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•

«Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ »
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα
στην ΠΚΜ»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα
στην ΠΔΜ»

•

«Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

•

«Ε.Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας
Στερεάς Ελλάδας»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
Στερεάς Ελλάδας»

•

«Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Ποιότητας ζωής»

2:

«Αειφόρος

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Ενίσχυση
καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης»

Ανάπτυξη
της

και

Βελτίωση

της

ανταγωνιστικότητας

της

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

Ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού

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. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την
προγραμματική
περίοδο
2007-2013»
(ΦΕΚ
267/Α/3.12.2007),
όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,

3.

Το ΠΔ 65/2011 (ΦΕΚ τ. Α’ 147) συγχώνευσης του Υπουργείου Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων
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και Αλιείας, που είχε συσταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 96/2010 στο
«Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»,
4.

Το ΠΔ 22/2012 (ΦΕΚ 47, τ. Α’, 07.03.2012) περί διορισμού Υπουργών και
Υφυπουργού,

5.

Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α/5.10.2006) για την
μετονομασία της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας σε Ειδική
Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού,

6.

Την υπ΄ αριθμ. 12966/19.3.2012 (ΦΕΚ 810, τ. Β’, 19.3.2012) απόφαση ανάθεσης στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας άσκησης των αρμοδιοτήτων
της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού,

7.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 22840 ΔΙΟΕ 1091 (ΦΕΚ1011/Β/30-5-2008) με
την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση,

8.

Την με αρ. πρωτ. 46221/ΔΙΟΕ2138 της 10/10/2008 Υπουργική Απόφαση για
«αντικατάσταση των άρθρων 16, 22 και 24 της υπ’ αριθμ. 10536/ΔΙΟΕ 291/10.3.2006
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 302), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει»,

9.

Την Αριθμ. Πρωτ. 6318/712/08.02.2010 (ΦΕΚ46/τΥ.Ο.Δ.Δ./09.02.2010) Απόφαση
Ορισμού του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπ.ΟΙ.Α.Ν.,

10.

Την Αριθμ. Πρωτ. 30471/ΔΙΟΕ 1276/13.07.2010 (ΦΕΚ1129/τ. Β/23.07.2010)
Απόφαση Μεταβίβασης Δικαιώματος Υπογραφής Εγγράφων με «εντολή Υπουργού»
στον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού, στον Προϊστάμενο της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακής
Σύγκλισης και στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

11.

Την με αρ. πρωτ. 43079/ΕΥΣ5909 της 22/09/2008 Απόφαση (ΥΑ), με την οποία
εκχωρούνται στην ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης,

12.

Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5339/26.10.2007 που αφορά
την έγκριση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες
της Ελλάδας - CCI2007GR161PO002,

13.

Τη με αρ.πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08
Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

14.

Τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως εγκρίθηκαν από
την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» και όπως περιγράφονται
και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο,

15.

Τα συμπεράσματα της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας,

16.

Την παράγραφο 2 του Άρθρου 43 του Ν. 4049/ 2012 (ΦΕΚ 35 Α΄/23.02.2012), η
οποία τροποποιεί τον ορισμό του αρχαιολογικού έργου του άρθρου 10 του ν.
3207/2003 (ΦΕΚ 302 Α’/24.12.2003),
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ΚΑΛΕΙ

Τους παρακάτω δυνητικούς φορείς πρότασης:

1. την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (Κ.Υ.
ΥΠ.ΠΟ.Τ.) και τις περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες αυτής
2. το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
3.

Το Μουσείο Ακρόπολης

για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν
στo πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Η παρούσα Πρόσκληση δεν αφορά σε πράξεις (κρατικών) ενισχύσεων.
Αντικείμενο προτάσεων
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο
α. του Ειδικού Στόχου 2.1 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη
συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» (όπως περιγράφεται στο Ε.Π.
Ψηφιακή Σύγκλιση), ο οποίος έχει ως στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των
πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, στη
διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και στην
καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις
(γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ.),
ή / και
β. του Ειδικού Στόχου 2.2 «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για
τον πολίτη» (όπως περιγράφεται στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση), ο οποίος έχει ως στόχο
τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δημόσιας
Διοίκησης προς τον πολίτη μέσω της χρήσης ΤΠΕ.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις παρακάτω
τεχνολογικές και λειτουργικές προτεραιότητες:
•

Δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον Εικονικών Μηχανών (Virtualization) το
οποίο θα εξυπηρετείται στον Φορέα της Πρότασης ή σε κάποιον άλλο Φορέα της
Δημόσιας Διοίκησης.

•

Υποστήριξη της Διαλειτουργικότητας, μέσω της δημιουργίας Υπηρεσιών Διαδικτύου
(Web Services), συμμορφούμενες με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα και εγγραφής
αυτών στο Μητρώο της Δημόσιας Διοίκησης (Πύλη «ΕΡΜΗΣ»), όπου αυτό είναι
δυνατόν.

