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Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Έχοντας υπόψη:
1.

Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),

2.

Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης /
Πρόγραμμα Καλλικράτης»

3.

Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως
ισχύει.

4.

Το με αριθ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.05.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
«Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020»

5.

Τον Κανονισμό ΕΕ 1303/2013 περί Κοινών Διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία (Άρθρα 15, 3235, 72, 96, 123 και 125)

6.

Τον Κανονισμό ΕΕ 1301/2013 για το ΕΤΠΑ

7.

Τον Κανονισμό ΕΕ 1304/2013 για το ΕΚΤ

8.

Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α/265/23.12.2014) για τη «Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τη προγραμματική περίοδο 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51/ Α/ 14-05-2015), το Ν. 4331 / 2015 (ΦΕΚ 69 /Α/ 02-07-2015),
το Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) και το Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/7-7-2016) και
ισχύει

9.

Την αρ. C(2014)10166/18-12-2014 εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» για στήριξη
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από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» για την περιφέρεια
Πελοποννήσου στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP008)
10.

Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32672/ΕΥΘΥ329/23-3-2015 (ΦΕΚ 715/Β/24-4-15) με την
οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου.

11.

Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται
από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την
Απασχόληση»

12.

Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υπουργική Απόφαση
«Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) Απόφαση Υφυπουργού.

13.

Τις υπ. αριθμ. πρωτ. 40134/ΕΥΘΥ/373/12-4-2016 «Οδηγίες για τη διαχείριση και εφαρµογή των
στρατηγικών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης» της Εθνικής Αρχής Συντονισµού –ΕΣΠΑ

14.

Το Έγγραφο Καθοδήγησης για τους τοπικούς φορείς σχετικά με την Τοπική Ανάπτυξη με
Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (Αύγουστος 2014).

15.

Την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως
αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης, για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (2016/C 262/01). European Commission (DG COMPETITION), 2015, Analytical Grids
on the application of State aid rules to the financing of infrastructure projects, Publication 21
September 2015

16.

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των αρθρ. 107
και 108 της Συνθήκης

17.

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με
την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός «De Minimis»),

18.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 126829/EΥΘΥ 1217/21-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784/Β')
και θέμα: «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή
παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την
υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του

19.

Την με αρ. πρωτ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13-07-2016 (60ΝΩ4653Ο7-ΥΔ9) Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με
θέμα «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την
προγραμματική περίοδο 2014-2020».

20.

Την από 8/11/2016 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Πελοπόννησος» µε την οποία
εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ
για τις Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ, ΒΑΑ και ΤΑΠΤοΚ) καθώς επίσης και
τα κριτήρια επιλογής των προτάσεων των Στρατηγικών των Ολοκληρωμένων Δράσεων Χωρικής
Ανάπτυξης.

21.

Την από 24/02/2017 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Πελοπόννησος», δια της
Γραπτής Διαδικασίας με την οποία τροποποιήθηκαν ορισμένα σημεία του Οδηγού Εφαρμογής και
των κριτηρίων επιλογής των προτάσεων της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης ΤΑΠΤοΚ.
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ΚΑΛΕΙ
Τα εταιρικά σχήματα / Ομάδες Τοπικής Δράσης
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, να υποβάλλουν
Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη ενότητα 4.1, του
1.

(ΟΤΔ), ως φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης
τις Στρατηγικές και τα Σχέδια Δράσης Τοπικής
(ΤΑΠΤοΚ) ως «εργαλείου» χωρικής ανάπτυξης,
ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014 – 2020.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1.1 Προγραμματικό Πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών
Κοινοτήτων στο ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020
Σύμφωνα με εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014 - 2020, το
«εργαλείο» της ΤΑΠΤοΚ επιλέχθηκε για να ενισχυθεί το τοπικό δυναμικό, ώστε να καταστεί σε θέση
να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις προκλήσεις, μέσω εστιασμένων στρατηγικών που θα
υποστηρίξουν τις δυνατότητες ενδογενούς ανάπτυξης, θα ενισχύσουν την καλλιέργεια ικανοτήτων σε
τοπικό επίπεδο και θα προωθήσουν την συμπληρωματικότητα της τοπικής οικονομικής
δραστηριότητας.
Βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, η ΤΑΠΤοΚ:
α) εστιάζεται σε ειδικές υποπεριφερειακές ζώνες
β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που αποτελούνται από
αντιπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, στις οποίες,
σε ότι αφορά το επίπεδο της λήψης αποφάσεων ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε καμία ενιαία ομάδα
συμφερόντων δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49 % των δικαιωμάτων ψήφου
γ) εκτελείται μέσω ολοκληρωμένων
συγκεκριμένων περιοχών

