλέον συμφέρουσα οικονομικά, αρκεί ο δικαιούχος να τεκμηριώνει και η ΟΤΔ να αποδέχεται, την μοναδικότητα ή την υψηλή ποιότητα ή
τις ειδικές προδιαγραφές που προσφέρει το προμηθευόμενο προϊόν.
6. Να λαμβάνουν υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης.
Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και
κατευθύνσεις της αριθμ. 152950/23-10-2015 ΚΥΑ για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΑΑ
2014-2020. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου συμπληρώνεται από το δυνητικό δικαιούχο, στο πλαίσιο της τυποποιημένης αίτησης
στήριξης, πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης με τις κατευθύνσεις της ανωτέρω ΚΥΑ, σύμφωνα με το υπόδειγμα της
πρόσκλησης.
7. Να διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλλου, της φυλής ή
της εθνικής καταγωγής.
Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου,
φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού. Η εξέταση του κριτηρίου
γίνεται με βάση το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης και τα αναφερόμενα στην τυποποιημένη αίτηση στήριξης.
8. Να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή/και χρηματοδοτούνται από άλλα εθνικά ή/και συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα, για το ίδιο φυσικό αντικείμενο.
Σε περίπτωση που έχει γίνει υποβολή Πρότασης/Αίτησης υποψηφιότητας για ένταξη σε κάποιο άλλο πρόγραμμα της τρέχουσας ή της
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, θα πρέπει ο υποψήφιος δικαιούχος να το δηλώσει με Υπ. Δήλωση όπου θα αναφέρεται η
ονομασία του προγράμματος υποβολής, ο προϋπολογισμός καθώς και το διακριτό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πρότασης.
9.Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης
στήριξης.
Ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να συμπληρώσει τον αναλυτικό προϋπολογισμό της πρότασης σύμφωνα με τον πίνακα
κατασκευαστικών εργασιών του Παραρτήματος (Για έργα που δεν εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις) ή να συνοδεύει την πρόταση του
με αναλυτικό προϋπολογισμό έργου σύμφωνα με το ΑΤΟΕ του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν.
10. Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο.
Ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει, στο πλαίσιο της τυποποιημένης αίτησης στήριξης, να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο τα παραδοτέα
της πράξης θα αξιοποιηθούν (π.χ. σε περίπτωση πράξης υποδομών, όπου απαιτείται συντήρηση και λειτουργία, ο δυνητικός δικαιούχος θα
πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών φορέων/δομών/μηχανισμών λειτουργίας και να υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία/τεκμήρια (π.χ.
Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης) ή να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με
Οδηγός Υποδράσης 19.2.4.4
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συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση και λειτουργία). Σημειώνεται ότι κατά την ολοκλήρωση της
πράξης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της.
11. Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία.
Ο υποψήφιος φορέας θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη Δήλωση ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ψευδή και αναληθή στοιχεία.
12. Στον υποψήφιο μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση
Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση έργων.
Ο υποψήφιος φορέας θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν του έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση
Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση έργων.
13. Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης και του επισυναπτόμενου υλικού
στην ΟΤΔ στην προθεσμία που ορίζεται από την προκήρυξη.
Εξετάζεται εάν η αίτηση στήριξης (η ηλεκτρονική υποβολή και η ταχυδρομική αποστολή) υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας που ορίζεται
στην πρόσκληση.
14. Η αίτηση στήριξης έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα.
Εξετάζεται εάν ο φάκελος υποψηφιότητας έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της Πρόσκλησης και η τυπική πληρότητα της αίτησης
στήριξης. Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν χρησιμοποιήθηκαν τα
τυποποιημένα έντυπα και έχουν επισυναφθεί όλα τα υποχρεωτικά συνοδευτικά έγγραφα, κατάλληλα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα:
- Αίτηση στήριξης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του δυνητικού δικαιούχου, στην οποία, μεταξύ άλλων, βεβαιώνεται:
- η παραγωγή ή η μη παραγωγή εσόδων μετά την ολοκλήρωσης της πράξης ή κατά τη διάρκεια υλοποίησής της.
- Απόφαση αρμοδίων ή και συλλογικών οργάνων του δυνητικού δικαιούχου ή άλλων αρμοδίων οργάνων, όπως προβλέπεται από τη
νομοθεσία, για την υποβολή της αίτησης στήριξης. (π.χ. απόφαση δημοτικού συμβουλίου Δήμου για την υποβολή της συγκεκριμένης
αίτησης στήριξης).
- Λοιπά στοιχεία που αφορούν την επαρκή πληρότητα και ωριμότητα της προτεινόμενης πράξης.
15. Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης.
Εξετάζεται εάν η πρόταση είναι σύμφωνη με τα περιγραφόμενα που περιλαμβάνονται στον παρόντα Οδηγό, και τα όποια στοιχεία
αναφέρονται στα παραρτήματα της Πρόσκλησης.
16. Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της προκηρυσσόμενης υπο-δράσης του τοπικού προγράμματος.
Εξετάζεται εάν η πρόταση αφορά έργο εντός της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος σύμφωνα με τους χάρτες και το
παράρτημα των περιοχών για το ΤΠ.
17. Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ -. Ειδ. Μέγ.
Προϋπ.πρ. και επιλ. προϋπ. 600.000, σε περίπτ. μη άυλων πρ. και 50.000 σε περίπτ. Άυλων.
Εξετάζεται το όριο του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σε κάθε περίπτωση ο αιτούμενος προϋπολογισμός δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις
600.000 ευρώ σε περίπτωση μη άυλων έργων και τις 50.000 ευρώ για άυλα έργα.
18. Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / καθεστώς της 5ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο
φυσικό αντικείμενο.
Ο υποψήφιος φορέας θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα /
καθεστώς της 5ης προγραμματικής περιόδου, για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. Ειδικότερα θα εξετάζεται:



εάν για πρόταση εκσυγχρονισμού, στην περίπτωση προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο, έχει παρέλθει
κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης πενταετία από την απόφαση αποπληρωμής του.
εάν υπάρχει επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων της πρότασης.
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19. Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση.
Εξετάζεται η μορφή του υποψήφιου φορέα και η συμφωνία με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική
πρόσκληση. Ειδικότερα θα εξετάζεται:



εμπίπτει στους δικαιούχους του μέτρου/δράσης/πρόσκλησης.
Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση δεν είναι σε καθεστώς λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης.

20.Εξετάζεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων του ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014 εφόσον εφαρμόζεται.
Εξετάζεται η συμβατότητα της πράξης με τα οριζόμενα στον κανονισμό 651/2014 και ιδιαίτερα αν πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου,
όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του εν λόγω κανονισμού και για το σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση
σχεδίου, πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης από το δικαιούχο.
21. Για νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης
Το υποψήφιο νομικό πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, βεβαίωση ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, ότι δεν υπόκειται σε
λύση, εκκαθάριση ή πτώχευση.
22. Εξετάζεται αν το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης δεν έχει περαιωθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης στήριξης (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 65, παρ. 6)
Η εξέταση του κριτηρίου γίνεται με βάση σχετική βεβαίωση του δυνητικού δικαιούχου που περιλαμβάνεται στην τυποποιημένη αίτηση
στήριξης.
23. Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.
Εξετάζεται πως η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. Για το κριτήριο, η θετική απάντηση
καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) στην πράξη προβλέπονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα
στα ΑμεΑ,
β) Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης. Η
εξέταση του κριτηρίου γίνεται με βάση σχετικά στοιχεία/προβλέψεις της μελέτης, ενώ παράλληλα υποβάλλεται από το δυνητικό
δικαιούχο, στο πλαίσιο της τυποποιημένης αίτησης στήριξης, έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων
με αναπηρία. 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 εξέταση του κριτηρίου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο σχετικός οδηγός του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την εξειδίκευση του κριτηρίου:
«Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία».
24. Εξετάζεται η συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων.
Εφόσον η προτεινόμενη πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, εξετάζεται η συμβατότητά της με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.
Για την εξέταση του κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη ο σχετικός οδηγός του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την αρχική αξιολόγηση του κριτηρίου
ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης στην πράξη.
25. Εξετάζεται η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και αξιοποίηση της πράξης.
Ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει, στο πλαίσιο της τυποποιημένης αίτησης στήριξης, να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο τα παραδοτέα
της πράξης θα αξιοποιηθούν (π.χ. σε περίπτωση πράξης υποδομών, όπου απαιτείται συντήρηση και λειτουργία, ο δυνητικός δικαιούχος θα
πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών φορέων/δομών/μηχανισμών λειτουργίας και να υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία/τεκμήρια (π.χ.
Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης) ή να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση και λειτουργία). Σημειώνεται ότι κατά την ολοκλήρωση της
πράξης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της. Σχετικά με τη βιωσιμότητα εξετάζεται η ορθή συμπλήρωση της μελέτης
βιωσιμότητας στην αίτηση στήριξης.
26. Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στους δικαιούχους του μέτρου/δράσης/πρόσκλησης.
