Χρηµατοδοτικά
εργαλεία
για πράσινες επενδύσεις

Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Μιχάλης Τρεµόπουλος
Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων

|2|

Περιεχόµενα
Πρόλογος

5

Εισαγωγή

7

1ο Κεφάλαιο: Περιφερειακά εργαλεία της Ε.Ε.

9

2ο Κεφάλαιο: Τοπική Αυτοδιοίκηση και ΕΣΠΑ

17

3ο Κεφάλαιο: Προτεινόµενα ευρωπαϊκά εργαλεία

43

4ο Κεφάλαιο: ∆ίκτυα και παραδείγµατα

51

Χρήσιµες πηγές πληροφόρησης

59

Παραρτήµατα
Συνοπτικοί πίνακες προγραµµάτων

62

Η διαφάνεια στις Περιφερειακές Χρηµατοδοτήσεις της Ε.Ε.

88

Η έκδοση αυτή διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή.
Ζητείστε την από τις παρακάτω διευθύνσεις:

Γραφείο του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μιχ. Τρεµόπουλου
Βρυξέλλες: European Parliament, Rue Wiertz, ASP 08H247, B-1047 Brussels, Belgium Tel: 0032 228 45402
Στρασβούργο: Bât. Louise Weiss, T05059, 1, av. du Pr. Schuman, CS 91024, F-67070 Strasbourg, Tel:
0033 388 175402
Αθήνα: Μητροπόλεως 1 (πλ. Συντάγµατος), 10557 Αθήνα / Τηλ.: 210.3709705 / Fax: 210.3709707
Θεσσαλονίκη: Πλάτωνος 1 (& Εγνατίας), 54631 Θεσσαλονίκη / Τηλ.: 2310.266705 και 2310.269780

e-mail: michail.tremopoulos@europarl.europa.eu
www.oikologoiprasinoi.eu

|3|

|4|

Πρόλογος
Στην παρούσα έκδοση γίνεται
µια προσπάθεια συνοπτικής
και συνάµα σφαιρικής παρουσίασης των χρηµατοδοτικών
εργαλείων που είναι διαθέσιµα για την Αυτοδιοίκηση,
τους νέους ∆ήµους και τις
εκλεγµένες Περιφέρειες, για
“πράσινες” επενδύσεις, µε
στόχο τη βιώσιµη περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.
Μέσα στις συνθήκες της κρίσης, γνωρίζουµε ότι το έργο
των νέων αυτοδιοικητικών
αρχών είναι ακόµη πιο δύσκολο. Σίγουρα, πολλά ζητήµατα µπορούν να λυθούν και χωρίς λεφτά.
Αρκεί να µπουν και οι πολίτες στο προσκήνιο και να µπορέσουµε µε αισιοδοξία να αναβαθµίσουµε
τις πόλεις µας, να ανασυγκροτήσουµε τις περιφέρειες, να ξαναφτιάξουµε τις ζωές µας.
∆εν προσφέρουµε µαγικές λύσεις. Στόχο έχουµε να παρουσιάσουµε ένα χρήσιµο εισαγωγικό
«εργαλείο», που να συνδυάζει ένα εκτενές ευρετήριο προγραµµάτων και χρηµατοδοτικών
ευκαιριών για τους ΟΤΑ, καθώς και χρήσιµες πηγές, συνδέσεις και επαφές.
Βασίζεται στην εµπειρία ενός χρόνου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη συµµετοχή µου -µε την
ιδιότητα του αντιπροέδρου- στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρµόδια για την
περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής, το συντονισµό των χρηµατοδοτικών οργάνων
διαρθρωτικής παρέµβασης της Ε.Ε., τη διασυνοριακή και τη διαπεριφερειακή συνεργασία και τις
σχέσεις µε την Επιτροπή των Περιφερειών, µε τις οργανώσεις διαπεριφερειακής συνεργασίας και
µε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Και φιλοδοξούµε να αποτελέσει τη βάση για παραπέρα
εµπλουτισµό.
Θα πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα στελέχη του γραφείου µου στις Βρυξέλλες Μιχάλη
Θεοδωρόπουλο, που είχε το συντονισµό και την επιµέλεια της έκδοσης, τον Θεόδωρο Βασιλόπουλο και τον Μιχαήλ Σάµπο, που συνέβαλαν σηµαντικά στην έρευνα καθώς και άλλους
συνεργάτες, που βοήθησαν µε προτάσεις, απόψεις και παρατηρήσεις.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας προσκαλέσω να συµβάλλετε στο σχεδιασµό της επόµενης έκδοσης
αλλά και των µελλοντικών πρωτοβουλιών µας σε αυτόν το τοµέα, µε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις
και τις προτάσεις σας, έτσι ώστε να παράγουµε ένα έργο το οποίο θα συµβάλλει ουσιαστικά στην
οικονοµική ευηµερία, την κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική προστασία του τόπου µας.
Καλή ανάγνωση και -κυρίως- καλή επιτυχία στη διεκδίκηση και εφαρµογή των προγραµµάτων
που περιγράφονται.
Μιχάλης Τρεµόπουλος
Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, GREENS/ EFA
Iούλιος 2010
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Εισαγωγή
Η Αυτοδιοίκηση παίζει πολύ σηµαντικό και καθοδηγητικό ρόλο στην προώθηση της βιώσιµης
περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης καθώς ελέγχει την εφαρµογή της περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας, εξασφαλίζει και διαθέτει τους πόρους για να δηµιουργηθούν οι απαραίτητες
υποδοµές που θα στηρίξουν την τοπική (οικο)ανάπτυξη και συµµετέχει στο σχεδιασµό
οικονοµικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών πολιτικών.
Η Αυτοδιοίκηση έχει να παίξει ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο την επόµενη δεκαετία σε ό,τι αφορά την
προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, την ενεργειακή αυτονοµία από Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας, τη δηµιουργία πράσινων δικτύων µεταφορών αλλά και τη προώθηση ενός
διαφοροποιηµένου παραγωγικού µοντέλου µε έµφαση στα τοπικά προϊόντα/ υπηρεσίες, την
κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία αλλά και την ανάπτυξη των πράσινων επαγγελµάτων, νέων
και καινοτόµων µορφών απασχόλησης, δηλαδή µε θετική επίπτωση στο περιβάλλον και στη
συγκράτηση του τοπικού πληθυσµού.
Το ενδιαφέρον της Αυτοδιοίκησης για την προστασία του περιβάλλοντος και τη προώθηση της
βιώσιµης ανάπτυξης φάνηκε άλλωστε στο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕ∆ΚΕ (Ιανουάριος 2010), που
εστίασε στη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων, στο χωροταξικό σχεδιασµό ως αναγκαία
συνιστώσα για ισχυρούς ∆ήµους και αποτελεσµατική διοικητική µεταρρύθµιση, στην ενεργειακή
αυτονοµία των ΟΤΑ καθώς και στη δηµιουργία της Πράσινης Χάρτας1 της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Οι νέοι “Καλλικράτειοι” ∆ήµοι µπορούν να επηρεάσουν καταλυτικά την εφαρµογή εθνικών,
περιφερειακών και τοπικών προγραµµάτων, µε την πολιτική και τις δράσεις τους για την
ανακύκλωση, την εξοικονόµηση πόρων, ενέργειας, νερού, όπως και µε τις πράσινες
υποδοµές- προµήθειες- επενδύσεις τους. Οι ∆ήµοι µπορούν να εστιάσουν σε δράσεις για το
πράσινο νοικοκυριό και τις οικο-γειτονιές, µπορούν να αποτελέσουν ξανά κύτταρα προστασίας
και ανάδειξης του τοπικού χαρακτήρα, της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Ένα πολύ σηµαντικό πρώτο βήµα είναι η υιοθέτηση από όλους τους νέους ∆ήµους της
“∆ιακήρυξης του Άαλµποργκ”2 για τη βιώσιµη ανάπτυξη αλλά και του “Χάρτη της Λειψίας για
τις Βιώσιµες Ευρωπαϊκές Πόλεις”3. Ο Οδηγός Εφαρµογής των ∆εσµεύσεων του
Άαλµποργκ4, είναι ένα χρήσιµο εργαλείο εφαρµογής για τους ΟΤΑ που θέλουν να εφαρµόσουν
βήµα - βήµα µια ολοκληρωµένη στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης και να δικτυωθούν µε αντίστοιχες
πρωτοβουλίες από την Ευρώπη. Επίσης, το “Σύµφωνο των ∆ηµάρχων”5 είναι µια δέσµευση
των πόλεων που το έχουν υπογράψει για να επιτύχουν αποτελέσµατα πέραν των στόχων της
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ για τη µείωση των εκποµπών CO2 µέσω της βελτίωσης της
ενεργειακής αποδοτικότητας και της παραγωγής και χρήσης καθαρότερης ενέργειας6.

1

http://www.kedke.gr/uploads/PRASINHXARTA_27052010.pdf
http://www.aalborgplus10.dk/media/charter_english.pdf
3
http://www.kedke.gr/uploads/Leipzig_Charta_AdR_gr.doc
4
http://www.localsustainability.eu/fileadmin/template/projects/localsustainability_eu/files/ACTOR-Guide_english.pdf
5
http://www.eumayors.eu/mm/staging/library/CoM_text_layouted/Texte_Convention_EL.pdf
6
http://www.eumayors.eu/home_el.htm
2
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Πλήθος ευρωπαϊκών και διακρατικών προγραµµάτων αλλά και το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, έχει ως τελικό δικαιούχο επιχειρησιακά την Αυτοδιοίκηση. Η
παρούσα έκδοση επιδιώκει µια συνοπτική αλλά ολοκληρωµένη αναφορά στα χρηµατοδοτικά
εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ΟΤΑ για να επενδύσουν έξυπνα και “πράσινα”, µε στόχο
τη βιώσιµη περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.
Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα ευρωπαϊκά προγράµµατα περιφερειακής
ανάπτυξης, οι στόχοι των πολιτικών συνοχής αλλά και µερικά από τα εργαλεία που έχει
δηµιουργήσει η Ε.Ε. για την επίτευξη αυτών των στόχων.
Στη συνέχεια, στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
2007-2013 και τα επιµέρους εργαλεία του (Τοµεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράµµατα, Προγράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας). Επίσης γίνεται αναφορά στη διαχειριστική
επάρκεια που πρέπει να αποδείξουν οι συµµετέχοντες ΟΤΑ καθώς και σε συµπληρωµατικά στο
ΕΣΠΑ προγράµµατα.
Στο 3ο κεφάλαιο προτείνονται τα σηµαντικότερα Ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά εργαλεία που
µπορούν οι αυτοδιοικητικές αρχές να εξετάσουν και να υλοποιήσουν ανάλογα µε το ποιο θα
εξυπηρετούσε τους αναπτυξιακούς σκοπούς της κάθε περιοχής.
Το 4ο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια από τα σηµαντικότερα ευρωπαϊκά δίκτυα
αυτοδιοικητικού ενδιαφέροντος µε διαφορετικές στρατηγικές και στόχους, ανάλογα µε το σκοπό
ίδρυσής τους. Τέλος, γίνεται αναφορά σε αρκετά παραδείγµατα επιτυχηµένων προγραµµάτων σε
Εθνικό επίπεδο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Περιφερειακά εργαλεία της Ε.Ε.

1.1. Η ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελείται από 27 κράτη -µέλη, που σχηµατίζουν µια κοινότητα και
µια ενιαία αγορά 493 εκατ. πολιτών. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται µεγάλες οικονοµικές
και κοινωνικές ανισότητες ανάµεσα σε αυτές τις χώρες και τις 271 περιφέρειές τους.
Η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής βρίσκεται στον πυρήνα της προσπάθειας να βελτιωθεί
συνολικά η ανταγωνιστική θέση της Ένωσης και ιδιαίτερα των πιο αδύναµων περιφερειών της.
Μέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ), που είναι γνωστά ως ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, καθώς και του Ταµείου
Συνοχής, η Ένωση επενδύει σε χιλιάδες έργα σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης ώστε να
επιτύχει τον πρωταρχικό της στόχο: να προαγάγει την οικονοµική και κοινωνική συνοχή
µειώνοντας αυτές τις ανισότητες µεταξύ κρατών -µελών και περιφερειών.
Η πολιτική συνοχής, που διαθέτει προϋπολογισµό €347 δισ. για την περίοδο 2007-2013, αποτελεί
τη µεγαλύτερη πηγή οικονοµικής στήριξης σε επίπεδο ΕΕ για επενδύσεις σε ανάπτυξη και
απασχόληση, και στόχος της είναι να δώσει τη δυνατότητα σε όλες τις περιφέρειες να φανούν
πραγµατικά ανταγωνιστικές στην εσωτερική αγορά7.
Αλληλεγγύη και ανταγωνιστικότητα
Η χάραξη της Πολιτικής Συνοχής και ο σκοπός της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής στόχο
έχει να επιτύχει πραγµατική αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη διασφάλιση οικονοµικής
και κοινωνικής συνοχής, προϋπόθεση της οποίας είναι η µείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων
µεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Χάρη στην προσέγγιση που ακολουθεί, η περιφερειακή
πολιτική προσδίδει προστιθέµενη αξία στα προγράµµατα που υλοποιούνται στις διάφορες
περιφέρειες.
Συνεισφέρει στη χρηµατοδότηση συγκεκριµένων έργων προς όφελος των περιφερειών, των
πόλεων και των κατοίκων τους. Απώτερος στόχος είναι να αποκτήσουν οι περιφέρειες τη
δυνατότητα να συµβάλλουν στη βιώσιµη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα (έννοια που
θέλουµε να αντικαταστήσουµε µε την αλληλεγγύη), να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις
όπως η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, και να ανταλλάσσουν ιδέες και καλύτερες
πρακτικές. Αυτός είναι άλλωστε ο στόχος της νέας πρωτοβουλίας µε τίτλο «Οι περιφέρειες,
κινητήρια δύναµη της οικονοµικής µεταρρύθµισης»8. Ολόκληρη η περιφερειακή πολιτική
ακολουθεί τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της οικονοµικής ανάπτυξης
και της απασχόλησης. (βλ στρατηγική της Λισαβόνας9)
7

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/el_el.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/regionseconomicchange/index_en.cfm
9
http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/
8
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Πολιτική Συνοχής: ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και Ταµείο Συνοχής
Ο σκοπός των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ και
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) και του Ταµείου Συνοχής είναι η ενίσχυση της οικονοµικής,
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής µέσω της µείωσης των ανισοτήτων στο επίπεδο ανάπτυξης
µεταξύ των περιφερειών και των κρατών -µελών.
Κάθε κράτος -µέλος ή περιφέρεια έχει αναπτύξει, σε συζήτηση µε την Επιτροπή και σε
συνεργασία µε όλους τους ενδιαφερόµενους ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς, τα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα που καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο προγραµµατισµού 2007 – 2013, στο
πλαίσιο των Εθνικών Στρατηγικών Πλαισίων Αναφοράς (ΕΣΠΑ), όπως είναι τα γνωστά πλέον
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ), που θα αναπτυχθούν παρακάτω.
Πολλοί θεµατικοί τοµείς υποστηρίζονται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, συµπεριλαµβανοµένης της
έρευνας, της καινοτοµίας και των επιχειρήσεων, για τα οποία η χρηµατοδότηση της ΕΕ κατά την
περίοδο 2007-2013 θα είναι πάνω από 86 δισεκατοµµύρια Ευρώ για όλα τα κράτη-µέλη.
Τα θέµατα, συνολικά, περιλαµβάνουν τις εξής κατηγορίες10:
1.

Στήριξη των επιχειρήσεων

2.

Συνεργασία και δικτύωση

3.

Πολιτισµός

4.

Απασχόληση και εκπαίδευση

5.

Ενέργεια

6.

Περιβάλλον και κλιµατική αλλαγή

7.

Αξιολόγηση

8.

Χρηµατοπιστωτικές τεχνικές

9.

Υγεία

10. Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών
11. Τουρισµός
12. Έρευνα και καινοτοµία
13. Άκρως απόκεντρες περιοχές
14. Μεταφορές
15. Αστική Ανάπτυξη
Ποιες περιφέρειες αφορά η πολιτική συνοχής11
Ολόκληρο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτεται από έναν ή περισσότερους στόχους
προτεραιότητας της πολιτικής για τη συνοχή. Για να προσδιορίσει γεωγραφικά τις επιλέξιµες
περιφέρειες, η Επιτροπή χρησιµοποιεί στατιστικά στοιχεία. Υποδιαιρεί την Ευρώπη σε διάφορες
οµάδες περιφερειών που αντιστοιχούν στην ονοµατολογία NUTS12. Η ονοµατολογία στατιστικών
εδαφικών µονάδων εξειδικεύεται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:

10

http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/index_el.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/region/index_el.htm
12
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/introduction_regions_en.html
11
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ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

NUTS 1

3.000.000

NUTS 2

800.000

NUTS 3

150.000

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
7.000.000
3.000.000
800.000

Κατανοµή ανά κράτος -µέλος
Η Επιτροπή προβαίνει σε ετήσια ενδεικτική κατανοµή ανά κράτος -µέλος, µε βάση τα ακόλουθα
κριτήρια: επιλέξιµος πληθυσµός, εθνική ευηµερία, περιφερειακή ευηµερία και ποσοστό ανεργίας.
Κάθε κράτος αποφασίζει στη συνέχεια πώς θα κατανείµει τις πιστώσεις ανά περιφέρεια,
λαµβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική επιλεξιµότητα.
Η ενίσχυση που χορηγείται στα νέα κράτη -µέλη θα είναι κατά 166% ανώτερη (κατά ετήσιο µέσον
όρο) από την ενίσχυση της προηγούµενης περιόδου προγραµµατισµού, ενώ η βοήθεια για την
Ευρώπη των 15 θα είναι µειωµένη κατά 30%.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τις αποφάσεις της Επιτροπής13 και κατανοµή των
πιστώσεων ανά κράτος µέλος14 .

1.2. Στόχοι προτεραιότητας της πολιτικής συνοχής
Για τις περιφέρειες οι οποίες ελάµβαναν σηµαντική βοήθεια πριν από τη διεύρυνση µε τα νέα
κράτη-µέλη, έχουν θεσπιστεί προσωρινά καθεστώτα ενίσχυσης των περιφερειών, προκειµένου να
αποφευχθούν οι απότοµες αλλαγές µεταξύ δύο περιόδων προγραµµατισµού.
A. Στόχος "Σύγκλιση"15
Οι περιφέρειες, που αντιστοιχούν στο επίπεδο NUTS 2 (βλ. παραπάνω πίνακα) και των οποίων
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) είναι κατώτερο από το 75% του κοινοτικού
µέσου όρου, είναι επιλέξιµες να υποστηριχθούν στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση». Τέτοιες
περιφέρειες είναι ανά χώρα (µερικά παραδείγµατα):
•

Ελλάδα: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνιοι Νήσοι, ∆υτική Ελλάδα,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

•

Βουλγαρία: όλη η επικράτεια

•

Γαλλία: Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion

•

Γερµανία: Brandenburg-Nordost,
Dessau, Magdeburg, Thüringen

•

Ισπανία: Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia

•

Ιταλία: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia

•

Ρουµανία: όλη η επικράτεια

Mecklenburg-Vorpommern,

13

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/deci_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/fonds/pdf/annexe-recto.pdf
15
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/greece/index_el.htm
14
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Chemnitz,

Dresden,

Στις περιφέρειες που θα ήταν επιλέξιµες για το στόχο "Σύγκλιση" αν το κατώτατο όριο είχε µείνει
στο 75% του µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ των 15 και όχι των 25, εφαρµόζεται µεταβατικό
καθεστώς, το λεγόµενο και µεταβατικής εξόδου («phasing-out»). Σε αυτό περιλαµβάνονται
(επιλεγµένα παραδείγµατα):
•

Ελλάδα: Kεντρική Mακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, Aττική

•

Αυστρία: Burgenland

•

Βέλγιο: Province du Hainaut

•

Γερµανία: Brandenburg-Südwest, Lüneburg, Leipzig, Halle

•

Ισπανία: Ciudad Autónoma de Ceuta, Ciudad Autónoma de Melilla, Principado de
Asturias, Región de Murcia

•

Ιταλία: Basilicata

Οι κάτοικοι της ∆υτικής Μακεδονίας δεν βρίσκονται στο επίπεδο εκείνων της Αττικής. Επειδή
όµως στην περιοχή της ∆υτικής Μακεδονίας λειτουργούν ορισµένοι σταθµοί παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, φαίνεται ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιοχής είναι σχετικά υψηλό.
B. Στόχος "Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση"
Οι περιφέρειες NUTS 1 ή NUTS 2, που δεν καλύπτονται ούτε από τον στόχο "Σύγκλιση", ούτε
από τη µεταβατική έξοδο από τη «Σύγκλιση», είναι επιλέξιµες για το στόχο «Ανταγωνιστικότητα
και Απασχόληση». Η Ελλάδα διαθέτει δύο περιφέρειες που εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.
Επειδή όµως, πρόκειται για περιφέρειες NUTS 2 των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ υπερβαίνει το
75% του µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ των 15, απολαµβάνουν, µαζί µε άλλες όµοιες
περιπτώσεις, µεταβατική στήριξη εισόδου («phasing-in») µέχρι το 2013. Επιλέξιµες περιφέρειες
για µεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου «Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» είναι για
παράδειγµα:
•

Ελλάδα: Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο

•

Ισπανία: Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana

•

Κύπρος: όλη η επικράτεια

•

Πορτογαλία: Região Autónoma da Madeira.