•

Προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού
αποθέματος και να διασφαλισθεί η διατήρηση και βιωσιμότητα των ψηφιακών
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πόρων, είναι απαραίτητη η εγγραφή των μεταδεδομένων και του ψηφιακού
περιεχομένου, μέσω Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services), στο αποθετήριο του
φορέα και, μέχρι τη δημιουργία αντίστοιχης υπηρεσίας από το ΥΠΠΟΤ, στην υποδομή
ανοιχτού τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχομένου που διατηρείται στο Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).
•

Πολυκαναλική διάθεση των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπου αυτό είναι δυνατόν,
με έμφαση στη διάθεση των υπηρεσιών μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλων έξυπνων
συσκευών.

•

Ανάπτυξη λογισμικού με χρήση ανοικτών προτύπων. Ανάλογα με τις επιχειρησιακές
ανάγκες του Δικαιούχου/Φορέα Πρότασης, δύναται να του παραχωρείται το δικαίωμα
αντιγραφής, τροποποίησης και αναδιανομής του λογισμικού χωρίς περιορισμούς.

Βασικοί στόχοι της Πρόσκλησης είναι:
•

η δημιουργία ενός κοινού πολιτιστικού πληροφοριακού χώρου, όπου οι ψηφιακοί
πόροι είναι εύκολα ευρέσιμοι και δωρεάν, ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς διαθέσιμοι
στο κοινό

•

η επαναχρησιμοποίηση ψηφιακών πόρων (περιεχομένου, λογισμικού και
υποδομών) και η κατά το δυνατόν αποφυγή δημιουργίας πολλαπλών ομοειδών
υπηρεσιών ή επικαλύψεων με υφιστάμενες, χωρίς τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας
ή την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών

•

η ανάπτυξη δράσεων ανάδειξης και διασύνδεσης του Ελληνικού πολιτιστικού
ψηφιακού αποθέματος με υπάρχουσες υποδομές και υπηρεσίες (π.χ. ψηφιακή
πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων)

•

η βιωσιμότητα
χρηματοδότησης

και

διαθεσιμότητα

των

υπηρεσιών

μετά

το

πέρας

της

Ενδεικτικά, οι προτεινόμενες πράξεις δύνανται να αφορούν στα εξής:
•

την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικών πόρων

•

την καταγραφή, ευρετηρίαση, απόθεση και διάθεση ψηφιακών πολιτιστικών πόρων

•

o

με τη χρήση ανοικτών μετα-δεδομένων που διασφαλίζουν την ελεύθερη και
χωρίς περιορισμούς πρόσβαση σ’αυτά τουλάχιστον για μη κερδοσκοπική χρήση

o

με την εξασφάλιση δυνατότητας ένταξης των μεταδεδομένων μέσω
συγκομιδής στην Europeana

o

με τη συμπερίληψη σε ενιαίο κατάλογο ψηφιακών πολιτιστικών πόρων
μέσω της απόθεσης των πόρων και στις υποδομές του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης.

τη δημιουργία υπηρεσιών υποστηρικτικών του συνόλου του κύκλου ζωής των
πολιτιστικών πόρων που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
o

εκτίμηση και επιλογή,

o

ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση,
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o

ψηφιακή διατήρηση και επιμέλεια,

o

σημασιολογική διασύνδεση μεταξύ τους καθώς και με άλλους πόρους, π.χ. υπό
τη μορφή Linked Open Data,

o

διάθεση και περαιτέρω χρήση αυτών.

Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
o

τη σύνδεση των ψηφιακών πόρων με το χώρο, είτε με τη διασύνδεση με
γεωχωρική πληροφορία, είτε με τη χρήση υπηρεσιών επαυξημένης
πραγματικότητας, είτε με άλλο τρόπο

o

τη σύνδεση των ψηφιακών πόρων με το χρόνο, είτε με τη χρήση
χρονολογιών, είτε με τη διατήρηση της ιστορικότητας της πληροφορίας, είτε
με άλλο τρόπο

o

τη σύνδεση των ψηφιακών πόρων με θεματικές και σημασιολογικές
οντότητες και την παροχή υπηρεσιών θεματικής, ερμηνευτικής και
αφηγηματικής προσπέλασης

•

τη διασύνδεση των πολιτιστικών ψηφιακών πόρων με τουριστική πληροφορία ή
την παροχή δυνατότητας εξαγωγής αυτού ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία
τουριστικών υπηρεσιών για το κοινό

•

την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης οργανισμών μνήμης που να επιτυγχάνουν:
o

Τη διευκόλυνση και διαχείριση σταθερής απόθεσης, επαναχρησιμοποίησης,
μετρικής αποτύπωσης της χρήσης και τεκμηρίωσης της πολιτιστικής
πληροφορίας,

o

Τη διαχείριση πολλαπλών εκδοχών (versioning), επισημειώσεων και
σημασιολογικών αποτυπώσεων,

o

Την εξασφάλιση μακρόχρονης ψηφιακής διατήρησης των πολιτιστικών
τεκμηρίων, την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων για τη βελτιστοποίηση της
ψηφιακής διατήρησης και την ελαχιστοποίηση των σχετικών κινδύνων

o

Τη διαχείριση διαφορετικών θεματικών συλλογών

o

Την αυτοματοποιημένη διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων

o

Τη διαχείριση του κύκλου ζωής ψηφιακών πολιτιστικών πόρων που έχουν
επιστημονική αξία και χρήση, όταν παράγονται ή αποτελούν αντικείμενο
επιμέλειας εκ μέρους της επιστημονικής κοινότητας

o

Τη διαχείριση του κύκλου ζωής ψηφιακών πολιτιστικών πόρων που είτε παράγ
ονται από τους τελικούς χρήστες (User Generated Content) είτε αποτελούν
αντικείμενο επιμέλειας κάποιας κοινότητας (Community Curated Content)

