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Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Θάλαςςα» 2014-2020 
 

Μζτρο 1.19: Προςταςία και αποκατάςταςθ τθσ καλάςςιασ βιοποικιλότθτασ - 
υςτιματα για τθν αποηθμίωςθ των ηθμιών που προκαλοφνται ςτα αλιεφματα 

από προςτατευόμενα κθλαςτικά και πτθνά – ΑΡΘΡΟ 40.1θ 
 
 

χζδιο Χορθγιών για τθν αποηθμίωςθ των ηθμιών που 
προκαλοφνται ςτα αλιεφματα από προςτατευόμενα κθλαςτικά 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4:  

ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΡΓΟΤ (ΦΑΕ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ – 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
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1θ Πρόςκλθςθ Τποβολισ Προτάςεων  

03/1.4/1.19/01/09.2016 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:  

 

 

ΑΔΣ:  

 

 

Κριτήρια Αξιολόγηςησ ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Ε χόλια 

1. Η Πρόταςθ ζχει υποβλθκεί εντόσ τθσ τεκείςασ 

προκεςμίασ ςτθν πρόςκλθςθ υποβολισ 

προτάςεων. Από (θθ/μμ/εεεε) ζωσ (θθ/μμ/εεεε) 

   
Ημερομθνία Υποβολισ 

Πρόταςθσ: ……………. 

2. Η Πρόταςθ ζχει υποβλθκεί ςτα τυποποιθμζνα 

ζντυπα που προβλζπονται ςτο χζδιο και είναι 

πλιρωσ ςυμπλθρωμζνα και υπογεγραμμζνα. 

    

3. Ο αιτθτισ εμπίπτει ςτουσ δυνθτικοφσ Δικαιοφχουσ 

που κακορίηονται ςτο χζδιο. 
    

Παράκτια αλιεία κατθγορίασ Α     

Παράκτια αλιεία κατθγορίασ Β     

Πολυδφναμθ αλιεία     

Άλλεσ Επιχειριςεισ που δεν εμπίπτουν ςτθν 

κατθγορία των ΜΜΕ  με < 750 υπαλλιλουσ ι ≤  € 

200 εκατ. ευρϊ ετιςιο κφκλο εργαςιϊν 

    

4. Η Πρόταςθ περιζχει όλα τα απαιτοφμενα 

ςυνοδευτικά ζγγραφα. 
    

4.1 Απαιτοφμενα Δικαιολογθτικά: 

 Φωτοαντίγραφο και των δφο όψεων τθσ πολιτικισ 

ταυτότθτασ του Δικαιοφχου  
    

 Υπεφκυνθ Διλωςθ Δικαιοφχου (Παράρτθμα 2)     

 Ζγγραφο νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (Παράρτθμα 3)      

 Αντίγραφο τθσ επαγγελματικισ άδειασ αλιείασ 

του Δικαιοφχου που ιςχφει κατά το ζτοσ υποβολισ 

τθσ αίτθςθσ 

    

5. Σο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του 

προτεινομζνου ζργου είναι εντόσ τθσ τεκείςασ από 

τθν πρόςκλθςθ προκεςμίασ. 

   Κακορίηεται από τον ΕΦ.  

Ζναρξθ: 01/01/2015 

Λιξθ: 31/12/2023 
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6. Ο προχπολογιςμόσ του προτεινόμενου ζργου 

μπορεί να καλυφκεί από τουσ οικονομικοφσ πόρουσ 

του χεδίου και είναι μζςα ςτα κακοριςμζνα όρια. 

Παράκτια αλιεία κατθγορίασ Α και Β [9 χρόνια * €600+ 

= €5.400 

Πολυδφναμα ςκάφθ [9 χρόνια * €476+ = €4.284 

Επιχειριςεισ εκτόσ ΜΜΕ *9 χρόνια * €285.60] = 

€2.570,40 

    

7. Η πρόταςθ είναι ςυμβατι με το αντικείμενο και 

τουσ ςτόχουσ του Μζτρου 1.19.  

«Μετριαςμόσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ των αλιζων και 

των δελφινιϊν λόγω τθσ καταςτροφισ που 

προκαλοφν τα τελευταία ςτα αλιεφματα και ςτα 

αλιευτικά εργαλεία»  

    

8. Ο Δικαιοφχοσ δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα ι παράπτωμα που κίγει 

τουσ κανόνεσ τθσ Κοινισ Αλιευτικισ Πολιτικισ τθσ ΕΕ, 

το οποίο μπορεί να διαπιςτϊςει με οποιοδιποτε 

τρόπο θ αρμόδια αρχι ι ζχουν καταδικαςτεί  για 

αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι τουσ διαγωγι 

θ οποία ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου, ςφμφωνα με το 

άρκρο 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΣΘΑ και τον 

κατϋ εξουςιοδότθςθ Καν. (ΕΕ) 288/2015. 