και

πολυτομεακών

στρατηγικών

τοπικής

ανάπτυξης

δ) σχεδιάζεται με βάση τις τοπικές ανάγκες και το τοπικό δυναμικό και περιλαμβάνει καινοτόμα
στοιχεία στο τοπικό πλαίσιο, καθώς και την οργάνωση δικτύων και, κατά περίπτωση, τη
συνεργασία.
Οι κύριες προκλήσεις και οι στόχοι για την ΤΑΠΤοΚ διακρίνονται ως προς το χώρο εφαρμογής, έχοντας
ως κοινό τόπο την προώθηση κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της τοπικής ευθύνης, συμμετοχής
και πρωτοβουλίας.
Ως βασικά πλεονεκτήματα από τη χρήση του εν λόγω εργαλείου θεωρούνται τα παρακάτω:
α) Ο σχεδιασμός των στρατηγικών και η επιλογή των έργων γίνεται από τους τοπικούς φορείς.
β) Οι στρατηγικές ΤΑΠΤοΚ μπορούν να είναι περισσότερο ευέλικτες από άλλες προσεγγίσεις. Οι
δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της ΤΑΠΤοΚ δεν είναι υποχρεωτικό να
ακολουθούν επακριβώς τα τυποποιημένα μέτρα που περιγράφονται στα προγράμματα, αρκεί να
είναι συνεπείς προς τους στόχους τους.
γ) Το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής της ΤΑΠΤοΚ, δημιουργεί τις προϋποθέσεις να καταστεί δυνατή η
εστίαση των τοπικών στρατηγικών σε κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις.
Κεντρικό σημείο στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, ιδιαίτερα για τις Περιοχές της
υπαίθρου αποτελεί η παραγωγική ανασυγκρότηση, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η αναβάθμιση του
τοπικού ανθρώπινου κεφαλαίου και η διασύνδεση των παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Επιδιώκεται επίσης, η χρήση ενός ή περισσότερων Ταμείων (ΕΔΕΤ), ανά χωρική ενότητα εφαρμογής,
με χρηματοδοτική βαρύτητα κάθε Ταμείου ανάλογη του περιεχομένου, της περιοχής παρέμβασης και
των Θεματικών Στόχων/Προτεραιοτήτων σε κάθε ενιαίο σχέδιο ΤΑΠΤοΚ.
Η χρηματοδότηση γίνεται προς Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης που θα υποβάλουν ενιαίες Ομάδες
Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), ενώ η επιλογή, έγκριση και χρηματοδότηση των στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης και των Ομάδων Τοπικής Δράσης θα γίνει στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας, με
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κριτήρια που αφορούν στην καταλληλότητα της τοπικής στρατηγικής, στη συμβολή στην επίτευξη των
αποτελεσμάτων τόσο του Προγράμματος ΤΑΠΤοΚ όσο και του Ε.Π., στην τήρηση των διαδικασιών της
bottom-up προσέγγισης και στη διαχειριστική επάρκεια του φορέα Στρατηγικής και Διαχείρισης.
Με την εφαρμογή του «εργαλείου» της ΤΑΠΤοΚ, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσα από την
ενίσχυση και την ενεργό συμμετοχή του τοπικού δυναμικού σε όλα τα στάδια της διαδικασίας από τον
σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση και λαμβάνοντας υπ' όψη, τους πόρους που έχει στη διάθεσή της η
Περιφέρεια στο πλαίσιο του Ε.Π. για την περίοδο 2014-2020, επιχειρείται:
 η παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου,
 η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ενίσχυση των τάσεων επιστροφής στην ύπαιθρο,
 η ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων σε συνδυασμό με την καταπολέμηση συνεπειών της
κλιματικής αλλαγής,
 η διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας σε κατεύθυνση όπως η διασύνδεση με τις υπηρεσίες
τουρισμού και πολιτισμού,
 η αναβάθμιση του τοπικού ανθρώπινου κεφαλαίου.

1.2 Περιοχή παρέμβασης
Λαμβάνοντας υπ' όψη τους παραπάνω στόχους και περιορισμούς του «εργαλείου» της ΤΑΠΤοΚ, ως
βασική αρχή προσδιορισμού της περιοχής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, την οποία οι Τοπικές Ομάδες
Δράσης θα πρέπει να ακολουθήσουν είναι η σύγκριση της προτεινόμενης περιοχής ως προς τις τιμές
ενός πλέγματος μετρήσιμων κριτηρίων, κυρίως κοινωνικοοικονομικών, σε σχέση με τις αντίστοιχες
τιμές του συνόλου της Περιφέρειας για τα ίδια κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:
 Μέσο φορολογούμενο εισόδημα του πλέον πρόσφατου έτους με δημοσιευμένα επίσημα στοιχεία
 Μεταβολή μόνιμου πληθυσμού (%) μεταξύ 2001 και 2011.
 Πληθυσμιακή πυκνότητα κατά το έτος 2011, σύμφωνα με την απογραφή του έτους αυτού.
 Ποσοστό (%) ανεργίας του πλέον πρόσφατου έτους με διαθέσιμα επίσημα στοιχεία σε επίπεδο
Δημοτικών Ενοτήτων.
 Δείκτης γήρανσης το 2011 (ηλικίες 65+ / ηλικίες 0-14)
 Δείκτης αντικατάστασης το 2011 (ηλικίες 10-14 / ηλικίες 60-64)

