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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΛΙΕΙΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών
ΜΕΤΡΟ 4.1: Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών
Δράση 4.1.1: Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών
Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.1
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α
Α.

Περιγραφή κριτηρίου

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Χαρακτηριστικά του
φορέα

Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία του φορέα από
1 έως 3 έτη σε τομείς σχετικούς με τη προτεινόμενη
επένδυση
Ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ)
σχετικού με τη φύση της πρότασης ή επαγγελματική
κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική με το
αντικείμενο
Καμία αποδεδειγμένη εμπειρία του φορέα σε τομείς
σχετικούς με την προτεινόμενη επένδυση

Α2

Λοιπά χαρακτηριστικά
του φορέα

Βαρύτητα

Αιτιολόγηση

25

Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία του φορέα
άνω των 3 ετών σε τομείς σχετικούς με τη
προτεινόμενη επένδυση

Α1

Βαθμολογία

Ο φορές της επένδυσης διαμένει μόνιμα στην περιοχή
παρέμβασης
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0ή3

Βεβαιώσεις εργοδότη, κατάλληλη
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, έναρξη
επιτηδεύματος, καταστατικό

0ή2

Βεβαιώσεις εργοδότη, κατάλληλη
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, έναρξη
επιτηδεύματος, καταστατικό

6

Βεβαίωση πιστοποιημένου ΚΕΚ,
αντίγραφα τίτλων σπουδών

0ή1

0

0ή3

4

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, στοιχεία
τελευταίας τριετίας (φορολογικές
δηλώσεις, λογαριασμοί ΔΕΗ, ύδρευσης,
τηλεπικοινωνιών, εγγραφές τέκνων σε
σχολεία της 1ης και 2ης βαθμίδας
εκπαίδευσης κλπ), καταστατικό ή άλλο
στοιχείο απόδειξης έδρας επιχείρησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Α3

Δυνατότητα διάθεσης των
ιδίων κεφαλαίων

3

Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας. Ο φορέας
της επένδυσης είναι νέος-α ≤ 40 (φυσικό πρόσωπο) ή
είναι εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολό
τους νέοι ≤ 40 ετών

0ή3

4

Ταυτότητα, διαβατήριο, καταστατικό ή
σχέδιο καταστατικού

Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας. Ο
φορέας της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό
πρόσωπο) ή είναι γυναικείος συνεταιρισμός, ή
εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολό τους
γυναίκες

0ή3

4

Ταυτότητα, διαβατήριο, καταστατικό ή
σχέδιο καταστατικού

7

Αποδεικτικά ίδιας συμμετοχής:
• Βεβαιώσεις καταθέσεων στο όνομα
του φυσικού προσώπου ή (όταν
πρόκειται για νομικό πρόσωπο) στο
όνομα της εταιρείας
• Μετοχές, ομόλογα, λοιποί άυλοι
τίτλοι στο όνομα του φυσικού
προσώπου ή (όταν πρόκειται για
νομικό πρόσωπο) στο όνομα της
εταιρείας
• Για εταιρείες μπορεί επίσης να γίνουν
δεκτά:
- Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
φορέα για πρόθεση αύξησης μετοχικού
ή εταιρικού κεφαλαίου, η οποία θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το
πρώτο αίτημα πληρωμής του έργου, ή
/και
- o ισολογισμός και αποτελέσματα
χρήσης ή φορολογική δήλωση
τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής
χρήσης, από τα οποία να προκύπτει
κερδοφορία ικανή να καλύψει την ίδια
συμμετοχή,
Για τις υπό σύσταση εταιρείες, η ίδια
συμμετοχή με βάση όλα τα ανωτέρω

Ο φορέας της επένδυσης έχει τη δυνατότητα κάλυψης
της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής εξ' ολοκλήρου με
ίδια κεφάλαια
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0ή3

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Β.

Β1

Β2

4

Ο φορέας της επένδυσης θα καλύψει μέρος της
απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής με δάνειο

0ή2

Ο φορέας της επένδυσης θα καλύψει όλη την
απαιτούμενη ίδια συμμετοχή με δάνειο

0ή1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Πληρότητα περιγραφής
πρότασης

Ρεαλιστικότητα του
προϋπολογισμού της
πράξης σε σχέση με το
φυσικό αντικείμενο

αποδεικνύεται από έναν τουλάχιστον
από τους εταίρους.
Αποδεικτικά ίδιας συμμετοχής (όπως
τα ανωτέρω) και βεβαίωση τράπεζας
που να δηλώνει το καταρχήν
ενδιαφέρον για δανειοδότηση του
υποψηφίου
Βεβαίωση τράπεζας που να δηλώνει το
καταρχήν ενδιαφέρον για
δανειοδότηση του υποψηφίου
35

Πλήρης και ορθή περιγραφή, ώστε να είναι δυνατή η
διαμόρφωση πλήρους εικόνας του επενδυτικού
σχεδίου και του τρόπου υλοποίησής του

0ή3

Ελλιπής περιγραφή που δεν δημιουργεί πρόβλημα
στην αξιολόγησή του

0ή2

Ελλιπής περιγραφή που δημιουργεί πρόβλημα στην
αξιολόγησή του

0

100*(αιτούμενος–εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος < 5

0ή3

5 < 100*(αιτούμενος–εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος < 10

0ή2

10 < 100*(αιτούμενος–εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος < 30
100*(αιτούμενος–εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος > 30
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0ή1
0

6

Φάκελος υποψηφιότητας, σχέδια,
μελέτες, προσφορές

8

Σχέδια, αναλυτική προμέτρηση
εργασιών και αναλυτικός
προϋπολογισμός

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Β3

Β4

Β5

Προοπτικές κερδοφορίας

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
ολοκλήρωσης της πράξης

Βαθμός προόδου
διοικητικών ή άλλων
ενεργειών

5

Υψηλή κερδοφορία της πράξης (συνολική κερδοφορία
πενταετίας > 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
της πράξης)

0ή3

Μέση κερδοφορία της πράξης (10% < συνολική
κερδοφορία πενταετίας < 30% του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της πράξης)

0ή2

Χαμηλή
κερδοφορία
της
πράξης
(συνολική
κερδοφορία πενταετίας < 10% του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της πράξης)

0

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος της επένδυσης
και το μέγεθος της πράξης

0ή3

7

Μελέτη βιωσιμότητας του φακέλου
υποψηφιότητας του υποψήφιου

3
Φάκελος υποψηφιότητας

Ορθολογικός προσδιορισμός των επι μέρους φάσεων
υλοποίησης της πράξης

0ή3

Ο φορέας της επένδυσης εξασφάλισε το σύνολο των
απαιτούμενων μελετών, αδειών και των άλλων
απαιτούμενων διαδικασιών

0ή3

Εγκεκριμένες μελέτες, άδειες

Ο φορέας της επένδυσης εξασφάλισε μέρος των
απαιτούμενων μελετών και αδειών

0ή2

Δεν αναμένεται να επηρεάσουν την
υλοποίηση της πράξης
8

Ο φορέας της επένδυσης υπέβαλε αιτήσεις στις
αρμόδιες αρχές για την έγκριση των απαιτούμενων
μελετών και την έκδοση αδειών

0ή1

Ο φορέας της επένδυσης δεν υπέβαλε εγκεκριμένες
μελέτες και άδειες σε καμία αρμόδια υπηρεσία

0

Γ.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γ1

Ανταγωνιστικότητα και
ποιότητα των προϊόντων ή
των υπηρεσιών που θα
παραχθούν

Εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων
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3

Ενδέχεται να επηρεάσουν την
υλοποίηση της πράξης
Επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση
της πράξης
40