•

τη δημιουργία και τυποποίηση
ψηφιακών πόρων αναφοράς

•

την ανάπτυξη συστήματος για την ολοκληρωμένη κατάθεση και παρακολούθηση
προτάσεων για την αναγνώριση μνημείων του υλικού και άυλου πολιτισμού από την
UNESCO

οντολογιών,
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•

την ανάπτυξη λειτουργιών αποθετηρίου για την υποστήριξη διαδικασιών ψηφιακής
διατήρησης και επιμέλειας, επισημείωσης και διαχείρισης εκδόσεων του
ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου

•

την ανάπτυξη λειτουργιών αποθετηρίου για την υποστήριξη προγραμματικού
περιβάλλοντος εφαρμογών (API), έτσι ώστε να υποστηρίζεται η διαλειτουργικότητα
και η δυνατότητα χρήσης του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου από εφαρμογές
αναπτυσσόμενες από τρίτους (apps), όπως και τη διασυνδεσιμότητα με συστήματα
διαχείρισης της μάθησης (LMS) και συστήματα διαχείρισης μαθησιακού περιεχομένου
(LCMS)

•

τη δημιουργία εκπαιδευτικού πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου:
Ψηφιακές αφηγήσεις, διαδραστικά / πολυμεσικά παιχνίδια, εφαρμογές σε ταμπλέτες
και κινητά. Το σύνολο των εφαρμογών θα πρέπει να ανεβαίνουν σε αποθετήριο
ψηφιακού πολιτισμικού υλικού και να είναι ανοικτές και επαναχρησιμοποιήσιμες

•

τη δημιουργία δράσεων καταγραφής και τεκμηρίωσης πολιτιστικού υλικού από
τελικούς χρήστες ή από πολιτιστικούς οργανισμούς και μεταφόρτωση του στη
wikipedia

•

τη δημιουργία εργαλείων για την υποστήριξη της εργασίας των αρχαιολόγων στο
πεδίο - eArchaeology με έμφαση στη διασύνδεση με υπάρχοντα συστήματα και
ειδικά το αρχαιολογικό κτηματολόγιο

Το ψηφιοποιημένο υλικό, η συναφής τεκμηρίωση και όποια άλλη πληροφορία παράγεται στο
πλαίσιο των προτεινόμενων πράξεων πρέπει να είναι ανοικτά, επεξεργάσιμα και επαναχρησιμ
οποιήσιμα, ενώ πρέπει να διασφαλίζεται η ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση σε
αυτά τουλάχιστον για μη κερδοσκοπική χρήση, στο πλαίσιο των όποιων περιορισμών θέτουν
η νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και για την προστασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς.
Προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος και να δ
ιασφαλισθεί η διατήρηση και βιωσιμότητα των ψηφιακών πόρων, μέρος του φυσικού αντικειμ
ένου θα αποτελεί η απόθεση του περιεχομένου που παράγεται στο αποθετήριο του φορέα (εά
ν κάτι τέτοιο είναι δυνατόν), και στις υποδομές του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Για το σκ
οπό αυτό ο φορέας πρότασης / δικαιούχος οφείλει να συνάψει και να προσκομίσει σχετικό
Πλαίσιο Συνεργασίας με το ΕΚΤ.

Πρόσθετες Κατευθύνσεις
Οι δυνητικοί φορείς πρότασης που προτίθενται να υλοποιήσουν πράξεις με σκοπό την ψηφιο
ποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς λαμβάνουν υπόψη τις εξής πρόσθετες κατ
ευθύνσεις:
•

Το σύνολο των πολιτιστικών μνημείων, κινητών, ακινήτων και μνημείων άυλης πο
λιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία πρόκειται να καταγραφούν, ψηφιοποιηθούν και τ
εκμηριωθούν θα πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς. Συγκεκριμένα, θα πρέπει ν
α καταγραφούν αναλυτικά ο αριθμός, το είδος, το περιεχόμενο, η κατάσταση των
προς ψηφιοποίηση τεκμηρίων, καθώς και η μεθοδολογία και οι τεχνολογίες που θ
α ακολουθηθούν.

•

Προκειμένου για την διασφάλιση διαλειτουργικότητας για ανοικτό τεκμηριωμένο
ψηφιακό περιεχόμενο είναι διαθέσιμες καλές πρακτικές και προδιαγραφές στο
υποστηρικτικό υλικό της Πρόσκλησης (www.digitalplan.gov.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ).
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•

Θα πρέπει να διασφαλιστεί το σύνολο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή
οι κατάλληλες άδειες ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση της προτεινόμενης
πράξης.

