
Κριτήρια Επιλογής - Δράση L312-5 (δικτύωση)

κριτήριο
βαθμο-

λογία

ενδεικτική 

βαρύτητα
δικαιολογητικά

Α1 Πλήρης και ορθή συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας
8%

πλήρης φάκελος 1

ελλιπής φάκελος που δε δημιουργεί προβλήματα στην 

αξιολόγηση 0,5

ελλιπής φάκελος που δημιουργεί προβλήματα στην αξιολόγηση 0

Α2 Ετοιμότητα υλοποίησης της πρότασης

min 15%

μελέτες, άδειες, 

πρωτοκολλημένες 

αιτήσεις

εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών, αδειών και 

των άλλων απαιτούμενων διαδικασιών 0,8

εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων μελετών και αδειών 0,41-0,6

υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές και αναμονή έγκρισης 

των απαιτούμενων μελετών και έκδοσης αδειών 0,01-0,4

ανυπαρξία μελετών και αδειών 0

σύσταση διακριτού νομικού προσώπου 0,2 καταστατικό

Β1

Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει επιχορηγηθεί για 

οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών 

ενισχύσεων 0/1 8%

υπεύθυνη δήλωση

Β2 Αριθμός μελών δικτύου
min 12%

καταστατικό ή σχέδιο 

καταστατικού

5 0

από 6 έως 10 0,25

από 11 έως 15 0,5

από 16 έως 20 0,75

περισσότερα από 20 1 max 8%

Γ1 Σκοπιμότητα της πρότασης

Γ1.1
σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής 

χωροθέτησης της πρότασης 0-0,5

Γ1.2
σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού 

προγράμματος 0-0,5

Γ2 Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης max 8%

Γ2.1 τεχνολογική καινοτομία 0/0,5

Γ2.2 οργανωτική καινοτομία 0/0,5

Γ3 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους min 15%

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 1

5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 0,75

10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 0,25

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0

Γ4 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

max 8%

σχέδια, αναλυτική 

προμέτρηση εργασιών 

και αναλυτικός 

προϋπολογισμός

Γ4.1 Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου
0/0,5

Γ4.2
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης 

του έργου 0/0,5

Γ5

Στην πρόταση περιλαμβάνονται υποδομές/διαρρυθμίσεις 

που εξυπηρετούν την προσβασιμότητα ατόμων μειωμένης 

κινητικότητας 0/1 8%

αρχιτεκτονικά σχέδια

Δ1 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

min 10%

οι υφιστάμενες θέσεις 

απασχόλησης 

αποδεικνύονται σύμφωνα 

με την παρατήρηση 3 

των κριτηρίων 

επιλεξιμότητας

Δ1.1 αύξηση απασχόλησης 0-0,5

Δ1.2 θέσεις εργασίας σε σχέση με το ύψος επένδυσης 0-0,5

Ε1
Η πρόταση υλοποιείται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί 

ως πυρόπληκτη 0/1 πριμοδότηση