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Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων, κλπ που υποβάλλονται συνημμένα
κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.
27. Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου.
Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων, κλπ που υποβάλλονται συνημμένα
κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.
28. Εξετάζεται η ύπαρξη απόφασης αρμοδίων οργάνων για την υποβολή της αίτησης στήριξης.
Εξετάζεται αν υπάρχει η ύπαρξη αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων για την υποβολή της αίτησης στήριξης, όπως αποφάσεις Δημοτικών
Συμβουλίων, Γενικής Συνέλευσης, Διοικητικών Συμβουλίων κτλ.
29. Εξετάζεται αν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στην οριζόμενη στην πρόσκληση περίοδο
επιλεξιμότητας, καθώς και αν η πράξη δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου αυτής.
Ειδικότερα, εξετάζεται αν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ
2014-2020 και της τυχόν ειδικότερης περιόδου που ορίζεται στην πρόσκληση. Επίσης, εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη δύναται να
υλοποιηθεί εντός της περιόδου αυτής. Το κριτήριο εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό αντικείμενο, τη μέθοδο υλοποίησης
(αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ), τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης (π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή
πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης, όπως κήρυξη
απαλλοτριώσεων), το επίπεδο ωριμότητας της πράξης, τα χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί και άλλα διαθέσιμα
εργαλεία. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης περιλαμβάνεται στην τυποποιημένη αίτηση στήριξης.
30. Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων.
Στην περίπτωση που ζητήθηκε η υποβολή από το δυνητικό δικαιούχο συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εξετάζεται αν αυτά
υποβλήθηκαν εντός της καθορισμένης προθεσμίας.
31. Για υφιστάμενες επιχειρήσεις να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους.
Εξετάζεται κατά περίπτωση κάθε νομιμοποιητικό έγγραφο που να εξασφαλίζει την νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης όπως πιστοποιητικά
ΓΕΜΗ, βεβαιώσεις Δ.Ο.Υ, κτλ.
32. Εξετάζεται αν η πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα που έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε σύμφωνα με τον Καν.1303/2013 αρ.71.
Η εξέταση του κριτηρίου γίνεται με βάση σχετική βεβαίωση του δυνητικού δικαιούχου που περιλαμβάνεται στην τυποποιημένη αίτηση
στήριξης .
33. Εξετάζεται η τήρηση Εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις.
Η εξέταση του κριτηρίου γίνεται με βάση τους Εθνικούς και Κοινοτικούς κανόνες που αφορούν τις Δημόσιες συμβάσεις καθώς και τον
Ν.4412/2016.
34. Εξετάζεται η πληρότητα της αίτησης στήριξης.
Εξετάζεται η πληρότητα της αίτησης στήριξης, των παραρτημάτων της και των λοιπών δικαιολογητικών που ορίζονται στον οδηγό της
υποδράσης.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η αίτηση στήριξης θα πρέπει να πληροί τα παραπάνω κριτήρια, διαφορετικά απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση τα έργα
θα πρέπει να βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης του ΤΠ. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου επιλεξιμότητας,
δύναται να ζητηθούν συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία από το δικαιούχο, τα οποία πρέπει να υποβληθούν
εντός συγκεκριμένης προθεσμίας σύμφωνα με την Πρόσκληση.
Σημειώνεται ότι:
Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονται στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης
του δυνητικού δικαιούχου και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης. Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που
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ζητούνται με σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της
αίτησης στήριξης.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 19.2.4 : «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»
Τα κριτήρια επιλογής πράξεων σύμφωνα με τα οποία βαθμολογούνται οι αιτήσεις στήριξης της υποδράσης 19.2.4.4:
« Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων» είναι:
Κριτήρια Επιλογής 19.2.4.4
Α/Α