•

Οι προτεινόμενες πράξεις είναι επιθυμητό να αξιοποιούν και να ολοκληρώνουν, με
συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία, τις αντίστοιχες δράσεις που έχουν χρηματοδοτη
θεί τόσο στο Γ’ ΚΠΣ (π.χ. πρόσκληση 65, 78, 92, 152, 161 και 172 του ΕΠ ΚτΠ),
όσο και στο ΕΣΠΑ (π.χ. προσκλήσεις 19 και 31 του ΕΠ ΨΣ) και τις υπηρεσίες και τ
ο περιεχόμενο που απορρέουν από αυτές.

•

Οι πράξεις πρέπει να κάνουν χρήση όπου είναι δυνατόν υφισταμένων υποδομών,
πληροφοριακών συστημάτων καθώς και υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού
και Τουρισμού και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Επίσης, πρέπει να
επιτρέπουν διασύνδεση των μεταδεδομένων του ψηφιακού περιεχομένου με
γεωχωρική πληροφορία και επανάχρηση-μετάπλασή τους ώστε να μπορούν να
συνδεθούν με τη Wikipedia και να ενταχθούν μέσω συγκομιδής στην Europeana.

•

Οι πράξεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν σχέδιο ψηφιακής διατήρησης του περιεχο
μένου στο οποίο να εξειδικεύονται οι μεσοπρόθεσμες και μακροχρόνιες δράσεις δι
ατήρησης του αποθέματος, θα προβλέπονται διαδικασίες ελαχιστοποίησης
κινδύνου καθώς και σχέδιο βιωσιμότητας μετά τη λήξη της χρηματοδότησης.

•

Είναι επιθυμητό οι προτεινόμενες πράξεις να λαμβάνουν υπόψη τις εξής προτεραιό
τητες:
o

Σύνδεση με wikipedia / σημασιολογικές δομές τουρισμού

o

Aξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων/ διασύνδεση με γεωγραφικά υπόβαθρα Κτ
ηματολογίου/ Οpen Street Map

o

Διασύνδεση με κοινωνικά δίκτυα

o

Διάθεση των δεδομένων με χρήση OAI-PMH

o

Διάθεση των δεδομένων ως ανοικτά διασυνδεδεμένα δεδομένα (Open Linked
Data)

o

Σημασιολογική διασύνδεση συλλογών με χρήση CIDOC-CRM

o

Διασύνδεση με πράξεις του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, εφόσον υπά
ρχει σχετικό αντικείμενο

o

Επαναχρησιμοποίηση εφαρμογών, δεδομένων, λεξικών και οντολογιών, όπου
αυτές ήδη υπάρχουν

o

Παρουσίαση κύκλου ζωής δεδομένων

o

Παρουσίαση σχεδίου αύξησης ευρεσιμότητας σε μηχανές αναζήτησης και μητρ
ώα (π.χ. Europeana)