Το Νότιο Αιγαίο εµφανίζει υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, λόγω των τουριστικών δραστηριοτήτων που
λαµβάνουν χώρα στην περιοχή. Η Στερεά Ελλάδα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα των
αδυναµιών της στατιστικής. Επειδή ο Αναπτυξιακός Νόµος παρέχει υψηλότερα κίνητρα εκτός
Αττικής, οι µεγαλύτερες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις έχουν µετακινηθεί στη Βοιωτία, αµέσως µετά
την Αττική. Έτσι, η συµβολή τους στην παραγωγή εγχώριου προϊόντος προσµετράται στη Βοιωτία
(Στερεά Ελλάδα), ασχέτως αν οι ιδιοκτήτες είναι κατά πλειοψηφία κάτοικοι Αθηνών (Αττικής). Η
ανακριβής αυτή στατιστική εικόνα παρασύρει νοµούς της Στερεάς Ελλάδας µε σχετικά
περιορισµένο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, όπως η Φωκίδα και το Καρπενήσι, µε αποτέλεσµα να
θεωρούνται ότι παράγουν υψηλότερο προϊόν ακόµα και από την Αττική και να αποκλείονται από
ευνοϊκότερη στήριξη.
Το σχέδιο «Καλλικράτης» προσπαθεί να διορθώσει, µέχρις ενός σηµείου, αυτή την ανακολουθία
µε την ενοποίηση των 13 Περιφερειών σε 7 Περιφερειακές Γραµµατείες. Έτσι, κατά την επόµενη
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προγραµµατική περίοδο ορισµένες ευρύτερες Περιφέρειες θα έχουν χαµηλότερο στατιστικό µέσο
όρο και ελπίζεται ότι θα ενταχθούν σε ευνοϊκότερα καθεστώτα στόχων και χρηµατοδοτήσεων.
Στις παρούσες πάντως συνθήκες, ο χάρτης της Ελλάδας, από την άποψη της ένταξης των
περιφερειών σε διαφορετικούς στόχους προτεραιότητας της πολιτικής συνοχής, είναι ο παρακάτω:

Στόχος "Σύγκλιση"
Μεταβατική έξοδος από το στόχο "Σύγκλιση"
Μεταβατική είσοδος στο στόχο "Ανταγωνιστικότητα” και Απασχόληση"

Γ. Στόχος "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία"
Γ.1. Η ∆ιασυνοριακή συνεργασία αφορά τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 3 που βρίσκονται
κατά µήκος των εσωτερικών χερσαίων συνόρων και ορισµένων εξωτερικών χερσαίων
συνόρων, καθώς και όλες τις περιφέρειες NUTS 3 που βρίσκονται κατά µήκος των
θαλασσίων συνόρων σε απόσταση 150 χλµ. από αυτά. Η Ελλάδα συµµετέχει στα
προγράµµατα:
o

Ελλάδα – Ιταλία

o

Ελλάδα – Βουλγαρία

o

Ελλάδα – Κύπρος.

Ο χάρτης16 δείχνει τις περιοχές κάθε χώρας που είναι επιλέξιµη σε κάθε πρόγραµµα.
16

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/greece/crossborder/index_en.htm

| 13 |

Γ.2. ∆ιακρατική συνεργασία: Η Ελλάδα εντάσσεται στα παρακάτω προγράµµατα διακρατικής
συνεργασίας. Οι χάρτες17 δείχνουν τις εδαφικές περιοχές κάλυψης κάθε προγράµµατος.

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 'Νοτιοανατολική Ευρώπη’ (South East Europe - SEE)
συµµετέχουν οι χώρες: Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία, Αυστρία, Ρουµανία, Σλοβενία,
Σλοβακία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας, Μολδαβία, Σερβία, Ουκρανία.
Πρόκειται για πρόγραµµα διακρατικής συνεργασίας για την ολοκλήρωση της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, στο πλαίσιο του στόχου ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας µε συγχρηµατοδότηση
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το πρόγραµµα εστιάζεται σε
τέσσερις θεµατικές προτεραιότητες:

17

o

Καινοτοµία

o

Περιβάλλον

o

Προσβασιµότητα

o

Βιώσιµη αστική ανάπτυξη.

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/transnational/south_east_europe_en.htm
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Μεταξύ άλλων, αποτελεί µια ουσιαστική ευκαιρία για τα ∆υτικά Βαλκάνια, ώστε να
προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εµβαθύνει τις σχέσεις µε τις γειτονικές χώρες
της ΕΕ. 18
Γ.3. ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία: είναι επιλέξιµες όλες οι περιφέρειες της Ευρώπης.

1.3. Νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία19
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τη φιλοσοφία για µετάβαση από τις εφάπαξ επιδοτήσεις στην
παροχή δανεισµού µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους αλλά και προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων ως
εχέγγυο βιωσιµότητας των αναλαµβανόµενων επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η
δηµιουργία σύγχρονων χρηµατοδοτικών µηχανισµών, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων
αποτελεί ο πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας των διατιθέµενων κεφαλαίων, η αποπληρωµή των
οποίων θα οδηγήσει σε επανεπένδυσή τους σε νέες δράσεις. Παρουσιάζονται στη συνέχεια
ορισµένα από αυτά τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία.
JASPERS20
Το JASPERS21 (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions - Κοινή βοήθεια για
τη στήριξη σχεδίων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες) µπορεί να παράσχει στις ∆ιαχειριστικές Αρχές
των "Περιφερειών Σύγκλισης" που θα το ζητήσουν, τεχνική βοήθεια για την προετοιµασία µεγάλων
έργων για την υποβολή τους προς την Επιτροπή.
JEREMIE22
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην πρωτοβουλία JEREMIE, που αποσκοπεί στη βελτίωση
της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση για τις µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε περιφερειακό
επίπεδο.
Το JEREMIE είναι ένας προκαθορισµένος µηχανισµός για τη χρήση του
προϋπολογισµού από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την
αποτελεσµατική χρηµατοδότηση των ΜΜΕ.
JESSICA23
Πρόκειται για κοινή ευρωπαϊκή στήριξη για βιώσιµες επενδύσεις σε αστικές περιοχές (Joint
European Support for Sustainable Investment in City Areas). Είναι ένα ειδικό χρηµατοδοτικό
εργαλείο, το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία µε την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συµβουλίου της Ευρώπης, µε
σκοπό την προώθηση βιώσιµων επενδύσεων σε αστικές περιοχές.
Το JESSICA είναι µια Κοινή Πρωτοβουλία της Πολιτικής Συνοχής
• Συµβάλλει σε µια πιο αποτελεσµατική και βιώσιµη πολιτική συνοχής
• Υποστηρίζει επενδύσεις στην αστική ανάπτυξη και ανάπλαση

18

Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=
AL&gv_reg=ALL&gv_PGM=1323&LAN=6&gv_PER=2&gv_defL=7
19
http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=39
20
Βλέπε: http://www.jaspers-europa-info.org/
21
Βλέπε: www.jaspers.europa.eu
22
Βλέπε: www.eif.org/jeremie
23
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Αυτοδιοίκηση και ΕΣΠΑ

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς24 (ΕΣΠΑ) καθορίζει τις κύριες προτεραιότητες των
προγραµµάτων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων στην Ελλάδα. Μέσω του ΕΣΠΑ δηλώνεται επίσηµα
ότι επιδιώκεται να επιτευχθεί η ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας, µε 82% του 4ου Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης αφιερωµένο σε περιφερειακά έργα.
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, το οποίο είναι απαίτηση των κοινοτικών κανονισµών για
τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής για την περίοδο 2007-2013, εστιάζει στην
καινοτοµία, τα ώριµα έργα υποδοµής, την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθµιση του
ανθρώπινου κεφαλαίου. Οι δικαιούχοι είναι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισµοί, φορείς ή επιχειρήσεις,
αλλά η µέχρι τώρα απορρόφηση του Προγράµµατος από την Τοπική Αυτοδιοίκηση κινείται σε
πολύ χαµηλά και µονοψήφια νούµερα.
Ο στρατηγικός σχεδιασµός του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα υλοποιείται µέσα από οκτώ (8) τοµεακά ΕΠ,
πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ και δεκατέσσερα (14) Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας. Την περίοδο 2007-2013 το σύνολο των υποδοµών προσπελασιµότητας θα
υλοποιηθεί πλέον στο πλαίσιο ενός τοµεακού ΕΠ, ενώ για τους τοµείς της υγείας και του
πολιτισµού δεν θα υπάρχει πλέον διακριτό ΕΠ και οι σχετικές δράσεις θα υλοποιηθούν από
Περιφερειακά και Τοµεακά ΕΠ.

2.1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΠ)
Τα τοµεακά προγράµµατα επικεντρώνονται σε τοµείς - στόχους για τη βελτίωση των ικανοτήτων
και της ανταγωνιστικότητας της χώρας:

24

•

ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

•

ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας

•

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

•

ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

•

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

•

ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση

•

ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση

•

ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής

•

ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων

http://www.espa.gr
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Στη συνέχεια θα αναφερθούν τα κύρια ΕΠ που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι ΟΤΑ για
πράσινες επενδύσεις:
2.1.1. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ)25
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» αποτελεί το
Τοµεακό Πρόγραµµα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 - 2013 (ΕΣΠΑ)26 για
το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Στρατηγικός στόχος του προγράµµατος είναι η
προστασία, αναβάθµιση και αειφορική διαχείριση του Περιβάλλοντος, ώστε να αποτελέσει το
υπόβαθρο για την προστασία της δηµόσιας υγείας, την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών
καθώς και βασικό παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας.
Το πρόγραµµα αυτό προβλέπει κοινοτική στήριξη µέσω του ΕΤΠΑ για οκτώ ελληνικές περιφέρειες
στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης (δεν περιλαµβάνονται οι περιφέρειες «σταδιακής
κατάργησης») και µέσω του Ταµείου Συνοχής, το οποίο παρεµβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα,
συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών «σταδιακής κατάργησης» και «σταδιακής εισαγωγής». Ο
συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος είναι 2.250 εκατοµµύρια ευρώ. Οι κοινοτικές
επενδύσεις µέσω του ΕΤΠΑ ανέρχονται σε 220 εκατοµµύρια ευρώ και µέσω του Ταµείου Συνοχής
σε 1.580 εκατοµµύρια ευρώ.
Για την περίοδο 2007-2013, στόχος δεν είναι απλώς η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας της ΕΕ στην εθνική νοµοθεσία αλλά η επίτευξη πραγµατικής σύγκλισης µε το
ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό «κοινοτικό κεκτηµένο», έτσι ώστε να αντιµετωπιστούν οι πραγµατικές
ανάγκες όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία και την ανάπτυξη ενός µοντέλου που θα
οδηγήσει στην αειφόρο ανάπτυξη.
Οι κύριες περιβαλλοντικές παρεµβάσεις στην Ελλάδα για την περίοδο 2007-2013 σχετίζονται µε
την ολοκληρωµένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, την ορθολογική χρήση των υδατικών
πόρων, τις σύγχρονες εγκαταστάσεις λυµάτων, την προστασία των φυσικών πόρων και την
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων (π.χ. απερήµωση, ξηρασία,
πυρκαγιές και πληµµύρες, θαλάσσια ρύπανση). Το πρόγραµµα θα συµβάλει στην οικονοµική
µεγέθυνση µέσω της αποτελεσµατικότερης χρήσης των πόρων, όπως η επαναχρησιµοποίηση, η
ανακύκλωση και η ανάκτηση των στερεών αποβλήτων. Το πρόγραµµα θα υποστηρίξει
παρεµβάσεις οι οποίες, εκτός από τις επενδύσεις στους τοµείς της ενέργειας και των µεταφορών,
οι οποίες θα καλυφθούν από άλλα εθνικά προγράµµατα, θα συµβάλουν στην καταπολέµηση της
κλιµατικής αλλαγής.
Στο πρόγραµµα αυτό ορίζονται έντεκα (11) άξονες προτεραιότητας, πέντε από αυτούς εµπίπτουν
στο Ταµείο Συνοχής και έξι στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης:
Α. ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
Άξονας Προτεραιότητας 1
Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιµετώπιση Κλιµατικής
Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.
Προσκλήσεις: http://www.epperaa.gr/Files.aspx?HomeMenu=159&id=21
25
26

http://www.epperaa.gr
http://www.espa.gr/el/Pages/staticOPEnvironment.aspx
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Συµβολή στη µείωση της ρύπανσης του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος και την αντιµετώπιση της
κλιµατικής αλλαγής µε την υλοποίηση έργων εξοικονόµησης ενέργειας και αξιοποίησης των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.
Άξονας Προτεραιότητας 2
Προστασία και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων
Προσκλήσεις: http://www.epperaa.gr/Files.aspx?HomeMenu=162&id=22
Προστασία της ποιότητας των υδάτων καθώς και η διασφάλιση της παροχής πόσιµου νερού
επαρκούς σε ποσότητα και καλής ποιότητας σε επιλεγµένα αστικά κέντρα, σε τουριστικές
περιοχές της χώρας και σε περιοχές µε οξυµένα προβλήµατα λειψυδρίας.
Άξονας Προτεραιότητας 3
Πρόληψη & Αντιµετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου
Προσκλήσεις: http://www.epperaa.gr/Files.aspx?HomeMenu=163&id=23
Ενίσχυση των υποδοµών πρόληψης και αντιµετώπισης περιβαλλοντικού κινδύνου σε ότι αφορά
υποδοµές αντιπληµµυρικής προστασίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προστασία της ζωής
και των περιουσιών των πολιτών καθώς και για την προσέλκυση επενδύσεων.
Άξονας Προτεραιότητας 4
Προστασία Εδαφικών Συστηµάτων – ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Προσκλήσεις: http://www.epperaa.gr/Files.aspx?HomeMenu=164&id=24
∆ιασφάλιση της προστασίας της δηµόσιας υγείας, των εδαφικών πόρων και των υπόγειων
υδροφορέων από τη ρύπανση που προκαλείται από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών στερεών
αποβλήτων.
Άξονας Προτεραιότητας 5
Τεχνική Βοήθεια
Προσκλήσεις: http://www.epperaa.gr/Files.aspx?HomeMenu=167&id=25
Υποστήριξη της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος και των Τελικών ∆ικαιούχων στην
υλοποίηση του Προγράµµατος και των έργων που αντίστοιχα εκτελούν.

Β. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άξονας Προτεραιότητας 6
Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής
Προσκλήσεις: http://www.epperaa.gr/Files.aspx?HomeMenu=168&id=26
Προστασία της ποιότητας του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος από την υποβάθµιση που
προκαλούν τόσο οι εκποµπές αερίων ρύπων όσο και ο θόρυβος και οι ακτινοβολίες.
Άξονας Προτεραιότητας 7
Προστασία & ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων
Προσκλήσεις: http://www.epperaa.gr/Files.aspx?HomeMenu=190&id=35
Ορθολογική και αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας ώστε να διασφαλιστεί σε
µακροχρόνια βάση η επαρκής διαθεσιµότητα υψηλής ποιότητας υδατικών πόρων για όλες τις
απαραίτητες χρήσεις (άρδευση, βιοµηχανική και οικιακή χρήση).
Άξονας Προτεραιότητας 8
Πρόληψη & Αντιµετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου
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Προσκλήσεις: http://www.epperaa.gr/Files.aspx?HomeMenu=169&id=27
Συνολική ενίσχυση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης στην πρόληψη
και αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού κινδύνου µέσα από την οργάνωση ενός αξιόπιστου και
πλήρως ανεπτυγµένου δικτύου πολιτικής προστασίας µε έµφαση στην πρόληψη, που όµως δίνει
τη δυνατότητα για έγκαιρη επέµβαση και αποκατάσταση.
Άξονας Προτεραιότητας 9
Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας
Προσκλήσεις: http://www.epperaa.gr/Files.aspx?HomeMenu=170&id=28
Ανάσχεση της απώλειας και προστασία της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της επίτευξης και
διατήρησης ικανοποιητικής κατάστασης των οικοτόπων και των πληθυσµών των απειλούµενων
ειδών.
Άξονας Προτεραιότητας 10
Θεσµοί & Μηχανισµοί
Προσκλήσεις: http://www.epperaa.gr/Files.aspx?HomeMenu=171&id=29
Βελτίωση της διοικητικής αποτελεσµατικότητας του ΥΠΕΧΩ∆Ε στην άσκηση περιβαλλοντικής
πολιτικής.
Άξονας Προτεραιότητας 11
Τεχνική Βοήθεια
Προσκλήσεις: http://www.epperaa.gr/Files.aspx?HomeMenu=199&id=45
Υποστήριξη της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος και των Τελικών ∆ικαιούχων στην
υλοποίηση του Προγράµµατος και των έργων που αντίστοιχα εκτελούν.
Ο ενδεικτικός κατάλογος δικαιούχων περιλαµβάνει Υπουργεία, Γενικές Γραµµατείες Περιφερειών,
ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού, Σύνδεσµοι ΟΤΑ, Φορείς ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Επιχειρήσεις
ΟΤΑ, Ιερές Μονές Αγίου Όρους. Η ένταξη έργων θα γίνει κατόπιν πρόσκλησης και άµεσης
αξιολόγησης των κατατεθειµένων προτάσεων.
Ανάλυση κεφαλαίων ανά άξονα προτεραιότητας
Άξονας προτεραιότητας

Ευρωπαϊκή
χρηµατοδότηση

Εθνική
δηµόσια
δαπάνη

Σύνολο
δηµόσιας
δαπάνης

Προστασία ατµοσφαιρικού
περιβάλλοντος– Αντιµετώπιση
κλιµατικής αλλαγής– Ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας

272.190.000 68.047.500

Προστασία και διαχείριση υδατικών
πόρων

791.820.000 197.955.000

989.775.000

Πρόληψη και αντιµετώπιση
περιβαλλοντικού κινδύνου

316.000.000

79.000.000

395.000.000

Προστασία εδαφικών συστηµάτων και
διαχείριση στερεών αποβλήτων

179.380.000

44.845.000

224.225.000

Τεχνική βοήθεια Ταµείου Συνοχής

20.610.000

5.152.500

25.762.500

Προστασία ατµοσφαιρικού
περιβάλλοντος– Αντιµετώπιση
κλιµατικής αλλαγής

18.400.000

4.600.000

23.000.000

| 20 |

340.237.500

Προστασία και διαχείριση υδατικών
πόρων

16.000.000

4.000.000

20.000.000

Πρόληψη και αντιµετώπιση
περιβαλλοντικού κινδύνου

32.000.000

8.000.000

40.000.000

107.610.000

26.902.500

134.512.500

Θεσµοί και µηχανισµοί

41.990.000

10.497.500

52.487.500

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

4.000.000

1.000.000

5.000.000

1.800 000.000 450.000.000

2.250.000.000

Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και
βιοποικιλότητας

Σύνολο

2.1.2. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα" (ΕΠΑΝ ΙΙ –
Άξονας Προτεραιότητας 4)27
Tο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»28 περιλαµβάνει κοινοτική οικονοµική
υποστήριξη για τις περιφέρειες της Ελλάδας που είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο του στόχου
σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, ∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησο,
Ιόνια Νησιά, Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο οι περιφέρειες σταδιακής σύγκλισης δεν περιλαµβάνονται).
Tο επιχειρησιακό πρόγραµµα εµπίπτει στο πλαίσιο που καθορίζεται για το στόχο σύγκλισης και
έχει συνολικό προϋπολογισµό περίπου 1,519 δισ. ευρώ. Η κοινοτική συνδροµή από το ΕΤΠΑ
ανέρχεται σε 1,291 δισ. ευρώ περίπου και αποτελεί κονδύλιο το οποίο αντιστοιχεί στο 6,32%
σχεδόν του συνολικού ποσού που επενδύει η ΕΕ στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πολιτικής για τη
συνοχή 2007-13.
Ο γενικότερος στόχος αυτού του προγράµµατος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της
επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της διασυνοριακής κινητικότητας του ελληνικού συστήµατος
παραγωγής (µε έµφαση στην καινοτοµία). Tο πρόγραµµα προβλέπει παρεµβάσεις στους τοµείς
της βιοµηχανίας, των υπηρεσιών, του εµπορίου, της προστασίας του καταναλωτή, της έρευνας και
τεχνολογίας, της ενέργειας, του τουρισµού και του πολιτισµού και στοχεύει στην επίτευξη θετικών
αποτελεσµάτων όσον αφορά την ανάπτυξη του συνόλου της ελληνικής οικονοµίας.
Βασική συνιστώσα του Προγράµµατος αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος
ανάπτυξη. Ο στόχος του Προγράµµατος επιτυγχάνεται µε δράσεις που υποστηρίζουν την
επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης, την ανάπτυξη της υγιούς, αειφόρου και
εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας και την ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου
ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε σεβασµό στο περιβάλλον.
Για την περίοδο 2007–2013 έχουν ορισθεί τέσσερις αναπτυξιακές προτεραιότητες, εκ των οποίων
η 4η αφορά τις δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Οι προτεραιότητες είναι:
Προτεραιότητα 1: δηµιουργία και αξιοποίηση της καινοτοµίας υποστηριζόµενης από
έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη [15,1 % του συνολικού ποσού της χρηµατοδότησης]
Στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι η επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης
µε την ανάπτυξη της καινοτοµίας και την ενίσχυση του ρόλου της έρευνας και της τεχνολογίας
27
28

http://epan2.antagonistikotita.gr/index.asp
http://www.espa.gr/el/Pages/staticOPCompetitivenessAndEntrepreneurship.aspx
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στους τοµείς παραγωγής της χώρας. Στο επίκεντρο της προτεραιότητας αυτής βρίσκεται η
καινοτοµία, η οποία είναι ο κύριος παράγοντας για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της
ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας. Επίσης, άλλος στόχος της είναι να συµβάλλει στην αύξηση
του ποσοστού του εθνικού εισοδήµατος που δαπανάται στον τοµέα της έρευνας και της
τεχνολογικής ανάπτυξης.

Προτεραιότητα 2: υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας και της διασυνοριακής
κινητικότητας [35,1 % του συνολικού ποσού χρηµατοδότησης]
Με την προτεραιότητα αυτή επιδιώκεται η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, µε
στόχο την αναβάθµιση στην Ελλάδα της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών µε υψηλή
προστιθέµενη αξία και υψηλή ποιότητα, µε περιβαλλοντική συναίσθηση, µε γνώση και καινοτοµία.
Επίσης, στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι η αύξηση της άµεσης επένδυσης από το
εξωτερικό στην οικονοµία της Ελλάδας και η ενθάρρυνση της υποστήριξης για την ανταγωνιστική
παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων σε αγορές τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο
εξωτερικό. Οι ενέργειες επικεντρώνονται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ωστόσο καλύπτουν
επίσης τον τοµέα του τουρισµού, στον οποίο δίνεται έµφαση στην ανάπτυξη εναλλακτικών ή
ειδικών µορφών τουρισµού.