0ή3

1,5
Φάκελος υποψηφιότητας

0ή3

1,5

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

6

Παροχή
συμπληρωματικών
δραστηριοτήτων
σε
σχέση
δραστηριότητα

υπηρεσιών
και
με
την
κύρια

0ή3

1,5

0ή3

1,5

Συμβολή της πρότασης στους στόχους και τις
προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος

0ή3

2

Συμβολή της πρότασης στη κάλυψη των αναγκών της
περιοχής χωροθέτησης

0ή3

2

Αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών, πόρων και
προϊόντων

0ή3

2

Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική

0ή3

2

Δημιουργία άνω των 3 νέων ετήσιων ισοδύναμων
θέσεων απασχόλησης

0ή3

Δημιουργία 2 έως 3 νέων ετήσιων ισοδύναμων θέσεων
απασχόλησης ή διατήρηση άνω των 3 ισοδυνάμων
θέσεων απασχόλησης

0ή2

Δημιουργία έως 1 νέας ετήσιας ισοδύναμης θέσης
απασχόλησης ή διατήρηση μέχρι 3 ισοδύναμων
θέσεων απασχόλησης

0ή1

Δεν δημιουργούνται ούτε διατηρούνται νέες θέσεις
απασχόλησης

0

'Ύπαρξη
υποδομών/διαρρυθμίσεων
για
εξυπηρέτηση ατόμων μειωμένης κινητικότητας

Γ2

Γ3

Συμβολή στη τοπική
ανάπτυξη

Συμβολή στην
απασχόληση

την
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6

Φάκελος υποψηφιότητας,
συμφωνητικά συνεργασίας, κλπ

Καταστάσεις ΙΚΑ και δηλούμενες
θέσεις στον φάκελο υποψηφιότητας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Γ4

Συμβολή στην προστασία
του περιβάλλοντος

7

 Χρήση ΑΠΕ για τις ενεργειακές ανάγκες της
επένδυσης,
 Πρόβλεψη σχετικού συστήματος εξοικονόμησης
ενέργειας,
 Πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών
αποβλήτων,
 Πρόβλεψη σχετικού συστήματος εξοικονόμησης
νερού,
 Πρόβλεψη
συστήματος
περιβαλλοντικής
διαχείρισης (π.χ. ISO 14000, EMAS)

0ή3

Πληροί 3 έως 4 από τα ανωτέρω κριτήρια

0ή2

Πληροί 1 έως 2 από τα ανωτέρω κριτήρια

0ή1

Δεν πληροί κανένα

8

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης,
προσφορές / τεχνικά στοιχεία,
συμφωνητικά, κλπ.

0

Γ5

Συμμετοχή σε δίκτυα

Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας και συμμετοχή στο
Δίκτυο - Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας

0ή1ή2

6

Φάκελος υποψηφιότητας

Γ6

Συμβολή στην
αξιοποίηση, προβολή και
ανάδειξη των προϊόντων
αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας

Συμβολή της επένδυσης στην αξιοποίηση, προβολή
και
ανάδειξη
των
προϊόντων
αλιείας
και
υδατοκαλλιέργειας

0ή1ή2

6

Φάκελος υποψηφιότητας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΣΒΚ)

Δ.
Δ1

100

ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Δευτερογενής τομέας

Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης
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0ή5

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Δ2

Δ3

Επενδύσεις στον τουρισμό

Τομέας παροχής
υπηρεσιών

8

Ενίσχυση επιχειρήσεων δραστηριοτήτων οικοτεχνίαςχειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την παραγωγή ειδών
παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές
δραστηριότητες εκτός του τομέα της αλιείας

0 ή 20

Αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.6

Ενίσχυση επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής
μετά την α΄ μεταποίηση

0 ή 20

Αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.7

Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης

0ή5

Ενίσχυση επιχειρήσεων που συνδέονται με την
ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το
θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία

0 ή 20

Αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.1

Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση δραστηριοτήτων ειδικών μορφών
τουρισμού (εκτός των δραστηριοτήτων του θαλάσσιου
τουρισμού)

0 ή 20

Αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.2

Ενίσχυση επιχειρήσεων ίδρυσης και εκσυγχρονισμού
μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης,
δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα

0ή5

Αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.4

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης
και αναψυχής

0 ή 15

Αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.5

Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης

0ή5

Ενίσχυση
επιχειρήσεων
παροχής
υπηρεσιών
συντήρησης και επισκευής αλιευτικών σκαφών,
μηχανών και εξοπλισμού αλιείας

0 ή 20
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Αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.3

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

9

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την επισκευή ειδών
ατομικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες
τροφοδοσίας, την εμπορία ναυτιλιακών ειδών, τις
υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών καθώς και την
παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές που
συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών,
τη λειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων κλπ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΤΒ)

KΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

0 ή 15

Αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.3

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΛΙΕΙΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών
ΜΕΤΡΟ 4.1: Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών
Δράση 4.1.1: Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών
Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.2
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α
Α.

Περιγραφή κριτηρίου

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Α2

Χαρακτηριστικά του φορέα

Λοιπά χαρακτηριστικά
του φορέα

Βαρύτητα

Αιτιολόγηση

25

Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία του φορέα
άνω των 3 ετών σε τομείς σχετικούς με τη
προτεινόμενη επένδυση

Α1

Βαθμολογία

Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία του φορέα από
1 έως 3 έτη σε τομείς σχετικούς με τη προτεινόμενη
επένδυση

0ή3

Βεβαιώσεις εργοδότη, κατάλληλη
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, έναρξη
επιτηδεύματος, καταστατικό

0ή2

Βεβαιώσεις εργοδότη, κατάλληλη
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, έναρξη
επιτηδεύματος, καταστατικό
6

Ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ)
σχετικού με τη φύση της πρότασης ή επαγγελματική
κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική με το
αντικείμενο

0ή1

Καμία αποδεδειγμένη εμπειρία του φορέα σε τομείς
σχετικούς με την προτεινόμενη επένδυση

0

Ο φορές της επένδυσης διαμένει μόνιμα στην περιοχή
παρέμβασης

KΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

0ή3

Βεβαίωση πιστοποιημένου ΚΕΚ,
αντίγραφα τίτλων σπουδών

4

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, στοιχεία
τελευταίας τριετίας (φορολογικές
δηλώσεις, λογαριασμοί ΔΕΗ, ύδρευσης,
τηλεπικοινωνιών, εγγραφές τέκνων σε
σχολεία της 1ης και 2ης βαθμίδας
εκπαίδευσης κλπ), καταστατικό ή άλλο
στοιχείο απόδειξης έδρας επιχείρησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
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Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας. Ο φορέας
της επένδυσης είναι νέος-α ≤ 40 (φυσικό πρόσωπο) ή
είναι εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολό
τους νέοι ≤ 40 ετών
Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας. Ο
φορέας της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό
πρόσωπο) ή είναι γυναικείος συνεταιρισμός, ή
εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολό τους
γυναίκες

Α3

Δυνατότητα διάθεσης
των ιδίων κεφαλαίων

Ο φορέας της επένδυσης έχει τη δυνατότητα κάλυψης
της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής εξ' ολοκλήρου με
ίδια κεφάλαια

KΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

0ή3

4

Ταυτότητα, διαβατήριο, καταστατικό ή
σχέδιο καταστατικού

0ή3

4

Ταυτότητα, διαβατήριο, καταστατικό ή
σχέδιο καταστατικού

7

Αποδεικτικά ίδιας συμμετοχής:
• Βεβαιώσεις καταθέσεων στο όνομα
του φυσικού προσώπου ή (όταν
πρόκειται για νομικό πρόσωπο) στο
όνομα της εταιρείας
• Μετοχές, ομόλογα, λοιποί άυλοι
τίτλοι στο όνομα του φυσικού
προσώπου ή (όταν πρόκειται για
νομικό πρόσωπο) στο όνομα της
εταιρείας
• Για εταιρείες μπορεί επίσης να γίνουν
δεκτά:
- Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
φορέα για πρόθεση αύξησης μετοχικού
ή εταιρικού κεφαλαίου, η οποία θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το
πρώτο αίτημα πληρωμής του έργου,
ή/και
- o ισολογισμός και αποτελέσματα
χρήσης ή φορολογική δήλωση
τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής
χρήσης, από τα οποία να προκύπτει
κερδοφορία ικανή να καλύψει την ίδια
συμμετοχή,
Για τις υπό σύσταση εταιρείες, η ίδια
συμμετοχή με βάση όλα τα ανωτέρω

0ή3

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Β.

