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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Ως προς την Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολή Πρότασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΠΛΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Το άρθρο 3 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) για τη σύσταση και συγκρότηση των περιφερειών,

Το άρθρο 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) σχετικά µε τις αρµοδιότητες των περιφερειών,

Την υπ’ αριθ. 9752/2014 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά µε την επικύρωση του
αποτελέσµατος των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και 25ης Μαΐου 2014, για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα
Καλλικράτης»,

Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική
περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),
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7.
8.
9.

Την Υπουργική Απόφαση µε αριθ. ΥΑ 32677/ΕΥΘΥ 332/23.03.2015 (ΦΕΚ 716/Β/24.04.2015) µε την οποία
συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,

Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013
περί κοινών διατάξεων για τα Ε∆ΕΤ,

Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013,
«για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», όπως ισχύει,

10. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013,
«για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο», όπως ισχύει,
11. Το µε αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριµένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύµφωνο Εταιρικής
Σχέσης (Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020»,

12. Την µε αριθµό C(2014) 10167 final/18-12-2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση
ορισµένων στοιχείων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κεντρικής Μακεδονίας» για στήριξη από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις
για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP002),
13. Την υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822Β/24-8-2015) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιµότητας για τα προγράµµατα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων»,

14. Την υπ’ αριθµ. 134453/23.12.15 (ΦΕΚ Β’ 2857) Κοινή Υπουργική Απόφαση µε τίτλο «Ρυθµίσεις για τις πληρωµές των
δαπανών του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων – Π∆Ε (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ
46274.26.09.2014 – ΦΕΚ 2573Β’)» (Α∆Α: ΒΖΚ54653Ο7-Υ∆6),

15. Την υπ.αρ.πρ. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30-7-2015 Εγκύκλιο «Σχεδιασµού, υλοποίησης και παρακολούθησης των
Ολοκληρωµένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωµένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020» της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού &
Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ),

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

17. Την από 1/8/2016 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, βάσει γραπτής
διαδικασίας, µε την οποία εγκρίθηκε η µεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόµενο της Εξειδίκευσης Εφαρµογής του
ΕΠ ΠΚΜ για τις Ολοκληρωµένες ∆ράσεις Χωρικής Ανάπτυξης (Εργαλεία ΟΧΕ για ΒΑΑ και ΤΑΠΤοΚ.),

18. Την από 1/8/2016 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, βάσει γραπτής
διαδικασίας, µε την οποία εγκρίθηκαν η µεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προτάσεων για τις Ολοκληρωµένες
∆ράσεις Χωρικής Ανάπτυξης (Εργαλεία ΟΧΕ για ΒΑΑ και ΤΑΠΤοΚ.), όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο
συνηµµένο στην πρόσκληση έγγραφο,

19. Το υπ.αρ.πρ.7718/2-11-2016 (οικ.22899/31-10-2016) αίτηµα παράτασης του ∆ήµου Έδεσσας και το υπ.αρ.πρ.
7748/3-11-2016 (οικ.33965/3-11-2016) αίτηµα παράτασης του ∆ήµου Αλεξάνδρειας.
ΚΑΛΕΙ

•

Τους ∆ήµους Αλεξάνδρειας, Βέροιας, Έδεσσας, Κατερίνης, Κιλκίς, Νάουσας, Πέλλας και Σερρών

για την υποβολή πρότασης

«Στρατηγικής Ολοκληρωµένης Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης»
1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Προγραµµατικό πλαίσιο Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης-Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης.

Οι αστικές περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καταλαµβάνουν το 27% της συνολικής έκτασης της

Περιφέρειας, και το77% του πληθυσµού της. Πλην του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης, στην Περιφέρεια
εντοπίζονται 11 αστικές περιοχές µε πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων οι πυκνότητες κατοίκησης των οποίων

δηµιουργούν σηµαντικές πιέσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, γεγονός που αναδεικνύει ως απαραίτητες τις
ολοκληρωµένες παρεµβάσεις για στήριξη των αστικών πληθυσµών, προστασία του περιαστικού χώρου από την άναρχη
επέκταση των αστικών λειτουργιών και ενίσχυση του κοινωνικού ιστού των πόλεων µέσω ολοκληρωµένων προσεγγίσεων
για τη στήριξη της απασχόλησης και προώθησης της κοινωνικής ενσωµάτωσης ευάλωτων οµάδων.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΠ) εντοπίζει την έντονη διαφοροποίηση στη διάρθρωση
του αστικού συστήµατος της Περιφέρειας µε την ύπαρξη του κυρίαρχου µητροπολιτικού αστικού κέντρου στην
2
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Μητροπολιτική Ενότητα

Θεσσαλονίκης, µονοπολικό σύστηµα στις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Σερρών και Κιλκίς,

πολυπολικό σύστηµα στις Περιφερειακές Ενότητες Ηµαθίας και Πέλλας και απολικό σύστηµα στην Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής (µεγάλη οικιστική διασπορά).