Προτεραιότητα 3: βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος [21,5 % του συνολικού
ποσού χρηµατοδότησης]
Η ύπαρξη κατάλληλου και υγιούς περιβάλλοντος για την υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας
αποτελεί ζωτικό παράγοντα για να καρποφορήσει η επιχειρηµατικότητα και για να µειωθεί ο
επιχειρηµατικός κίνδυνος. Ο στόχος του παρόντος άξονα προτεραιότητας είναι η προσπάθεια για
την επίτευξή του. Με τις ενέργειες αυτές επιδιώκεται ο εκσυγχρονισµός των χρηµατοπιστωτικών
εργαλείων και η βελτίωση των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών που διατίθενται στις επιχειρήσεις
και επιπλέον η εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για τη δραστηριοποίηση σε ελεύθερες
αγορές µε την υποστήριξη στοιχείων όπως «one stop shops», υποδοµές και εργαλεία ανάπτυξης.
Επίσης, θα χρηµατοδοτηθούν ενέργειες στον τοµέα της προστασίας των καταναλωτών. Γενικά, µε
την εν λόγω προτεραιότητα επιδιώκεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η αύξηση των
δυνατοτήτων επένδυσης.

Προτεραιότητα 4: ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της χώρας και ενίσχυση της
βιωσιµότητάς του [26,0 % του συνολικού ποσού χρηµατοδότησης]
Ο στόχος της εν λόγω προτεραιότητας είναι η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού της
Ελλάδας παράλληλα µε την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, την υποστήριξη της
απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και την ενσωµάτωση της µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος
και φυσικού αερίου σε µεγάλα διεθνή δίκτυα. Οι ενέργειες στο πλαίσιο της παρούσας
προτεραιότητας θα συµβάλλουν στην επίτευξη των ελληνικών στόχων του Κιότο. Στόχος τους
είναι η σταδιακή µείωση της εξάρτησης της Ελλάδος από το πετρέλαιο µε την υποστήριξη των
δικτύων ενέργειας φυσικού αερίου και εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Οι ενέργειες στον τοµέα
της ενεργειακής αποδοτικότητας θα αποτελέσουν επίσης θεµελιώδες στοιχείο των προσπαθειών
αυτών. Στην προτεραιότητα αυτή θα λαµβάνεται υπόψη η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας µε
στόχο τη διαφύλαξη της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού.
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Προτεραιότητα 5: τεχνική υποστήριξη εφαρµογής [2,3 % του συνολικού ποσού
χρηµατοδότησης]
Ενδεικτικές δράσεις αποτελούν:
•
•
•
•
•
•

Η διείσδυση του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές.
Η επέκταση του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
Η ολοκλήρωση των υποδοµών υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου.
Η διασύνδεση των νησιών µε το Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Η κατασκευή Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης.
Η προώθηση δράσεων εξοικονόµησης ενέργειας στους οικιακούς καταναλωτές και τους
ΟΤΑ.
• Η ενίσχυση και επέκταση του συστήµατος µεταφοράς και του δικτύου διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας.
• Οι επενδύσεις παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
• Η ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων.

ΕΠΑΝ ΙΙ – Ανοιχτές Προκηρύξεις:
http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/private.asp

Ανάλυση κεφαλαίων ανά άξονα προτεραιότητας
Άξονας προτεραιότητας

Ευρωπαϊκή
χρηµατοδότηση

Εθνική
δηµόσια
δαπάνη

Σύνολο
δηµόσιας
δαπάνης

∆ηµιουργία και αξιοποίηση της
καινοτοµίας υποστηριζόµενης από
έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

192.083.000

33.897.000

225.980.000

Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και
της διασυνοριακής κινητικότητας

446.020.000

82.238.824

548.258.824

Βελτίωση του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος

272.907.000

48.160.059

321.067.059

Ολοκλήρωση του ενεργειακού
συστήµατος της χώρας και ενίσχυση της
βιωσιµότητάς του

330.990.000

58.410.000

389.400.000

29.000.000

5.294.117

34.294.117

Τεχνική συνδροµή
Σύνολο

1.271.000.000 228.000.000 1.519.000.000

2.1.3. Επιχειρησιακό πρόγραµµα "Ενίσχυση της προσπελασιµότητας"29
Το πρόγραµµα "ενίσχυση της προσπελασιµότητας" προβλέπει κοινοτική στήριξη για οκτώ
ελληνικές περιφέρειες: Ήπειρο, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, ∆υτική Ελλάδα,
Πελοπόννησο, Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.
Το επιχειρησιακό πρόγραµµα εµπίπτει στο πλαίσιο που προβλέπεται για το στόχο σύγκλισης και
έχει συνολικό προϋπολογισµό περίπου 4,976 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η κοινοτική βοήθεια µέσω

29

http://www.espa.gr/el/Pages/staticOPAccessibilityImprovement.aspx
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του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταµείου Συνοχής ανέρχεται
περίπου σε 3,7 δισεκατοµµύρια ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει περίπου το 18,45% των
συνολικών κοινοτικών επενδύσεων που θα γίνουν στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πολιτικής για τη
συνοχή την περίοδο 2007-2013.
Στόχος του επιχειρησιακού προγράµµατος είναι να βελτιωθεί η υποδοµή µεταφορών στην
Ελλάδα, καθώς και οι διεθνείς συνδέσεις της. Με τον τρόπο αυτό, θα διαδραµατίσει αποφασιστικό
ρόλο στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της προσπελασιµότητας των αποµακρυσµένων και
µεσόγειων περιφερειών της Ελλάδας, καθώς επίσης στη βελτίωση της θέσης της στον τοµέα των
διεθνών µεταφορών.
Το επιχειρησιακό πρόγραµµα «ενίσχυση της προσπελασιµότητας» καλύπτει τόσο λιγότερο όσο
και περισσότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες της Ελλάδας και, κατά συνέπεια, αναµένεται να
συµβάλει στην προώθηση της γεωγραφικής συνοχής, εξασφαλίζοντας τη συνεκτικότητα και τη
συµπληρωµατικότητα των διαρθρωτικών παρεµβάσεων µε τα άλλα επιχειρησιακά προγράµµατα.
Το επιχειρησιακό πρόγραµµα αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στα περιβαλλοντικά ζητήµατα, τα οποία
πρέπει να αντιµετωπιστούν µε καταλλήλως σχεδιασµένα νέα έργα, µε την αύξηση της
αποτελεσµατικότητας των µεταφορικών δικτύων, καθώς και µε τη λήψη µέτρων που προάγουν τις
καθαρότερες µεταφορές, ιδίως στις µεγάλες αστικές ζώνες. Επιπρόσθετα, το πρόγραµµα αποδίδει
προτεραιότητα στην προώθηση της ασφάλειας µεταξύ των διαφόρων τρόπων και δικτύων
µεταφοράς.
Το επιχειρησιακό πρόγραµµα έχει δύο στρατηγικούς στόχους:
•

ενίσχυση της προσπελασιµότητας των περιφερειών της χώρας σε ευρωπαϊκό, εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο µέσω της ανάπτυξης των µεταφορικών υποδοµών (οδικές,
σιδηροδροµικές, θαλάσσιες, αεροπορικές και δηµόσιες µεταφορές)·

•

βελτίωση της ποιότητας των µεταφορικών υπηρεσιών, µε έµφαση στη µείωση του χρόνου
και του κόστους των µετακινήσεων, στην ασφάλεια των µεταφορών και στο επίπεδο των
παρεχόµενων υπηρεσιών.

Το επιχειρησιακό πρόγραµµα «ενίσχυση της προσπελασιµότητας» έχει τους ακόλουθους άξονες
προτεραιότητας:
Προτεραιότητα 1: υποδοµές οδικών µεταφορών [περίπου 58,8% του συνολικού ποσού
χρηµατοδότησης]
Οι ειδικοί στόχοι της προτεραιότητας αυτής συµπεριλαµβάνουν:
• την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων (∆Ε∆)·
• την ανάπτυξη του δευτερεύοντος περιφερειακού δικτύου, συµπεριλαµβανοµένης της
ανάπτυξης οδικών συνδέσεων µε τις κύριες πύλες εισόδου στη χώρα.
Προτεραιότητα 2: υποδοµές σιδηροδροµικών και συνδυασµένων µεταφορών [περίπου
19,5% του συνολικού ποσού χρηµατοδότησης]
Οι ειδικοί στόχοι της προτεραιότητας αυτής συµπεριλαµβάνουν:
• την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό του σιδηροδροµικού δικτύου·
• την κατασκευή και αποπεράτωση του διευρωπαϊκού άξονα ΠΑΘΕ/Π (Πάτρα-ΑθήναΘεσσαλονίκη), ο οποίος προσφέρει δυνατότητα µετακίνησης µε υψηλή ταχύτητα (160
km/h), µε διπλή ηλεκτροκινούµενη γραµµή και σηµατοδότηση, καθώς και την ανάπτυξη
των συνδυασµένων µεταφορών στον άξονα αυτό.
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Προτεραιότητα 3: δηµόσιες αστικές συγκοινωνίες [περίπου 11,1% του συνολικού ποσού
χρηµατοδότησης]
Στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι η ανάπτυξη του συστήµατος δηµόσιων συγκοινωνιών
στην περιοχή Αθηνών-Πειραιώς, µε στόχο την ανάπτυξη της κινητικότητας, τη βελτίωση της
ελκυστικότητας των δηµόσιων µεταφορών, την παροχή υπηρεσιών ποιότητας και την προώθηση
ενός καθαρότερου περιβάλλοντος.
Προτεραιότητα 4: υποδοµές αεροπορικών και θαλάσσιων µεταφορών [περίπου 7,4% του
συνολικού ποσού χρηµατοδότησης]
Η Ελλάδα έχει εκτεταµένο δίκτυο λιµένων (155) και αεροδροµίων (41). Οι ειδικοί στόχοι της
προτεραιότητας αυτής συµπεριλαµβάνουν:
• βελτιώσεις στο σύστηµα θαλάσσιων µεταφορών µέσω της ανάπτυξης κατάλληλων
λιµενικών υποδοµών µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων·
• την ανάπτυξη περιφερειακών αεροδροµίων.
Προτεραιότητα 5: οδική ασφάλεια και ασφάλεια των µεταφορικών δικτύων [περίπου 1,2%
του συνολικού ποσού χρηµατοδότησης]
Στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι η βελτίωση της ποιότητας των µεταφορικών δικτύων και
υπηρεσιών. Αυτό το τµήµα του επιχειρησιακού προγράµµατος αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία σε
θέµατα ασφάλειας και διαχείρισης της κυκλοφορίας.
Προτεραιότητα 6: τεχνική βοήθεια [περίπου 1,1% του συνολικού ποσού χρηµατοδότησης]
Για την υλοποίηση του προγράµµατος διατίθεται χρηµατοοικονοµική στήριξη για την κάλυψη των
δαπανών διοικητικής διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου.
Ανάλυση κεφαλαίων ανά άξονα προτεραιότητας
Άξονας προτεραιότητας Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση
Υποδοµές οδικών
µεταφορών

2.176.600.000

Εθνική δηµόσια
δαπάνη

Σύνολο
δηµόσιας
δαπάνης

725.580.000 2.902.180.000

Υποδοµές σιδηροδροµικών
και συνδυασµένων
µεταφορικών

723.000.000

127.560.000

850.560.000

∆ηµόσιες αστικές
συγκοινωνίες

411.550.000

241.550.000

653.100.000

Υποδοµές αεροπορικών
και θαλάσσιων µεταφορών

274.000.000

66.330.000

340.330.000

Οδική ασφάλεια και
ασφάλεια µεταφορικών
δικτύων

43.200.000

43.200.000

86.400.000

Κυκλοφοριακή και
περιβαλλοντική διαχείριση
µεταφορικών δικτύων

31.035.000

31.035.000

62.070.000

Τεχνική βοήθεια

40.775.864

40.775.864

81.551.728

Σύνολο

3.700.160.864
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1.276.030.864 4.976.191.728

Σχετικά αρχεία:
• Επίσηµη υποβολή κειµένου του ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας της περιόδου
2007 - 2013
http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_EP_Enisxisi_Prospelasimotitas.pdf
• Συνοπτική Παρουσίαση του ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας της περιόδου 2007 2013 http://www.espa.gr/elibrary/Perilipsi_EP_Enisxish_ths_Prospelasimotitas.pdf

2.1.4. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Ψηφιακή Σύγκλιση”30
Το πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» περιλαµβάνει την παροχή κοινοτικής υποστήριξης για
ελληνικές περιφέρειες που είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης (Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, ∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Κρήτη
και Βόρειο Αιγαίο -οι περιφέρειες σταδιακής σύγκλισης δεν περιλαµβάνονται).
Tο ΕΠ εµπίπτει στο πλαίσιο που καθορίζεται για το στόχο σύγκλισης και έχει συνολικό
προϋπολογισµό περίπου 1,075 δις ευρώ. Η κοινοτική συνδροµή από το ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 860
εκατοµµύρια ευρώ περίπου και αποτελεί κονδύλιο το οποίο αντιστοιχεί στο 4,2% σχεδόν του
συνολικού ποσού που επενδύει η ΕΕ στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή 200713.
Σύµφωνα µε το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς για την περίοδο 2007-13, η Ελλάδα
χρησιµοποιεί τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε µικρότερο βαθµό
από τα άλλα 25 κράτη µέλη της. Κατά την τελευταία δεκαετία, οι ΤΠΕ δεν προσέφεραν σηµαντική
συµβολή στη βελτίωση της παραγωγικότητας της χώρας ή στην ποιότητα ζωής των ελλήνων
πολιτών.
Ο γενικότερος στόχος του επιχειρησιακού προγράµµατος είναι να συµβάλλει στην ψηφιακή
σύγκλιση της Ελλάδας µε την υπόλοιπη ΕΕ µέσω της χρήσης των ΤΠΕ. Το επίκεντρο του
προγράµµατος θα είναι στην εφαρµογή εξατοµικευµένης αναπτυξιακής στρατηγικής µε ιδιαίτερη
έµφαση στους ανταγωνιστικούς τοµείς της Ελλάδας όπως ο τουρισµός, η ναυτιλία, ο πολιτισµός
και ο αθλητισµός

Το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ψηφιακή σύγκλιση» διαρθρώνεται µε βάση τις ακόλουθες δύο
προτεραιότητες:

Προτεραιότητα 1: βελτίωση της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ [46,7 % του
συνολικού ποσού χρηµατοδότησης]
Στους ειδικούς στόχους της εν λόγω προτεραιότητας περιλαµβάνονται:
• η βελτιωµένη διείσδυση των ΤΠΕ στις παραγωγικές διαδικασίες σε συνδυασµό µε την
ανάπτυξη επιχειρηµατικών καινοτοµιών µε έµφαση στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Θα δοθεί έµφαση στην κινητοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου των επιχειρήσεων της
χώρας µέσω ανάπτυξης ψηφιακού περιεχοµένου εκπαιδευτικού χαρακτήρα και µέσω
ανάπτυξης πλατφορµών και εφαρµογών για τη διαχείριση και διάδοση πληροφοριών
επιχειρηµατικού περιεχοµένου («Business Gateways»)·
• η αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ στις καθηµερινές δραστηριότητες των επιχειρήσεων·

30

http://www.espa.gr/el/Pages/staticOPDigitalConvergence.aspx
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• η ανάπτυξη εφαρµογών ΤΠΕ για την ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας των γυναικών
και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.

Προτεραιότητα 2: ΤΠΕ και βελτίωση της καθηµερινής ζωής των πολιτών [51,4 % του
συνολικού ποσού χρηµατοδότησης]
Στους ειδικούς στόχους της εν λόγω προτεραιότητας περιλαµβάνονται:
• η ισότητα στην πρόσβαση των πολιτών στη χρήση και γνώση των ΤΠΕ·
• η αύξηση της παροχής ψηφιακών δηµοσίων υπηρεσιών·
• η εξάλειψη του «ψηφιακού χάσµατος» που οφείλεται σε παράγοντες όπως η γεωγραφική
θέση, η ηλικία και το φύλο·
• ο εξορθολογισµός και η ψηφιοποίηση των συχνότερα χρησιµοποιούµενων δηµοσίων
υπηρεσιών (ειδικότερα των υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στη στρατηγική «i2010»)
καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται από τους οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης·
• η ενθάρρυνση των πολιτών να συµµετάσχουν σε κοινοτικές δραστηριότητες µε την
ανάπτυξη εφαρµογών ΤΠΕ που απευθύνονται σε ΜΚΟ·
• η προώθηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ελλάδας·
• η ανάπτυξη εφαρµογών και υπηρεσιών ΤΠΕ που προσφέρουν ισότιµη πρόσβαση σε
γυναίκες και άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

Προτεραιότητα 3: τεχνική υποστήριξη εφαρµογής [1,9 % του συνολικού ποσού
χρηµατοδότησης]
Ανάλυση κεφαλαίων ανά άξονα προτεραιότητας
Άξονας προτεραιότητας

Ευρωπαϊκή
χρηµατοδότηση

Εθνική
δηµόσια
δαπάνη

Σύνολο
δηµόσιας
δαπάνης

Βελτίωση της παραγωγικότητας
µε αξιοποίηση των ΤΠΕ

402.000.000

100.500.000

502.500.000

ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας
ζωής

442.000.000

110.00.000

552.500.000

16.000.000

4.000.000

20.000.000

860.000.000

215.000.000

1.075.000.000

Τεχνική συνδροµή
Σύνολο

Σχετικά αρχεία:
• Επίσηµη υποβολή κειµένου του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση της περιόδου 2007-2013
http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_EP_Psifiaki_Sygklisi.pdf
• Συνοπτική Παρουσίαση του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση της περιόδου 2007-2013
http://www.espa.gr/elibrary/Perilipsi_EP_Psifiaki_Sygklish.pdf
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2.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ)
Για την υλοποίηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων η Ελλάδα είναι
χωρισµένη σε πέντε χωρικές ενότητες που αντιστοιχούν στα πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράµµατα:
1.

ΠΕΠ Αττικής

2.

ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

3.

ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

4.

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

5.

ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου

Τα ΠΕΠ συµβάλλουν προς την κατεύθυνση εκπλήρωσης των εθνικών στρατηγικών στόχων, σε
συνδυασµό µε τα τοµεακά προγράµµατα, µε έµφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες
της κάθε Περιφέρειας. Τα ΠΕΠ καλύπτουν έναν κοινό κορµό παρεµβάσεων:
•

κοινωνικές υποδοµές

•

υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη (υποδοµές νοσοκοµείων και δοµών κοινωνικής
φροντίδας, ειδικών µονάδων, κέντρων υγείας και ανοιχτής φροντίδας)

•

πολιτισµός (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδοµών, προστασία και ανάδειξη
της πολιτιστικής κληρονοµιάς)

•

έργα προσπελασιµότητας και περιβάλλοντος τοπικής κλίµακας

•

πολιτικές βιώσιµης αστικής ανάπτυξης

•

πολιτικές ενίσχυσης ορεινών, µειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών

2.2.1. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής31
Οι γενικοί στόχοι του ΠΕΠ Αττικής 2007 – 2013 συνοψίζονται ως εξής:
•

Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής ως διεθνές επιχειρηµατικό κέντρο.

•

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µέσω της ενθάρρυνσης της καινοτοµίας,
της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης των νέων
τεχνολογιών πληροφόρησης.

•

Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία του περιβάλλοντος.

•

∆ηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.

Στη βάση των στόχων αυτών διαµορφώθηκαν οι πέντε (5) Άξονες Προτεραιότητας του
Προγράµµατος:

31

•

Ενίσχυση υποδοµών προσπελασιµότητας ενέργειας

•

Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής

•

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας και της ψηφιακής σύγκλισης

•

Αναζωογόνηση αστικών περιοχών

•

Τεχνική στήριξη εφαρµογής

www.pepatt.gr/ & www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_EP_Attikis.pdf
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Η χρηµατοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 3,561 δις Ευρώ ενώ η Κοινοτική Συµµετοχή σε
2,438 δις Ευρώ και χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Σχετικά αρχεία:
Επίσηµη υποβολή κειµένου του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής της
περιόδου 2007 - 2013 http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_EP_Attikis.pdf

2.2.2. ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης32
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης αναπτύσσει τις παρεµβάσεις
του σε µία συγκεκριµένη χωρική ενότητα η οποία συγκροτείται από τρεις διοικητικές Περιφέρειες.
Υπάρχουν δύο διοικητικές Περιφέρειες, η Κεντρική Μακεδονία και η ∆υτική Μακεδονία, οι οποίες
είναι Περιφέρειες «phasing out» (σταδιακής εξόδου από το Στόχο «Σύγκλιση») και η Ανατολική
Μακεδονία που είναι αµιγής Περιφέρεια Σύγκλισης.
Αυτό δηµιουργεί µία διαφοροποίηση ως προς τις χρηµατοδοτικές δυνατότητες των τριών
Περιφερειών, σύµφωνα µε τους κανονισµούς που διέπουν την 4η προγραµµατική περίοδο. Η
Κεντρική Μακεδονία και η ∆υτική Μακεδονία χρηµατοδοτούν όλες τις αναπτυξιακές της
παρεµβάσεις µέσω του συγκεκριµένου προγράµµατος Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013 και έχουν
τη δυνατότητα να χρηµατοδοτούνται επιπλέον µόνο µέσω του Ταµείου Συνοχής, ενώ η Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης χρηµατοδοτείται µέσω του συγκεκριµένου Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, αλλά και µέσω των τοµεακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων που αναπτύσσονται στο σύνολο της χώρας.
Οι τρεις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τις οποίες αφορά το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας – Θράκης,
αποτελούν ένα διευρυµένο οικονοµικό χώρο, µε γεωγραφικά πλεονεκτήµατα και πλούσια
προσφορά ενδογενούς αναπτυξιακού δυναµικού.
Στα πλαίσια της περιόδου 2007-2013, ο σχεδιασµός του ΠΕΠ
σύνθετη αναπτυξιακή στρατηγική η οποία στηρίζεται στις εξής δύο επιλογές:

αντανακλά

•

αξιοποίηση του συνόλου των ενδογενών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και

•

αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Περιφέρειας.