Β1

Β2

12

Ο φορέας της επένδυσης θα καλύψει μέρος της
απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής με δάνειο

0ή2

Ο φορέας της επένδυσης θα καλύψει όλη την
απαιτούμενη ίδια συμμετοχή με δάνειο

0ή1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Πληρότητα περιγραφής
πρότασης

Ρεαλιστικότητα του
προϋπολογισμού της
πράξης σε σχέση με το
φυσικό αντικείμενο

Προοπτικές κερδοφορίας

Βεβαίωση τράπεζας που να δηλώνει το
καταρχήν ενδιαφέρον για
δανειοδότηση του υποψηφίου
35

Πλήρης και ορθή περιγραφή, ώστε να είναι δυνατή η
διαμόρφωση πλήρους εικόνας του επενδυτικού
σχεδίου και του τρόπου υλοποίησής του

0ή3

Ελλιπής περιγραφή που δεν δημιουργεί πρόβλημα
στην αξιολόγησή του

0ή2

Ελλιπής περιγραφή που δημιουργεί πρόβλημα στην
αξιολόγησή του

0

100*(αιτούμενος–εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος < 5

0ή3

5 < 100*(αιτούμενος–εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος < 10

0ή2

10 < 100*(αιτούμενος–εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος < 30
100*(αιτούμενος–εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος > 30

Β3

αποδεικνύεται από έναν τουλάχιστον
από τους εταίρους.
Αποδεικτικά ίδιας συμμετοχής (όπως
τα ανωτέρω) και βεβαίωση τράπεζας
που να δηλώνει το καταρχήν
ενδιαφέρον για δανειοδότηση του
υποψηφίου

Υψηλή κερδοφορία της πράξης (συνολική κερδοφορία
πενταετίας > 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
της πράξης)

KΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

6

Φάκελος υποψηφιότητας, σχέδια,
μελέτες, προσφορές

8

Σχέδια, αναλυτική προμέτρηση
εργασιών και αναλυτικός
προϋπολογισμός

7

Μελέτη βιωσιμότητας του φακέλου
υποψηφιότητας του υποψήφιου

0ή1
0

0ή3

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Β4

Β5

Γ.

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
ολοκλήρωσης της πράξης

Βαθμός προόδου
διοικητικών ή άλλων
ενεργειών

13

Μέση κερδοφορία της πράξης (10% < συνολική
κερδοφορία πενταετίας < 30% του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της πράξης)

0ή2

Χαμηλή
κερδοφορία
της
πράξης
(συνολική
κερδοφορία πενταετίας < 10% του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της πράξης)

0

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος της επένδυσης
και το μέγεθος της πράξης

0ή3
0ή3

Ο φορέας της επένδυσης εξασφάλισε το σύνολο των
απαιτούμενων μελετών, αδειών και των άλλων
απαιτούμενων διαδικασιών

0ή3

Εγκεκριμένες μελέτες, άδειες

Ο φορέας της επένδυσης εξασφάλισε μέρος των
απαιτούμενων μελετών και αδειών

0ή2

Δεν αναμένεται να επηρεάσουν την
υλοποίηση της πράξης

3

8

Ο φορέας της επένδυσης υπέβαλε αιτήσεις στις
αρμόδιες αρχές για την έγκριση των απαιτούμενων
μελετών και την έκδοση αδειών

0ή1

Ο φορέας της επένδυσης δεν υπέβαλε εγκεκριμένες
μελέτες και άδειες σε καμία αρμόδια υπηρεσία

0

Εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας

Γ1

Φάκελος υποψηφιότητας

Ορθολογικός προσδιορισμός των επι μέρους φάσεων
υλοποίησης της πράξης

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ανταγωνιστικότητα και
ποϊότητα των προιόντων
ή των υπηρεσιών που θα
παραχθούν

3

Ενδέχεται να επηρεάσουν την
υλοποίηση της πράξης
Επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση
της πράξης
40

0ή3

1,5

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων

0ή3

1,5

Παροχή
συμπληρωματικών
δραστηριοτήτων
σε
σχέση
δραστηριότητα

0ή3

1,5

υπηρεσιών
και
με
την
κύρια

KΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Φάκελος υποψηφιότητας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
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'Ύπαρξη
υποδομών/διαρρυθμίσεων
για
εξυπηρέτηση ατόμων μειωμένης κινητικότητας

Γ2

Γ3

Γ4

Συμβολή στη τοπική
ανάπτυξη

Συμβολή στην
απασχόληση

Συμβολή στην προστασία
του περιβάλλοντος

την

0ή3

1,5

Συμβολή της πρότασης στους στόχους και τις
προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος

0ή3

2

Συμβολή της πρότασης στη κάλυψη των αναγκών της
περιοχής χωροθέτησης

0ή3

2

Αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών, πόρων και
προϊόντων

0ή3

2

Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική

0ή3

2

Δημιουργία άνω των 3 νέων ετήσιων ισοδύναμων
θέσεων απασχόλησης

0ή3

Δημιουργία 2 έως 3 νέων ετήσιων ισοδύναμων θέσεων
απασχόλησης ή διατήρηση άνω των 3 ισοδυνάμων
θέσεων απασχόλησης

0ή2

Δημιουργία έως 1 νέας ετήσιας ισοδύναμης θέσης
απασχόλησης ή διατήρηση μέχρι 3 ισοδύναμων
θέσεων απασχόλησης

0ή1

Δεν δημιουργούνται ούτε διατηρούνται νέες θέσεις
απασχόλησης

0

 Χρήση ΑΠΕ για τις ενεργειακές ανάγκες της
επένδυσης,
 Πρόβλεψη σχετικού συστήματος εξοικονόμησης
ενέργειας,
 Πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών
αποβλήτων,
 Πρόβλεψη σχετικού συστήματος εξοικονόμησης
νερού,
 Πρόβλεψη
συστήματος
περιβαλλοντικής
διαχείρισης (π.χ. ISO 14000, EMAS)

0ή3

KΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Φάκελος υποψηφιότητας, συμφωνητικά
συνεργασίας, κλπ

6

Καταστάσεις ΙΚΑ και δηλούμενες
θέσεις στον φάκελο υποψηφιότητας

8

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης,
προσφορές/ τεχνικά στοιχεία,
συμφωνητικά, κλπ.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
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Πληροί 3 έως 4 από τα ανωτέρω κριτήρια

0ή2

Πληροί 1 έως 2 από τα ανωτέρω κριτήρια

0ή1

Δεν πληροί κανένα

0

Γ5

Συμμετοχή σε δίκτυα

Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας και συμμετοχή στο
Δίκτυο - Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας

0ή1ή2

6

Φάκελος υποψηφιότητας

Γ6

Συμβολή στην
αξιοποίηση, προβολή και
ανάδειξη των προϊόντων
αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας

Συμβολή της επένδυσης στην αξιοποίηση, προβολή
και
ανάδειξη
των
προϊόντων
αλιείας
και
υδατοκαλλιέργειας

0ή1ή2

6

Φάκελος υποψηφιότητας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΣΒΚ)

Δ.