o

Αξιοποίηση υπηρεσιών Public Cloud

Σημείωση 1: Σε περίπτωση που απαιτηθούν γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα, τα
γεωχωρικά δεδομένα που θα χρησιμοποιούνται και τα οποία διαθέτει ήδη οποιαδήποτε
δημόσια αρχή, μπορούν να αποκτηθούν από τον δυνητικό Δικαιούχο/Φορέα Πρότασης χωρίς
οποιοδήποτε κόστος σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν. 3882/2010 και για το λόγο αυτό δεν
συμπεριλαμβάνονται στο αντικείμενο της χρηματοδότησης. Επίσης, πριν χρηματοδοτηθεί
οποιαδήποτε δράση που αφορά σε γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα, ο δυνητικός
Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης θα πρέπει να αναφέρει τα γεωγραφικά πληροφοριακά
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συστήματα ή τις σχετικές άδειες που έχει προμηθευτεί στο παρελθόν και πώς αυτά
διαφοροποιούνται από τα πληροφοριακά συστήματα της συγκεκριμένης προτεινόμενης
πράξης. Οποιαδήποτε νέα γεωχωρικά δεδομένα παράγονται θα πρέπει να είναι διαθέσιμα
προς περαιτέρω χρήση σύμφωνα με τους όρους των Ν. 3882/2010 και 3979/2011.
Σημείωση 2: Σε όλες τις προτεινόμενες δράσεις της πρόσκλησης θα πρέπει οι Φορείς
Πρότασης να τεκμηριώνουν ότι έχουν την πλήρη αρμοδιότητα με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία. Σε περιπτώσεις συναρμοδιοτήτων οι προτάσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν τις
απαραίτητες πρόδρομες ενέργειες με τους υπόλοιπους φορείς (λήψη σύμφωνης γνώμης,
σύναψη προγραμματικής συμφωνίας κτλ).
Σημείωση 3: Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή
Σύγκλιση» στη φάση της αξιολόγησης των πράξεων θα εξετάσει τη σχετική επικάλυψη της
προτεινόμενης πράξης με το σύνολο των έργων του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ και για όλα τα
επιχειρησιακά και τομεακά προγράμματα.
Σημείωση 4: Η δυνατότητα υλοποίησης μέρους του φυσικού αντικειμένου της πράξης με
ίδια μέσα παρέχεται σε ειδικές περιπτώσεις εφόσον και μέχρι του σημείου που υπαγορεύεται
από τη φύση των εργασιών που απαιτείται να υλοποιηθούν και την υψηλή τεχνογνωσία του
Φορέα Πρότασης στο εν λόγω αντικείμενο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση μέρους του φυσικού αντικειμένου μιας πράξης
με ίδια μέσα είναι ότι εξασφαλίζεται η αρχή της οικονομίας δηλαδή η υλοποίηση των
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ικανοποιείται έγκαιρα στην ενδεδειγμένη ποιότητα και
ποσότητα και στην καλύτερη τιμή. Η τεκμηρίωση των ανωτέρω θα πρέπει να προκύπτει είτε
από έρευνα αγοράς είτε από διαδικασίες διαβούλευσης, διασφαλίζοντας παράλληλα
αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας παραδοτέων με αυτό της υλοποίησης της πράξης από
εξωτερικό ανάδοχο.
Υλοποίηση με ίδια μέσα μπορεί να πραγματοποιεί μόνο ο Φορέας Πρότασης της πράξης και
μέχρι ποσοστού 40% επί προϋπολογισμού ίσου με τον συνολικό προϋπολογισμό της πράξης
μείον τις δαπάνες για δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές και άδειες λογισμικού
συστήματος, όπως απεικονίζονται στο ΕΑΚ (40% του Προϋπολογισμού, όπου
Προϋπολογισμός=[Συνολικός Προϋπολογισμός – Δαπάνες δικτυακών και υπολογιστικών
υποδομών – Δαπάνες αδειών λογισμικού συστήματος]). Στην περίπτωση που ο Φορέας
Πρότασης μεταβιβάζει την αρμοδιότητα υλοποίησης της πράξης σε άλλο Δικαιούχο με
Προγραμματική Σύμβαση, τότε ο Δικαιούχος που ορίζεται δεν δύναται να υλοποιήσει φυσικό
αντικείμενο της πράξης με ίδια μέσα, καθώς στην περίπτωση αυτή η Προγραμματική
Σύμβαση θα ισοδυναμούσε με απευθείας ανάθεση από το Φορέα Πρότασης προς το
Δικαιούχο.
Ειδικότερα, ο Φορέας Πρότασης για να υλοποιήσει μέρος του φυσικού αντικειμένου της
πράξης με ίδια μέσα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω αναγκαίες προϋποθέσεις:
- να διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα (Προσωπικό, Υποδομή, Λοιπός εξοπλισμός λειτουργίας).
- να τεκμηριώνει ότι ο τρόπος αυτός υλοποίησης (με ίδια μέσα) θα έχει σαφώς χαμηλότερο
κόστος και τουλάχιστον ισοδύναμη ποιότητα σε σχέση με την προσφυγή σε τρίτους,
- να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον
αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του
τελικού παραδοτέου αποτελέσματος,
- να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών ώστε να εξασφαλίζεται η
νομιμότητα και κανονικότητά τους.
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Σημείωση 5: Στην περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη, ή μέρος αυτής, αποτελεί
αρχαιολογικό έργο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3207/2002 έτσι όπως συμπληρώθηκε με
τις διατάξεις της παραγράφου 2 του Άρθρου 43 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35 Α΄/23.02.2012)
απαιτείται η προσκόμιση της οικείας Υπουργικής Απόφασης ή τουλάχιστον της σχετικής
θετικής γνωμοδότησης του αρμοδίου Κεντρικού Συμβουλίου του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (Κεντρικού
Αρχαιολογικού Συμβουλίου, Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων, Συμβουλίου
Μουσείων), για την έγκριση υλοποίησης της πράξης και το χαρακτηρισμό της ως
αρχαιολογικού έργου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση μέρους της πράξης με
την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/1992.
Στο πλαίσιο
διασφαλισθεί
με το Ε.Π.
υλοποιηθούν
παρέμβασης.

υποβολής προτάσεων στην παρούσα πρόσκληση, θα πρέπει να
από τον Δικαιούχο/Φορέα Πρότασης, όπου απαιτείται, ο συντονισμός
«Διοικητική Μεταρρύθμιση» προκειμένου να ενταχθούν και να
συναφείς πράξεις, ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργικότητα της

Οι Δικαιούχοι/Φορείς Πρότασης ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τις υφιστάμενες
δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές (servers, routers, switches, firewalls, κλπ) που
διαθέτουν (συνυπολογίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία υπαρχόντων συστημάτων) ή και
να κάνουν χρήση υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting) σε Δημόσια Κέντρα Δεδομένων (Data
centers) και Αποθετηρίου (π.χ. ΕΚΤ, ΥΠΠΟΤ). Αν ο Δικαιούχος δεν καλύπτεται από τις
παραπάνω δυνατότητες πρέπει να αιτιολογήσει αναλυτικά την αναγκαιότητα
προμήθειας τέτοιων υποδομών.
Οι προτεινόμενες από τους δυνητικούς Δικαιούχους παρεμβάσεις θα πρέπει κατά το
σχεδιασμό να υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας
προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε
διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα
Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG).