µια

Το αναπτυξιακό όραµα της χωρικής ενότητας γι’ αυτή την προγραµµατική περίοδο
συµπυκνώνεται στη «δηµιουργία µιας βιώσιµης, ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονοµίας µε
έντονα εξωστρεφή προσανατολισµό και εσωτερική οικονοµική, κοινωνική, χωρική και διοικητική
συνοχή».
Άξονες Προτεραιότητας:
•

Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας

•

Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα

•

Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής

•

Τεχνική στήριξη εφαρµογής

Στόχοι του Προγράµµατος είναι:
32

www.espa.gr/el/Pages/staticOPMacedoniaThrace.aspx
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1. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού συστήµατος,
2. Η αξιοποίηση της θέσης της χωρικής ενότητας στο χώρο της Ν.Α. Ευρώπης,
3. Η ισόρροπη οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη στο πλαίσιο της αειφορίας.
Η χρηµατοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μακεδονίας - Θράκης για
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 4,2 δις Ευρώ (ποσό συνολικής δηµόσιας
δαπάνης) εκ των οποίου τα 2,7 δις Ευρώ είναι η Κοινοτική Συµµετοχή.
Σχετικά αρχεία:
Επίσηµη υποβολή κειµένου του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μακεδονίας
Θράκης περιόδου 2007-2013 (Σεπτέµβριος 2007)
http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_EP_MAkedonias-Thrakis_3rd_Ed.pdf

2.2.3. ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων33
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων
2007-2013 είναι ένα από τα 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα τα οποία µαζί µε τα 8
Τοµεακά και τα 12 Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγκροτούν το Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2007-2013.
Η χωρική ενότητα εφαρµογής του περιλαµβάνει τρεις περιφέρειες που ανήκουν στον αµιγή
Στόχο «Σύγκλιση» και παρουσιάζουν και οι τρεις κατά κεφαλήν ΑΕΠ µικρότερο του 75% του
µέσου κοινοτικού όρου.
Το αναπτυξιακό όραµα της χωρικής ενότητας γι’ αυτή την προγραµµατική περίοδο
συµπυκνώνεται στην «εντατικοποίηση των προσπαθειών για επιτάχυνση της οικονοµικής
ανάπτυξης και πραγµατική σύγκλιση µε τις προηγµένες ελληνικές περιφέρειες».
Οι δράσεις του ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων συστηµατοποιούνται σε
τρεις γενικούς άξονες, οι οποίοι είναι οι εξής:
1.

Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των υποδοµών προσπελασιµότητας

2.

Ψηφιακή σύγκλιση µε την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
και τόνωση της επιχειρηµατικότητας

3.

Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Η χρηµατοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆υτικής Ελλάδος –
Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 1,14 δις
Ευρώ (ποσό συνολικής δηµόσιας δαπάνης) εκ των οποίων τα 914 εκατ. Ευρώ είναι η Κοινοτική
Συµµετοχή και χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Σχετικά αρχεία:
Επίσηµη υποβολή κειµένου του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων της περιόδου 2007 - 2013
http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_EP_DEPIN.pdf

33
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| 30 |

2.2.4. ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου34
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα προβλέπει αναπτυξιακές παρεµβάσεις στη χωρική
ενότητα τριών ∆ιοικητικών Περιφερειών: της Κρήτης, του Νοτίου Αιγαίου και του Βορείου Αιγαίου.
Η χωρική αυτή ενότητα διαµορφώνει λειτουργικά ένα νησιωτικό χώρο που αποτελείται από 90 και
πλέον νησιά (µικρά, µεσαία, µεγάλα), χαρακτηρίζεται από προβλήµατα - ιδιαιτερότητες και
ευκαιρίες - δυνατότητες που διαµορφώνουν ένα σύνθετο αναπτυξιακό περιβάλλον σε ευρωπαϊκό
και µεσογειακό επίπεδο.
Η αναπτυξιακή στρατηγική της χωρικής ενότητας «Κρήτης - Νήσων Αιγαίου» για την περίοδο
2007-13 στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες:
•

ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της χωρικής ενότητας,

•

διασφάλιση ενός σύγχρονου και άνετου επιπέδου ποιότητας ζωής για τους κατοίκους
της

οι οποίοι καθορίζουν και το γενικό αναπτυξιακό όραµα της χωρικής ενότητας, που συνοψίζεται
στην:
•

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάδειξη της ελκυστικότητας της χωρικής ενότητας
«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης.

Σηµαντικό µέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής της χωρικής ενότητας θα υλοποιηθεί µέσω των
παρεµβάσεων του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-13 οι στρατηγικές παρεµβάσεις του
οποίου καλύπτουν τους παρακάτω οκτώ γενικούς στόχους:
1.

Βελτίωση της προσπελασιµότητας (ενδοπεριφερειακής και διαπεριφερειακής).

2.

∆ιασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

3.

Ενσωµάτωση της αειφορίας στις αναπτυξιακές επιλογές και παρεµβάσεις, σε
συνδυασµό µε την προστασία του ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος.

4.

Ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και ενδυνάµωση των εξωστρεφών συνεργασιών.

5.

Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, καλλιέργεια της καινοτοµίας, προσέλκυση
επενδύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.

6.

Συνδυασµένη αξιοποίηση των τουριστικών και πολιτισµικών πόρων.

7.

Αντιµετώπιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και των αναπτυξιακών
ιδιαιτεροτήτων.

8.

Ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης µεταξύ αστικών κέντρων της χωρικής ενότητας και
ανάδειξη πόλων ανάπτυξης.

Άξονες Προτεραιότητας:
•

Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας

•

Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα

•

Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής

•

Χωρική συνοχή και συνεργασία

•

Τεχνική στήριξη εφαρµογής
o

34

Αµιγούς Στόχου «Σύγκλιση» - Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο

www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_Kritis-Nison_Aigaiou.pdf
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o

Στόχου «Σταδιακής Εισόδου» - Νότιο Αιγαίο

Η χρηµατοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης – Νήσων Αιγίου για
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 1.325.000.178 € (ποσό συνολικής δηµόσιας
δαπάνης) εκ του οποίου τα 871.300.178 € αντιπροσωπεύουν την Κοινοτική Συνδροµή.
Σχετικά αρχεία:
Επίσηµη υποβολή κειµένου του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου της περιόδου 2007 - 2013 http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_KritisNison_Aigaiou.pdf
2.2.5. ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου35
Ως γεωγραφικός χώρος εφαρµογής του έχει οριστεί η χωρική ενότητα «Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας - Ηπείρου». Η χωρική αυτή ενότητα, στην κεντρική ζώνη του ηπειρωτικού τµήµατος της
Ελλάδας, περιλαµβάνει τρεις Περιφέρειες: Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, και Ηπείρου.
Ο στρατηγικός στόχος και το γενικό αναπτυξιακό όραµα της χωρικής ενότητας Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου για την περίοδο 2007-2013 συνίσταται στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονοµίας µε τη βελτίωση της
χωρικής και κοινωνικής συνοχής και την υιοθέτηση αειφορικών µεθόδων ανάπτυξης
παραγωγικών δραστηριοτήτων και διαχείρισης του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος.
Σηµαντικό µέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής της χωρικής ενότητας θα υλοποιηθεί µέσω των
παρεµβάσεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου 2007-13, οι στρατηγικές
παρεµβάσεις του οποίου καλύπτουν οκτώ γενικούς στόχους:
1.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας και της
καινοτοµικής ικανότητας των επιχειρήσεων.

2.

Βελτίωση της προσπελασιµότητας µέσω της δηµιουργίας και αναβάθµισης υποδοµών
και ενδο-περιφερειακών και δια-περιφερειακών µεταφορικών δικτύων.

3.

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού.

4.

Αειφορική διαχείριση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και των φυσικών
πόρων.

5.

Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής

6.

Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας

7.

Αξιοποίηση του τουρισµού και του πολιτισµού για τη βιώσιµη ανάπτυξη

8.

Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης

Ο κορµός παρεµβάσεων εστιάζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

35

•

Κοινωνικές υποδοµές και υπηρεσίες.

•

Υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη (υποδοµές νοσοκοµείων και δοµών κοινωνικής
φροντίδας, ειδικών µονάδων, κέντρων υγείας και ανοικτής φροντίδας, εξειδικευµένος
εξοπλισµός).

www.espa.gr/elibrary/Episimo_Kemeno_EP_Thessalias_Stereas_Hpeirou.pdf
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•

Πολιτισµός (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδοµών, προστασία και ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονοµιάς).

•

Έργα προσπελασιµότητας και περιβάλλοντος τοπικής κλίµακας.

•

Πολιτικές βιώσιµης αστικής ανάπτυξης.

•

Πολιτικές ενίσχυσης ορεινών, µειονεκτικών και νησιωτικών περιοχών.

•

∆ράσεις Ανταγωνιστικότητας – Επιχειρηµατικότητας

•

∆ράσεις Ψηφιακής Σύγκλισης

Η χρηµατοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας -Στερεάς
Ελλάδας - Ηπείρου για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 1,8 δις Ευρώ (ποσό
συνολικής δηµόσιας δαπάνης) εκ των οποίου τα 1,1 δις Ευρώ είναι η Κοινοτική Συµµετοχή.
Σχετικά αρχεία:
Επίσηµη υποβολή κειµένου του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου της περιόδου 2007-2013
http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Kemeno_EP_Thessalias_Stereas_Hpeirou.pdf

2.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ36
Τα εν λόγω Επιχειρησιακά Προγράµµατα αναπτύσσουν τη συνεργασία σε διάφορους τοµείς και
περιλαµβάνουν διάφορες χώρες. Συνολικά, τα προγράµµατα αυτά στοχεύουν στη βελτίωση της
διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, ώστε να υπάρχει µια αισθητή
βελτίωση των δεσµών µεταξύ των κρατών µελών στον τοµέα του εµπορίου, των έργων
υποδοµής, του πολιτισµού, σε θέµατα απασχόλησης και κοινών πολιτικών.
∆ιασυνοριακή Συνεργασία
Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα συµµετέχει σε έξι Προγράµµατα, συνολικού προϋπολογισµού, που
ξεπερνά τα 320.000.000 Ευρώ, τη ∆ιαχειριστική Αρχή των οποίων εξακολουθεί να διατηρεί. Τα
Προγράµµατα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας είναι τα εξής:
•

Πρόγραµµα «Ελλάδα-Βουλγαρία», προϋπολογισµού 110.735.958 Ευρώ37

•

Πρόγραµµα «Ελλάδα-Ιταλία», προϋπολογισµού 88.955.170 Ευρώ38

•

Πρόγραµµα «Ελλάδα-Κύπρος», προϋπολογισµού 44.593.923 Ευρώ39

•

Πρόγραµµα «Ελλάδα-Αλβανία», που συγχρηµατοδοτείται από το Όργανο
Προενταξιακής Βοήθειας (Instrument of Pre Assessment - ΙΡΑ) µε 22.143.015 Ευρώ

•

Πρόγραµµα «Ελλάδα-ΠΓ∆Μ», που συγχρηµατοδοτείται από το ΙΡΑ µε 24.810.005 Ευρώ

•

Πρόγραµµα «Ελλάδα-Τουρκία», που συγχρηµατοδοτείται από το ΙΡΑ, 34.088.992 Ευρώ
(αυτό το πρόγραµµα είναι σε αναστολή)

Η Ελλάδα συµµετέχει και σε τρία (3) Προγράµµατα πολυµερούς διασυνοριακής συνεργασίας:

36

http://www.espa.gr/el/Pages/staticEuropeanTerritorialCooperationProgrammes.aspx
http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_Ellada-Boulgaria_el.pdf
38
http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_Ellada-Italia_en.pdf
39
http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_Ellada-Kypros_el.pdf
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•

Πρόγραµµα Αδριατικής, µε επιλέξιµες περιοχές τους Νοµούς Κέρκυρας και Θεσπρωτίας
στην Ελλάδα, καθώς και περιφέρειες της Ιταλίας, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης,
Μαυροβουνίου, Αλβανίας, Σερβίας και Σλοβενίας. Το Πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται
από το ΙΡΑ, ενώ η Ελλάδα συνεισφέρει 5.659.992 Ευρώ.

•

Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου, µε επιλέξιµες περιοχές από όλες τις χώρες που
βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα. Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος
υπερβαίνει τα 170.000.000 Ευρώ.

•

Μαύρη Θάλασσα, µε επιλέξιµες περιοχές τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για την Ελλάδα, καθώς και περιφέρειες από τη
Βουλγαρία, τη Ρουµανία, τη Ρωσία, την Τουρκία, το Αζερµπαϊτζάν, την Ουκρανία, τη
Γεωργία, τη Ρουµανία και τη Μολδαβία. Η Ελλάδα συµµετέχει µε 1.132.000 Ευρώ και θα
έχει ενισχυµένο ρόλο,

∆ιακρατική Συνεργασία
Η Ελλάδα συµµετέχει σε δύο Προγράµµατα ∆ιακρατικής Συνεργασίας. Συγκεκριµένα:
•

Μεσογειακός Χώρος40, στο οποίο συµµετέχουν η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία,
η Πορτογαλία, το Ηνωµένο Βασίλειο-Γιβραλτάρ, η Μάλτα, η Κύπρος, η Σλοβενία, η
Κροατία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ο προϋπολογισµός του Προγράµµατος ανέρχεται σε
193.191.331 Ευρώ.

•

Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στο οποίο συµµετέχουν οκτώ (8) κράτη-µέλη της
ΕΕ (Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Ελλάδα),
καθώς και η Μολδαβία, η Κροατία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η
Αλβανία, η ΠΓ∆Μ και η Ουκρανία. Ο προϋπολογισµός του ανέρχεται σε 206.691.645
Ευρώ.

∆ιαπεριφερειακή Συνεργασία
Η Ελλάδα συµµετέχει στο διαπεριφερειακό πρόγραµµα INTERREG IVC41, στο οποίο
συµµετέχουν όλα τα κράτη-µέλη της ΕΕ –πλην της Γερµανίας-, καθώς και η Νορβηγία και η
Ελβετία. Ο Προϋπολογισµός του ανέρχεται σε 321.321.762 Ευρώ.42
∆ίκτυα
Η Ελλάδα συµµετέχει και στα δίκτυα INTERACT43, ESPON44 και URBACT ΙΙ45.

40

http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_MEDA.pdf
http://i4c.eu/
42
http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_INTERREG_IVC.pdf
43
http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_INTERACT.pdf
44
http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_ESPON.pdf
45
http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_URBACT_II.pdf
41
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Αναλυτικά ο οδηγός ΕΣΠΑ:
http://www.espa.gr/elibrary/Eggrafo_ESPA_el.pdf
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http://www.espa.gr/elibrary/Xrimatodotiki_Katanomi_2007-2013.pdf
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2.4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΤΑ
Κατά την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013 επιδιώκεται η ενίσχυση της διοικητικής
αποτελεσµατικότητας των φορέων υλοποίησης (δικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων µε
τη θέσπιση κανόνων επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας τους πριν από την ανάληψη της
ευθύνης εκτέλεσης έργων.
Ανάλογα µε το είδος των πράξεων που προτίθεται να αναλάβει ο δικαιούχος φορέας, η
επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας κατηγοριοποιείται ως εξής:
I. Επιβεβαίωση τύπου Α, για πράξεις µε τεχνικό αντικείµενο και πιο συγκεκριµένα δηµόσια έργα υποδοµής και τεχνικές µελέτες.
II. Επιβεβαίωση τύπου Β, για πράξεις δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών.
III. Επιβεβαίωση τύπου Γ, για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείµενο που υλοποιούνται µε ίδια µέσα οι οποίες δύναται να περιλαµβάνουν επί µέρους δηµόσιες συµβάσεις µέχρι
ποσοστού 30% του συνολικού προϋπολογισµού.
Το σχετικό πλαίσιο και οι διαδικασίες αναλύονται στα αρχεία που παρατίθενται παρακάτω:
•

Επιβεβαίωση ∆ιαχειριστικής Επάρκειας κατά τη µεταβατική περίοδο – Κωδικοποιηµένη
Εγκύκλιος
http://www.espa.gr/el/Documents/epivevaiosi_diax_eparkeias_metavatikis_periodou_kod
_egk.doc

•

Απλοποίηση των διαδικασιών για τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων κατά τη
µεταβατική περίοδο
http://www.espa.gr/el/Documents/B_APLOPOIHSH_EPARKEIAS_18703KA.doc

•

Υπόδειγµα Προγραµµατικής Σύµβασης Ν.3614 (28 Ιανουαρίου 2009)
http://www.espa.gr/el/Documents/Ypodeigma_symvasis_N3614.doc

•

Κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της
περιόδου 2007-2013 (4 Μαΐου 2007)
http://www.espa.gr/el/Documents/Protypo_Diaxeirishs_Ergwn.pdf

•

Περιγραφή συστήµατος http://www.eetaa.gr/anakoinoseis/espa/espa1.zip

•

Εγχειρίδια διαδικασιών http://www.eetaa.gr/anakoinoseis/espa/espa2.zip

•

Πρότυπα έντυπα http://www.eetaa.gr/anakoinoseis/espa/espa3.zip

•

Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων http://www.eetaa.gr/anakoinoseis/espa/espa4.zip

•

Εγκύκλιοι ΥΠ.ΟΙ.Ο. http://www.eetaa.gr/anakoinoseis/espa/espa5.zip

2.5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
2.5.1. Πρόγραµµα Αγροτικής
Μπαλτατζής" (Άξονες 2 και 3)46

Ανάπτυξης

της

Ελλάδος

2007-2013

"Αλέξανδρος

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013 καθορίζει τις
προτεραιότητες της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του
46

http://www.agrotikianaptixi.gr
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Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στον οποίο ορίζεται ότι η εθνική στρατηγική
αγροτικής ανάπτυξης θα εφαρµοστεί µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20072013.
Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 για την Ελλάδα εστιάζεται σε τρεις βασικούς άξονες:
•
•
•

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας
Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής
οικονοµίας

Συνεπικουρούµενους από ένα τέταρτο οριζόντιο άξονα LEADER, που βασίζεται στην εµπειρία
που αποκτήθηκε από τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Leader των προηγούµενων προγραµµατικών
περιόδων.
Για την περίοδο 2007 – 2013, οι άξονες που αφορούν τις δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής είναι ο Άξονας 2 και ο Άξονας 3.
Άξονας 1: "∆ιατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκοµίας
και του αγροδιατροφικού τοµέα"
Άξονας 2: "Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων"
Οι παρεµβάσεις του Άξονα στοχεύουν κυρίως στην προστασία του εδάφους και των υδατικών
πόρων, στην άµβλυνση των επιπτώσεων των κλιµατικών µεταβολών, στην προστασία της
βιοποικιλότητας, στην προστασία και διατήρηση του αγροτικού τοπίου και στη βελτίωση της
οικολογικής σταθερότητας των δασών.
Άξονας 3: "Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της
διαφοροποίησης της αγροτικής οικονοµίας"
Οι παρεµβάσεις του Άξονα στοχεύουν κυρίως στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική
αναβάθµιση των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών της χώρας. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην
προώθηση δραστηριοτήτων εκτός της γεωργίας, στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µικρής
κλίµακας και στην αναστροφή των δυσµενών τάσεων της πληθυσµιακής συρρίκνωσης σε
µια ελκυστικότερη ύπαιθρο µε προοπτικές ήπιας ανάπτυξης.
Άξονας 4: "∆ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και την διαφοροποίηση
στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης Leader"

2.5.2. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2007-201347
Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ) της περιόδου 2007-2013 καλύπτει
τον τοµέα της αλιείας της χώρας µας και περιγράφει συνοπτικά όλες τις πτυχές της κοινής
αλιευτικής πολιτικής και καθορίζει προτεραιότητες, στόχους, τους απαιτούµενους δηµόσιους
πόρους και προθεσµίες για την εφαρµογή τους ιδίως σε σχέση µε:

47

•

Τη βιώσιµη ανάπτυξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων

•

Τη βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας

http://www.alieia.gr/index4.html
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•

Τη βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου της µεταποίησης και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων

•

Τη βιώσιµη ανάπτυξη της αλιείας εσωτερικών υδάτων

•

Τη βιώσιµη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

•

Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αλιευτικού τοµέα

•

Τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναµικού στον αλιευτικό τοµέα και την εξασφάλιση
βιώσιµης απασχόλησης

•

Την προστασία και την βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος που σχετίζεται µε τον
αλιευτικό τοµέα

•

Την τήρηση των απαιτήσεων επιθεώρησης και ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων
και την συλλογή δεδοµένων-πληροφοριών για την κοινή αλιευτική πολιτική

•

Την ανάπτυξη αλιευτικών δραστηριοτήτων εκτός κοινοτικών υδάτων

Η αειφόρος ανάπτυξη της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής θα επιδιωχθεί µε το νέο Ευρωπαϊκό Ταµείο
Αλιείας. Το νέο Ταµείο µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-201348 που αφορά
στην Ελλάδα θα επικεντρωθεί σε ένα περιορισµένο αριθµό προτεραιοτήτων.
Οι πέντε άξονες προτεραιότητας είναι οι εξής:
•

µέτρα για την προσαρµογή του κοινοτικού αλιευτικού στόλου:

∆ιατίθεται οικονοµική ενίσχυση στους αλιείς και ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που ζηµιώνονται
από τα µέτρα καταπολέµησης της υπερεκµετάλλευσης των πόρων ή για την προστασία της
δηµόσιας υγείας, για την προσωρινή ή οριστική απόσυρση αλιευτικών σκαφών και για την
επαγγελµατική κατάρτιση, τον επαγγελµατικό επαναπροσανατολισµό ή την πρόωρη
συνταξιοδότηση των αλιέων. Σε περίπτωση οριστικής απόσυρσης σκαφών, εξαιρουµένων όσων
προορίζονται για διάλυση, τα σκάφη είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν εκ νέου σε
δραστηριότητες εκτός της αλιείας ή για την κατασκευή τεχνητών υφάλων. Το ΕΤΑ µπορεί να
συµβάλει σε βελτιώσεις όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, την ποιότητα των προϊόντων, την
ενεργειακή απόδοση και την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων. Μπορεί επίσης να
συµµετάσχει στην αντικατάσταση των µηχανών, σε µη ανανεώσιµες αποζηµιώσεις στους αλιείς
που υφίστανται τις συνέπειες λόγω οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων και σε
πριµοδοτήσεις προς νέους αλιείς που επιθυµούν να αγοράσουν το πρώτο τους αλιευτικό σκάφος.
Εντούτοις, οι οικονοµικές ενισχύσεις δεν δύνανται να οδηγούν σε αύξηση της αλιευτικής
ικανότητας ή της ισχύος της µηχανής του σκάφους·
•

υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων, µετατροπή και εµπορία:

Στήριξη για την απόκτηση και τη χρήση εξοπλισµού και τεχνικών που αποσκοπούν στη µείωση
των επιπτώσεων της αλιευτικής παραγωγής στο περιβάλλον και στη βελτίωση των συνθηκών σε
θέµατα υγιεινής, σε θέµατα υγείας του ανθρώπου ή των αλιευµάτων και της ποιότητας των
προϊόντων. Οι ενισχύσεις χορηγούνται κυρίως στις µικρές και µικροµεσαίες καθώς και σε µερικές
µεγάλες επιχειρήσεις. Προτεραιότητα ωστόσο θα δοθεί στις µικρές και στις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις·
•

συλλογικές δράσεις:

Επιλέξιµα για ενίσχυση είναι τα έργα που συµβάλλουν στη βιώσιµη ανάπτυξη ή στη διατήρηση
των πόρων, στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι αλιευτικοί λιµένες, στην ενίσχυση

48

http://www.alieia.gr/4pp/docs/per_epal_2007_2013.pdf
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της αγοράς αλιευτικών προϊόντων ή στην προώθηση της συνεργασίας µεταξύ επιστηµόνων και
επαγγελµατιών του τοµέα της αλιείας·
•

βιώσιµη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία:

Υποστηρίζει τα µέτρα και τις πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στη διαφοροποίηση και στην
ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης στις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία και οι οποίες
επηρεάζονται από τη µείωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων·
•

τεχνική βοήθεια:

Μπορεί να χρηµατοδοτήσει τις δράσεις προετοιµασίας, παρακολούθησης, διοικητικής και τεχνικής
στήριξης, αξιολόγησης, δηµοσιονοµικού και άλλου ελέγχου, που είναι απαραίτητες για την
εφαρµογή του προτεινόµενου κανονισµού.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2007-2013 έχει στοχευµένες δράσεις και µέσω των
παραπάνω αξόνων εισάγει διάφορα Μέτρα. Μερικά από αυτά, που ενδιαφέρουν άµεσα τους
αυτοδιοικητικούς φορείς και τις Οργανώσεις Τοπικής ∆ράσεις Αλιείας (ΟΤ∆ – ΑΛΙΕΙΑΣ) έχουν ως
εύρος δράσεων τα εξής:
•

Την ανάπτυξη νέων αγορών και εκστρατείες προώθησης

•

Τη διατήρηση και την ανάπτυξη θέσεων απασχόλησης µέσω της διαφοροποίησης

•

Την προαγωγή της ποιότητας του παράκτιου περιβάλλοντος

•

Αλιευτικοί λιµένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια

•

Πιλοτικά σχέδια

•

Την προαγωγή της Εθνικής και ∆ιακρατικής Συνεργασίας

Επιλέξιµες θεωρούνται:
•

Παράκτιες Περιοχές ή παραλίµνιες περιοχές

•

Σηµαντικό επίπεδο απασχόλησης στον τοµέα της Αλιείας

•

Μικρότερες (γενικά) από τις περιοχές του επιπέδου NUTS III (Νοµός)

Προτεραιότητα δίνεται σε περιοχές:
•

Με µικρές αλιευτικές κοινότητες ή

•

Περιοχές µε φθίνουσα αλιευτική δραστηριότητα ή

•

Με χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2007-2013 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την
αριθµ. Ε(2007)6402/11/12/2007 Απόφασή της.

2.5.3. Πράσινο Ταµείο49
Το κυριότερο εργαλείο εφαρµογής της πολιτικής του ΥΠΕΚΑ, το Πράσινο Ταµείο, αποτελεί ένα
οργανωµένο, δοµηµένο και πλήρες σύστηµα άσκησης περιβαλλοντικής και πολεοδοµικής
πολιτικής σε κρίσιµους τοµείς, όπως: δασικές εκτάσεις, προστασία υδάτων και εδάφους, ρύθµιση
χωρικού σχεδιασµού, αστική αναζωογόνηση, ενίσχυση ΑΠΕ, εξοικονόµηση ενέργειας, κ.λπ. Το
49

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=7ArTM2vp2%2bc%3d&tabid=367
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Πράσινο Ταµείο έρχεται να πάρει τη θέση του Ειδικού Ταµείου Εφαρµογής Ρυθµιστικών και
Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) µε την προσθήκη του Ειδικού Φορέα ∆ασών και του Γαλάζιου
Ταµείου. Με την ενοποίηση των παραπάνω ταµείων επιτυγχάνονται τα εξής:
•

Καταγράφονται, ταξινοµούνται και συστηµατοποιούνται τα έσοδα που προβλέπονται από
περιβαλλοντικές και άλλες παραβάσεις, δηµιουργώντας ένα ενιαίο πλαίσιο για τους
«Πράσινους Πόρους». Μέχρι σήµερα υπήρχαν διάσπαρτες προβλέψεις για επιβολή τελών
και προστίµων, η εφαρµογή των οποίων ούτε ελεγχόταν ούτε διασφαλιζόταν.

•

Ενοποιούνται διαχειριστικά, οικονοµοτεχνικά και λειτουργικά οι πόροι από διάφορους
κωδικούς εσόδων, όπως το πρώην Πράσινο Ταµείο (περιβαλλοντικές παραβάσεις), το
Γαλάζιο Ταµείο (παραβάσεις στην θάλασσα), το ταµείο περιβαλλοντικού ισοζυγίου (έσοδα
ηµιυπαιθρίων και αυθαίρετων υπερβάσεων δόµησης), το τέλος βενζίνης, τα τέλη από τις
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, τον ειδικό φορέα δασών, κ.λπ.

•

Εκσυγχρονίζεται επανιδρύοντας ουσιαστικά το ΕΤΕΡΠΣ, µε κύριο σκοπό την
παρακολούθηση της είσπραξης, τον έλεγχο και την εξασφάλιση της απόδοσης των
Πράσινων Πόρων. Σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα κανείς δεν γνωρίζει πόσοι είναι, πού και
πώς διατίθενται τα χρήµατα από την είσπραξη προστίµων, µε ποιο τρόπο αποδίδονται και
πώς παρακολουθείται η αξιοποίησή τους.

•

Εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιοκρατική διαχείριση των Πράσινων Πόρων, µε κριτήρια
ένταξης και αρχές επιλογής των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων και των δικαιούχων –
φορέων υλοποίησης.

•

Προωθείται και ενισχύεται η ανάπτυξη, µέσω της προστασίας του περιβάλλοντος µε
προγράµµατα, δράσεις και ενέργειες αποκατάστασης.

•

Αξιοποιούνται οι «Πράσινοι Πόροι» µέσω προγραµµάτων για τη χρηµατοδότηση δράσεων
προστασίας, αναβάθµισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος που υλοποιούν τρίτοι
(φορείς υλοποίησης). Η αξιοποίηση των πόρων µπορεί να έχει τη µορφή επιχορηγήσεων,
δανείων, κεφαλαιακής συµµετοχής ή άλλης ισοδύναµης µορφής κεφαλαιακής ενίσχυσης. Οι
δράσεις αυτές επιτρέπεται ταυτόχρονα να συγχρηµατοδοτούνται ή να ενισχύονται και από
άλλες δηµόσιες ή ευρωπαϊκές πηγές ή και ιδιωτικούς πόρους, που δανειοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή άλλους φορείς.

•

Στόχος, τέλος, είναι η εξεύρεση συµπληρωµατικών πηγών χρηµατοδότησης από δηµόσιους
ή ιδιωτικούς φορείς και η διενέργεια κάθε πράξης που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση
χρηµατικών πόρων από οποιαδήποτε πηγή, όπως αποδοχή των δωρεών, επιχορηγήσεων
και εισφορών τρίτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Παραδείγµατα Ευρωπαϊκών Εργαλείων

Μεταξύ των ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών εργαλείων που είναι στη διάθεση των Αυτοδιοικητικών
Οργανισµών (και των ελεγχόµενων από αυτούς αναπτυξιακών ή άλλων εταιρειών) περιγράφονται
αναλυτικότερα τα εξής:
3.1. LIFE+50
Το Life+ είναι το χρηµατοδοτικό µέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον (αποτελεί
συνέχεια του Life). Ο Κανονισµός που θεσπίζει το Life+ είναι ο (ΕΚ) 614/2007.
Ο κύριος στόχος του Life+ είναι να συµβάλλει στην εφαρµογή, ενηµέρωση και ανάπτυξη της
κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νοµοθεσίας συµπεριλαµβανοµένης της ενσωµάτωσης
του περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην προώθηση της
βιώσιµης ανάπτυξης. Το Life+ στηρίζει την εφαρµογή του 6ου Προγράµµατος ∆ράσης για το
Περιβάλλον (Απόφαση 1600/2002/ΕΚ), συµπεριλαµβανοµένων των θεµατικών στρατηγικών.
Μέσω του Life+ χρηµατοδοτούνται µέτρα και έργα µε ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία για τα κράτηµέλη.
Το Life+ αποτελείται από τρία στοιχεία:
1. Life+ Φύση και Βιοποικιλότητα µε στόχο να συµβάλλει στην εφαρµογή της κοινοτικής
πολιτικής και νοµοθεσίας για τη φύση και τη βιοποικιλότητα ιδιαίτερα σε σχέση µε την
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών και την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για
τη διατήρηση της χλωρίδας και πανίδας και των φυσικών οικοσυστηµάτων και την
υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρµογή του δικτύου Natura 2000
συµπεριλαµβανοµένων των παράκτιων και θαλάσσιων ειδών.
2. Life+ Περιβαλλοντική Πολιτική και ∆ιακυβέρνηση για την εφαρµογή των στόχων του
6ου Προγράµµατος ∆ράσης για το Περιβάλλον συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων
προτεραιότητας για τις κλιµατικές αλλαγές, το περιβάλλον και την υγεία και ποιότητα
ζωής, τους φυσικούς πόρους και τα απόβλητα και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και
επίδειξη των καινοτόµων προσεγγίσεων πολιτικής, τεχνολογιών, µεθόδων και εργαλείων.
3. Life+ Πληροφόρηση και Επικοινωνία µε στόχο τη διάχυση της πληροφόρησης και την
αύξηση της ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέµατα συµπεριλαµβανοµένης της
πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.
Τα έργα που χρηµατοδοτούνται από το Life+ πρέπει να είναι κοινοτικού ενδιαφέροντος, να
συµβάλλουν σηµαντικά στην επίτευξη του στόχου του Life+, να είναι τεχνικά και οικονοµικά
συναφή και εφικτά και να παρέχουν προστιθέµενη αξία.
Επίσης, τα έργα µπορεί να είναι:

50

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
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• έργα βέλτιστης πρακτικής ή επίδειξης για την εφαρµογή της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ή
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καινοτόµα έργα, που σχετίζονται µε τους κοινοτικούς
περιβαλλοντικούς στόχους συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης ή της διάδοσης
τεχνικών, τεχνογνωσίας ή τεχνολογιών βέλτιστης πρακτικής, εκστρατείες
ευαισθητοποίησης και ειδική εκπαίδευση των υπαλλήλων, που συµµετέχουν στην
πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων.
• έργα για την ανάπτυξη και την υλοποίηση κοινοτικών στόχων, που αφορούν την ευρεία,
εναρµονισµένη, γενική και µακροπρόθεσµη παρακολούθηση των δασών.
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εφαρµογή του Life+, για τη χρονική περίοδο 2007-2013,
ανέρχεται σε 2.143 δισ. ευρώ, από τα οποία 78% χορηγούνται για επιδοτήσεις δράσης στο
πλαίσιο έργων. Τουλάχιστον 50% του ποσού, που προορίζεται για επιδοτήσεις δράσης στο
πλαίσιο έργων, χορηγείται σε µέτρα στήριξης της διατήρησης της φύσης και βιοποικιλότητας. Για
τις επιδοτήσεις δράσης το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης ανέρχεται στο 50% των
επιλέξιµων δαπανών ενώ για οικοτόπους ή είδη προτεραιότητας µπορεί να φθάσει µέχρι
75%.
Ιδιαιτέρως λαµβάνονται υπόψη τα διεθνή έργα όταν η διεθνική συνεργασία είναι ουσιώδης για την
εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος ειδικότερα στην περίπτωση της συντήρησης των
ειδών.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το LIFE+ 2010:
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=XUoK%2Fpm8K3Q%3D&tabid=468&language=elGR
Πληροφοριακό υλικό:
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=%2FSfOCGv9gnA%3D&tabid=468
∆ιαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Life:
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
Επικοινωνία:
Γ. Πρωτόπαπας
Τζ. Τζώρτζη, Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, Τηλ: 210 866 5998, 210 866 5998, 210 232 3163, και
210 232 3163

3.2. URBACT ΙΙ51 52
Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα περιφερειακής ανάπτυξης, που χρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και στοχεύει στην αειφόρα ανάπτυξη των
πόλεων της ευρωπαϊκής περιφέρειας µε ταυτόχρονη δηµιουργία ενός δικτύου συνεργαζόµενων
πόλεων σε θέµατα καινοτόµων κοινωνικών και οικονοµικών εφαρµογών (URBACT) - “Sustainable
urban development across the European Union”.

51
52

http://urbact.eu/
Οδηγός: http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_URBACT_II.pdf
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Στο πρόγραµµα αυτό τέθηκε ο στόχος της υποστήριξης αστικών περιοχών µε αυξηµένα
περιβαλλοντικά προβλήµατα και προβλήµατα αποµόνωσης και εγκληµατικότητας.
Εστιάζεται σε έξι βασικά θέµατα:
• Συµµετοχή πολιτών
• Οικονοµική ανάπτυξη και απασχόληση
• Μεταναστευτικοί πληθυσµοί
• Ολοκληρωµένες αστικές αναπλάσεις
• Αστική ασφάλεια
• Νέοι
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει το URBACT II για την προγραµµατική περίοδο 20072013.
Για τα έργα URBACT II απαιτούνται 6 µε 12 συνεργάτες (φορείς αυτοδιοίκησης) που θα
δουλέψουν µαζί για περίοδο από 2 έως 3 έτη προκειµένου να αναπτύξουν αποτελεσµατικές και
βιώσιµες απαντήσεις σε σηµαντικές αστικές προκλήσεις.
Το Urbact II 53 υποστηρίζει τις εξής ενέργειες:
o Ενεργό ένταξη
o Πολιτιστική κληρονοµιά και ανάπτυξη αστικών περιοχών
o Γειτονιές µε µειονεκτήµατα
o Ανθρώπινο δυναµικό και επιχειρηµατικότητα
o Καινοτοµία και ∆ηµιουργικότητα
o Αστικό περιβάλλον χαµηλών εκποµπών άνθρακα
o Μητροπολιτική ∆ιακυβέρνηση
o Πόλεις µε λιµάνια
o Ποιοτική διαβίωση
Τα έργα που έχουν υπαχθεί στο παρόν πρόγραµµα παρουσιάζονται αναλυτικά στον ιστοχώρο
του προγράµµατος ως λίστα54, χάρτης55 ή θεµατικές ενότητες56.

3.3. Επιχειρησιακό “Μεσογειακό Πρόγραµµα” 57
Στο Πρόγραµµα MED58 συµµετέχουν οι χώρες Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα,
Πορτογαλία, Σλοβενία, Ηνωµένο Βασίλειο.
Πρόκειται για ένα Επιχειρησιακό Πρόγραµµα διακρατικής συνεργασίας, επίσης
συγχρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το
πρόγραµµα αποσκοπεί να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη και η απασχόληση για τις µελλοντικές γενιές.
Στοχεύει επίσης στην υποστήριξη της εδαφικής συνοχής και στη βελτίωση της προστασίας του
περιβάλλοντος και της βιώσιµης ανάπτυξης στην περιοχή εφαρµογής του.
53

Urbact II οδηγός: http://urbact.eu/fileadmin/general_library/Microsoft_Word_-_TWD_V_12_240409_DEF_01.pdf
http://urbact.eu/en/header-main/our-projects/list-of-the-projects/
55
http://urbact.eu/en/header-main/our-projects/map-of-the-projects/
56
http://urbact.eu/en/header-main/our-projects/
57
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=UK&gv_reg=ALL&gv_PGM=1298&gv_d
efL=7&LAN=6
58
http://www.programmemed.eu
54
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Η διάρκεια ισχύος του προγράµµατος είναι από το 2007 έως το 2013.
Στόχος: Αύξηση της Ανταγωνιστικότητας των τοπικών, εθνικών και υπερεθνικών οικονοµιών του
Μεσογειακού Χώρου
Περιλαµβάνονται οι χώρες : Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα, Σλοβενία (ολόκληρες), Ιταλία, Γαλλία,
Πορτογαλία, Ισπανία, Μ. Βρετανία (τµήµατα), Κροατία, Μαυροβούνιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Αλβανία (δυνατότητα συµµετοχής µε δικούς τους πόρους). Ο συνολικός προϋπολογισµός του
προγράµµατος είναι 256.617.688 Ευρώ, για τον οποίο θα υπάρξει ευρωπαϊκή επιδότηση
ανερχόµενη σε 193.191.331 Ευρώ, ενώ το ποσοστό χρηµατοδότησης είναι 75% για χώρες όπως
η Ελλάδα και 85% για χώρες όπως η Κύπρος, η Μάλτα και η Σλοβενία.
Ο προϋπολογισµός κάθε πρότασης κυµαίνεται από 300.000 έως 2 εκ Ευρώ και η χρονική
διάρκεια της πρότασης από 1 έως 3 έτη.
Προαπαιτούµενο είναι η συµµετοχή-εκπροσώπηση τριών τουλάχιστον διαφορετικών χωρών της
επιλέξιµης γεωγραφικής περιοχής MED.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα MED59 στοχεύει στη:
• ∆ιάχυση καινοτόµων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας
• Ενίσχυση στρατηγικών συνεργασίας µεταξύ των δηµοσίων αρχών και των οργανισµών
τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης
• Προστασία και ενίσχυση φυσικών πόρων και πολιτιστικής κληρονοµιάς
• Προώθηση ανανεώσιµης πηγών ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας
• Μείωση θαλασσίων κινδύνων και βελτίωση ασφάλειας στη Μεσόγειο
• Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στη θάλασσα και τους τοπικούς λιµένες µέσω της
χρήσης των συνδυασµένων λύσεων µεταφοράς
Το πρόγραµµα θα χρηµατοδοτήσει επίσης τα έργα που θα στοχεύουν να αποτρέψουν και να
αντιµετωπίσουν φυσικές καταστροφές. Τα χρήµατα θα διατεθούν επίσης στην καλύτερη χρήση
υποστήριξης της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ - ICTs) στις αποµονωµένες
περιοχές και θα ενισχύσουν τους πολιτιστικούς δεσµούς πέρα από την περιοχή αναφοράς.
Προτεραιότητες
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα είναι δοµηµένο µε βάση τους ακόλουθους άξονες:
Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση των ικανοτήτων καινοτοµίας [περίπου 30% της συνολικής
χρηµατοδότησης]
Η τεχνολογική, οικονοµική και οργανωτική δυνατότητα της περιοχής της Μεσογείου πρέπει να
αξιοποιηθεί πλήρως προκειµένου να εξασφαλίσει ένα υψηλότερο επίπεδο στους τοµείς της
ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης για τα επόµενα έτη.
Η οικονοµία χαρακτηρίζεται από περιφερειακές διαφορές και οι οικονοµικοί φορείς διευθύνουν την
επιχείρησή τους µε κατακερµατισµένο τρόπο. Το πρόγραµµα εποµένως στοχεύει να ενθαρρύνει
τη µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για να ενισχύσει τις συµπράξεις και να δηµιουργήσει
την κρίσιµη µάζα µεταξύ αυτών των οικονοµικών φορέων. Η υποστήριξη θα παρασχεθεί για να
διαφοροποιήσει τις οικονοµικές δραστηριότητες στις φτωχότερες περιοχές. Οι µικροµεσαίες
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επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αναµένεται επίσης να ενισχύσουν τις διεθνείς διασυνδέσεις τους, µε βοήθεια
από το πρόγραµµα.
Προτεραιότητα 2: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιµης χωρικής
ανάπτυξης [περίπου 34% της συνολικής χρηµατοδότησης]
Λόγω των διαφορετικών γεωγραφικών χαρακτηριστικών της, η περιοχή του προγράµµατος
υπόκειται σε σηµαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις που απειλούν τη βιοποικιλότητα, τους
θαλάσσιους βιοτόπους, τους υδάτινους πόρους και την πολιτιστική κληρονοµιά της. Η ανθρώπινη
δραστηριότητα, πέρα από την αλιεία και την εντατική γεωργία, είναι οι κύριοι ένοχοι.
Σε απάντηση αυτών των πιέσεων, το πρόγραµµα θα χρηµατοδοτήσει µέτρα για να προστατευθεί
το περιβάλλον και να προωθηθούν οι πρακτικές βιώσιµης ανάπτυξης. Οι φορείς που είναι
υπεύθυνοι για την περιφερειακή ανάπτυξη, τον προγραµµατισµό και τους σχετικούς τοµείς
αναµένεται να συνεργαστούν προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι φυσικοί πόροι και η κληρονοµιά
της Μεσογείου ρυθµίζονται υπεύθυνα, συντηρούνται και αναπτύσσονται.
Προτεραιότητα 3: Βελτίωση της κινητικότητας και της δυνατότητας εδαφικής πρόσβασης
[περίπου 20% της συνολικής χρηµατοδότησης]
Μερικά µέρη της Μεσογείου - ιδιαίτερα αποµονωµένες περιοχές, νησιά και αγροτικές περιοχές –
δεν είναι ικανοποιητικά συνδεµένα το ένα µε το άλλο και µε τις γειτονικές περιοχές. Συγχρόνως, η
οικονοµική ανάπτυξη, ο τουρισµός και η αύξηση της κυκλοφορίας των εµπορευµάτων και των
ατόµων ασκούν πίεση στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου και τις αστικές περιοχές, καθώς
επίσης και στις κύριες µεταφορικές οδούς.
Αυτή η προτεραιότητα στοχεύει να επιφέρει βελτιώσεις στις συνδέσεις µεταφορών για να
προωθήσει την κινητικότητα και την εδαφική συνοχή. Οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών) πρέπει επίσης να χρησιµοποιηθούν για να βοηθήσουν τις αποµονωµένες περιοχές
να συνδεθούν αποτελεσµατικότερα µε τις υπόλοιπες. Αξιοποιώντας περισσότερο τις νέες
τεχνολογίες θα βελτιωθεί επίσης η οικονοµική και διοικητική αποδοτικότητα ολόκληρης της
περιοχής.
Προτεραιότητα 4: Προώθηση µιας πολυκεντρικής και ολοκληρωµένης περιοχής MED
[περίπου 10% της συνολικής χρηµατοδότησης]
Πολλά αστικά κέντρα που καλύπτονται από το πρόγραµµα έχουν επιτύχει υψηλά επίπεδα
ανταγωνιστικότητας και κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Αυτές οι
περιοχές παρουσιάζουν συγκέντρωση του πλούτου και των εξυπηρετήσεων που έρχεται σε
πλήρη αντίθεση µε πολλές από τις αγροτικές περιοχές της ενδοχώρας τους. Το πρόγραµµα
στοχεύει να ενισχύσει τις συνδέσεις µεταξύ των αστικών και αγροτικών περιοχών και να βελτιώσει
τη διακυβέρνηση µιας σειράς ζητηµάτων που σχετίζονται µε την ανάπτυξη. Τέτοιες
δραστηριότητες θα βοηθήσουν την προώθηση της ανταγωνιστικότητας διασφαλίζοντας ότι δεν
διευρύνονται οι χωρικές ανισότητες.
Το πρόγραµµα θα προωθήσει επίσης τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν να ενισχύσουν τη
µεσογειακή ταυτότητα και τον πολιτισµό παρά τις προκλήσεις από την οικονοµική
παγκοσµιοποίηση και το διεθνή ανταγωνισµό.
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Επικοινωνία:
Κύριλλος ∆ηµανόπουλος, Liaison Officer MED, Liaison Office MED-IPA
65 Georgikis Scholis Ave., GR-57001 Pylaia, Thessaloniki
Tel. 2310 469 676, 2310 469 676
kdimanopoulos@mou.gr