Δ1

Δ2

100

ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δευτερογενής τομέας

Επενδύσεις στον τουρισμό

Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης

0ή5

Ενίσχυση επιχειρήσεων δραστηριοτήτων οικοτεχνίαςχειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την παραγωγή ειδών
παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές
δραστηριότητες εκτός του τομέα της αλιείας

0 ή 20

Αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.6

Ενίσχυση επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής
μετά την α΄ μεταποίηση

0 ή 20

Αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.7

Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης

0ή5

KΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
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Ενίσχυση επιχειρήσεων που συνδέονται με την
ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το
θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία
Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση δραστηριοτήτων ειδικών μορφών
τουρισμού (εκτός των δραστηριοτήτων του θαλάσσιου
τουρισμού)

Δ3

Τομέας παροχής
υπηρεσιών

Δ4

0 ή 20

Αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.1

0 ή 20

Αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.2

Ενίσχυση επιχειρήσεων εκσυγχρονισμού μικρής
δυναμικότητας
υποδομών
διανυκτέρευσης,
δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα

0ή5

Αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.4

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης
και αναψυχής

0 ή 15

Αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.5

Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης

0ή5

Ενίσχυση
επιχειρήσεων
παροχής
υπηρεσιών
συντήρησης και επισκευής αλιευτικών σκαφών,
μηχανών και γενικότερα εξοπλισμού αλιείας

0 ή 20

Αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.3

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την επισκευή ειδών
ατομικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες
τροφοδοσίας, την εμπορία ναυτιλιακών ειδών, τις
υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών καθώς και την
παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές που
συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών,
τη λειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων κλπ

0 ή 15

Αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.3

Ενίσχυση εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων προς την
κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος εκτός
των όσων προβλέπονται από τη νομοθεσία (π.χ.
φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας
κλπ)

0 ή 20

Αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.8

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΤΒ)

KΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΛΙΕΙΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών
ΜΕΤΡΟ 4.1: Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών
Δράση 4.1.1: Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών
Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.3
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α
Α.

Περιγραφή κριτηρίου

Εξειδίκευση κριτηρίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Α2

Χαρακτηριστικά του φορέα

Λοιπά χαρακτηριστικά
του φορέα

Βαρύτητα

Αιτιολόγηση

30

Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία του φορέα άνω
των 3 ετών σε τομείς σχετικούς με τη προτεινόμενη
επένδυση

Α1

Βαθμολογία

0ή3

Βεβαιώσεις εργοδότη, κατάλληλη
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα,
έναρξη επιτηδεύματος, καταστατικό

Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία του φορέα από
1 έως 3 έτη σε τομείς σχετικούς με τη προτεινόμενη
επένδυση

0ή2

Βεβαιώσεις εργοδότη, κατάλληλη
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα,
έναρξη επιτηδεύματος, καταστατικό

Ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ)
σχετικού με τη φύση της πρότασης ή επαγγελματική
κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική με το
αντικείμενο

0ή1

Καμία αποδεδειγμένη εμπειρία του φορέα σε τομείς
σχετικούς με την προτεινόμενη επένδυση

0

Ο φορές της επένδυσης διαμένει μόνιμα στην περιοχή
παρέμβασης

KΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

7

0ή3

Βεβαίωση πιστοποιημένου ΚΕΚ,
αντίγραφα τίτλων σπουδών

4

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, στοιχεία
τελευταίας τριετίας (φορολογικές
δηλώσεις, λογαριασμοί ΔΕΗ,
ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, εγγραφές
τέκνων σε σχολεία της 1ης και 2ης
βαθμίδας εκπαίδευσης κλπ),
καταστατικό ή άλλο στοιχείο
απόδειξης έδρας επιχείρησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Α3

Δυνατότητα διάθεσης
των ιδίων κεφαλαίων

18

Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας. Ο φορέας
της επένδυσης είναι νέος-α ≤ 40 (φυσικό πρόσωπο) ή
είναι εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολό
τους νέοι ≤ 40 ετών

0ή3

4

Ταυτότητα, διαβατήριο, καταστατικό ή
σχέδιο καταστατικού

Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας. Ο
φορέας της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό
πρόσωπο) ή είναι γυναικείος συνεταιρισμός, ή
εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολό τους
γυναίκες

0ή3

4

Ταυτότητα, διαβατήριο, καταστατικό ή
σχέδιο καταστατικού

Ο φορέας της επένδυσης είναι αγροτική/αλιευτική
συνεταιριστική οργάνωση κάθε βαθμίδας καθώς και
συνεταιριστική επιχείρηση, δημοτική επιχείρηση

0ή3

4

Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού

7

Αποδεικτικά ίδιας συμμετοχής:
• Βεβαιώσεις καταθέσεων στο όνομα
του φυσικού προσώπου ή (όταν
πρόκειται για νομικό πρόσωπο) στο
όνομα της εταιρείας
• Μετοχές, ομόλογα, λοιποί άυλοι
τίτλοι στο όνομα του φυσικού
προσώπου ή (όταν πρόκειται για
νομικό πρόσωπο) στο όνομα της
εταιρείας
• Για εταιρείες μπορεί επίσης να
γίνουν δεκτά:
- Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
φορέα για πρόθεση αύξησης
μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, η
οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
πριν το πρώτο αίτημα πληρωμής του
έργου, ή /και
- o ισολογισμός και αποτελέσματα
χρήσης ή φορολογική δήλωση

Ο φορέας της επένδυσης έχει τη δυνατότητα κάλυψης
της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής εξ' ολοκλήρου με
ίδια κεφάλαια

KΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

0ή3

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Β.

Β1

Β2

19

Ο φορέας της επένδυσης θα καλύψει μέρος της
απαιτούμενης ιδίας συμμετοχής με δάνειο

0ή2

Ο φορέας της επένδυσης θα καλύψει όλη την
απαιτούμενη ιδία συμμετοχή με δάνειο

0ή1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Πληρότητα περιγραφής
πρότασης

Ρεαλιστικότητα του
προϋπολογισμού της
πράξης σε σχέση με το
φυσικό αντικείμενο

τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής
χρήσης, από τα οποία να προκύπτει
κερδοφορία ικανή να καλύψει την ίδια
συμμετοχή,
Για τις υπό σύσταση εταιρείες, η ίδια
συμμετοχή με βάση όλα τα ανωτέρω
αποδεικνύεται από έναν τουλάχιστον
από τους εταίρους.
Αποδεικτικά ίδιας συμμετοχής (όπως
τα ανωτέρω) και βεβαίωση τράπεζας
που να δηλώνει το καταρχήν
ενδιαφέρον για δανειοδότηση του
υποψηφίου ή του νομικού προσώπου
Βεβαίωση τράπεζας που να δηλώνει το
καταρχήν ενδιαφέρον για
δανειοδότηση του υποψηφίου ή του
νομικού προσώπου
40

Πλήρης και ορθή περιγραφή, ώστε να είναι δυνατή η
διαμόρφωση πλήρους εικόνας του επενδυτικού
σχεδίου και του τρόπου υλοποίησής του

