Κριτήρια Επιλογής - Υποµέτρα L321, L322, L323 και παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα υποµέτρου L313
βαθµολογία βαρύτητα
κριτήριο
δικαιολογητικά
Πλήρης και ορθή συµπλήρωση του φακέλου
Α1
8%
υποψηφιότητας
1
πλήρης φάκελος
ελλιπής φάκελος που δε δηµιουργεί προβλήµατα στην
0,5
αξιολόγηση
ελλιπής φάκελος που δηµιουργεί προβλήµατα στην
0
αξιολόγηση
µελέτες, άδειες,
Α2 Ετοιµότητα υλοποίησης της πρότασης
20% πρωτοκολληµένες αιτήσεις
εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούµενων µελετών, αδειών
και των άλλων απαιτούµενων διαδικασιών (µεταβιβάσεις
ακινήτων, απαλλοτριώσεις, παραχωρήσεις κ.λπ.)

Β1
Β2
Γ1
Γ1.1
Γ1.2
Γ1.3
Γ2

εξασφάλιση µέρους των απαιτούµενων µελετών και αδειών
υποβολή αιτήσεων στις αρµόδιες αρχές και αναµονή έγκρισης
των απαιτούµενων µελετών και έκδοσης αδειών
ανυπαρξία µελετών και αδειών ή ύπαρξη εκκρεµοτήτων
µεταβίβασης ακινήτων, απολλοτριώσεων κ.λπ.
Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει επιχορηγηθεί για
οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών
ενισχύσεων (*)
Ο υποψήφιος δικαιούχος είναι γυναικείος σύλλογος
(δράση L321-3)
Σκοπιµότητα της πρότασης
σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής
χωροθέτησης της πρότασης
σε σχέση µε τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού
προγράµµατος
βαθµός κάλυψης των προτεινόµενων παρεµβάσεων της
µελέτης συνολικής θεώρησης του οικισµού (δράση L322-1)
Συµβατότητα µε την τοπική αρχιτεκτονική (δράσεις L3131, L321-2, L322-2, L322-3, L323-2β, L323-4)
∆ιατηρητέο κτίριο
Παραδοσιακό κτίριο
Τήρηση στοιχείων τοπικής αρχιτεκτονικής

1
0,51-0,75
0,01-0,5
0
υπεύθυνη δήλωση
0/1

21%
0-0,5
0-0,5
0-0,4
8%
0/1
0/1
0/1

Γ6

Ε1

Η πρόταση υλοποιείται σε οικισµό στον οποίο έχουν ήδη
ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (δράσεις υποµέτρου L322)
Η πρόταση υλοποιείται σε περιοχή που έχει
χαρακτηριστεί πυρόπληκτη
(*) ∆εν εξετάζεται στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι
ΟΤΑ και η βαθµολογία ανάγεται κατάλληλα

βεβαίωση χαρακτηρισµού
βεβαίωση χαρακτηρισµού
αρχιτεκτονικά σχέδια
σχέδια, αναλυτική
προµέτρηση εργασιών και
20% αναλυτικός προϋπολογισµός

1
0,75
0,25
0

Γ4 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης
Χρονοδιάγραµµα σύµφωνο µε το είδος και το µέγεθος του
Γ4.1 έργου
Ορθολογικός προσδιορισµός των επιµέρους φάσεων
Γ4.2 υλοποίησης του έργου
Στην πρόταση περιλαµβάνονται υποδοµές/διαρρυθµίσεις
που εξυπηρετούν την προσβασιµότητα ατόµων
Γ5
µειωµένης κινητικότητας (δράσεις L313-1, L321-2, L322-2,
L323-2β, L323-4)

καταστατικό ή σχέδιο
καταστατικού

0/1

Γ3 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους
100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο ≤ 30
100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο > 30

8%

5%
0/0,5
0/0,5
αρχιτεκτονικά σχέδια
0/1

5%

0/1

5%

βεβαίωση οικείου δήµου

0/1 πριµοδότηση