Οι τιμές των συγκεκριμένων κριτηρίων για το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ανά
Δημοτική Ενότητα παρουσιάζονται στους πίνακες V.1 και V.2 του Παραρτήματος V του Οδηγού
Εκπόνησης και Εφαρμογής που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.
Πέραν των παραπάνω, στην κατεύθυνση των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον
προσδιορισμό της περιοχής εφαρμογής της ΤΑΠΤοΚ, ένα άλλο κριτήριο που θα πρέπει να ληφθεί υπ’
όψη είναι η «συνεκτικότητα» της περιοχής από γεωργαφική, κοινωνική ή/και οικονομική άποψη,
καθώς επίσης και από την άποψη των στόχων της στρατηγικής. Ειδικότερα, και βάσει των
κανονιστικών διατάξεων οι προτεινόμενες περιοχές θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
 Να προτείνονται από τις ΟΤΔ μέσω της «εκ των κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης και να
αποτελούν προϊόν διαβούλευσης με αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής, αλλά και τον τοπικό
πληθυσμό.
 Να διαθέτουν επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού και των
χρηματοοικονομικών πόρων και πιο συγκεκριμένα, ο μόνιμος πληθυσμός της κάθε περιοχής
παρέμβασης να κυμαίνεται μεταξύ 10.000 - 150.000 κατοίκους.
Τέλος, η συνέχεια του Χώρου, όπου θα εφαρμοσθεί η ΤΑΠΤοΚ, προκειμένου να υπάρξουν θετικά
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στις συγκεκριμένες
περιοχές που θα επιλεγούν, θεωρείται επιβεβλημένη. Ως εκ τούτου, οι προτεινόμενες περιοχές θα
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πρέπει να συντίθεται από απολύτως γειτνιάζουσες και αναπτυξιακά αλληλοεξαρτώμενες μεταξύ τους
Δημοτικές Ενότητες, ενώ δεν πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτές Δημοτικές Κοινότητες με μόνιμο
πληθυσμό μεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων.
Στη βάση των παραπάνω και με δεδομένο, αφ' ενός, τα αναπτυξιακά προβλήματα των μειονεκτικών
περιοχών της Περιφέρειας, αφ' ετέρου των διατιθέμενων πόρων για ΤΑΠΤοΚ, λαμβάνοντας υπ' όψη
και όλες τις άλλες παρεμβάσεις Χωρικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η εφαρμογή της
ΤΑΠΤοΚ περιορίζεται σε μία ενιαία περιοχή, κατόπιν ανταγωνιστικής διαδικασίας.

1.3 Βασικές Αρχές της Στρατηγικής και του Συστήματος Διακυβέρνησης και Διαχείρισης
Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κ(ΕΕ) 1303/2013, περί Στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ, η Στρατηγική που
υποβάλλεται από την κάθε ΟΤΔ πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει τα παρακάτω:
α)

τον ορισμό της περιοχής και του πληθυσμού που καλύπτονται από τη Στρατηγική

β)

την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του δυναμικού της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης
της ανάλυσης των πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών

γ)

την περιγραφή της στρατηγικής και των στόχων της

δ)

την περιγραφή των ολοκληρωμένων και καινοτόμων χαρακτηριστικών της

ε)

την ιεράρχηση των στόχων της, συμπεριλαμβανομένων μετρήσιμων ποσοτικών στόχων για τις
εκροές ή τα αποτελέσματα.

στ) την συνέπεια της στρατηγικής με τους στόχους και τα σχετικά πεδία εφαρμογής των δύο,
συμμετεχόντων στη χρηματοδότηση της ΤΑΠΤοΚ, ΕΔΕΤ (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ)
ζ)

την περιγραφή της διαδικασίας συμμετοχής των κοινοτήτων στην ανάπτυξη της στρατηγικής

η)

το σχέδιο δράσης που εξειδικεύει τον τρόπο με τον οποίο οι στόχοι μετατρέπονται σε
δράσεις/πράξεις.

θ)

την περιγραφή των ρυθμίσεων διαχείρισης και παρακολούθησης της στρατηγικής που αποδεικνύει
την ικανότητα της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) να υλοποιήσει τη στρατηγική, καθώς και την
περιγραφή των ειδικών ρυθμίσεων για την αξιολόγηση

ι)

το σχέδιο χρηματοδότησης της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης, που περιλαμβάνει την
προγραμματισμένη συμμετοχή του καθενός από τα δύο ΕΔΕΤ, σε Δημόσια Δαπάνη.