0ή3

Ελλιπής περιγραφή που δεν δημιουργεί πρόβλημα
στην αξιολόγησή του

0ή2

Ελλιπής περιγραφή που δημιουργεί πρόβλημα στην
αξιολόγησή του

0

100*(αιτούμενος–εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος < 5

5

0ή3
5

5 < 100*(αιτούμενος–εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος < 10

KΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Φάκελος υποψηφιότητας, σχέδια,
μελέτες, προσφορές

0ή2

Σχέδια, αναλυτική προμέτρηση
εργασιών και αναλυτικός
προϋπολογισμός

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
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10 < 100*(αιτούμενος–εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος < 30

100*(αιτούμενος–εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος > 30

Β3

Β4

Β5

Προοπτικές κερδοφορίας

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος
ολοκλήρωσης της
πράξης

Βαθμός προόδου
διοικητικών ή άλλων
ενεργειών

0ή1

0

Υψηλή κερδοφορία της πράξης (συνολική κερδοφορία
πενταετίας > 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
της πράξης)

0ή3

Μέση κερδοφορία της πράξης (10% < συνολική
κερδοφορία πενταετίας < 30% του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της πράξης)

0ή2

Χαμηλή
κερδοφορία
της
πράξης
(συνολική
κερδοφορία πενταετίας < 10% του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της πράξης)

0

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος της επένδυσης
και το μέγεθος της πράξης

0ή3

5

Μελέτη βιωσιμότητας του φακέλου
υποψηφιότητας του υποψήφιου
επενδυτή

5

Φάκελος υποψηφιότητας

Ορθολογικός προσδιορισμός των επι μέρους φάσεων
υλοποίησης της πράξης

0ή3

Ο φορέας της επένδυσης εξασφάλισε το σύνολο των
απαιτούμενων μελετών, αδειών και των άλλων
απαιτούμενων διαδικασιών

0ή3

Εγκεκριμένες μελέτες, άδειες

Ο φορέας της επένδυσης εξασφάλισε μέρος των
απαιτούμενων μελετών και αδειών

0ή2

Δεν αναμένεται να επηρεάσουν την
υλοποίηση της πράξης

Ο φορέας της επένδυσης υπέβαλε αιτήσεις στις
αρμόδιες αρχές για την έγκριση των απαιτούμενων
μελετών και την έκδοση αδειών
Ο φορέας της επένδυσης δεν υπέβαλε εγκεκριμένες
μελέτες και άδειες σε καμία αρμόδια υπηρεσία

KΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

5
0ή1
0

Ενδέχεται να επηρεάσουν την
υλοποίηση της πράξης
Επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση
της πράξης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Β6

Β7

Παραγωγή νέων
προϊόντων

Εφαρμογή καινοτόμου
τεχνολογίας

21

Παραγωγή
νέων
προϊόντων,
νέων
τρόπων
συσκευασίας
και
αξιοποίηση
παραδοσιακών
συνταγών
Δεν παράγονται νέα προϊόντα, νέοι τρόποι
συσκευασίας, δεν αξιοποιούνται παραδοσιακές
συνταγές
Εφαρμογή καινοτόμου τεχνολογίας

Γ1

Συμβολή στη τοπική
ανάπτυξη

Φάκελος Υποψηφιότητας

30
0ή3

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων

0ή3

υπηρεσιών
και
με
την
κύρια

Ύπαρξη
υποδομών/διαρρυθμίσεων
για
εξυπηρέτηση ατόμων μειωμένης κινητικότητας

Γ2

7
0

Εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας

Παροχή
συμπληρωματικών
δραστηριοτήτων
σε
σχέση
δραστηριότητα

Φάκελος Υποψηφιότητας

0

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ανταγωνιστικότητα και
ποιότητα των προϊόντων
ή των υπηρεσιών που θα
παραχθούν

8

1ή2

Δεν εφαρμόζονται καινοτόμες τεχνολογίες
Γ.

1ή2

την

Φάκελος υποψηφιότητας

5

Φάκελος υποψηφιότητας,
συμφωνητικά συνεργασίας, κλπ

0ή3

0ή3

Συμβολή της πρότασης στους στόχους και τις
προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος

0ή3

Συμβολή της πρότασης στη κάλυψη των αναγκών της
περιοχής χωροθέτησης

0ή3

Αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών, πόρων και
προϊόντων

0ή3

KΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

6

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Γ3

Γ4

Συμβολή στην
απασχόληση

Συμβολή στην
προστασία του
περιβάλλοντος

22

Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική

0ή3

Δημιουργία άνω των 3 νέων ετήσιων ισοδύναμων
θέσεων απασχόλησης

0ή3

Δημιουργία 2 έως 3 νέων ετήσιων ισοδύναμων θέσεων
απασχόλησης ή διατήρηση άνω των 3 ισοδυνάμων
θέσεων απασχόλησης

0ή2

Δημιουργία έως 1 νέας ετήσιας ισοδύναμης θέσης
απασχόλησης ή διατήρηση μέχρι 3 ισοδύναμων
θέσεων απασχόλησης

0ή1

Δεν δημιουργούνται ούτε διατηρούνται νέες θέσεις
απασχόλησης

0

 Χρήση ΑΠΕ για τις ενεργειακές ανάγκες της
επένδυσης,
 Πρόβλεψη σχετικού συστήματος εξοικονόμησης
ενέργειας,
 Πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών
αποβλήτων,
 Πρόβλεψη σχετικού συστήματος εξοικονόμησης
νερού,
 Πρόβλεψη
συστήματος
περιβαλλοντικής
διαχείρισης (π.χ. ISO 14000, EMAS)

0ή3

Πληροί 3 έως 4 από τα ανωτέρω κριτήρια

0ή2

Πληροί 1 έως 2 από τα ανωτέρω κριτήρια

0ή1

Δεν πληροί κανένα

0

KΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

5

Καταστάσεις ΙΚΑ και δηλούμενες
θέσεις στον φάκελο υποψηφιότητας

8

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης,
προσφορές/ τεχνικά στοιχεία,
συμφωνητικά, κλπ.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Γ5

Συμμετοχή σε δίκτυα

23

Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας και συμμετοχή στο
Δίκτυο - Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΤΒ)

0ή1ή2

6
100

KΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Φάκελος υποψηφιότητας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
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Ανάλυση Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων
ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Στη συνέχεια παρατίθενται διευκρινίσεις σε σχέση με τον τρόπο βαθμολόγησης των κριτηρίων
επιλογής πράξεων. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω
αναφερόμενα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου.

Κατηγορίες Πράξεων 4.1.1.1 και 4.1.1.2
Όλα τα κριτήρια πλην των ειδικών βαθμολογούνται με την κλίμακα από 0-3 και ο βαθμός τίθεται σε
ακέραια μονάδα. Ο τελικός βαθμός του κάθε κριτηρίου (ΤΒΚ) προκύπτει από τον μαθηματικό
τύπο ΤΒΚ=(βαθμολογία κριτηρίου*βαρύτητα)/3 και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό
ψηφίο.
Παράδειγμα: εάν στο κριτήριο Β2 η βαθμολογία είναι τρία (3) με βαρύτητα οκτώ (8), ο ΤΒΚ= (3*8)/3 =
8.
Η συνολική βαθμολογία κριτηρίων (ΣΒΚ) προκύπτει από το άθροισμα των τελικών βαθμών
των κριτηρίων.
Η τελική βαθμολογία της επενδυτικής πρότασης (ΤΒ) προκύπτει από το άθροισμα της
συνολικής βαθμολογίας κριτηρίων (ΣΒΚ) και των ειδικών κριτηρίων.
Η κατάταξη των προτάσεων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά της τελικής βαθμολογίας τους (ΤΒ).