Το ΕΠ ορίζει την εφαρµογή των παρεµβάσεων για τη Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη, σε δυο επίπεδα:

•

αφενός στην περιοχή µητροπολιτικής λειτουργίας και ανάπτυξης του ΠΣ Θεσσαλονίκης, ως αντικείµενο διακριτής

•

αφετέρου στα λοιπά σηµαντικά αστικά κέντρα της Περιφέρεις Κεντρικής Μακεδονίας εκτός της ΜΕ Θεσσαλονίκης

και διαφοροποιηµένης Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (1η Περίπτωση – ΟΧΕ ΒΑΑ Θεσσαλονίκης),

(2η Περίπτωση – Λοιπά αστικά κέντρα).

Στις περιοχές αυτές η Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη θα εφαρµοστεί µέσω Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης και θα
χρηµατοδοτηθεί µέσω του ΠΕΠ µε τη συµπλήρωση πόρων που θα διαθέσουν στις Περιφέρειες ενδεικτικά τα τοµεακά

προγράµµατα ΕΠΑΝΑ∆ και ΕΠΑΝΕΚ. Η χρηµατοδότηση θα κατευθυνθεί προς ενιαίες Στρατηγικές Ολοκληρωµένης Βιώσιµης
Αστικής Ανάπτυξης, η επιλογή, έγκριση και χρηµατοδότηση των οποίων θα γίνει µε κριτήρια που θα αφορούν στην
καταλληλότητα κάθε στρατηγικής, στη συµβολή τους στην επίτευξη των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος και στη
διαχειριστική ικανότητα, τεχνική ετοιµότητα και ικανότητα µόχλευσης πόρων κάθε φορέα.

Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑ και µε τις Οδηγίες της ΕΥΘΥ, µια Στρατηγική Ολοκληρωµένης Βιώσιµης Αστικής
Ανάπτυξης υλοποιείται µέσω Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης.

συγκροτείται από τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία:

Μια Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ)

•

Μια συγκεκριµένα ορισµένη Περιοχή για την εφαρµογή της Στρατηγικής

•

Μια Ολοκληρωµένη Στρατηγική

•

Ένα µείγµα παρεµβάσεων κατάλληλο για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων προκλήσεων (στην περίπτωση της

ΒΑΑ: οικονοµικές, κοινωνικές, δηµογραφικές, περιβαλλοντικές, κλιµατικής αλλαγής) από κοινού και παράγοντας
συνέργιες

•

Ένα αντίστοιχο σύστηµα διακυβέρνησης.

Όλα τα συστατικά είναι αλληλένδετα και η σκοπιµότητα µιας Ο.Χ.Ε. για Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη πρέπει να αποδεικνύεται
είτε µε βάση την ύπαρξη ήδη µιας συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής για την περιοχή είτε µε βάση µια λεπτοµερή
διάγνωση προκλήσεων, αδυναµιών, δυνατοτήτων και προοπτικών στην περιοχή.

Η Στρατηγική θα πρέπει να βασιστεί στη λεπτοµερή διάγνωση των δυνατοτήτων και αδυναµιών στις περιοχές εφαρµογής
και στην ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής.

Η Στρατηγική οφείλει να περιλαµβάνει ισχυρή παρέµβαση ΕΚΤ για την αντιµετώπιση των κοινωνικών και δηµογραφικών
προκλήσεων.

Οι συνέργειες µεταξύ δράσεων ΕΤΠΑ και δράσεων ΕΚΤ πρέπει να αποδεικνύονται και να εξασφαλίζονται.
Tα αστικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας υφίστανται σε σηµαντικό βαθµό τις οικονοµικές, κοινωνικές, δηµογραφικές,
περιβαλλοντικές προκλήσεις και αυτές από την κλιµατική αλλαγή, και καθένα διαθέτει διαφορετικές δυνατότητες και

αδυναµίες για την αντιµετώπιση τους και διαφορετικές προοπτικές.