Στο Κεφάλαιο 3 του Οδηγού Εκπόνησης και Εφαρμογής της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για
την ΤΑΠΤοΚ, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης, προσδιορίζεται η
εξειδίκευση των Βασικών Αρχών σχεδιασμού της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης, λαμβάνοντας
υπ’ όψη τις Κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Έγγραφο Καθοδήγησης), καθώς επίσης και τις
απαραίτητες διαφοροποιήσεις/προσαρμογές των κατευθύνσεων αυτών για την Περιφέρεια
Πελοποννήσου.
Όσον αφορά στο Σύστημα Διακυβέρνησης και Διαχείρισης του Προγράμματος ΤΑΠΤοΚ, Φορέας
Στρατηγικής για την περιοχή που θα εφαρμοσθεί ΤΑΠΤοΚ, είναι η αντίστοιχη Ομάδα Τοπικής Δράσης
(ΟΤΔ), η οποία θα είναι και ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης. Κατόπιν θετικής αξιολόγησης της
ικανότητας της ΟΤΔ ως ΕΦΔ με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της ικανότητας του Φορέα, που
περιγράφονται στο Παράρτημα IV του Οδηγού, καθώς και τα απαιτούμενα σύμφωνα με τη Διαδικασία
ΔV_1 του ΣΔΕ 2014-2020, στόχος είναι να γίνει συνολική εκχώρηση των αρμοδιοτήτων Διαχείρισης,
τόσο στα δημόσια έργα/πράξεις, όσο και στις Κρατικές Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων.
2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή, κατόπιν αξιολόγησης, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων,
στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014 – 2020:
 μίας ενιαίας περιοχής που θα ενισχυθεί.
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014 - 2020
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22 100 Τρίπολη
Τηλ.: 2713 601 300, Fax: 2710 234 711
http://www.eydpelop.gr

5

ΑΔΑ: ΩΝΣ87Λ1-Ο3Ρ
 του τοπικού εταιρικού σχήματος / ΟΤΔ που θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει τη Στρατηγική Τοπικής
Ανάπτυξης στην περιοχή του,
 της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων που θα εφαρμοστεί
στην περιοχή αυτή.
Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς / ΟΤΔ να υποβάλουν τις προτάσεις
τους τόσο στο πλαίσιο επιλογής της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, καθώς και του
τοπικού εταιρικού σχήματος (της ΟΤΔ), όσο και στο πλαίσιο επιλογής της Στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης και του Σχεδίου Δράσης Εφαρμογής της Στρατηγικής.
Οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων ΟΤΔ θα υποβληθούν στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου σε
φυσική και ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 5 της παρούσας
πρόσκλησης.
3.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν εταιρικά σχήματα, υφιστάμενα (προϋπάρχοντα ή νεοσύστατα),
τα οποία πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:
 Να συνιστούν νόμιμη κοινή δομή του δημόσιου – ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με το καταστατικό
τους. Ως ενδεικτικοί εταίροι - μέτοχοι μπορούν να είναι: ΟΤΑ Α΄ βαθμού της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Πελοποννήσου ή και άλλοι φορείς της Τοπικής ή/και
της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Πελοποννήσου, φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα,
Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, Επιστημονικοί φορείς, Επιμελητήρια, καθώς και φορείς
Συλλογικού, Κοινωνικού, Περιβαλλοντικού και Οικονομικού ενδιαφέροντος, στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου.
 Η εταιρική σχέση να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ)
1303/2013.
 Να δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης.
 Το καταστατικό τους να διασφαλίζει τη δυνατότητα διαχείρισης δημοσίων / ενωσιακών κονδυλίων.
 Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους.
 Να πληρούν τις προϋποθέσεις του εμπορικού και αστικού δικαίου, όπως αναφέρεται στην
υποβαλλόμενη Υπεύθυνη Δήλωση του Κεφαλαίου 5.2 της παρούσας πρόσκλησης.
 Να μην αποτελούν εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4
του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 5 του Ν. 3414/2005.
 Να προτείνουν την Επιτροπή Σχεδιασμού Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΣΔΠ) ως επίπεδο λήψης
αποφάσεων για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την εφαρμογή του αντίστοιχου τοπικού
προγράμματος. Η εν λόγω επιτροπή θα πρέπει να είναι κοινή για τις περιπτώσεις πολυταμειακής
προσέγγισης.
 Η ΕΣΔΠ πρέπει να αποτελείται από εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών
κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, στην οποία ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε καμία ενιαία ομάδα
συμφερόντων δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% των δικαιωμάτων ψήφου. Κάθε φορέας
μπορεί να συμμετέχει στην ΕΣΔΠ με δικαίωμα μιας ψήφου. Όλες οι αρμοδιότητες της ΕΣΔΠ
στοχεύουν στην αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης χωρίς διακρίσεις
και αποκλεισμούς.
 Η έδρα τους και η στέγαση των λειτουργιών τους να βρίσκεται εντός της περιοχής εφαρμογής ή
στην ευρύτερη περιοχή, εφόσον τεκμηριωμένα εξασφαλίζεται ευχερής πρόσβαση προς και από την
περιοχή παρέμβασης.
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4.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός σε Δημόσια Δαπάνη που διατίθεται από το ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 20142020, ανέρχεται σε 19,00 εκατ. € εκ των οποίων 12,75 εκατ. € συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ
και τα υπόλοιπα 6,25 εκατ. € από το ΕΚΤ. Η κατανομή των διατιθέμενων πόρων ανά Άξονα
Προτεραιότητας, Επενδυτική Προτεραιότητα και ανά Κατηγορία Παρέμβασης, όπως εγκρίθηκε από την
Επιτροπή Παρακολούθησης, παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι του Οδηγού Εκπόνησης και Εφαρμογής
της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης, ο οποίος συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση.
Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των υποβαλλόμενων στρατηγικών και των εταιρικών σχημάτων
(συμπράξεων), καθώς επίσης και να διευκολυνθεί η πλήρης συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας είναι
δυνατή, σύμφωνα με τον Κ(ΕΕ) 1303/2013, η προπαρασκευαστική υποστήριξη των εταιρικών
σχημάτων, η ένταση τη οποίας καθορίζεται στο 100% και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των
ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ, χρηματοδοτούμενο, κατά ανώτατο όριο 60.000 € από τον Άξονα
Προτεραιότητας 5 και κατά ανώτατο ποσό 30.000 € από τον Άξονα Προτεραιότητας 6 του ΕΠ
«Πελοπόννησος» 2014-2020. Οι δαπάνες της προπαρασκευαστικής υποστήριξης, οι οποίες συνίστανται
στη δημιουργία ικανοτήτων, στην κατάρτιση και στη δικτύωση που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της
προετοιμασίας και υλοποίησης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, καθίστανται επιλέξιμες εφ’ όσον έχουν
πραγματοποιηθεί από την ολοκλήρωση της πρώτης εξειδίκευσης της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης
του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, δηλαδή από 22/12/2015 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της
Στρατηγικής, και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης από την
ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατόπιν της φάσης της αξιολόγησής τους.
5.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΑΠΤοΚ

5.1 Προθεσμία και γενικοί όροι υποβολής των προτάσεων
Η Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης ΤΑΠΤοΚ κάθε προτείνουσας ΟΤΔ υποβάλλεται αποκλειστικά στην
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου στη διεύθυνση Τέρμα Ερυθρού
Σταυρού, 22100, Τρίπολη τις ώρες 9:00 – 15:00.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρότασης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ ορίζεται η 06/06/2017 και
ώρα 15:00.
Η υποβολή της πρότασης θα υποβληθεί σύμφωνα με τα περιεχόμενα του Οδηγού Εκπόνησης και
Εφαρμογής της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.
Το σύνολο των σχετικών εγγράφων θα υποβληθεί με την υποβολή της αίτησης έγκρισης της
Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης ΤΑΠΤοΚ.
Αποδεκτές είναι οι προτάσεις που έχουν παραληφθεί έγκαιρα και φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου της
ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής
των προτάσεων. Μη εμπρόθεσμες υποβολές θεωρούνται μη παραδεκτές, κρίνονται σαν μη
υποβληθείσες και επιστρέφονται στους συμμετέχοντες (ΟΤΔ).
Μετά την κατάθεση του φακέλου της πρότασης / αίτησης κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή
διευκρινιστικών στοιχείων δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εκτός εκείνων που
τυχόν ζητηθούν από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες προτάσεις δεν τηρούν τα παραπάνω, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Επίσης, εναλλακτικές προτάσεις δεν γίνονται δεκτές.
Μετά την υποβολή της αίτησης / πρότασης θα ακολουθήσει η αξιολόγηση της πρότασης από την
Επιτροπή Αξιολόγησης, που θα συσταθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, σύμφωνα με
τα κριτήρια που επισυνάπτονται στον Οδηγό Εκπόνησης και Εφαρμογής της Στρατηγικής.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου θα ενημερώνει εγγράφως τα
εταιρικά σχήματα / Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κάθε
σταδίου.
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5.2 Σύνταξη προτάσεων / αιτήσεων
Κάθε πρόταση υποβάλλεται εγγράφως στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα της πρότασης θα
πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα, διαφορετικά δεν
λαμβάνονται υπόψη.
Κάθε πρόταση πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, αριθμημένη ανά σελίδα (πλην των
δικαιολογητικών) και να μην έχει παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λπ.). Αν
υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λπ. πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον
υποψήφιο φορέα (ΟΤΔ).
Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν δύο υποφακέλους. Υποφάκελο Α (Δικαιολογητικά) και Υποφάκελο Β
(Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης). Κάθε Υποφάκελος θα περιλαμβάνει τρία (3) αντίτυπα, ένα εκ των
οποίων θα έχει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα του και αυτό θα είναι το επικρατέστερο
των άλλων αντιτύπων και της ηλεκτρονικής μορφής σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Το αντίτυπο
που θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» θα έχει την υπογραφή στο εξώφυλλο του νομίμου
εκπροσώπου του φορέα, που υποβάλλει την πρόταση (ΟΤΔ), καθώς και την εταιρική σφραγίδα.
Κάθε Υποφάκελος με τα τρία αντίτυπα θα είναι σφραγισμένος και θα έχει την αντίστοιχη ένδειξη
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ», με κοινές και στους δύο Υποφακέλους
τις εξής ενδείξεις:


Πρόταση ΤΑΠΤοΚ στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014 – 2020



Στοιχεία υποβάλλοντος φορέα: Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ.