Κατηγορία Πράξης 4.1.1.3
Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται με την κλίμακα από 0-3 και ο βαθμός τίθεται σε ακέραια μονάδα.
Ο τελικός βαθμός του κάθε κριτηρίου (ΤΒΚ) προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο
ΤΒΚ=(βαθμολογία κριτηρίου*βαρύτητα)/3 και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Παράδειγμα: εάν στο κριτήριο Β2 η βαθμολογία είναι τρία (3) με βαρύτητα οκτώ (8), ο ΤΒΚ= (3*8)/3 =
8.
Η τελική βαθμολογία της επενδυτικής πρότασης (ΤΒ) προκύπτει από το άθροισμα των τελικών
βαθμών των κριτηρίων.
Η κατάταξη των προτάσεων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά της τελικής βαθμολογίας τους (ΤΒ).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Α1 Χαρακτηριστικά του επενδυτικού φορέα
Στο κριτήριο αυτό θα εξεταστεί ο βαθμός της ικανότητας του φορέα της επένδυσης να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις και τη λειτουργία του επενδυτικού του σχεδίου. Στοιχεία που θα συνεκτιμηθούν
είναι η γνώση, η εμπειρία, η επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και κάθε στοιχείο που
τεκμηριώνει την επιχειρηματική ικανότητα του φορέα της επένδυσης σε τομείς σχετικούς με την
προτεινόμενη επένδυση.
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι:

KΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
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Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία του φορέα άνω των 3 ετών σε τομείς σχετικούς με τη
προτεινόμενη επένδυση – βαθμολογία (0 ή 3).
Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία του φορέα από 1 έως 3 έτη σε τομείς σχετικούς με τη
προτεινόμενη επένδυση- βαθμολογία (0 ή 2).
Ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ, πιστοποιητικά ξένων γλωσσών ή χρήσης Η/Υ)
σχετικού με τη φύση της πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική με το
αντικείμενο - βαθμολογία (0 ή 1).
Καμία αποδεδειγμένη εμπειρία του φορέα σε τομείς σχετικούς με την προτεινόμενη επένδυση βαθμολογία (0).

Α2 Λοιπά χαρακτηριστικά του φορέα
Διαμονή του φορέα της επένδυσης
Στο κριτήριο αυτό βαθμολογείται όταν η μόνιμη κατοικία του φορέα της επένδυσης είναι στην
περιοχή παρέμβασης των Κυκλάδων. Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι (0 ή 3).

Ηλικία
Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται η ηλικία των φυσικών προσώπων του φορέα της επένδυσης κατά το
χρόνο υποβολής της πρότασης. Στις περιπτώσεις των ατομικών επιχειρήσεων βαθμολογείται η
ηλικία του επιχειρηματία εφόσον είναι ≤ 40 ετών, στις περιπτώσεις νομικών προσώπων οι μέτοχοι
θα πρέπει στο σύνολό τους να είναι νέοι ≤ 40 ετών.
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι (0 ή 3).

Γυναικεία επιχειρηματικότητα
Η πριμοδότηση χορηγείται στις περιπτώσεις που φορέας της επένδυσης είναι γυναίκα ή είναι
γυναικείος συνεταιρισμός, ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολό τους γυναίκες. Η
βαθμολογία του κριτηρίου είναι (0 ή 3).

Αγροτική/αλιευτική συνεταιριστική οργάνωση κάθε
(εξετάζεται ΜΟΝΟ για την Κατηγορία Πράξης 4.1.1.3)

βαθμίδας,

συνεταιριστική

επιχείρηση

Η πριμοδότηση χορηγείται στις περιπτώσεις που φορέας της επένδυσης είναι αγροτική/αλιευτική
συνεταιριστική οργάνωση κάθε βαθμίδας ή συνεταιριστική επιχείρηση ή δημοτική επιχείρηση.
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι (0 ή 3).

Α3. Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων
Εξετάζεται ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια (ποσοστό συμμετοχής ίδιας
συμμετοχής και δανεισμού) στο χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου καθώς και η
τεκμηρίωση της κάλυψης της ίδιας συμμετοχής.
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι:
Ο φορέας της επένδυσης έχει τη δυνατότητα κάλυψης της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής εξ'
ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια - βαθμολογία (0 ή 3).
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Ο φορέας της επένδυσης θα καλύψει μέρος της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής με δάνειο –
βαθμολογία (0 ή 2).
Ο φορέας της επένδυσης θα καλύψει όλη την απαιτούμενη ίδια συμμετοχή με δάνειο - βαθμολογία
(0 ή 1).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Β1. Πληρότητα περιγραφής επενδυτικού σχεδίου
Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειμένου της πρότασης όσον αφορά τα
βασικά τεχνικά και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της, την ορθότητα, σαφήνεια συμπλήρωσης των
πεδίων του φακέλου υποψηφιότητας, τεχνικά σχέδια, μελέτες, προσφορές, δικαιολογητικά και λοιπά
στοιχεία που αποδεικνύουν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του επενδυτικού σχεδίου.
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι:
Πλήρης και ορθή περιγραφή, ώστε να είναι δυνατή η διαμόρφωση πλήρους εικόνας του επενδυτικού
σχεδίου και του τρόπου υλοποίησής του – βαθμολογία (0 ή 3)
Ελλιπής περιγραφή που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην αξιολόγησή του - βαθμολογία (0 ή 2)
Ελλιπής περιγραφή που δημιουργεί πρόβλημα στην αξιολόγησή του – βαθμολογία (0).

Β2. Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο
Αξιολογούνται: α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εάν περιλαμβάνει όλα τα
αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου) β) η αξιοπιστία του σε σχέση με τις
τιμές και τις ποσότητες των επί μέρους στοιχείων του, η ρεαλιστικότητα για τα προβλεπόμενα
μοναδιαία κόστη στις περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν από κανονιστικές πράξεις γ) η ορθή
κατανομή στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο,
τους κανόνες επιλεξιμότητας ή και τους ειδικότερους όρους της πρόσκλησης, δ) η αναγκαιότητα του
συνόλου των προτεινόμενων ενεργειών, ε) η δυναμικότητα και το εύρος του μηχανολογικού
εξοπλισμού σε σχέση με τις παραγωγικές δυνατότητες της επένδυσης. Βαθμολογείται το ποσοστό
της απόκλισης του κόστους της πρότασης από τον εγκεκριμένο (επιλέξιμο) προϋπολογισμό.
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι:
100*(αιτούμενος–εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος < 5 – βαθμολογία (0 ή 3)
5 < 100*(αιτούμενος–εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος < 10 – βαθμολογία (0 ή 2)
10 < 100*(αιτούμενος–εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος < 30 – βαθμολογία 0 ή 1)
100*(αιτούμενος–εγκεκριμένος)/εγκεκριμένος > 30 – βαθμολογία (0)

Β3. Προοπτικές κερδοφορίας
Αξιολογείται η προοπτική κερδοφορίας.
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι:
Υψηλή κερδοφορία της πράξης (συνολική κερδοφορία πενταετίας > 30% του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της πράξης) – βαθμολογία (0 ή 3)
Μέση κερδοφορία της πράξης (10% < συνολική κερδοφορία πενταετίας < 30% του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της πράξης) – βαθμολογία (0 ή 2)
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Χαμηλή κερδοφορία της πράξης (συνολική κερδοφορία πενταετίας < 10% του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της πράξης) – βαθμολογία (0)