1

Κριτήρια

Ανάλυση τιμών – κατάσταση κριτηρίου

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

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 αφορύν στην
υπο-δράση
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του 30% των στόχων
που αφορούν στην υπο-δράση

Βαρύτητα
(ποσοστό %)

100
70
20
30
0

Πολιτιστικό γεγονός
2

Φύση/αντικείμενο εκδήλωσης που
συνδέεται με ιστορία & τοπικά δρώμενα

Ιστορικό γεγονός

40
30

Αθλητικό γεγονός

3

Επαναληψιμότητα εκδήλωσης στο
πλαίσιο του παρόντος σχεδίου
χρηματοδότησης.

Διοργάνωση για 4 και άνω, έτη

100
20

Διοργάνωση για 2 ή 3, έτη

50

Διοργάνωση για 1 έτος.

0

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5

100

5

Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης επένδυσης

40
20

5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
4

Μοριοδότηση
(Κλίμακα 1-100)

60
20

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

30

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

0

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος
του έργου
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων
υλοποίησης του έργου

50
10

ελάχιστη βαθμολογία που οφείλει να συγκεντρώσει ο εν δυνάμει δικαιούχος (% της μέγιστης βαθμολογίας)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

50

40

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Η βαθμολόγηση των προτάσεων γίνεται εφαρμόζοντας τα κριτήρια επιλογής πράξεων για την υποδράση 19.2.4.4:
«Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων» σύμφωνα με τα ακόλουθα:
1. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται με
την υλοποίηση της πρότασης): Στη σκοπιμότητα της πρότασης ελέγχεται ο αριθμός και το ποσοστό της συσχέτισης με
το σύνολο των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση βάση του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος. Η συσχέτιση θα
υπολογίζεται με ποσοστιαία αναλογία επί της 100 και θα βαθμολογείται ανάλογα με το ποσοστό. Το μεγαλύτερο
ποσοστό συσχέτισης με τους στόχους της Τοπικής Στρατηγικής θα λαμβάνει και την υψηλότερη βαθμολογία. Εξετάζεται
η παρεχόμενη στην πρόταση 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 των στόχων,
ειδικών ή στρατηγικών, όπως έχουν προσδιοριστεί στο αναμορφωμένο εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα για την
υποδράση. Οι στόχοι του Τοπικού Προγράμματος εμφανίζονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα της Πρόσκλησης.
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2. Φύση/αντικείμενο εκδήλωσης που συνδέεται με ιστορία & τοπικά δρώμενα: Εξετάζεται η φύση και το
αντικείμενο της εκδήλωσης που πρόκειται να υλοποιηθεί. Θα εξετάζεται αν πρόκειται για Πολιτιστικό, Ιστορικό ή
Αθλητικό γεγονός με την αντίστοιχη βαθμολογία σύμφωνα με τον πίνακα της μοριοδότησης.
3. Επαναληψιμότητα εκδήλωσης στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου χρηματοδότησης: Ελέγχονται τα έτη για τα
οποία θα διοργανώνεται η προτεινόμενη εκδήλωση στο πλαίσιο του σχεδίου της πρότασης και της χρηματοδότησης.
Εξετάζονται τα έτη διοργάνωσης και την υψηλότερη βαθμολογία λαμβάνει η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από 4
έτη και άνω σύμφωνα με τον πίνακα της μοριοδότησης.
4. Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους: Εξετάζεται η πληρότητα του προϋπολογισμού (αν περιλαμβάνει όλα τα