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΔΕΙΚΤΕΣ
1.1

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στις θεματικές
προτεραιότητες και οικονομική δραστηριότητα ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όπως αναφέρονται στους πίνακες του κεφαλαίου 2 του
ισχύοντος Παραρτήματος της Πρόσκλησης.

1.2

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο του
Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και να συνεισφέρουν στην
εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι αναφέρονται στους
πίνακες του κεφαλαίου 3 του ισχύοντος Παραρτήματος της Πρόσκλησης.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
2.1

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα
πρόσκληση κατανέμεται ενδεικτικά ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στον πίνακα του
κεφαλαίου 1 του ισχύοντος Παραρτήματος της Πρόσκλησης.

Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 1η
Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008

10

ΑΔΑ: Β4ΩΦΦ-ΙΦ2
2.2

Η ΕΥΔ δύναται να επικαιροποιήσει (στο Παράρτημα της Πρόσκλησης) τη συνολική
δημόσια δαπάνη με ανακατανομή της ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και να
προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης ενημερώνοντας σε κάθε
περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας.

2.3

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της
διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Η συνολική δημόσια δαπάνη
των πράξεων που θα ενταχθούν καλύπτει υπερβάσεις του ποσοστού 10% των
επιλέξιμων δαπανών για ελλείμματα χρηματοδότησης λόγω παραγωγής εσόδων κλπ.

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
3.1

Ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών για το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
ορίζεται η ημερομηνία λήξης του ΕΣΠΑ. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων
θα συντελείται σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις ένταξης των πράξεων.

3.2

Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε “Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.
3614/2007”, της με αρ. πρωτ. 1053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 Υπουργικής
Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης.

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
4.1

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την Τρίτη 17 Απριλίου 2012 μέχρι και
την Παρασκευή 4 Μαΐου 2012.

4.2

Ο υποβαλλόμενος φάκελος πρότασης θα πρέπει να ακολουθεί τη δομή
(ενότητες και αρίθμηση) που αναφέρεται στο συνημμένο έγγραφο
«Περιεχόμενα πρότασης». Το έγγραφο με τα περιεχόμενα της πρότασης
συμπληρώνεται από τον δυνητικό δικαιούχο και περιλαμβάνεται στον φάκελο της
πρότασης.

4.3

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Ενότητα 1: Έγγραφα σε έντυπη μορφή
Υποβάλλονται υποχρεωτικά υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τους αρμόδιους
φορείς :
(i)

Αίτηση Χρηματοδότησης σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην
παρούσα πρόσκληση.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ). Το έντυπο που θα
υποβληθεί στο φάκελο της προτεινόμενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα
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και υπογραφή από τους αρμόδιους φορείς, είναι αυτό που θα παραχθεί
από το ΟΠΣ αφού υποβληθεί μέσω της φόρμας της ηλεκτρονικής υποβολής
στο www.ops.gr. Η συμπλήρωση του πεδίου «Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου
Πράξης» γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο
υποστηρικτικό υλικό της παρούσας Πρόσκλησης. Σημειώνεται πως σε
περιπτώσεις που το υποβληθέν ΤΔΠΠ δεν φέρει όλες τις απαιτούμενες
υπογραφές και σφραγίδες (συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν
στον φορέα χρηματοδότησης), η σχετική πράξη θα απορρίπτεται.

Προτάσεις που υποβάλλονται και δεν περιλαμβάνουν τα έγγραφα
αναγράφονται στην Ενότητα 1 - Έγγραφα σε έντυπη μορφή απορρίπτονται.

όπως

Ενότητα 2: Έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή (CD, DVD).
(iii)

Ακριβές αντίγραφο του εγγράφου
επάρκειας τύπου Β Δικαιούχου.

επιβεβαίωσης

διαχειριστικής

(iv) Έντυπο ανάλυσης κόστους σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται
στην παρούσα πρόσκληση.
(v) Υπογεγραμμένο Πλαίσιο Συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
(ΕΚΤ) σύμφωνα με το πρότυπο που επισυνάπτεται στην πρόσκληση για την
απόθεση του ψηφιοποιημένου υλικού μιας πράξης, συνοδευόμενου από τα
αντίστοιχα μετα-δεδομένα, στις υποδομές του ΕΚΤ στο πλαίσιο των όποιων
περιορισμών θέτουν η νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και για την
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
(vi) Έγγραφα που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα και ωριμότητα της πράξης.
Και εφόσον απαιτούνται
(vii) Υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση του Ν. 3614/2007. Στην
περίπτωση που ο Φορέας Πρότασης είναι διαφορετικός από τον Φορέα
Λειτουργίας, η Προγραμματική Σύμβαση συνυπογράφεται και από τον/τους
Φορέα/-είς Λειτουργίας.
(viii)

Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση
ποσού για τα μεγάλα έργα και τα έργα που παράγουν έσοδα, σύμφωνα με το
υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

(ix)

Έγγραφα που τεκμηριώνουν την τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων
προτεινόμενης
πράξης
(δημοσιευμένο
τεύχος
προκήρυξης,
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υπογεγραμμένη σύμβαση) στις περιπτώσεις πράξεων με δημοσιευμένα
τεύχη δημοπράτησης ή /και υπογεγραμμένες συμβάσεις.
(x)

Απόφαση ή άλλη διοικητική πράξη αρμόδιου συλλογικού οργάνου για
την υποβολή της πρότασης, σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα του
φορέα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τεκμηριώνεται η αρμοδιότητα του
νόμιμου εκπροσώπου για την υποβολή της πρότασης.