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για την Στρατηγική Ολοκληρωµένης Βιώσιµης Αστικής
Ανάπτυξης στα λοιπά αστικά κέντρα πλην Θεσσαλονίκης.
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2.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επιλέξιµα είναι τα αστικά κέντρα µε πληθυσµό (σε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης 8) άνω των 10.000 κατοίκων που
χωροθετούνται εκτός της ΜΕ Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριµένα είναι τα παρακάτω αστικά κέντρα:

•

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ

•

ΒΕΡΟΙΑ

•

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

•

Ε∆ΕΣΣΑ

•

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

•

ΚΙΛΚΙΣ

•

ΝΑΟΥΣΑ

•

ΣΕΡΡΕΣ

Η Περιοχή Εφαρµογής για κάθε Στρατηγική Αστικής Ανάπτυξης θα προταθεί από κάθε ∆ήµο εντός των ορίων Επιπέδου

∆ιοικητικής ∆ιαίρεσης 8 («Οικισµός») ώστε να εξασφαλίζεται ότι η Στρατηγική θα αφορά πράγµατι αστικό οικισµό και αστικό
πληθυσµό.
3.

ΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Κάθε πρόταση θα υποβληθεί από υποψήφια Αστική Αρχή η οποία µπορεί να είναι:

4.

•

∆ήµος

•

Εταιρικό σχήµα µε συµµετοχή φορέων της περιοχής του ∆ήµου και µε επικεφαλής τη ∆ηµοτική Αρχή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ο διατιθέµενος Προϋπολογισµός είναι (σε όρους ∆ηµόσιας ∆απάνης):
για ∆ράσεις ΕΤΠΑ:
για ∆ράσεις ΕΚΤ:

17.030.000 €
4.799.705 €
21.829.705 €

ΣΥΝΟΛΟ:

Ο προϋπολογισµός της κάθε πρότασης µπορεί να είναι κατά µέγιστο (σε όρους ∆ηµόσιας ∆απάνης): 7.000.000 €
Στον «Οδηγό

για το σχεδιασµό και την υποβολή στρατηγικής αστικής ανάπτυξης/ΟΧΕ-ΒΑΑ εκτός

Θεσσαλονίκης», ο οποίος είναι συνηµµένος στην Πρόσκληση και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της, ο διατιθέµενος

προϋπολογισµός αναλύεται σε Θεµατικό Στόχο / Άξονα Προτεραιότητας Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ειδικό
Στόχο, Επενδυτική Προτεραιότητα και Πεδίο Παρέµβασης.
5.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολή Πρότασης από τις Αστικές Αρχές: 20 Ιανουαρίου 2017.
Στην υποβολή των προτάσεων θα χρησιµοποιηθεί υποχρεωτικά και αποκλειστικά το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ σε
Α ΣΤΑ∆ΙΟ-ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ όπως περιλαµβάνεται στην ΕΝΟΤΗΤΑ Β του «Οδηγού για το σχεδιασµό και την υποβολή

στρατηγικής αστικής ανάπτυξης/ΟΧΕ-ΒΑΑ εκτός Θεσσαλονίκης», ο οποίος είναι συνηµµένος στην Πρόσκληση και

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.
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Η πρόταση πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά στην «ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» στη διεύθυνση Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία, Θεσσαλονίκη 570 01, τις ώρες 9:00 π.µ.-15:00 µ.µ.

Μετά την υποβολή των προτάσεων θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους από τη Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π.

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας βάση της οποίας θα επιλεγούν οι περιοχές παρέµβασης (µε την στρατηγική που έχουν
προτείνει και το συνοπτικό σχέδιο δράσης) µε βάση την φθίνουσα βαθµολογία της αξιολόγησης.

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα ενηµερώσει εγγράφως τις αστικές αρχές για τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης (στην επιστολή ενηµέρωσης περιλαµβάνονται και παρατηρήσεις προς τις αστικές αρχές
που έχουν επιλεγεί για πιθανές αλλαγές στο προτεινόµενο σχέδιο ΣΑΑ).