   Σφμφωνα με τον 

κατάλογο από τον 

αρμόδιο Τομζα του 

ΤΑΘΕ. 

9. τθν πρόταςθ κακορίηονται μετριςιμοι ςτόχοι για 

τουσ ςυγκεκριμζνουσ δείκτεσ για το προτεινόμενο 

ζργο 

    

10. Ο Δικαιοφχοσ για το προτεινόμενο ζργο δεν ζχει 

εξαςφαλίςει χρθματοδότθςθ από προθγοφμενα 

χζδια του ΕΠ Θάλαςςα 2014-2020 ι του ΕΠΑΛ 2007-

2013 ι από άλλεσ πθγζσ για τθν ίδια απϊλεια 

ειςοδιματοσ,  

    

 

Η Πρόταςη είναι ςυμβατή με όλα τα κριτήρια του 

Μέρουσ Α: Κριτήρια Επιλεξιμότητασ1 

ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Η πρόταςθ πρζπει να λαμβάνει κετικι απάντθςθ ςε όλα τα κριτιρια του Μζρουσ Α, διαφορετικά απορρίπτεται.  
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Μέροσ Β. Συμβατότητα Ζργου με Εθνικέσ και 

Κοινοτικέσ Πολιτικέσ 
ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Ε χόλια 

1. Υπαρξθ ςυνζπειασ και ςυνοχισ του προτεινόμενου 

ζργου με το ΕΠ Θάλαςςα, το ΕΣΘΑ και τθν Κοινι 

Αλιευτικι Πολιτικι.  

    

2. Σιρθςθ ι δζςμευςθ για τιρθςθ από το Δικαιοφχο 

τθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ για τισ 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

    

3. Σιρθςθ ι δζςμευςθ για τιρθςθ από το Δικαιοφχο 

τθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ για τθ 

διαφφλαξθ, προςταςία και βελτίωςθ του 

περιβάλλοντοσ και τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ. 

    

4. Σιρθςθ ι δζςμευςθ για τιρθςθ από το Δικαιοφχο 

τθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ για τθν 

ιςότθτα των δυο φφλων και τθ μθ διάκριςθ. 

    

5. Σιρθςθ ι δζςμευςθ για τιρθςθ από το Δικαιοφχο 

των ενωςιακϊν κανονιςμϊν για τθν πλθροφόρθςθ 

και δθμοςιότθτα. 

    

 

Η Πρόταςη είναι ςυμβατή με όλα τα κριτήρια του 

Μέρουσ Β: Συμβατότητα Ζργου με Εθνικέσ και 

Ενωςιακέσ Πολιτικέσ2 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Η πρόταςθ πρζπει να λαμβάνει κετικι απάντθςθ ςε όλα τα κριτιρια του Μζρουσ Β, διαφορετικά απορρίπτεται. 
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Μέροσ Γ. Διοικητική, επιχειρηςιακή και 

Χρηματοοικονομική Ικανότητα Δικαιοφχου 
ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Ε χόλια 

1. Η διοικθτικι ικανότθτα του Δικαιοφχου να διοικεί, 

παρακολουκεί και να ελζγχει απρόςκοπτα και 

αποτελεςματικά τθν υλοποίθςθ του ζργου είναι 

ικανοποιθτικι. 

    

2. Η επιχειρθςιακι ικανότθτα του Δικαιοφχου να 

υλοποιεί το ζργο είναι ικανοποιθτικι. 

    

3. Η χρθματοοικονομικι ικανότθτα του Δικαιοφχου να 

υλοποιεί το ζργο είναι ικανοποιθτικι. 

    

4. Η διοικθτικι, επιχειρθςιακι και χρθματοοικονομικι 

ικανότθτα άλλων φορζων που, τυχόν, εμπλζκονται 

άμεςα ι ζμμεςα ςτθν υλοποίθςθ του ζργου είναι 

ικανοποιθτικι.      

    

 

Η Πρόταςη είναι ςυμβατή με όλα τα κριτήρια του 

Μέρουσ Γ για τη Διοικητική, επιχειρηςιακή και 

Χρηματοοικονομική Ικανότητα του Δικαιοφχου3 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Η πρόταςθ πρζπει να λαμβάνει κετικι απάντθςθ ςε όλα τα κριτιρια του Μζρουσ Γ, διαφορετικά απορρίπτεται. 
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Μέροσ Δ. Κριτήρια Επιλογήσ ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Ε χόλια 

Δ1. Κριτήρια Ποιότητασ τησ Πρόταςησ 

1. Σο περιεχόμενο τθσ πρόταςθσ παρζχει πλιρθ και 

ςαφι εικόνα του προτεινόμενου ζργου ςε ότι 

αφορά το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο 

    

2. Η καταγραφι του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ 

(χρονικοφ προγραμματιςμοφ) του προτεινομζνου 

ζργου είναι ςαφισ και ικανοποιθτικι. 