(xi)

Αναλυτική τεκμηρίωση
υπολογιστικών υποδομών

της αναγκαιότητας προμήθειας

δικτυακών και

(xii) Έγγραφο τεκμηρίωσης καθεστώτος ΦΠΑ (στην περίπτωση των Ν.Π.Δ.Δ.
που εποπτεύονται από το ΥΠΠΟΤ).

Ενότητα 3: Λοιπά στοιχεία μόνο εφόσον ζητηθούν από την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
Ο Φορέας Πρότασης/Δικαιούχος/Φορέας Λειτουργίας θα πρέπει να έχει διαθέσιμα όλα
τα απαραίτητα :
(xiii) Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας του Δικαιούχου
(π.χ. Συστατικοί Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις,
Καταστατικά φορέων κ.λπ.) με τα οποία τεκμηριώνεται η θεσμική αρμοδιότητα
εκτέλεσης της πράξης από το Δικαιούχο, δηλαδή η αρμοδιότητα του φορέα να
παρέχει τις υπηρεσίες που θα προκύψουν από την πράξη. Δεν αποτελεί
τεκμηρίωση
αρμοδιότητας
η
δυνατότητα
του
Φορέα
να
εκτελεί
συγχρηματοδοτούμενα έργα. Στην περίπτωση που ο Φορέας Πρότασης
δεν είναι ίδιος με τον Δικαιούχο, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα τα ως άνω
σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα και για τον/τους Φορέα/-είς Πρότασης που να
τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του φορέα να παρέχει τις υπηρεσίες που θα
προκύψουν από την πράξη.
(xiv) Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας του Φορέα
Λειτουργίας (π.χ. Συστατικοί Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές
Αποφάσεις, Καταστατικά φορέων κλπ) με τα οποία τεκμηριώνεται η
αρμοδιότητα του Φορέα για τη λειτουργία και συντήρηση της πράξης, σε
περίπτωση που ο Φορέας Λειτουργίας είναι διαφορετικός από το Φορέα
Πρότασης.

τα οποία θα αποστέλλονται, εφόσον ζητηθούν, στην ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»,

4.4

Οι προτάσεις υποβάλλονται με όλες τις απαιτούμενες ενότητες και περιεχόμενα του
φακέλου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» στη
διεύθυνση Λέκκα 23-25, 10562, Αθήνα τις ώρες 09.00 – 16.00 όλες τις
εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί

Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 1η
Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008

13

ΑΔΑ: Β4ΩΦΦ-ΙΦ2
αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία παραλαβής της πρότασης από την
ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο/α Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
5.1

Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥΔ
δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων (ή/και διευκρινίσεων)
από τον δικαιούχο, τα οποία πρέπει να υποβληθούν ώστε να αρχίσει η αξιολόγηση της
πρότασης. Μέχρι την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων (ή/και των
διευκρινίσεων), η έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης της πρότασης του δικαιούχου
αναστέλλεται.

5.2

Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ψηφιακή
Σύγκλιση, με βάση τα εξειδικευμένα κριτήρια όπως επισυνάπτονται στην παρούσα
πρόσκληση
και
βρίσκονται
δημοσιευμένα
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
www.digitalplan.gov.gr (ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ).

Άμεση Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης είναι άμεση.
Οι προτάσεις αξιολογούνται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας βάσει:
α) της ημερομηνίας υποβολής τους στην ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» εφόσον
είναι πλήρεις ή
β) της ημερομηνίας υποβολής όλων των απαιτούμενων συμπληρωματικών
στοιχείων εφόσον δεν είναι πλήρεις αρχικά και με την προϋπόθεση ότι τα
συμπληρωματικά στοιχεία έχουν ζητηθεί από την ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή
Σύγκλιση»,
μέχρι την κάλυψη του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΥΔ αποβεί αρνητική, ή οι διαθέσιμοι πόροι δεν
επαρκούν για την χρηματοδότηση της πρότασης ενημερώνεται ο Δικαιούχος με σχετική
αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται στα επόμενα
βήματα.
Η αναλυτική μεθοδολογία για την αξιολόγηση των προτάσεων περιγράφεται σε
συνημμένο έγγραφο της Πρόσκλησης («Διαδικασία επιλογής και έγκρισης πράξεων») το
οποίο είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.digitalplan.gov.gr
(Προσκλήσεις).
Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης,
όπως έχει υποβληθεί, κριθεί ως μη ρεαλιστικός σε σχέση με το αντίστοιχο φυσικό
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αντικείμενο και προκύψει ανάγκη για περικοπή του κατά ποσοστό μεγαλύτερο
του σαράντα τοις εκατό (40%), η προτεινόμενη πράξη αξιολογείται αρνητικά
και η αίτηση χρηματοδότησης απορρίπτεται.
Η ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί μέρους
στοιχείων των θετικά αξιολογηθεισών προτάσεων.
5.3

Γνωμοδότηση (διαδικασία συντονισμού) από την Εθνική Αρχή Συντονισμού, στις
περιπτώσεις πράξεων για τις οποίες απαιτείται.