Οι δύο υποφάκελοι θα εσωκλείονται σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος κάθε πρότασης πρέπει απαραίτητα να έχει τις εξής ενδείξεις:
«ΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΑΠΤοΚ/CLLD»,
(στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014 – 2020)
Περιοχή Αναφοράς: ………………………………………………………
(προσδιορίζεται από το όλον ή μέρος Δήμου/Δήμων, αντίστοιχης/ων Περιφερειακής/ων Ενότητας/ων)
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων / αιτήσεων χρηματοδότησης Προγραμμάτων
ΤΑΠΤοΚ
Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Στοιχεία Φορέα:………………………. (επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, ΑΦΜ)
Ημερομηνία υποβολής πρότασης: ………………
Προσοχή!!
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
Σημειώνεται, ότι, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να
αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων ΟΤΔ θα υποβληθούν στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου και
σε ηλεκτρονική μορφή .
Κάθε πρόταση συνοδεύεται, εκτός φακέλου, από επιστολή/αίτηση, στην οποία θα πρέπει να
αναφέρεται ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση και προς που την υποβάλλει. Η συνοδευτική
επιστολή αποτελεί την αίτηση του υποψήφιου φορέα για συμμετοχή του στη συγκεκριμένη
πρόσκληση και υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα.
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5.3 Περιεχόμενα φακέλου
5.3.1 Υποφάκελος Α (Δικαιολογητικά)
Απαιτείται η υποβολή των παρακάτω εγγράφων:
α) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία:
- να δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης οι διαχειριστές ή ο
Πρόεδρος/Αντιπρόεδρος (εφ’ όσον προβλέπεται αυτή η θέση) και ο Διευθύνων Σύμβουλος (για τον
καθένα χωριστά) δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα εξής
αδικήματα: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα
στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της
σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες) ή για κάποιο
από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας,
-

να δηλώνεται επίσης, ότι ο υποψήφιος φορέας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασής του:


δεν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, κήρυξης πτώχευσης,
εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή
εργασιών,



δεν υφίσταται αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της Εταιρείας / Φορέα και
διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να θέτει την
εταιρεία / φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.



δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης, η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με
την επαγγελματική διαγωγή του,



ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του αντίστοιχα,



δεν αποτελεί εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4
του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 5 του ν. 3414/2005.

β) Ισολογισμό και Καταστάσεις Αποτελεσμάτων τελευταίας περιόδου (1/1/2016 έως 31/12/2016),
εγκεκριμένο από το ΔΣ του Υποψήφιου Φορέα.
Σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί ο Ισολογισμός, να υποβληθεί το ισοζύγιο πρωτοβαθμίων και
δευτεροβάθμιων Δεκεμβρίου 2016, υπογεγραμμένο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διαχειριστή
και τον υπεύθυνο του λογιστηρίου.
Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών
ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση
του συμμετέχοντος.
Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι
υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής του κατάστασης, κατά
τα ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου.
γ) Τα δικαιολογητικά σύστασης (ιδρυτική πράξη, καταστατικό και τροποποιήσεις). Σε περίπτωση που
τα ανωτέρω αποτελούν πράξεις δημοσιευτέες προσκομίζονται το ΦΕΚ σύστασης και το τελευταίο
κωδικοποιημένο και δημοσιευμένο καταστατικό, δεόντως επικυρωμένο.
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δ) Στην περίπτωση επιχείρησης ΟΤΑ, βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας της έδρας της ή του
Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης η οποία περιέχει τα στοιχεία της
επιχείρησης από το Μητρώο Επιχειρήσεων, εφόσον κατά το χρόνο διενέργειας του παρόντος
διαγωνισμού εκδίδονται σχετικές βεβαιώσεις.
ε) Πρακτικό αποφάσεων του αρμόδιου οργάνου του υποψήφιου φορέα με το οποίο:


Εγκρίνεται η συμμετοχή του στην πρόσκληση.



Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος)
εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και
της πρότασης, καθώς και για να καταθέσει την πρόταση. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση Α.Ε.
οι ανωτέρω αποφάσεις λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο.

στ) Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Σχεδιασμού και Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΣΔΠ),
εκτός εάν προβλέπεται στο καταστατικό της ΟΤΔ.
ζ)

Αποφάσεις έγκρισης της Στρατηγικής από το/τα Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α του/των Δήμου/ων της
περιοχής παρέμβασης και από τα αρμόδια συλλογικά όργανα των Επιμελητηρίων των
Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες υπάγεται η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης.

η)

Απόφαση των αρμοδίων οργάνων του φορέα (ΟΤΔ) όπου θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον όλες
οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στην ΕΣΔΠ, εκτός και αν προβλέπεται στο καταστατικό της
ΟΤΔ.

Ο υποψήφιος φορέας μπορεί να υποβάλει και επιπλέον στοιχεία τα οποία θεωρεί ότι μπορεί να
ενισχύσουν την πρότασή του.
Μετά την κατάθεση των προτάσεων οι υποψήφιοι παρέχουν διευκρινίσεις επί των νομίμως
υποβληθέντων δικαιολογητικών και μόνο όταν αυτές ζητούνται από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Πελοποννήσου.