Τα σχέδια που θα προεπιλεγούν θα υποβάλλουν αναλυτικό ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ σε Β ΣΤΑ∆ΙΟ-ΤΕΛΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ όπως περιλαµβάνεται στην ΕΝΟΤΗΤΑ Γ του «Οδηγού

για το σχεδιασµό και την υποβολή

στρατηγικής αστικής ανάπτυξης/ΟΧΕ-ΒΑΑ εκτός Θεσσαλονίκης», στο χρονικό διάστηµα που θα οριστεί από τη

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
6.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Κάθε πρόταση Ολοκληρωµένης Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης αξιολογείται κατά τα κριτήρια που ενέκρινε η

Επιτροπή Παρακολούθησης µετά από εισήγηση της ∆ιαχειριστικής Αρχής και σύµφωνα µε την Εγκύκλιο «Σχεδιασµού,
υλοποίησης και παρακολούθησης των Ολοκληρωµένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωµένης Χωρικής
Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020» της Εθνικής Αρχής Συντονισµού.
Η Αξιολόγηση των Προτάσεων Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης γίνεται σε 2 Στάδια:
Στάδιο Α: Προεπιλογή
Στάδιο Β: Τελική Αξιολόγηση.
Στο Στάδιο Α η αξιολόγηση είναι συγκριτική.
Τα κριτήρια του Σταδίου Α βαθµολογούνται.
Με την ολοκλήρωσή της αξιολόγησης θα επιλεγούν οι περιοχές παρέµβασης (µε την στρατηγική που έχουν προτείνει και το
συνοπτικό σχέδιο δράσης), µε βάση την φθίνουσα βαθµολογία της αξιολόγησης.
Οι αστικές αρχές υποβάλουν τα εξής:
•

ΑΙΤΗΣΗ / ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

•

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

•

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

•

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ

•

ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

•

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.
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Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η ∆ιαχειριστική Αρχή ενηµερώνει εγγράφως τις αστικές αρχές για τα αποτελέσµατα

της αξιολόγησης (στην επιστολή ενηµέρωσης περιλαµβάνονται και παρατηρήσεις προς τις αστικές αρχές που έχουν επιλεγεί
για πιθανές αλλαγές στο προτεινόµενο σχέδιο ΣΑΑ).
Στο Στάδιο Β η αξιολόγηση είναι άµεση.
Η αξιολόγηση στοχεύει στην βελτίωση και την οριστικοποίηση των σχεδίων που θα προεπιλεγούν.
Τα κριτήρια του Σταδίου Β είναι ΝΑΙ (πληρούνται) – ΟΧΙ (δεν πληρούνται, απαιτείται ανασχεδιασµός στο αντίστοιχο µέρος

της Πρότασης) – ΜΕΡΙΚΩΣ (απαιτείται βελτίωση στο αντίστοιχο µέρος).

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης (η οποία µπορεί να περιλαµβάνει διαδικασία διόρθωσης των προτάσεων) θα έχουν
οριστικοποιηθεί τα τελικά σχέδια των προτάσεων που έχουν επιλεγεί στο Στάδιο Α.

Στο Στάδιο Β οι αστικές αρχές υποβάλουν τα εξής (εξειδικευµένα ή διορθωµένα µε βάση τις παρατηρήσεις της

∆ιαχειριστικής Αρχής ή επιβεβαιωµένα, για την πληρότητα του τελικού φακέλου):
•

ΑΙΤΗΣΗ / ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

•

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

•

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

•

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ

•

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

•

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

•

ΛΕΠTOΜΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

•

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

∆ιαδικασία και κριτήρια Αξιολόγησης
Στάδιο Α: Προεπιλογή
Τα κριτήρια κατατάσσονται σε 4 Οµάδες κριτηρίων:
Οµάδα Κριτηρίων 1: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Ελέγχεται η πληρότητα της πρότασης και η συµβατότητά της µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης. Πιο
συγκεκριµένα ελέγχονται τα εξής:

•

Εξετάζεται αν η περιοχή εφαρµογής εµπίπτει στις επιλέξιµες περιοχές της Πρόσκλησης.

•

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εµπίπτει στην κατηγορία/κατηγορίες αστικής αρχής που

•

Εξετάζεται αν το σχέδιο δράσης υποβλήθηκε µε βάση τα τυποποιηµένα έντυπα, τα οποία είναι συµπληρωµένα ορθά

•

Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης του προτεινόµενου σχεδίου εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του

ορίζονται στην Πρόσκληση.

και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον σχετικό Οδηγό.

προγράµµατος.
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•

Εξετάζεται αν ο προϋπολογισµός του προτεινόµενου σχεδίου είναι εντός των ορίων του προϋπολογισµού της

•

Εξετάζεται αν το προτεινόµενο σχέδιο υποβλήθηκε εµπρόθεσµα.

•

Εξετάζεται αν το προτεινόµενο σχέδιο έχει υπογραφεί από τον υπεύθυνο της αστικής αρχής.