3.4. Πρόγραµµα Έξυπνη Ενέργεια - Intelligent Energy60
Είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα µε στόχους που τέθηκαν στις διάφορες αποφάσεις της ΕΕ
σχετικά µε την ενεργειακή αυτονοµία της Ευρώπης, την ανάπτυξη των ΑΠΕ, τις πολιτικές µείωσης
της κατανάλωσης ενέργειας, την αύξηση του βαθµού απόδοσης, τη διαφοροποίηση των
πρωτογενών πηγών ενέργειας κλπ.
Η διάρκεια ισχύος του προγράµµατος είναι από το 2007 έως το 2013 µε όρους παρόµοιους µε το
MED, ο προϋπολογισµός του είναι όµως αρκετά µεγαλύτερος ανά έτος και το ποσοστό
χρηµατοδότησης ελαφρώς µικρότερο.
Κρίνεται ως ένα απαιτητικό πρόγραµµα σε ό,τι αφορά τα προαπαιτούµενα αλλά και τα παραδοτέα
καθώς και την γραφειοκρατική παρακολούθηση της χρονικής του εξέλιξης.
Απαιτείται πολύ καλά οργανωµένη Λογιστική και Τεχνική Υπηρεσία από τον ΟΤΑ.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον αποτελεί ένα υποπρόγραµµα αυτού µε την ονοµασία RURENER, στο οποίο
εντάσσονται µικρές πόλεις και χωριά (έως 15.000 κάτοικοι) ή αραιοκατοικηµένες περιοχές (350
κάτοικοι / τετ. χιλ.) µε στόχο τη µετεξέλιξή τους σε περιοχές µε µηδενική εξωτερική ενεργειακή
κατανάλωση. Στο πρόγραµµα συµµετέχουν έως τώρα 12 περιοχές από τις χώρες: Γαλλία,
Γερµανία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Ρουµανία, Ουγγαρία και Ηνωµένο Βασίλειο.
Τη διαχείριση του προγράµµατος στην Ελλάδα έχει αναλάβει το ΚΑΠΕ61.

3.5. Πρόγραµµα INTERREG IVC62 63
Το πρόγραµµα έχει στόχο τη δηµιουργία δικτύων συνεργασίας των περιφερειών σε θέµατα
οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.
Το Πρόγραµµα INTERREG IIIC έληξε το έτος 2008 και τώρα στη δεύτερη πρόσκληση του
INTERREG IVC το πρόγραµµα θα έχει διάρκεια έως το 2013 και γενικό προϋπολογισµό 500 εκ €.
Η Ελλάδα ανήκει στα τµήµατα IVC-East (Β. Ελλάδα) και IVC-South (Ν. Ελλάδα). Το πρόγραµµα
INTERREG IVC συνεργάζεται επίσης µε τα διάφορα υποπρογράµµατα του MED όπως πχ το
ARCHIMED που στοχεύουν στη διατήρηση της αειφορίας στον κτιριακό τοµέα µε σεβασµό στην
τοπική αρχιτεκτονική κληρονοµιά.
Οι τοµείς της στήριξης είναι η καινοτοµία και η οικονοµία της γνώσης, του περιβάλλοντος και της
πρόληψης κινδύνων. Έτσι, το πρόγραµµα έχει ως στόχο να συµβάλει στον οικονοµικό
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http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
http://www.cres.gr
62
Οδηγός: http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_INTERREG_IVC.pdf
63
http://www.interreg4c.eu/
61
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εκσυγχρονισµό και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Το INTERREG IVC συνδέεται µε τους
στόχους της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ.
Τυπικά µέσα για την ανταλλαγή εµπειριών αποτελούν οι δραστηριότητες διασύνδεσης, όπως
θεµατικά εργαστήρια, σεµινάρια, συνέδρια, έρευνες και επισκέψεις µελέτης και ανταλλαγής
εµπειριών (study visits). Οι εταίροι του έργου συνεργάζονται για τον εντοπισµό και τη µεταφορά
ορθών πρακτικών. Πιθανά αποτελέσµατα του έργου περιλαµβάνουν για παράδειγµα τη συλλογή
µελετών-περιπτώσεων (case studies), συστάσεις πολιτικής, στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές
ή σχέδια δράσης. Το πρόγραµµα INTERREG IVC επιτρέπει επίσης ελαφρές εφαρµογές
υλοποίησης ή καθοδήγησης, αλλά µόνον εφόσον αυτά συµπληρώνουν την ανταλλαγή εµπειριών
δραστηριοτήτων.

3.6. Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα64
Ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την κεντρική και περιφερειακή έρευνα τεχνολογίας στην ΕΕ που
περιλαµβάνει πολλούς τοµείς σε σχέση µε την ενέργεια, την προστασία του περιβάλλοντος, τη
διαχείριση απορριµµάτων, το φωτισµό υπαίθριων χώρων, τη διαχείριση του νερού κλπ.
Στο πρόγραµµα αυτό µπορούν να συµµετέχουν και ΟΤΑ ως χώροι πιλοτικών εφαρµογών
ερευνητικών προγραµµάτων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν το κατάλληλο τεχνικό
προσωπικό για την εκπροσώπησή τους σε ένα όργανο που διευθύνει την Έρευνα.
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http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
∆ίκτυα συνεργασιών και παραδείγµατα

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται µια συνοπτική αναφορά δικτύων
παραδειγµάτων εφαρµογής.

συνεργασίας και καλών

4.1. ∆ίκτυα συνεργασιών
Οι ΟΤΑ µέσα από αυτά τα παρακάτω δίκτυα, µπορούν να υλοποιήσουν και να συµµετέχουν σε
ευρωπαϊκά επενδυτικά, πιλοτικά, αναπτυξιακά και άλλα προγράµµατα.
Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών ∆ήµων

1.

Το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών ∆ήµων ιδρύθηκε στη Γενεύη το 1951 από µια οµάδα Ευρωπαίων
δηµάρχων. Αργότερα δέχτηκε στους κόλπους του τις περιφέρειες και έγινε το Συµβούλιο
Ευρωπαϊκών ∆ήµων και Περιφερειών.
Σήµερα, είναι η µεγαλύτερη οργάνωση της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στην
Ευρώπη. Τα µέλη της είναι πάνω από 50 εθνικές ενώσεις των πόλεων, δήµων και περιφερειών
από 38 χώρες. Μαζί οι ενώσεις αυτές αντιπροσωπεύουν περίπου 100.000 τοπικές και
περιφερειακές αρχές.

Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (ΣΕΠ)

2.

Ιδρύθηκε το 1985 και αποτελεί το µεγαλύτερο ανεξάρτητο δίκτυο περιφερειών στην ευρύτερη
Ευρώπη.
Συγκεντρώνοντας πάνω από 270 περιφέρειες από 33 χώρες και 16 διαπεριφερειακές
οργανώσεις, η αποστολή της ΣΕΠ είναι:
•
•
•
•

3.

65

Προώθηση της αρχής της επικουρικότητας και της περιφερειακής δηµοκρατίας.
Αύξηση της πολιτικής επιρροής των περιφερειών εντός των ευρωπαϊκών θεσµικών
οργάνων.
Στήριξη των περιφερειών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής διεύρυνσης και της
παγκοσµιοποίησης.
∆ιευκόλυνση της διαπεριφερειακής συνεργασίας σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Σύνδεσµος Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (AEBR)65

http://www.aebr.net/
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Η AEBR είναι η µόνη ευρωπαϊκή περιφερειακή οργάνωση που ασχολείται ειδικά µε διασυνοριακά
ζητήµατα. Ο Σύνδεσµος αντιπροσωπεύει τα συµφέροντα των συνόρων και των διασυνοριακών
περιοχών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο όπως:
•
Την υποβολή προτάσεων, µε τη συµµετοχή της, την τεχνογνωσία και την παρουσίαση των
προβληµάτων και τους πιθανούς τρόπους επίλυσής τους.
•
Να συµµετέχουν ενεργά στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, τις οργανώσεις και τα δίκτυα.
•
Συνεργασία µε άλλες ευρωπαϊκές περιφερειακές ενώσεις

4.

Πόλεις για τη Συνοχή - την αστική διάσταση της περιφερειακής πολιτικής66

Η πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι µία από τις σαφέστερες δεσµεύσεις της ΕΕ για
τη βελτίωση της ζωής των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με την πάροδο του χρόνου η ΕΕ
έχει επιφέρει τεράστιες αλλαγές σε µερικές από τις πιο υποβαθµισµένες αστικές περιοχές της.
Έχει επίσης αναγνωρίσει ότι οι αστικές περιοχές είναι το κλειδί για την οικονοµική ανάπτυξη.
Οι πόλεις για τη Συνοχή είναι ένα δίκτυο για πόλεις, πόλεις-περιφέρειες και αστικά συγκροτήµατα
που ενδιαφέρονται να προωθήσουν ισχυρή αστική διάσταση σε όλα τα πεδία πολιτικής της ΕΕ, µε
το κύριο βάρος της προσπάθειας µέχρι τώρα στην Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ. Υποστηρίζονται
από 15 πόλεις µε πληθυσµό που ξεπερνά τα 27 εκατοµµύρια.

5.

∆ιάσκεψη των Περιφερειακών και Παράκτιων Περιοχών της Ευρώπης67

Η ∆ιάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών συγκεντρώνει περίπου 160 Περιφέρειες.
Καθώς βρίσκονται κατά µήκος της ακτογραµµής της Ευρώπης έχουν τόσο πλεονεκτήµατα όσο και
ειδικά προβλήµατα. Έτσι περίπου 160 Περιφέρειες έχουν συνεργαστεί για να σχηµατίσουν τη
∆ιάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης (CPMR). Προέρχονται από 28
χώρες και εκπροσωπούν σχεδόν 200 εκατοµµύρια ανθρώπους. Συνεργάζονται για να
εξασφαλιστεί ότι τα όργανα της ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις λαµβάνουν υπόψη τα κοινά τους
συµφέροντα. Η CRPM επιδιώκει περισσότερο ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη (εδαφική
συνοχή) και την αύξηση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας µέσω της δράσης σε πολιτικές
που έχουν σηµαντικές χωρικές επιπτώσεις: µεταφορές, έρευνα και ανάπτυξη, απασχόληση και
κατάρτιση, ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, καταβάλλεται προσπάθεια να ενισχυθεί η συµµετοχή
των περιφερειών στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ (διακυβέρνηση).

6.

∆ίκτυο Ευρωπόλεων (Eurocities Network): Παράθυρο για τις ευρωπαϊκές πόλεις68

Το EUROCITIES ιδρύθηκε το 1986 και είναι το δίκτυο των µεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Το
δίκτυο φέρνει σε επαφή τις τοπικές κυβερνήσεις των περισσότερων από 130 µεγάλων πόλεων σε
περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Το EUROCITIES παρέχει µια πλατφόρµα για τις πόλεις
που είναι µέλη της να ανταλλάσσουν γνώσεις και ιδέες, να ανταλλάσσουν εµπειρίες, να αναλύουν
τα κοινά προβλήµατα και να αναπτύσσουν καινοτόµες λύσεις, µέσα από ένα ευρύ φάσµα φόρουµ,
οµάδων εργασίας, προγραµµάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

66

www.citiesforcohesion.org/
www.crpm.org/
68
www.eurocities.eu/main.php
67
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7. ∆ίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών Έρευνας και Καινοτοµίας (European Regions
Research and Innovation Network)69
Το ∆ίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών Έρευνας και Καινοτοµίας ERRIN, είναι ένα δυναµικό δίκτυο
περισσοτέρων από 80 περιοχών της ΕΕ και έχει έδρα στις Βρυξέλλες.
Το ERRIN διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, τις κοινές δράσεις και συνεργασίες για σχέδια
µεταξύ των µελών του, µε στόχο να ενισχυθεί η έρευνα και καινοτοµίας στις περιοχές τους.
Προσπαθεί επίσης να επηρεάζει τις πολιτικές της ΕΕ, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις
ανάγκες των ευρωπαϊκών περιφερειών και για το σκοπό αυτό συµµετέχει στις συζητήσεις µε τα
ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα.
Τα µέλη του ERRIN συναντώνται τακτικά σε θεµατικές οµάδες εργασίας και σε σηµαντικές
εκδηλώσεις του δικτύου, ανάµεσα σε άλλα για την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας
σχετικά µε χρηµατοδότηση από την ΕΕ και για ευκαιρίες διαφόρων έργων, για να παρουσιάζονται
οι καλές περιφερειακές πρακτικές, να δηµιουργούνται διεθνικές κοινοπραξίες και τέλος για την
ανάπτυξη κοινών σχεδίων.

8.

Polis70

Το Polis είναι ένα δίκτυο ευρωπαϊκών πόλεων και περιοχών που δουλεύουν µαζί προκειµένου να
αναπτύξουν καινοτόµες τεχνολογίες και πολιτικές για τις τοπικές µεταφορές.

4.2. Καλά Παραδείγµατα ∆ράσεων της Αυτοδιοίκησης

•

Ευρυζωνικότητα στις ορεινές περιοχές: Σύζευξη – Ασύρµατο Ευρυζωνικό ∆ίκτυο
Κοζάνης71

Η Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Κοζάνης εγκατέστησε ένα ασύρµατο δίκτυο
υψηλής ταχύτητας και βελτιωµένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής
δηµοκρατίας και ηλεκτρονικού επιχειρείν σε πολύ χαµηλό κόστος σε µια ορεινή κατά κύριο λόγο
περιοχή.
Με προϋπολογισµό µόλις 355.000 ευρώ (75% από το ΕΤΠΑ, 25% από εθνικά κονδύλια), η
Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΤΕ∆Κ) του Νοµού Κοζάνης εγκατέστησε το δίκτυο
«Σύζευξη», ένα ασύρµατο ευρυζωνικό δίκτυο, το 2006.
Το δίκτυο «Σύζευξη» συνδέει µε επιτυχία όλους τους δήµους της περιφέρειας Κοζάνης καθώς και
τους 200 τοπικούς κρατικούς φορείς. Είχε ως αποτέλεσµα την εισαγωγή ενός ευρέως φάσµατος
νέων και βελτιωµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής δηµοκρατίας και
ηλεκτρονικού επιχειρείν (π.χ. ηλεκτρονικές πληρωµές, ηλεκτρονική ψηφοφορία στις δηµοτικές
69

www.errin.eu/en/
www.polis-online.org
71
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=EL&the=45&sto=1537&lan=6&region=ALL&
obj=ALL&per=2&defL=en
70
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εκλογές, αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών, αναζήτηση εργασίας, πρόληψη δασικών
πυρκαγιών, ασύρµατη διαχείριση στόλου κ.ά.).
Έτσι, το έργο συνεισέφερε στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για τις περιφέρειες που
περιλαµβάνει τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του δηµόσιου τοµέα, την ισόρροπη και
βιώσιµη εδαφική ανάπτυξη, την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, τη βελτίωση της πρόσβασης
των πολιτών στις ΤΠΕ, την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και καινοτοµίας.

•

Μια πλωτή µονάδα µετατρέπει το αλµυρό νερό σε πόσιµο στα νησιά του Νότιου
Αιγαίου72

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου και η περιφέρεια Νοτίου Αιγίου συνεργάστηκαν µε σκοπό την επίλυση
των προβληµάτων ανεφοδιασµού ενέργειας και νερού των νησιών. Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου
που αντιµετωπίζει σοβαρή πίεση από πλευράς υδάτινων πόρων κατασκεύασε µια πλωτή µονάδα
παραγωγής ύδατος που λειτουργεί µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και µετατρέπει το θαλασσινό
σε, πολύτιµο για την περιοχή, πόσιµο νερό. Ένα σύστηµα αφαλάτωσης, που αναπτύχθηκε από το
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, παρέχει στην περιοχή µια οικονοµικά αποδοτική και φιλική προς το
περιβάλλον λύση στο πρόβληµα λειψυδρίας.
Η εγκατάσταση του οικολογικού συστήµατος αφαλάτωσης οδήγησε την περιοχή σε αξιοσηµείωτη
οικονοµική ανάκαµψη. Έτσι, διευκολύνεται η ανάπτυξη του τουρισµού, στον οποίον οφείλεται ο
διπλασιασµός της κατανάλωσης νερού κατά τους θερινούς µήνες, ενώ η αύξηση των αποθεµάτων
νερού έχει οφέλη και για άλλους τοµείς της τοπικής οικονοµίας όπως η γεωργία. Επίσης,
δηµιουργούνται νέες επιχειρήσεις που προωθούν περαιτέρω τον τοµέα ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας.
•

Θεσσαλονίκη: Active A.G.E73

Το ACTIVE AGE είναι ένα θεµατικό δίκτυο που επικεντρώθηκε στη γήρανση του πληθυσµού, κάτι
που αποτελεί χαρακτηριστικό όλων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το σχέδιο
επιδιώκει την ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ εννέα πόλεων που αντιµετωπίζουν το φαινόµενο της
γήρανσης του πληθυσµού - προκειµένου συµβάλει στον εντοπισµό και την ανάπτυξη καλών
πρακτικών - και να τους βοηθήσει ώστε να θέσουν σε εφαρµογή µια ολοκληρωµένη προσέγγιση
για την αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος.
•

Θεσσαλονίκη: REPAIR74

Αξιοποίηση του δυναµικού των εγκαταλελειµµένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων,
αναπόσπαστο µέρος της Βιώσιµης Αστικής Ανάπλασης σε τοπικό επίπεδο.
•

Κοµοτηνή και Νέα Αλικαρνασσός: MILE – ∆ιαχείριση
προσαρµογής σε τοπικό επίπεδο – πόλεις και περιοχές75

µετανάστευσης

ως

και

Το MILE είναι ένα Πρότυπο έργο - ένα από τα εργαλεία για την εφαρµογή του Προγράµµατος
«Περιφέρειες για την οικονοµική αλλαγή» - που ξεκίνησε στο πλαίσιο του URBACT I, προκειµένου
72

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=EL&the=72&sto=1690&lan=6&region=ALL&
obj=ALL&per=2&defL=en
73
http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/active-age/homepage/
74
http://urbact.eu/en/projects/cultural-heritage-city development/repair/homepage/
75
http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/mile/homepage/
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να πειραµατιστούν µε την οργάνωση και τις διαδικασίες ανάπτυξης και προετοιµασίας υποβολής
προτάσεων πριν από την έναρξη του URBACT II.
•

Καβάλα: LUMASEC -∆ιαχείριση χρήσεων γης για αειφόρες Ευρωπαϊκές πόλεις (Land
Use Management for Sustainable European Cities)76