5.3.2 Υποφάκελος Β (Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης ΤΑΠΤοΚ)
Απαιτείται η υποβολή των παρακάτω εγγράφων, τα οποία θα έχουν εκπονηθεί και συνταχθεί σύμφωνα
με τον συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση Οδηγό Εκπόνησης και Εφαρμογής:
α) Η Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ
β) Το Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ
γ) Επίσης, επισυνάπτονται αντίγραφα αποδεικτικών εγγράφων συναντήσεων / συνεδριάσεων
διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκαν, υπογεγραμμένα από όλους τους φορείς ή/και πολίτες που
συμμετείχαν σε αυτές, καθώς και αντίγραφα ενεργειών ενημέρωσης.
δ) Επιπλέον, πέραν του καταστατικού ή άλλου θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του
Φορέα, τα οποία υποβάλλονται στον Υποφάκελο Α, προκειμένου να αξιολογηθεί η ικανότητά του
ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης με πλήρως εκχωρημένες αρμοδιότητες διαχείρισης από την ΕΥΔ
ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα πρέπει να υποβάλλει με τον Υποφάκελο Β και τα παρακάτω:


το οργανόγραμμα του φορέα που θα αποτυπώνει με επαρκή ανάλυση τις εμπλεκόμενες
Υπηρεσίες/Διευθύνσεις/ Τμήματα/ Υπηρεσιακές - Οργανωτικές Μονάδες του στις διαδικασίες
διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων,



τον κανονισμό λειτουργίας, εγκεκριμένο από τα αρμόδια όργανα του Φορέα



τον αριθμό του προσωπικού και την κατανομή του στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες/ Διευθύνσεις/
Τμήματα/ Υπηρεσιακές – Οργανωτικές Μονάδες του,



τα προσόντα και την εμπειρία του προσωπικού,



τις διαδικασίες διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που εφαρμόζει ο φορέας
ανά εμπλεκόμενη Υπηρεσία/ Διεύθυνση/ Τμήμα/ Υπηρεσιακή- Οργανωτική Μονάδα (εφόσον ο
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φορέας διαθέτει αναλυτικό εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης, το υποβάλλει και αυτό στην
ΕΥΔ),


το σύστημα διασφάλισης ποιότητας (εφ’ όσον υπάρχει)



Κάθε πρόσθετο παραστατικό στοιχείο, πέραν των παραπάνω, που αναφέρεται στον Οδηγό.

Συνιστούν λόγο αποκλεισμού του υποψήφιου φορέα:


η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών και εγγράφων της παρούσας,



η μη πλήρωση των αναφερομένων στη σχετική υπεύθυνη δήλωση (σημείο 1) του παρόντος
άρθρου και



η σε κάθε περίπτωση αναντιστοιχία των δηλωθέντων στοιχείων με τα πραγματικά.