    

3. Η καταγραφι του κόςτουσ υλοποίθςθσ (ανά φάςθ) 

του ζργου είναι ςαφισ και ικανοποιθτικι. 

    

4. Η καταγραφι των αναμενόμενων αποτελεςμάτων 

είναι ςαφισ και ικανοποιθτικι. 

    

5. Η περιγραφι του τρόπου διοίκθςθσ του 

Δικαιοφχου είναι ςαφισ και ικανοποιθτικι. 

    

6. Η περιγραφι τθσ διατιρθςθσ των υφιςτάμενων 

κζςεων εργαςίασ και τθσ δθμιουργίασ νζων 

κζςεων εργαςίασ  είναι ςαφισ και τεκμθριωμζνθ. 

    

7. Η ποιότθτα και ο βακμόσ καταλλθλότθτασ του 

ςχεδιαςμοφ του προτεινόμενου ζργου ςε ςχζςθ με 

τισ ανάγκεσ που πρόκειται να καλφψει είναι 

ικανοποιθτικόσ. 

    

8. Σο προτεινόμενο ζργο ςυμβάλει αυτοτελϊσ ςτθν 

επίτευξθ των επιδιωκόμενων αποτελεςμάτων του 

χεδίου και των ςτόχων του Μζτρου 1.19 τθσ ΠΕ1.  

    

9. Σο προτεινόμενο ζργο είναι αυτοτελϊσ 

λειτουργικό. 

    

Δ2. Κριτήρια Ωριμότητασ του Ζργου 

1. Ο Δικαιοφχοσ ζχει εξαςφαλίςει ι δεςμεφεται να  

εξαςφαλίςει τισ απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ και 

αποφάςεισ ι/και αδειοδοτιςεισ ανάλογα με τθ 

φφςθ του προτεινόμενου ζργου μζςα ςτα 

αντίςτοιχα χρονικά πλαίςια. 

    

2. Ο Δικαιοφχοσ ζχει εξαςφαλίςει ι δεςμεφεται να 

εξαςφαλίςει τισ απαιτοφμενεσ αρχικζσ ι/και 

τεχνικζσ μελζτεσ ανάλογα με τθ φφςθ του 

προτεινόμενου ζργου μζςα ςτα αντίςτοιχα χρονικά 

πλαίςια 

    

Δ3. Κριτήρια Σκοπιμότητασ  του Ζργου 

1. Σα προβλιματα και οι ανάγκεσ που εντοπίςτθκαν 

ςτον αντίςτοιχο τομζα αναμζνεται να 

αντιμετωπιςτοφν από το προτεινόμενο ζργο.  

    

2.Η βιωςιμότθτα και διατθρθςιμότθτα των 

αποτελεςμάτων του προτεινόμενου ζργου είναι 
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ικανοποιθτικι. 

3. Θετικζσ ι ουδζτερεσ επιπτϊςεισ του 

προτεινόμενου ζργου ςτο φυςικό περιβάλλον και 

ςτθ δθμιουργία/ενίςχυςθ ςυνκθκϊν 

περιβαλλοντικισ αειφορίασ 

    

4. Θετικι ι ουδζτερθ ςυμβολι του προτεινόμενου 

ζργου ςτθν ιςότθτα των δυο φφλων και ςτθ μθ 

διάκριςθ. 

    

5. Θετικι ι ουδζτερθ ςυμβολι του προτεινόμενου 

ζργου ςτον μετριαςμό των επιπτϊςεων τθσ 

κλιματικισ αλλαγισ και τθν προςαρμογι ςε αυτι 

    

6.  υνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα με άλλα ζργα 

που ζχουν ιδθ υλοποιθκεί ι που προτείνονται να 

υλοποιθκοφν  

    

 

Η Πρόταςη είναι ςυμβατή με όλα τα κριτήρια του 

Μέρουσ Δ: Κριτήρια Επιλογήσ4 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
 

  

 

 

 

Η Πρόταςη είναι ςυμβατή με όλα τα κριτήρια Κριτήρια Αξιολόγηςησ5  

ΝΑΙ  Εάν ΝΑΙ,  η πρόταςη εγκρίνεται και προχωρεί για πρωτοκόλληςη. 

ΟΧΙ  Εάν ΟΧΙ, η πρόταςη απορρίπτεται. 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: 
(Λειτουργόσ ΕΦ) 
 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ: 
 
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
 

 

 

 

 

 

                                                 
4
Η πρόταςθ πρζπει να λαμβάνει κετικι απάντθςθ ςε όλα τα κριτιρια του Μζρουσ Δ, διαφορετικά απορρίπτεται. 

5
 Η πρόταςθ πρζπει να λαμβάνει κετικι απάντθςθ ςε όλα τα κριτιρια, διαφορετικά απορρίπτεται.  