Το έργο θα ασχοληθεί µε τη στρατηγική διαχείριση των χρήσης γης, καθώς είναι ένα από τα πιο
σηµαντικά θέµατα για την ανταγωνιστικότητα, την ελκυστικότητα και βιωσιµότητα των
ευρωπαϊκών πόλεων. Επιπλέον, η διάχυση πληροφοριών αναφορικά µε τους τρόπους
αξιοποίησης των εγκαταλελειµµένων αστικών περιοχών είναι ένας από τους στόχους αυτού του
έργου.
•

Βέροια: LINKS – Παλαιές Ευρωπαϊκές πόλεις ως κλειδί για την αειφορία (Old
European cities as a key for sustainability)77

Τις τελευταίες δεκαετίες, τα ιστορικά κέντρα πόλεων έχουν υποστεί σηµαντική απώλεια
ενδιαφέροντος για αυτά, ενώ οι παλιές ευρωπαϊκές πόλεις πέτυχαν το βιώσιµο αστικό µοντέλο,
χάρη στην αστική πυκνότητα, την υψηλή αρχιτεκτονική ποιότητα και την ποικιλία των αστικών
εγκαταστάσεων. Το έργο LINKS στοχεύει να συµφιλιώσει πατροπαράδοτες και περιβαλλοντικές
αξίες για να πετύχει ένα βιώσιµο και επιθυµητό περιβάλλον στέγασης, στην καρδιά των πόλεων.
Ο ∆ήµος Βέροιας συµµετέχει ως ένας «συνεργάτης» (partner) της οµάδας πόλεων που θα
εργαστούν για να το υλοποιήσουν.
•

Πτολεµαΐδα: CASH -∆ράσεις πόλεων για αειφόρο κατοικία (Cities Action for
Sustainable Housing)78

Η φιλοδοξία του έργου CASH είναι να προτείνει νέες λύσεις και να προωθήσει νέες πολιτικές για
την αειφόρο ανακαίνιση των κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Κέρκυρα: Historicentres Net 79(∆ίκτυο Ιστορικών Κέντρων)

Είναι ένα έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ειδικού θεµατικού δικτύου για την ανταλλαγή
εµπειριών, πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών για την καινοτοµική µεθοδολογία για την
αειφόρο διαχείριση των ιστορικών κέντρων.
•

Τρίκαλα: ∆ίκτυο Περιοχών Πόλεων: CityRegion.Net - The role of cities in integrated
regional development80

Η αστική εξάπλωση εξακολουθεί να αποτελεί κυρίαρχη τάση στην ευρωπαϊκή χωρική ανάπτυξη.
Οι πόλεις λειτουργούν ως κινητήρες για την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη και είναι ζωτικής
σηµασίας για τον κοινό ολοκληρωµένο σχεδιασµό. Επίσης, είναι βασικοί πάροχοι υπηρεσιών για
ολόκληρες περιοχές. Είναι ουσιαστικό η αστική ανάπτυξη και ο σχεδιασµό να συµβαδίζει µε την
ολοκληρωµένη ανάπτυξη της ενδοχώρας.
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http://urbact.eu/en/projects/metropolitan-governance/lumasec/homepage/
http://urbact.eu/en/projects/cultural-heritage-city-development/links/homepage/
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http://urbact.eu/en/projects/low-carbon-urban-environments/cash/partner/?partnerid=453
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http://urbact.eu/en/projects/cultural-heritage-city-development/historicentres-net/homepage/
80
http://urbact.eu/en/projects/metropolitan-governance/cityregionnet/homepage/
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•

Ρόδος: CTUR

Κύριο χαρακτηριστικό του προγράµµατος είναι να διερευνηθούν τα ποιοτικά και στρατηγικά
πλεονεκτήµατα που χαρακτηρίζουν τις δραστηριότητες κρουαζιέρας και η ανάκτηση της
κληρονοµιάς των κτιρίων των αστικών περιοχών και περιοχών κοντά στο λιµάνι: Τα ισχυρά
στοιχεία των κοινών συµφερόντων των πόλεων µε µέτωπο στη θάλασσα για την ανάπτυξη και
ενίσχυση του αστικού τοµέα του τουρισµού.
•

Ηράκλειο: ∆ίκτυο Ροµά: Roma-Net81

Η ένταξη των Ροµά πληθυσµών είναι το επίκεντρο του έργου «Ροµά-Net». Έχουν προσδιοριστεί
τρεις βασικές προτεραιότητες για τις δραστηριότητες η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, η
ενεργός συµµετοχή στην αγορά εργασίας µέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και η
ανάπτυξη των πρωτοβουλιών αυτοβοήθειας.
•

Αγρίνιο και Κορωπί: Urban N.O.S.E82

Κοινωνικές επιχειρήσεις µπορούν να αποτελούν την κινητήρια δύναµη για την αειφόρο ανάπτυξη
των αστικών περιοχών σύµφωνα µε τη Στρατηγική της Λισαβόνας και του Γκέτεµποργκ και να
διευκολύνουν την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της αστικής οικονοµίας
•

Μαρούσι: Χτίζοντας Υγιείς Κοινότητες: Building Healthy Communities83

Η υγεία είναι σηµαντική για την ευηµερία των ατόµων και της κοινωνίας, αλλά ένας υγιής
πληθυσµός είναι επίσης προϋπόθεση για την οικονοµική παραγωγικότητα και ευηµερία. Η
στρατηγική της Λισαβόνας υπογραµµίζει τη σηµασία της για την υγεία ως βασικό παράγοντα για
την οικονοµική ανάπτυξη.
•

Νέα Ιωνία Μαγνησίας: URBAMECO84

Το δίκτυο URBAMECO επικεντρώθηκε στις στρατηγικές και τα σχέδια που µπορούν να
προωθήσουν τη βιώσιµη ολοκληρωµένη ανάπλαση των αστικών περιοχών που υστερούν, µε
ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας ως βασικό στοιχείο για την
καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού.
•

Χαλάνδρι: RegGov85

Οι προσεγγίσεις για ολοκληρωµένη ανάπτυξη των υποβαθµισµένων αστικών συνοικιών έχουν
αποδειχθεί επιτυχείς σε πολλά από τα παλαιά κράτη µέλη της ΕΕ κατά τις τελευταίες δεκαετίες.
Όµως, παραδείγµατα καλής πρακτικής για το πώς να αναπτύξουν, να εφαρµόσουν και να
χρηµατοδοτήσουν τέτοιες πολιτικές είναι σπάνια γνωστές σε ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένας
κρίσιµος παράγοντας για την επιτυχία αυτής της πολιτικής είναι η αποτελεσµατική συνεργασία και
ένα υψηλό επίπεδο εµπιστοσύνης µεταξύ των πόλεων και των περιφερειακών αρχών τους. Το
δίκτυο RegGov στοχεύει να κάνει αυτές τις πρακτικές εµπειρίες διαθέσιµες σε όλους τους εταίρους
81

http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/roma-net/homepage/
http://urbact.eu/en/projects/human-capital-entrepreneurship/urban-nose/homepage/
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και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν νέες ολοκληρωµένες στρατηγικές για την
αειφόρο ανάπτυξη σε επίπεδο γειτονιάς.
•

Ζωγράφου: EVUE86

Η Ηλεκτροκίνηση Οχηµάτων στις πόλεις της Ευρώπης επικεντρώνεται στην ανάπτυξη
ολοκληρωµένων, βιώσιµων στρατηγικών για τις πόλεις παράλληλα µε την προώθηση της χρήσης
των εναλλακτικών οχηµάτων (ηλεκτροκίνητων κα). Οι αστικές πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση
του κοινού και των επιχειρήσεων να χρησιµοποιούν ηλεκτροκίνητα οχήµατα συµβάλει στον
καθαρό αέρα κάνοντας τις πόλεις πιο ελκυστικές και ανταγωνιστικές. Μέσω του EVUE
ανταλλάσσονται και διαδίδονται λύσεις σε βασικά εµπόδια, όπως η έλλειψη υποδοµών, η ταχεία
αλλαγή της τεχνολογίας.
•

Χαϊδάρι: NeT-TOPIC87

Σύµφωνα µε την «Απογραφή του Παγκόσµιου Πληθυσµού 2007" του ΟΗΕ, το 76% του
ευρωπαϊκού πληθυσµού ζει σε µεσαίες και µικρές πόλεις, µε πληθυσµό µικρότερο από µισό
εκατοµµύριο κατοίκους. Αυτή είναι µια πραγµατικότητα που δεν έχει αναλυθεί αρκετά, αφού
κυρίως οι µεγάλες πόλεις έχουν γίνει αντικείµενο µελετών. Το NeT-TOPIC απευθύνεται σε
µεσαίου µεγέθους (ενδιάµεσες) πόλεις που βρίσκονται κοντά σε µια µεγάλη πόλη ή σε µια
µητροπολιτική περιοχή. Ως αποτέλεσµα της θέσης τους, αυτές οι πόλεις αντιµετωπίζουν σήµερα
ορισµένες κοινές προκλήσεις, όπως η εδαφική κατάτµηση ή η ανάγκη να προσαρµοστούν στις
νέες απαιτήσεις για χρήσεις και δραστηριότητες στο πλαίσιο της διαδικασίας µετά την
εκβιοµηχάνιση και των νέων τριτογενών δραστηριοτήτων.
•

Αθήνα: JESSICA 4 Cities88

Τα Ταµεία Αστικής Ανάπτυξης (UDFS) που προβλέπεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
JESSICA για ολοκληρωµένα σχέδια για την αειφόρο αστική ανάπτυξη για επενδύσεις µέσω Σ∆ΙΤ
και άλλα έργα που περιλαµβάνονται σε ολοκληρωµένο σχέδιο για τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη.
Στόχος της οµάδας είναι να προσδιορίσει, σε στενή συνεργασία µε την ΕΤΕπ, πρακτικές
ευρωπαϊκών πόλεων να αντλήσουν το µέγιστο δυνατό όφελος από την UDF και JESSICA και
αντιστρόφως, τη βελτίωση της εφαρµογής του JESSICA µπορεί να διαµορφωθεί µε δεδοµένους
τους υφιστάµενους κανονισµούς των διαρθρωτικών ταµείων ώστε να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι
ανάγκες των πόλεων
•

Ζεφύρι: InteGROW89

Για την αντιµετώπιση των δυσχερειών που ορισµένοι νέοι άνθρωποι πάσχουν, ιδίως µετά την
οικονοµική κρίση, το θεµατικό δίκτυο InteGROW στοχεύει στην ανάπτυξη ολοκληρωµένων
στρατηγικών για την ενσωµάτωση των νέων ατόµων που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισµού, µέσω
ενεργοποίησης και απασχόλησης.
•

Πειραιάς: REDIS90
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Το REDIS είναι ένα δίκτυο πόλεων το οποίο επικεντρώνεται στο πώς οι δήµοι µπορούν να
αναδιαµορφώσουν περιοχές σε επιστηµονικές συνοικίες. Ως εκ τούτου το REDIS χαιρετίζει τις
πόλεις µε παρόµοια στόχους ανάπτυξης να συµµετέχουν στο δίκτυο. Το REDIS θέλει να βρει µια
ισορροπία µεταξύ των πόλεων από όλη την Ευρώπη ώστε να συνδυάσουν διαφορετικές ιδέες,
σκέψεις και προσεγγίσεις για την ανάπτυξη των συνοικιών της πόλης. Μέχρι σήµερα δεν έχει
υπάρξει ανάλογη πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που καλύπτει αυτό το συγκεκριµένο θέµα.
•

Πάτρα: RUnUP91

Οι µεσαίου µεγέθους πόλεις µεταξύ 100.000 και 200.000 κατοίκους - «Αστικοί Πόλοι» - είναι
καθοριστικοί για την προώθηση της οικονοµικής επίδοσης και την προώθηση της ικανότητας
καινοτοµίας στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας. Η στρατηγική ανάπτυξη και
εκµετάλλευση του ενδογενούς δυναµικού είναι ζωτικής σηµασίας, και τα πανεπιστήµια είναι
καθοριστικής σηµασίας για αυτήν την καινοτόµα διαδικασία
•

Πάτρα: My Generation92

Το πρόγραµµα η «Γενιά µου» (MY GENERATION) αφορά την προαγωγή του θετικού δυναµικού
της νέας γενιάς στις πόλεις. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό πρέπει να αξιοποιούν αυτόν τον
πόρο των νέων στις πόλεις µε νέους τρόπους. Πρέπει να κατανοήσουµε καλύτερα τον τρόπο
ζωής και τις προσδοκίες των νέων. Πρέπει να κατανοήσουµε καλύτερα τις προκλήσεις που
παρουσιάζει η περίοδος µετάβασης από την εξάρτηση στην ανεξαρτησία, στον αυτάρκη πολίτη.
•

Πύργος: URBENENERGY93

Η κατανάλωση ενέργειας στις αστικές περιοχές έχει αυξηθεί ως αποτέλεσµα της αλλαγής του
κλίµατος. Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι πηγές ενέργειας που συνεχώς ανανεώνονται από τη
φύση τους και λόγω αυτού θεωρούνται ζωτικής σηµασίας για το µέλλον.
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Χρήσιµες Πηγές Πληροφόρησης

Ιστοχώρος Περιφερειακών Προγραµµάτων
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_en.htm
Περιφερειακή Πολιτική ιστοσελίδα
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
Σύνοψη των επιχειρησιακών προγραµµάτων και των κονδυλίων
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_en.htm
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) - Σύνοψη των επιχειρησιακών προγραµµάτων και των
αρχών διαχείριση
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_en.htm
Κανονισµοί
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713 en.htm
Ατοµικές συνδέσεις µε περίπου 50 διαφορετικά διασυνοριακά και 13 διεθνικά προγράµµατα
συνεργασίας στο πλαίσιο Στόχου της "Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας"
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/crossborder/index_en.htm
και
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/transnat/index_en.htm
Πρωτοβουλία αναφορικά µε τις Περιφέρειες για την οικονοµική αλλαγή
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/index_en.cfm
Πληροφορίες σχετικά µε τις δράσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων στον τοµέα της έρευνας και της
καινοτοµίας
http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/resear_en.htm
∆ιακρατικά σχέδια και δίκτυα
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/fields/transnational_en.htm
Έργα στην Ελλάδα
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/search.cfm?LAN=en&PAY=EL&the=ALL&regi
on=ALL&per=1
∆ιεθνή
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TransnationalProjectGroups/index.html?currentP
age=9
Επιλογή προγραµµάτων
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
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Χρηµατοδοτήσεις
http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/l60014_en.htm
Local Sustainability
http://www.localsustainability.eu
Regional Development Programmes 2007-2013
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_pay=ALL&gv_reg=ALL&gv_obj
=ALL&gv_the=ALL&LAN=EN&gv_per=2
The European Sustainable Cities and Towns Campaign
http://sustainable-cities.eu
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Παραρτήµατα
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JASPERS

JESSICA

Χρηµατοδοτικό
Όργανο
JEREMIE

Στόχος

Αποσκοπεί στη Στόχος 1 και
βελτίωση της
Στόχος 2
πρόσβασης
στη
χρηµατοδότηση
για τις ΜΜΕ σε
περιφερειακό
επίπεδο.
Χρηµατοδοτεί
µικρές και
µεσαίες
επιχειρήσεις
µέσω του
Ε
ϊ ύ
Χρηµατοδοτικό
Στόχος 3
εργαλείο το
οποίο αποτελεί
πρωτοβουλία
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σε
συνεργασία µε
την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα
Επενδύσεων
Παράσχει στις Στόχος 1
διαχειριστικές
αρχές των
"Περιφερειών
Σύγκλισης"
τεχνική βοήθεια
για την
προετοιµασία
υποβολής
προτάσεων για

Περιγραφή

Σ∆ΙΤ και
Αυτοδιοικητικές
αρχές (σε
επίπεδο πόλεων)

Ο µεταφορικός τοµέας
Οντότητες ή
€ 9.4 δις
συµπεριλαµβανοµένων
Εταιρείες, είτε
οδικών, σιδηροδροµικών,
ιδιωτικές είτε
ποτάµιων, αέρος και
δηµόσιες,
υπεύθυνες για την θάλασσιων µεταφορών,
καθαρές αστικές και
έναρξη ή
δηµόσιες µεταφορές,
εφαρµογή
Αναζωογόνηση
λειτουργιών
Περιβάλλοντος,
περιφερειακού
∆ιαχείριση αποβλήτων,
ενδιαφέροντος

ΕΤΠΑ
ΕΚΤ, Ταµείο
Συνοχής,
Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων,
Ευρωπαϊκή Τράπεζα
για την
Ανοικοδόµηση και
Ανάπτυξη

• Επενδύσεις για την
αειφορική αστική
ανάπτυξη στα πλαίσια της
πολιτικής συνοχής
• Ενεργειακή
αποδοτικότητα: για όλα τα
κτήρια - αστικά,
βιοµηχανικά, γραφεία,
σχολεία και άλλα δηµόσια
κτήρια

Προϋπολογισµός
€ 100 εκ για
την Ελλάδα

Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων
και Αναπτυξιακή
Τράπεζα του
Συµβουλίου της
Ευρώπης

• Επέκταση ΜΜΕ
• ∆ηµιουργία νέων
επιχειρήσεων,
συµπεριλαµβανοµένων
και νέων τεχνολογιών
• Επενδύσεις ΜΜΕ σε
καινοτοµίες
• Μεταφορά
Τεχνογνωσίας προς ΜΜΕ

Επιλέξιµες ∆ράσεις

Επιλέξιµοι
Υποψήφιοι
Όλη την ΕΕ27,
σαν ένα ευρύ
χρηµατοδοτικό
εργαλείο το
JEREMIE θα
επικεντρώνεται
στην
χρηµατοδότηση
των ενδιάµεσων
φορέων κι όχι
απευθείας στις
ΜΜΕ

Πηγή
Χρηµατοδότησης
ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταµείο
Συνοχής,
Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων

http://www.jaspers-europainfo.org/index.php/home.html

http://ec.europa.eu/regional_p
olicy/funds/2007/jjj/jessica_en
.htm

Πρόσθετες Πληροφορίες /
ιστοσελίδα
http://www.eif.europa.eu/what
_we_do/jeremie/calls-forexpression-ofinterest/2010_JER001_2010_1_Greece.htm

A/A

Eπιχειρησιακό Πρόγραµµα

1

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

2

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

Τίτλος
∆ιευκόλυνση της πρόσβασης των
νέων στην απασχόληση
Αναβάθµιση του δικτύου των ∆ΥΑ
σε ενιαίο σύστηµα κέντρων
παροχής ολοκληρωµένων
υπηρεσιών - "one-stop shops"

Προϋπολογισµός
15.000.000 €

1.000.000 €

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ανάπτυξη
Ανθρωπίνου ∆υναµικού 2007-2013»

21.112.700 €

4

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ανάπτυξη
Ανθρωπίνου ∆υναµικού 2007-2013»

85.000.000 €

5

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

Εκπόνηση µελέτης στρατηγικής

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ανάπτυξη
Ανθρωπίνου ∆υναµικού 2007-2013»

52.000.000 €

7

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ανάπτυξη
Ανθρωπίνου ∆υναµικού 2007-2013»

29.000.000 €

8

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

9

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

10

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

11

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

12

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

13

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

14

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

15

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

16

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

17

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

18

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

19

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

3

6

Εναρµόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελµατικής Ζωής
Εναρµόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελµατικής Ζωής
Εναρµόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελµατικής Ζωής
Ανάπτυξη και πιστοποίηση
Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων
Εναρµόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελµατικής Ζωής
Συνεχιζόµενη επαγγελµατική
κατάρτιση ανέργων
Έργα Τεχνικής Υποστήριξης της
Εφαρµογής
Ανοικτή πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων για δράσεις ψυχικής
υγείας
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων για δοµές τύπου
"Κ.Η.Φ.Η."
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων για δοµές τύπου
"Κ.Η.Φ.Η."
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων για δοµές τύπου
"Κ.Η.Φ.Η."
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων για δοµές τύπου
"Κ.Η.Φ.Η."