5.4 Ελλείψεις Δικαιολογητικών ή άλλων εγγράφων
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις δια της ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Πελοποννήσου επί των νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλο
στοιχείο που συνδέεται με την πρόταση και τη μορφή τους, οι οποίοι οφείλουν ν’ απαντήσουν εντός
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, καθώς και να αποκλείσει
τους υποψηφίους που δεν θα αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας.
6.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Οι προτάσεις αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, με την συμμετοχή και εκπροσώπου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού
(ΕΑΣ). Η αξιολόγηση θα είναι συγκριτική με βάση τα εγκεκριμένα, από την Επιτροπή Παρακολούθησης
του ΕΠ, κριτήρια και μεθοδολογία για την επιλογή της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης ΤΑΠΤοΚ,
τα οποία επισυνάπτονται στο Παράρτημα IV του Οδηγού Εκπόνησης και Εφαρμογής που συνοδεύει
την παρούσα πρόσκληση.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα διενεργηθεί σε δύο στάδια, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα IV
του Οδηγού – Κριτήρια Επιλογής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης:
Στάδιο Α: Έλεγχος εκπλήρωσης των όρων της πρόσκλησης
Στάδιο Β: Αξιολόγηση της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ και του Συστήματος Διακυβέρνησης
1. Κριτήρια Ποιότητας της Στρατηγικής
2. Κριτήρια Ποιότητας του Σχεδίου Δράσης
3. Κριτήρια Συμμετοχικότητας στον Σχεδιασμό της Στρατηγικής (bottom-up) προσέγγιση
4. Κριτήρια Καταλληλότητας του Συστήματος της Διακυβέρνησης του Προγράμματος ΤΑΠΤοΚ
Στη βάση των παραπάνω σταδίων αξιολόγησης επιλέγεται η Στρατηγική που θα συγκεντρώσει τη
μεγαλύτερη βαθμολογία από όλες τις προτάσεις (αιτήσεις) και η συνολική βαθμολογία αξιολόγησης
είναι μεγαλύτερη των 6,00 μονάδων που ορίζεται ως όριο της ελάχιστης βαθμολογίας θετικής
αξιολόγησης.
Υποβολή και εξέταση ενστάσεων.
Ο Φορέας Στρατηγικής δύναται να υποβάλλει ένσταση στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της με αριθ.
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110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ3521/Β/1.11.2016). Οι ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ ανά στάδιο
αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα
της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ήτοι:
α) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Α της αξιολόγησης
β) του Προσωρινού Πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β της
αξιολόγησης
Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από τον Φορέα που υποβάλλει την
πρόταση.
Η ΕΥΔ πρωτοκολλεί την υποβαλλόμενη ένσταση. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή επιτροπή
αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης.
Τα αποτελέσματα της εξέτασης της έντασης εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της ΕΥΔ και
κοινοποιούνται στον Φορέα που υπέβαλε την ένσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και
αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.
Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη της ΕΥΔ που
συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρότασης στην οποία αφορά η ένσταση.
Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα στελέχη που εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν την
απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.
Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά στα αποτελέσματα του Σταδίου Α γίνει δεκτή, η ΕΥΔ
προβαίνει στην αξιολόγηση του Σταδίου Β.
Αν η υποβληθείσα ένσταση η οποία αφορά στον προσωρινό πίνακα κατάταξης του Σταδίου Β γίνει
δεκτή, η ΕΥΔ προβαίνει στην σύνταξη του Οριστικού Πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων
του Σταδίου Β με βάση τη βαθμολογία των προτάσεων, όπως έχουν προκύψει μετά την αποδοχή των
ενστάσεων.
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Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η ΟΤΔ της οποίας η Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης λάβουν τη
μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση των προτάσεων, θα είναι και ο Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ)
της ΤΑΠΤοΚ, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης ΟΤΔ ως ΕΦ Διαχείρισης του
Προγράμματος της ΤΑΠΤοΚ.
Η αξιολόγηση της συγκεκριμένης ΟΤΔ πραγματοποιείται από την ίδια Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση
την ενότητα κριτηρίων με τίτλο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΩΣ ΕΦ».
Στην περίπτωση που δεν πληροί τα συγκεκριμένα κριτήρια και για ορισμένα από αυτά εκφράζονται
«επιφυλάξεις» από την Επιτροπή Αξιολόγησης, θα πρέπει, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος,
το οποίο ορίζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η συγκεκριμένη ΟΤΔ να καλύψει τις ελλείψεις ώστε
να αξιολογηθεί θετικά. Τότε δρομολογείται η διαδικασία ορισμού της ως ΕΦ σύμφωνα με το άρθρο 13
του Ν.4314/14 και με την Διαδικασία ΔV_1 «Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα» του ΣΔΕ 2014 – 2020.
Εφ’ όσον δεν ικανοποιήσει πλήρως τα κριτήρια επιλογής του ως ΕΦ, τότε η Επιτροπή Αξιολόγησης
αξιολογεί ως ΕΦ τον έχοντα τη δεύτερη κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογία στη Στρατηγική και στο
Σχέδιο Δράσης ΤΑΠΤοΚ, ακολουθώντας την αυτή διαδικασία.
Στην περίπτωση που και ο έχων την δεύτερη κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογία στη Στρατηγική και
στο Σχέδιο Δράσης ΤΑΠΤοΚ, Φορέας δεν καλύψει πλήρως τα κριτήρια επιλογής για ΕΦ, τότε
συνεχίζεται η αυτή διαδικασία για όσες προτάσεις / αιτήσεις έχουν βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του
6,00.
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Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία ορισμού του ΕΦ όπως αυτή περιγράφεται στη Διαδικασία
ΔV_1 του ΣΔΕ 2014 – 2020.
8.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της πρότασης, και άλλες διευκρινίσεις οι
ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στους: κ. Ελένη Παπαηλίου & Κυριακή Τουρλούκη, τηλέφωνο 2713
601376 , 2713601349, e-mail:epapailiou@mou.gr, ktourlouki@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος», το σύστημα διαχείρισης
του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους
κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.eydpelop.gr. Ο εν λόγω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ με το
σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Πέτρος Τατούλης

Συνημμένα:
1 Αίτηση έγκρισης της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης
2 Οδηγός Εκπόνησης και Εφαρμογής της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης ΤΑΠΤοΚ (τα κριτήρια
επιλογής της Στρατηγικής παρουσιάζονται στο Παράρτημα IV του Οδηγού)
3 Έγγραφο Καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους τοπικούς φορείς σχετικά με την Τοπική
Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (Αύγουστος 2014)
4 Η με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υπουργική Απόφαση
«Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) Απόφαση Υφυπουργού.
Κοινοποίηση:
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
2. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Εθνική Αρχή Συντονισμού
- Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Μητροπόλεως 3 , 105 57, Αθήνα
- Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής / 105 57, Αθήνα
- Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων Νίκης 10, 10563 Αθήνα
- Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Νίκης 10, 10563 Αθήνα

Εσωτερική διανομή:
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1. Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
2. Προϊστάμενοι Μονάδων Α, Β1, Β2 ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
3. Αρμόδια Στελέχη ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου για πληροφορίες
4. Πρωτόκολλο για Χρονολογικό Αρχείο
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