αναγκαία υποέργα / κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου) και αν η κοστολόγηση της πράξης είναι
εύλογη, σύμφωνα με τα ΑΤΟΕ των έργων που υλοποιούνται με Δημόσιες Συμβάσεις ή με τον Πίνακα Κατασκευαστικών
Τιμών Εργασιών του Παραρτήματος.
Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου εφαρμόζεται ο τύπος: 100*(αιτούμενο ποσό – εγκεκριμένο ποσό)/εγκεκριμένο
ποσό.
5. Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης: Θα εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη δύναται να
υλοποιηθεί εντός της περιόδου επιλεξιμότητας που ορίζεται στην πρόσκληση και ειδικότερα, εξετάζεται αν το
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2014-2020
και της τυχόν ειδικότερης περιόδου που ορίζεται στην πρόσκληση. Το κριτήριο εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη το
φυσικό αντικείμενο, τη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ), τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται
με την υλοποίηση της πράξης (π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση
κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης, όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων), το επίπεδο
ωριμότητας της πράξης, τα χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί και άλλα διαθέσιμα εργαλεία.
Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης περιλαμβάνεται στην τυποποιημένη αίτηση στήριξης. Επίσης θα ελέγχεται ο ορθολογικός
προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα βάση του μεγέθους του
έργου.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη βαθμολογία που οφείλει να συγκεντρώσει ο υποψήφιος επενδυτής δεν
μπορεί να είναι χαμηλότερη από 40 μόρια, όπως αυτά εμφανίζονται στον πίνακα κριτήριων επιλογής πράξεων.
6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση και επιλογή πράξεων, στο πλαίσιο της
υποδράσης 19.2.4.4: « Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων» είναι:

Α/Α
1
2
3
4
5

6
7

Περιγραφή
Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή της αίτησης στήριξης
Στοιχεία του αιτούντος
Περιγραφή της προτεινόμενης πράξης
Προϋπολογισμό της προτεινόμενης πράξης
Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος»
των αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (πλην των
δαπανών που αναφέρονται σε έργα που υλοποιούνται με
δημόσια σύμβαση)
Υπολογισμός καθαρών εσόδων, όπου απαιτείται, σύμφωνα
με το υπόδειγμα της πρόσκλησης
Φύση/Αντικείμενο εκδήλωσης που συνδέεται με ιστορία
και τοπικά δρώμενα

Υποχρέωση
Αποστολής σε
έντυπη μορφή

Υποχρέωση επισύναψης
στο ΟΠΣΑΑ

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Ναι
Ναι
Όχι
Όχι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

8

Λίστα Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων έργων Πολιτισμού

Ναι

Ναι

9

Αίτηση στήριξης (Στο ΟΠΣΑΑ χωρίς τα Παραρτήματα)

Ναι

Ναι
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10
11

12

Απόφαση καταβολής ίδιας συμμετοχής και μη επιλέξιμης
δαπάνης (εφόσον απαιτείται)
Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας δικαιούχου για την
εκτέλεση της πράξης
Τεκμηρίωση του ύψους και του είδους των δαπανών ώστε
να συνάδουν με τη φύση τους στόχους και την
λειτουργικότητα του επενδυτικού σχεδίου (πλην έργων
που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις).
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Ναι

Όχι

Ναι
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