5.4

Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος από την
ένταξη της πρότασής του στο Ε.Π. με την υπογραφή του «Συμφώνου Αποδοχής των
Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων Δικαιούχου» από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του δικαιούχου που η πρότασή του έχει αξιολογηθεί θετικά και αναμένεται
να ενταχθεί στο Ε.Π. Το Σύμφωνο Αποδοχής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
απόφασης ένταξης πράξης.

5.5

Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού
Σχεδιασμού. Υποδείγματα της απόφασης ένταξης και του συμφώνου αποδοχής των
όρων απόφασης ένταξης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται
δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.digitalplan.gov.gr (ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ).

5.6

Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» του
τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του
ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
6.1

Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της
παρούσας πρόσκλησης περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο «Σύμφωνο αποδοχής
των όρων της απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων του δικαιούχου» και ιδίως θα
πρέπει:
(i)

Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και
ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις κρατικές
ενισχύσεις, την ισότητα και μη διάκριση.

(ii)

Να μην θίγονται τυχόν δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας τρίτων που
σχετίζονται με την προτεινόμενη πράξη. Η διασφάλιση των δικαιωμάτων
Διανοητικής Ιδιοκτησίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Δικαιούχου.

(iii) Να λαμβάνουν προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π
«Ψηφιακή Σύγκλιση» για κάθε στάδιο /φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου,
προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο.
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(iv) Να αποστέλλουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση»
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία
οικονομικής και φυσικής προόδου της πράξης και των υποέργων τους σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

(v)

Να αποδέχονται την δημοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης
που εντάσσεται στο/α Επιχειρησιακό/ά Πρόγραμμα/τα, καθώς και του ποσού της
δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7
παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

(vi) Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ)
1828/2006, όπως ισχύει.
(vii) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα
καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες
προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» στα Δελτία
Δήλωσης Δαπανών.
(viii) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε φακέλους
ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά το κλείσιμο του/των Ε.Π.
δηλαδή κατ΄ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020.
(ix) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των
πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα
τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου,
Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(x)

Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά
ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε
στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

(xi) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό
πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση».

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
7.1

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», 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
υποδείγματα των εντύπων, οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠΠ, πίνακας επιλεξιμότητας
δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης
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προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.digitalplan.gov.gr (ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ). Ο ανωτέρω
δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ με το σύνολο των
ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.
7.2

Για ερωτήσεις/διευκρινήσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση, μπορείτε να
επικοινωνείτε με την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosklisi31.2@infosoc.gr.

Ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού

Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Συνημμένα:
(i)

Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) με αρ. πρωτ. 1053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ
540/Β/27.03.08

(ii)

Έντυπο Περιεχομένων Πρότασης

(iii)

Υποδείγματα τυποποιημένων εντύπων:

• Αίτηση χρηματοδότησης
• Έντυπο ανάλυσης κόστους
• Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση ποσού για τα μεγάλα
έργα και τα έργα που παράγουν έσοδα

(iv)

Οδηγίες συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης ΕΤΠΑ (ΤΔΠΠ) και Οδηγίες
ηλεκτρονικής υποβολής ΤΔΠΠ

(v)

Υποστηρικτικό υλικό: Καλές πρακτικές και προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για ανοικτό
τεκμηριωμένο ψηφιακό περιεχόμενο

(vi)

Κριτήρια Επιλογής πράξεων (Λίστα εξέτασης πληρότητας & Φύλλο αξιολόγησης)

(vii) Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης
(viii) Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης
(ix)

Υπόδειγμα Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ Δικαιούχου και ΕΚΤ για παροχή υποδομής για
οργάνωση, διαχείριση, και διάθεση πολιτιστικού ψηφιακού περιεχομένου

(x)

Διαδικασία επιλογής και έγκρισης πράξεων

Κοινοποίηση
1.

ΥΠΑΑΝ, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, υπόψη Γενικού Γραμματέα

2.

ΥΠΑΑΝ, Εθνική Αρχή Συντονισμού, υπόψη Γενικού Διευθυντή

3.

ΥΠΑΑΝ, Ειδική Υπηρεσία της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, υπόψη Προϊσταμένου

4.

ΥΠΑΑΝ, Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων, υπόψη Προϊσταμένου

5.

ΥΠΑΑΝ, Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, υπόψη Προϊσταμένου

6.

ΥΠΑΑΝ, Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής, υπόψη Προϊσταμένου

Εσωτερική Διανομή
1.

Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού

2.

ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

-

Προϊστάμενο Μονάδας Α2΄

-

Προϊστάμενο Μονάδας Β΄
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