Πρόσκλησης (µέγιστος Π/Υ: 7.000.000 €).

Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολογούνται µε ΝΑΙ/ΟΧΙ. Όλα τα παραπάνω κριτήρια έχουν υποχρεωτική εφαρµογή και η
θετική τους αξιολόγηση (ΝΑΙ) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η επόµενη φάση αξιολόγησης.
Οµάδες Κριτηρίων:
2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ.

Τα κριτήρια αξιολογούνται µε τιµές από 0 έως 10 και σταθµίζονται ανάλογα την βαρύτητα τους. Ωστόσο επειδή σύµφωνα

µε τις Εγκυκλίους και τους Κανονισµούς ορισµένα χαρακτηριστικά του σχεδίου πρέπει υποχρεωτικά να πληρούνται,
προσδιορίζεται µια κατώτατη τιµή (βάση) η οποία σε περίπτωση αποτυχίας, ανεξάρτητα της συνολικής βαθµολογίας οδηγεί

στην απόρριψη του σχεδίου.

Η µέγιστη βαθµολόγηση για κάθε Οµάδα Κριτηρίων (x) είναι 100 και υπολογίζεται ως το άθροισµα της σταθµισµένης
βαθµολογίας των κριτηρίων (i) που ανήκουν στην Οµάδα x, ως εξής:

Σi= Βαθµολογία Κριτηρίου i X Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου i
Η Συνολική βαθµολογία υπολογίζεται αντίστοιχα µε άθροιση των επιµέρους σταθµισµένων βαθµολογιών για τις Οµάδες

κριτηρίων 2 έως 5. Οι Συντελεστές Βαρύτητας για κάθε οµάδα κριτηρίων είναι:
Οµάδα Κριτηρίων

Συντελεστής Βαρύτητας
(Σ.Β)

2. Περιοχή Παρέµβασης

35%

3. Αξιολόγηση της Στρατηγικής

35%

5. Αξιολόγηση του συστήµατος διακυβέρνησης, της θεσµικής και
διαχειριστικής ικανότητας της αστικής αρχής.

10%

4. Αξιολόγηση του σχεδίου δράσης και του χρηµατοδοτικού σχεδίου

20%

Στάδιο Β: Τελική αξιολόγηση
Η αξιολόγηση στοχεύει στην βελτίωση και την οριστικοποίηση των σχεδίων που θα προεπιλεγούν.
κατατάσσονται σε 3 Οµάδες κριτηρίων:

Τα κριτήρια

Οµάδες Κριτηρίων:
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
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ΑΡΧΗΣ.
Τα κριτήρια αξιολογούνται µε: ΝΑΙ (πληρούνται) – ΟΧΙ (δεν πληρούνται, απαιτείται ανασχεδιασµός στο αντίστοιχο

µέρος της Πρότασης) – ΜΕΡΙΚΩΣ (απαιτείται βελτίωση στο αντίστοιχο µέρος).
Αναλυτικά τα κριτήρια παρουσιάζονται συνηµµένα στην Πρόσκληση.
7.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή της πρότασης µπορείτε να απευθύνεστε στην κ.κ. Στέλλα
Αικατερινιάδου, 2313321736, e-mail: saikateriniadou@mou.gr

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κεντρική Μακεδονία» και 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, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συµπλήρωση Τ∆Π/Υ,
πίνακα επιλεξιµότητας δαπανών, δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης

προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.pepkm.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥ∆ µε το σύνολο των
ενδιαφεροµένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
Συνηµµένα:
1.

Οδηγός για το σχεδιασµό και την υποβολή στρατηγικής αστικής ανάπτυξης/ΟΧΕ-ΒΑΑ εκτός Θεσσαλονίκης

2.

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης

Πίνακας Αποδεκτών
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

∆ήµος Αλεξάνδρειας

∆ήµος Βέροιας

∆ήµος Έδεσσας

∆ήµος Κατερίνης

∆ήµος Κιλκίς

∆ήµος Νάουσας

∆ήµος Πέλλας

∆ήµος Σερρών

Κοινοποίηση:
1.

Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης, Νίκης 10, 105 63 Αθήνα

2.

Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Νίκης 5-7, 105 57 Αθήνα

3.

Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων Ε.Κ.Τ., Κοραή 4, 105 64, Αθήνα

Εσωτερική διανοµή:
Μονάδα Α1, Μονάδα Β1, Μονάδα Β2
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