Β4. Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης
Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της επένδυσης σε σχέση με: α) το
φυσικό αντικείμενο, το κόστος και τα διακριτά τμήματά του β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση του έργου (εάν έχουν ληφθεί
υπόψη).
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι:
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος της επένδυσης και το μέγεθος της πράξης – βαθμολογία (0 ή
3)
Ορθολογικός προσδιορισμός των επι μέρους φάσεων υλοποίησης της πράξης – βαθμολογία (0 ή 3)

Β5. Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών
Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται ο βαθμός ετοιμότητας για την άμεση έναρξη υλοποίησης της
επένδυσης. Στοιχεία που θα εξεταστούν είναι η ύπαρξη των αναγκαίων αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων
κ.λ.π., σε συνδυασμό με το χρόνο που απαιτείται για την έκδοση τους.
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι:
Ο φορέας της επένδυσης εξασφάλισε το σύνολο των απαιτούμενων μελετών, αδειών και των άλλων
απαιτούμενων διαδικασιών - βαθμολογία (0 ή 3)
Ο φορέας της επένδυσης εξασφάλισε μέρος των απαιτούμενων μελετών και αδειών - βαθμολογία (0
ή 2)
Ο φορέας της επένδυσης υπέβαλε αιτήσεις στις αρμόδιες αρχές για την έγκριση των απαιτούμενων
μελετών και την έκδοση αδειών - βαθμολογία (0 ή 1)
Ο φορέας της επένδυσης δεν υπέβαλε εγκεκριμένες μελέτες και άδειες σε καμία αρμόδια υπηρεσία βαθμολογία (0)

Β6 . Παραγωγή νέων προϊόντων
(Εξετάζεται ΜΟΝΟ για την Κατηγορία Πράξης 4.1.1.3)
Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται εάν παράγονται νέα προϊόντα, νέοι τρόποι συσκευασίας και εάν
αξιοποιούνται παραδοσιακές συνταγές.
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι:
Παραγωγή νέων προϊόντων, νέων τρόπων συσκευασίας και αξιοποίηση παραδοσιακών συνταγών –
βαθμολογία (1 ή 2)
Δεν παράγονται νέα προϊόντα, νέοι τρόποι συσκευασίας, δεν αξιοποιούνται παραδοσιακές συνταγές
– βαθμολογία (0)

Β7. Εφαρμογή καινοτόμου τεχνολογίας προϊόντων
(Εξετάζεται ΜΟΝΟ για την Κατηγορία Πράξης 4.1.1.3)
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Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται εάν εφαρμόζεται καινοτόμος τεχνολογία.
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι:
Εφαρμογή καινοτόμου τεχνολογίας – βαθμολογία (1 ή 2)
Δεν εφαρμόζονται καινοτόμες τεχνολογίες – βαθμολογία (0)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Γ1. Ανταγωνιστικότητα και ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που θα παραχθούν
Εξετάζεται ο βαθμός αξιοποίησης νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, η είσοδος νέας
τεχνολογίας στην περιοχή, η παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε σχέση
με την κύρια δραστηριότητα, η ύπαρξη υποδομών/διαρρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση ατόμων
μειωμένης κινητικότητας, η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων (π.χ. ISO
22000) κλπ.
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι:
Εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας – βαθμολογία (0 ή 3)
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων – βαθμολογία (0 ή 3)
Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα –
βαθμολογία (0 ή 3)
'Ύπαρξη υποδομών/διαρρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση ατόμων μειωμένης κινητικότητας –
βαθμολογία (0 ή 3)

Γ2. Συμβολή στη τοπική ανάπτυξη
Εξετάζεται ο βαθμός κάλυψης των αναγκών της περιοχής από το επενδυτικό σχέδιο, το νέο
περιβάλλον που διαμορφώνεται σε σχέση με επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου, η συμβολή του
επενδυτικού σχεδίου στους στόχους του τοπικού προγράμματος, η συμβολή του επενδυτικού σχεδίου
στη κάλυψη των αναγκών της περιοχής χωροθέτησης, στην αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών,
πόρων, προϊόντων, η συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική και κάθε στοιχείο που τεκμηριώνει
την αναγκαιότητα της επένδυσης σε σχέση με τις συνθήκες αγοράς, το νέο περιβάλλον.
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι:
Συμβολή της πρότασης στους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος –
βαθμολογία (0 ή 3)
Συμβολή της πρότασης στη κάλυψη των αναγκών της περιοχής χωροθέτησης – βαθμολογία (0 ή 3)
Αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών, πόρων και προϊόντων – βαθμολογία (0 ή 3)
Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική – βαθμολογία (0 ή 3)

Γ3. Συμβολή στην απασχόληση
Εξετάζεται η δημιουργία ετήσιων ισοδύναμων νέων θέσεων απασχόλησης (μισθωτών και
αυτοαπασχολούμενων) που ο φορέας της επένδυσης δεσμεύεται να δημιουργήσει σε συνδυασμό με
τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης σε περιπτώσεις εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων.
Ως θέση απασχόλησης θεωρείται η θέση ετήσιας διάρκειας και πλήρους απασχόλησης.
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Για τον υπολογισμό των ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης οι εργαζόμενοι πλήρους
απασχόλησης θα αθροιστούν, ενώ οι εποχιακοί θα αναχθούν σε ετήσια απασχόληση με τη διαίρεση
του αριθμού των μηνών απασχόλησης δια του 12 (π.χ. 20 εποχιακές θέσεις Χ 3 μήνες
απασχόλησης/12 μήνες = 5 θέσεις εργασίας). Ανάλογη αναγωγή πραγματοποιείται στις περιπτώσεις
μερικής απασχόλησης.
Ως υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης θεωρούνται οι ισοδύναμες θέσεις απασχόλησης κατά το
τελευταίο τετράμηνο πριν την υποβολή της πρότασης.
Ως νέες θέσεις απασχόλησης θεωρούνται οι ισοδύναμες θέσεις που αναμένεται να δημιουργηθούν
από την επένδυση πέραν των υφιστάμενων, εντός ενός έτους λειτουργίας από την ημερομηνία
αποπληρωμής του έργου.
Επισημαίνεται επίσης ότι:
o

Οι θέσεις απασχόλησης που ο δυνητικός δικαιούχος θα δεσμευτεί ότι θα δημιουργήσει πρέπει να
είναι εξαρτημένης εργασίας που δεν επιδέχονται εκ των υστέρων περαιτέρω ενίσχυσης μέσω
των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.

o

Στις θέσεις απασχόλησης προσμετρώνται και οι αυτοαπασχολούμενοι, ανάλογα είτε στις
υφιστάμενες είτε στις νέες θέσεις.
Ως αυτοαπασχολούμενοι θεωρούνται κατά περίπτωση οι ακόλουθοι:


Στις ατομικές επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας,



Στις Ο.Ε., έως τρεις εταίροι με ποσοστό μεγαλύτερο του 20% και ο διαχειριστής,



Στις Ε.Ε., οι ομόρρυθμοι εταίροι και ο διαχειριστής,



Στις Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής,



Στις Α.Ε., όσοι από τους μετόχους λαμβάνουν μισθό κατόπιν εντολής της Γ.Σ.

Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι:
Δημιουργία άνω των 3 νέων ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης – βαθμολογία (0 ή 3)
Δημιουργία 2 έως 3 νέων ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης ή διατήρηση άνω των 3
ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης – βαθμολογία (0 ή 2)
Δημιουργία έως 1 νέας ετήσιας ισοδύναμης θέσης απασχόλησης ή διατήρηση μέχρι 3 ισοδύναμων
θέσεων απασχόλησης – βαθμολογία (0 ή 1)
Δεν δημιουργούνται ούτε διατηρούνται νέες θέσεις απασχόλησης – βαθμολογία (0)

Γ4. Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος
Εξετάζεται η συμβολή τόσο στην προστασία όσο και στην ανάδειξη του περιβάλλοντος που
προκύπτει είτε από τα στοιχεία της επένδυσης (κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός κ.λπ.) όσο και
από τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Λαμβάνεται
υπόψη η χρήση ΑΠΕ για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της επένδυσης, η πρόβλεψη
συστήματος ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων, η πρόβλεψη συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας,
η πρόβλεψη συστήματος εξοικονόμησης νερού, καθώς και η πρόβλεψη συστήματος
περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14000, EMAS).
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι:
Χρήση ΑΠΕ για τις ενεργειακές ανάγκες της επένδυσης, πρόβλεψη σχετικού συστήματος
εξοικονόμησης ενέργειας, πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων, πρόβλεψη
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σχετικού συστήματος εξοικονόμησης νερού, πρόβλεψη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
(π.χ. ISO 14000, EMAS) – βαθμολογία (0 ή 3)
Πληροί 3 έως 4 από τα ανωτέρω κριτήρια – βαθμολογία (0 ή 2)
Πληροί 1 έως 2 από τα ανωτέρω κριτήρια – βαθμολογία (0 ή 1)
Δεν πληροί κανένα – βαθμολογία (0)

Γ5. Συμμετοχή σε δίκτυα
Εξετάζεται η τήρηση προδιαγραφών ποιότητας και συμμετοχή στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο
Ποιότητας.
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι:
Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας και συμμετοχή στο Δίκτυο - Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας –
βαθμολογία (0 ή 1 ή 2)

Γ6. Συμβολή στην αξιοποίηση, προβολή και ανάδειξη των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
(Εξετάζεται ΜΟΝΟ για τις Κατηγορίες Πράξεων 4.1.1.1 και 4.1.1.2)
Εξετάζεται η συμβολή στην αξιοποίηση, προβολή και ανάδειξη των προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας.
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι:
Συμβολή της επένδυσης στην αξιοποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας –
βαθμολογία (0 ή 1 ή 2)

Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.1 και 4.1.1.2)
Υπάρχουν ειδικά κριτήρια ανά τομέα δραστηριότητας που παρέχουν πρόσθετη βαθμολογία στο
επενδυτικό σχέδιο, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται και να αποδεικνύονται επαρκώς.

Τα ειδικά κριτήρια ανά τομέα δραστηριότητας είναι τα ακόλουθα:
Για την αξιολόγηση των κριτηρίων «Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης», η έννοια της
καινοτομίας γενικά αφορά στην ανανέωση και μεγέθυνση του εύρους των προϊόντων, των
υπηρεσιών και των αγορών τους, την εγκαθίδρυση νέων μεθόδων παραγωγής, προσφοράς και
διανομής και την εισαγωγή αλλαγών στο μάνατζμεντ (στην οργανωτική δομή, στις συνθήκες
εργασίας και στις δεξιότητες των εργαζομένων). Σημαντικό κριτήριο για τη διαπίστωση της
καινοτομίας είναι ότι αυτή πρέπει να παρέχει σημαντική αλλαγή/διαφοροποίηση στα υπάρχοντα
προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες), τις διαδικασίες, τις μεθόδους εμπορίας ή τις οργανωτικές δομές και
πρακτικές της επιχείρησης.
Σημειώνεται ότι δεν προσμετράται η εφαρμογή ποιοτικών σημάτων (ISO κ.λπ.), η αγορά
ηλεκτρονικών υπολογιστών και απλών εφαρμογών λογισμικού, η ανάπτυξη απλών ιστοσελίδων
προβολής και διαφήμισης, οι αλλαγές αισθητικής φύσης και γενικά οι αλλαγές μικρής σημασίας ή
εμβέλειας.

KΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

31

Για την Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.1
Δ1. Δευτερογενής τομέας
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι:
Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης – βαθμολογία (0 ή 5)
Ενίσχυση επιχειρήσεων δραστηριοτήτων οικοτεχνίας-χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την παραγωγή
ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες εκτός του τομέα της αλιείας –
αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.6 – βαθμολογία (0 ή 20)
Ενίσχυση επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση – αφορά την Ομάδα
Πράξεων 4.1.1.1.7 - βαθμολογία (0 ή 20)

Δ2. Επενδύσεις στον τουρισμό
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι:
Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης – βαθμολογία (0 ή 5)
Ενίσχυση επιχειρήσεων που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το
θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία – αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.1 - βαθμολογία
(0 ή 20)
Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση δραστηριοτήτων ειδικών μορφών
τουρισμού (εκτός των δραστηριοτήτων του θαλάσσιου τουρισμού) - αφορά την Ομάδα Πράξεων
4.1.1.1.2 – βαθμολογία (0 ή 20)
Ενίσχυση επιχειρήσεων ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μικρής δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης, δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα - αφορά την Ομάδα Πράξεων
4.1.1.1.4 – βαθμολογία (0 ή 5)
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής - αφορά την Ομάδα Πράξεων
4.1.1.1.5 – βαθμολογία (0 ή 15)

Δ3. Τομέας παροχής υπηρεσιών
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι:
Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης – βαθμολογία (0 ή 5)
Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής αλιευτικών σκαφών,
μηχανών και εξοπλισμού αλιείας - αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.3 – βαθμολογία (0 ή 20)
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες
τροφοδοσίας, την εμπορία ναυτιλιακών ειδών, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών καθώς και την
παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση
παιδιών, τη λειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων κλπ - αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.3 –
βαθμολογία (0 ή 15)

Για την Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.2
Δ1. Δευτερογενής τομέας
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι:
Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης – βαθμολογία (0 ή 5)
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Ενίσχυση επιχειρήσεων δραστηριοτήτων οικοτεχνίας-χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την παραγωγή
ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες εκτός του τομέα της αλιείας –
αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.6 – βαθμολογία (0 ή 20)
Ενίσχυση επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση – αφορά την Ομάδα
Πράξεων 4.1.1.2.7 - βαθμολογία (0 ή 20)

Δ2. Επενδύσεις στον τουρισμό
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι:
Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης – βαθμολογία (0 ή 5)
Ενίσχυση επιχειρήσεων που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το
θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία – αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.1 - βαθμολογία
(0 ή 20)
Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση δραστηριοτήτων ειδικών μορφών
τουρισμού (εκτός των δραστηριοτήτων του θαλάσσιου τουρισμού) - αφορά την Ομάδα Πράξεων
4.1.1.2.2 – βαθμολογία (0 ή 20)
Ενίσχυση επιχειρήσεων εκσυγχρονισμού μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης,
δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα - αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.4 – βαθμολογία
(0 ή 5)
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής - αφορά την Ομάδα Πράξεων
4.1.1.2.5 – βαθμολογία (0 ή 15)

Δ3. Τομέας παροχής υπηρεσιών
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι:
Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης – βαθμολογία (0 ή 5)
Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής αλιευτικών σκαφών,
μηχανών και γενικότερα εξοπλισμού αλιείας - αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.3 – βαθμολογία (0
ή 20)
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες
τροφοδοσίας, την εμπορία ναυτιλιακών ειδών, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών καθώς και την
παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση
παιδιών, τη λειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων κλπ - αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.3 –
βαθμολογία (0 ή 15)

Δ4. Ενίσχυση εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος
εκτός των όσων προβλέπονται από τη νομοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας,
γεωθερμίας κλπ) - αφορά την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.8 – βαθμολογία κριτηρίου (0 ή 20).
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