200.000 €

61.988.000 €
61.988.000 €
61.988.000 €
5.000.000 €
233.000.000 €
200.000.000 €
54.856.555 €
21.513.513 €

2.000.000 €

6.800.000 €

1.700.000 €

6.500.000 €

20

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

21

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

22

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

23

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

24

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

25

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

26

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

27

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

28

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

29

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

30

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

31

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

32

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

33
34
35
36

Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα

Κατάρτιση ανέργων σε
πιστοποιηµένα Κέντρα
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
µε υποχρεωτική απασχόληση σε
θέσεις απασχόλησης συναφείς µε
θέµατα κατασκευαστικών / τεχνικών
έργων
Εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας
σε άνεργους µετανάστες παλιννοστούντες - πρόσφυγες
Προγράµµατα υποχρεωτικής εγγυηµένης απασχόλησης
∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην
Απασχόληση
Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υλοποίηση
πράξεων στο πλαίσιο της δράσης
«Εναρµόνιση οικογενειακής και
επαγγελµατικής ζωής»
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων για δοµές τύπου
"Κ.Η.Φ.Η."
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων για δοµές τύπου
"Κ.Η.Φ.Η."
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων για δοµές τύπου
"Κ.Η.Φ.Η."
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων για δοµές τύπου
"Κ.Η.Φ.Η."
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων για δοµές τύπου
"Κ.Η.Φ.Η."
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων για δοµές τύπου
"Κ.Η.Φ.Η."
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων για δοµές τύπου
"Κ.Η.Φ.Η."
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
για µέτρα για την υλοποίηση
ενεργειών στήριξης ηλικιωµένων
ατόµων που χρήζουν βοήθειας, στη
βάση της εξατοµικευµένης
προσέγγισης για την ενίσχυση της
απασχολησιµότητας των
ωφελούµενων ατόµων
Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία MarinERA
∆ιµερής Ε&Τ Συνεργασία ΕλλάδαςΤουρκίας 2010-2011

89.600.000 €

32.000.000 €
135.000.000 €
47.000.000 €

47.000.000 €

400.000 €

2.200.000 €

1.500.000 €

1.700.000 €

2.150.000 €

3.750.000 €

5.850.000 €

2.000.000 €

950.000 €
450.000 €

Συνεργασία

95 .000.000 €

Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για
∆ραστηριότητες Έρευνας &
Τεχνολογικής Ανάπτυξης

11.280.000 €

37

Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα

38

Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα

39
40
41
42
43
44
45

46

47
48
49
50
51
52

Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα

Υποστήριξη Οµάδων Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων για ∆ραστηριότητες
Έρευνας & Τεχνολογικής
Ανάπτυξης
Προδηµοσίευση προγράµµατος
«Εξελίσσοµαι 2009 - Μεσαίες
Επιχειρήσεις»
Προδηµοσίευση προγράµµατος
'Πρωτοτυπώ 2009-Επιχειρήσεις'
Προδηµοσίευση προγράµµατος
'Μετοικώ'
Προδηµοσίευση προγράµµατος
'Πρωτοτυπώ 2009-Νέοι
Επιχειρηµατίες'
∆ιµερής Ε&Τ Συνεργασία ΕλλάδαςΟυγγαρίας 2009
Προδηµοσίευση 'Στηρίζω 2009'
Προδηµοσίευση προγράµµατος
'∆ιαπιστευθείτε'
Προδηµοσίευση προγράµµατος
'Σύγχρονη Επιχείρηση'
∆ηµιουργία - υποστήριξη νέων
καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως
υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off
και Spin-out)
Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό

23.730.000 €

50.000.000 €
12.000.000 €
20.000.000 €
8.000.000 €
300.000 €
40.000.000 €
24.000.000 €
80.000.000 €

25.000.000 €

15.000.000 €

∆ιµερής Ε&Τ Συνεργασία ΕλλάδαςΓαλλίας 2009

600.000 €

Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας νέων

24.000.000 €

Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας
γυναικών

16.000.000 €

Πρόγραµµα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"

100.000.000 €

Κουπόνια καινοτοµίας για
µικροµεσαίες επιχειρήσεις
∆ηµιουργία Εθνικών Ερευνητικών
∆ικτύων σε Τοµείς που Αφορούν τις
Ερευνητικές Υποδοµές του
Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη των
Ερευνητικών Υποδοµών (ESFRIEuropean Strategy Forum For
Research Infrastructures)
Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου
∆ανείων Κεφαλαίου Κίνησης
Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων

8.400.000 €

53

Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα

54

Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα

55

Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα

Φάση -2 Ενίσχυσης Ελληνικών
Τεχνολογικών Συνεργατικών
Σχηµατισµών στη Μικροηλεκτρονική

33.000.000 €

∆ιοικητική Μεταρρύθµιση

∆ράσεις βελτίωσης της ποιότητας
σχεδιασµού και εφαρµογής των
προγραµµάτων κατάρτισης στη
δηµόσια διοίκηση

7.000.000 €

56

2.000.000 €

100.000.000 €

∆ράσεις βελτίωσης της ποιότητας
σχεδιασµού και εφαρµογής των
προγραµµάτων κατάρτισης στη
δηµόσια διοίκηση καθώς και
δράσεις ενδυνάµωσης και
προσαρµογής των δεξιοτήτων και
της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου
δυναµικού της
Ενδυνάµωση/ Αναβάθµιση των
µεθοδολογιών και διαδικασιών
παραγωγής και εφαρµογής της
πολιτικής σε κεντρικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο

8.000.000 €

57

∆ιοικητική Μεταρρύθµιση

58

∆ιοικητική Μεταρρύθµιση

59

∆ιοικητική Μεταρρύθµιση

∆ράσεις ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναµικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

8.000.000 €

60

∆ιοικητική Μεταρρύθµιση

Επανασχεδιασµός της πολιτικής
∆ασοπροστασίας σε εθνικό επίπεδο

3.000.000 €

61

∆ιοικητική Μεταρρύθµιση

62

∆ιοικητική Μεταρρύθµιση

63

∆ιοικητική Μεταρρύθµιση

64

∆ιοικητική Μεταρρύθµιση

65

∆ιοικητική Μεταρρύθµιση

66

∆ιοικητική Μεταρρύθµιση

67

∆ιοικητική Μεταρρύθµιση

68

∆ιοικητική Μεταρρύθµιση

69

∆ιοικητική Μεταρρύθµιση

70

∆ιοικητική Μεταρρύθµιση

Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση 2007 - 2013"
Ανάπτυξη συστήµατος
περιγραµµάτων θέσεων
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση 2007 - 2013»
Ενίσχυση του διοικητικού και
οργανωτικού περιβάλλοντος και
θεσµική κατοχύρωση του
ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς
∆ράσεις υποστήριξης της
προετοιµασίας, της εφαρµογής, της
παρακολούθησης και των
επιθεωρήσεων του προγράµµατος
∆ράσεις πληροφόρησης και
επικοινωνίας και ∆ράσεις
εκπόνησης µελετών,
εµπειρογνωµοσυνών και
αξιολογήσεων
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση 2007-2013»
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Ε.Π.∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση 2007-2013"
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση 2007 - 2013"

23.700.000 €

8.300.000 €

1.580.000 €

3.500.000 €

5.000.000 €

4.000.000 €

4.000.000 €

3.000.000 €

4.000.000 €

630.000 €

11.200.000 €

71

∆ιοικητική Μεταρρύθµιση

72

∆ιοικητική Μεταρρύθµιση

73

∆ιοικητική Μεταρρύθµιση

74

∆ιοικητική Μεταρρύθµιση

75

∆ιοικητική Μεταρρύθµιση

76

∆ιοικητική Μεταρρύθµιση

77

∆ιοικητική Μεταρρύθµιση

78

Ε.Π. Αττικής

79

Ε.Π. Αττικής

80

Ε.Π. Αττικής

81

Ε.Π. Αττικής

82

Ε.Π. Αττικής

83

Ε.Π. Αττικής

84

Ε.Π. Αττικής

85

Ε.Π. Αττικής

Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
1.000.000 €
Πρόγραµµα "∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση 2007 - 2013"
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
6.000.000 €
Πρόγραµµα "∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση 2007 - 2013"
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
1.000.000 €
Πρόγραµµα "∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση 2007-2013"
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων προς το Εθνικό Κέντρο
45.302.000 €
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α)
Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο ΕΠ "∆ιοικητική
3.786.000 €
Μεταρρύθµιση"
Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο ΕΠ "∆ιοικητική
1.450.000 €
Μεταρρύθµιση"
Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο ΕΠ "∆ιοικητική
1.000.000 €
Μεταρρύθµιση"
Προκήρυξη για την ενίσχυση
250.000.000 € (Συνολικός
ελευθέρων επαγγελµατιών στο
προϋπολογισµός της
πλαίσιο των Περιφερειακών
προκήρυξης που αφορά σε όλη
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του
την χώρα)
ΕΣΠΑ 2007-2014
Προκήρυξη για την ενίσχυση µικρών
και πολύ µικρών Επιχειρήσεων που
1.050.000.000 € (Συνολικός
δραστηριοποιούνται στους τοµείς
προϋπολογισµός της
Μεταποίησης – Τουρισµού Εµπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο προκήρυξης που αφορά σε όλη
την χώρα)
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 20072013
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Αττική 2007-2013»
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Αττική 2007-2013»
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Αττική 2007-2013»
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Αττικής 2007-2013»
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Αττική
2007-2013"
Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Αττική
2007-2013"

120.000.000 €

10.000.000 €

10.000.000 €

285.026.499 €

494.000.000 €

50.000.000 €

86

Ε.Π. Αττικής

87

Ε.Π. Αττικής

88

Ε.Π. Αττικής

89

Ε.Π. Αττικής

90

Ε.Π. Αττικής

91

Ε.Π. Αττικής

92

Ε.Π. Αττικής

93

Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

94

Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

95

Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

96

Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Περιφερειακό
46.166.668 €
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Αττική
2007-2013"
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
100.000.000 €
Πρόγραµµα "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013"
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
81.751.869 €
Πρόγραµµα "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013"
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
14.700.000 €
Πρόγραµµα "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013"
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
44.992.986 €
Πρόγραµµα "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013"
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
30.000.000 €
Πρόγραµµα "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013"
Ανοιχτη πρόσκληση για υποβολή
139.753.138
προτάσεων προς την ΤΡΑΜ Α.Ε.
∆ηµιουργία, ενίσχυση και
αναβάθµιση νοσοκοµειακών
5.800.000 €
υποδοµών
Προστασία και ∆ιατήρηση της
26.791.579 €
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
Προκήρυξη για την ενίσχυση
250.000.000 € (Συνολικός
ελευθέρων επαγγελµατιών στο
προϋπολογισµός της
πλαίσιο των Περιφερειακών
προκήρυξης που αφορά σε όλη
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του
την χώρα)
ΕΣΠΑ 2007-2017
Υποδοµές Λιµένων στην Περιφέρεια
14.322.581 €
Πελοποννήσου
Προκήρυξη για την ενίσχυση µικρών
και πολύ µικρών Επιχειρήσεων που
1.050.000.000 € (Συνολικός
δραστηριοποιούνται στους τοµείς
προϋπολογισµός της
Μεταποίησης – Τουρισµού Εµπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο προκήρυξης που αφορά σε όλη
την χώρα)
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 20072017

97

Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

98

Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

99

Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

Υποδοµές Φορέων Μεταφοράς και
∆ιάχυσης Τεχνολογίας, Καινοτοµίας
και Έρευνας
Παρεµβάσεις σε κτιριακές υποδοµές
εκπαίδευσης

100

Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

∆ηµιουργία πολιτικού αεροδροµίου
στη Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας

20.000.000 €

Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

Ανοιχτή Πρόκληση Υποβολής
Προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «∆υτικής Ελλάδας –
Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων
2007-2013»

25.780.645 €

101

5.449.736 €
45.000.000 €

102

Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

103

Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

104

Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

105

Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

106

Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

107

Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

108

Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

109

Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

110

Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

111

Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

112
113
114
115
116

Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων
Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων
Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων
Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου
Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή Πρόκληση Υποβολής
Προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «∆υτικής Ελλάδας –
Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων
2007-2013»
Ανοιχτή Πρόκληση Υποβολής
Προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «∆υτικής Ελλάδας –
Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων
2007-2013»
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "∆υτικής Ελλάδας –
Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων
2007-2013"
Ανοιχτή Πρόκληση Υποβολής
Προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδας –
Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων
2007-2013
Ανοιχτή Πρόκληση Υποβολής
Προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «∆υτικής Ελλάδας –
Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων
2007-2013»
Ανοιχτή Πρόκληση Υποβολής
Προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «∆υτικής Ελλάδας –
Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων
2007-2013»
Ανοιχτή Πρόκληση Υποβολής
Προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «∆υτικής Ελλάδας –
Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων
2007-2013»
Ανοιχτή Πρόκληση Υποβολής
Προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδας –
Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων
2007-2013
Ανοιχτή Πρόκληση Υποβολής
Προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδας –
Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων
2007-2013
Βελτίωση – κατασκευή οδών &
κέντρων εκπαίδευσης υποψηφίων
οδηγών
Βασικός οδικός άξονας Ιόνιων
Νησιών
Ενίσχυση της λειτουργίας δοµών
φροντίδας ηλικιωµένων
Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής
συνοχής και βελτίωσης της
ποιότητας ζωής

4.605.000 €

15.798.936 €

22.772.491 €

39.470.348 €

15.921.852 €

37.101.053 €

48.000.000 €

2.100.000 €

36.522.581 €

32.941.177 €
20.000.000 €
10.754.203 €
8.113.160 €

Επεξεργασία υδάτων (λύµατα)

12.837.195 €

Έργα οδοποιίας

15.000.000 €

117

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

∆ηµιιουργία Νέας Σχολικής Στέγης
για την α' βάθµια και β' βάθµια
Εκπαίδευση στην Πρέβεζα

118

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Οδός πρόσβασης στο Χ.Υ.Τ.Α.
Νοµού Τρικάλων

3.484.000 €

119

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Αποκατάσταση Χώρων
Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων

1.700.000 €

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

742.852 €

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου
Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Μελέτες ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

1.800.000 €

Βελτίωση – κατασκευή εθνικής
οδοποιίας

2.700.000 €

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Βελτίωση – κατασκευή
περιφερειακής - τοπικής οδοποιίας

6.800.000 €

Έργα δικτύου ύδρευσης

2.100.000 €

Υποδοµές εκπαίδευσης

3.600.000 €

Υποδοµές υγείας

2.350.000 €

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου
Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου
Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου
Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου
Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου
Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου
Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου
Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

∆ηµιουργία ανοικτής δοµής
στήριξης ΑµεΑ
Aναβάθµιση επαρχιακού και
τοπικού οδικού δικτύου
∆ηµιιουργία Νέας Σχολικής Στέγης
για την α' βάθµια και β' βάθµια
Εκπαίδευση
Υποδοµές δευτεροβάθµιας και
τριτοβάθµιας περίθαλψης
∆ηµιουργία κοινωνικών υποδοµών

1.000.000 €
7.750.000 €
3.109.616 €
13.640.492 €
595.579 €

131

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Προκήρυξη για την ενίσχυση
250.000.000 € (Συνολικός
ελευθέρων επαγγελµατιών στο
προϋπολογισµός της
πλαίσιο των Περιφερειακών
προκήρυξης που αφορά σε όλη
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του
την χώρα)
ΕΣΠΑ 2007-2013

132

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Αναπλάσεις Τουριστικών Περιοχών

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Προκήρυξη για την ενίσχυση µικρών
και πολύ µικρών Επιχειρήσεων που
1.050.000.000 € (Συνολικός
δραστηριοποιούνται στους τοµείς
προϋπολογισµός της
Μεταποίησης – Τουρισµού Εµπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο προκήρυξης που αφορά σε όλη
την χώρα)
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 20072015

133

134
135
136
137
138

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου
Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου
Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου
Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου
Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

73.51.146 €

Οδοποιία στην Περιφέρεια Ηπείρου

1.800.000 €

Πολιτιστικές Υποδοµές Περιφέρειας
Θεσσαλίας

11.060.000 €

Έργα δικτύων ύδρευσης

5.000.000 €

Κατασκευή της οδού σύνδεσης
ΠΑΘΕ - Πορθµείο Γλύφας

4.000.000 €

Οδός Ραπταίοι - Ν. Στύρα - Στύρα

21.000.000 €

139

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»

28.500.000 €

140

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»

10.000.000 €

141

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»

10.000.000 €

142

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»

1.100.000 €

143

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Υποδοµές σύγχρονου πολιτισµού

6.055.805 €

144

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»

8.426.576 €

145

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»

7.820.080 €

146

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Υποδοµές Υγείας

21.735.000 €

147

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Αναβάθµιση ή Επέκταση Υποδοµών
Ηπείρου
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση

148

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»

12.630.000 €

149

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»

3.500.000 €

150

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»

15.209.268 €

151

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»

6.000.000 €

9.582.834 €

152

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»

8.400.000 €

153

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»

7.029.293 €

154

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»

40.177.817 €

155

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»

15.000.000 €

156

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»

1.857.708 €

157

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»

2.000.000 €

158

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»

11.070.000 €

159

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013"

5.000.000 €

160

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013"

12.350.000 €

161

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013"

86.450.000 €

162

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013"

6.983.683 €

163

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013"

28.940.384 €

164

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013"

10.000.000 €

165

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013"

9.650.000 €

166

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»

12.666.194 €

167

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»

1.500.000 €

168

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»

2.267.439 €
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Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου
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Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου
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Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου
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Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου
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Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου
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Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

175

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής
Προτάσεων στο Ε.Π. ΘεσσαλίαΣτερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Θεσσαλία – Στερεά
Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013"
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2014
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013
Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»

3.000.000 €

5.069.756 €

1.138.000 €

75.467.429 €

37.770.000 €

24.110.323 €

176

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»

300.000 €

177

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013"

8.172.428 €

178

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013"

26.284.000 €

179

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013"

20.000.000 €
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Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου
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Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου
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Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου
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Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου
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Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου
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Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

186

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου
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Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

188

Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου

Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας– Ηπείρου 2007-2013
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας– Ηπείρου 2007-2014
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας– Ηπείρου 2007-2015
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2014
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013 ΛΙΜΕΝΕΣ
Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων έργων που αφορούν
στην αναβάθµιση επαρχιακού
δικτύου Ηπείρου
Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων για την υλοποίηση
ενεργειών βελτίωσης ποιότητας
ζωής ηλικιωµένων και ατόµων που
χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας
Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων που αφορούν στην
ολοκλήρωση, αναβάθµιση,
βελτίωση επαρχιακού δικτύου
Θεσσαλίας (περιφεριακό δίκτυο)

31.279.420 €

12.903.475 €

10.600.000 €

12.963.462 €

28.940.384 €

11.400.000 €

16.073.549 €

14.760.000 €

23.000.000 €
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

Υποδοµές στον Τοµέα της Υγείας
Υποδοµές στον τοµέα της
εκπαίδευσης

4.000.000 €

190

Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

191

Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθµοί

2.002.375 €

192

Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθµοί
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

2.002.375 €

193

Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

206

Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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212

Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

213

Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

7.500.000 €

∆ιαχείριση οικιακών και
18.016.835 €
βιοµηχανικών αποβλήτων
∆ιευθετήσεις χρήσεων γης
2.579.876 €
Κτιριακές υποδοµές στην
4.536.000 €
Τριτοβάθµια εκπαίδευση
Κατασκευή Περιµετρικής Οδού στο
10.026.623,26 €
Βαθύ Σάµου
Kτιριακή υποδοµή Γενικού
8.731.372,82 €
Νοσοκοµείου Χίου
Επεξεργασία Υδάτων - Λύµατα
5.005.937 €
Προκήρυξη για την ενίσχυση
250.000.000 € (Συνολικός
ελευθέρων επαγγελµατιών στο
προϋπολογισµός της
πλαίσιο των Περιφερειακών
προκήρυξης που αφορά σε όλη
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του
την χώρα)
ΕΣΠΑ 2007-2015
Προστασία και ∆ιατήρηση της
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς στην
6.500.000 €
Περιφέρεια Κρήτης
Προκήρυξη για την ενίσχυση µικρών
και πολύ µικρών Επιχειρήσεων που
1.050.000.000 € (Συνολικός
δραστηριοποιούνται στους τοµείς
προϋπολογισµός της
Μεταποίησης – Τουρισµού Εµπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο προκήρυξης που αφορά σε όλη
την χώρα)
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 20072014
Ολοκληρωµένα Σχέδια για την
Αστική και Αγροτική Αναγέννηση
στην Περιφέρεια Κρήτης
Κέντρο Υποστήριξης ευπαθών
κοινωνικών οµάδων
Εργα αποκατάστασης ΧΑ∆Α στην
Περιφέρεια Κρήτης
∆ίκτυα ύδρευσης στην Περιφέρεια
Κρήτης
Επεξεργασία υδάτων (λύµατα) στην
Περιφέρεια Κρήτης
Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας
στην Περιφέρεια Κρήτης
Περιφερειακές / Τοπικές Οδοί
1η Επαρχιακή Οδός Μυτιλήνης Λάρσου
Τουριστική προβολή Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου
Λιµένες
Βελτίωση - κατασκευή οδών
Χερσαίες εγκαταστάσεις Λιµένων Λιµένες

8.000.000 €
800.000 €
600.000 €
3.000.000 €
8.000.000 €
500.000 €
24.710.244 €
6.998.487 €
3.600.000 €
8.000.000 €
5.756.828 €
12.514.844 €
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
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Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

229

Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης

Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου 2007-2013»

7.800.000 €
10.900.000 €

Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου 2007-2013"
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου 2007-2013»
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου 2007-2013»
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου 2007-2013»
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου 2007-2013»
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου 2007-2013»
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου 2007-2013»
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου 2007-2013
Ανοιχτή πρόσκληση για την
υποβολή προτάσεων στο Ε.Π.
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 20072013
Ανοιχτή Πρόσκληση για Υποβολή
Προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου 2007-2013
Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
και βελτίωση της ποιότητας ζωής
ηλικιωµένων και ατόµων που
χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας
Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
και βελτίωση της ποιότητας ζωής
ηλικιωµένων και ατόµων που
χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας
Βόρειο Αιγαίο - Φάκελος
πρόσκλησης για δοµές τύπου
"Βοήθεια στο σπίτι"
Πρόγραµµα τουριστικής προβολής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

6.939.079 €

23.885.658 €

1.031.950 €

15.000.000 €

6.000.000 €

1.250.000 €

17.543.158 €

30.000.000 €

90.000.000 €

33.532.683 €

4.000.000 €

12.997.580 €

6.200.000 €

500.000 €
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Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης
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Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης
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Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης
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Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης
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Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης
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Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης
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Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης
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Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης
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Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης

Αναβάθµιση αυτοκινητοδρόµων
ΤΕΝ-Τα
Προετοιµασία, εφαρµογή,
παρακολούθηση και επιθεώρηση
Αναβάθµιση εθνικού οδικού δικτύου
στο τµήµα Στρυµόνας - Αγ. Ανδρέας

63.000.000 €
360.000 €
15.000.000 €

Αναβάθµιση περιφερειακού και
9.000.000 €
τοπικού οδικού δικτύου
Αναβάθµιση δικτύων ύδρευσης
3.500.000 €
Ανάπτυξη δοµών για την
ενσωµάτωση ειδικών κοινωνικών
5.400.000 €
οµάδων
Ανάπτυξη υποδοµών σύγχρονου
28.800.000 €
πολιτισµού
Προκήρυξη για την ενίσχυση
250.000.000 € (Συνολικός
ελευθέρων επαγγελµατιών στο
προϋπολογισµός της
πλαίσιο των Περιφερειακών
προκήρυξης που αφορά σε όλη
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του
την χώρα)
ΕΣΠΑ 2007-2016
Υποδοµές και υπηρεσίες για την
υποστήριξη ευάλωτων οµάδων του
22.000.000 €
πληθυσµού

Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης

Προκήρυξη για την ενίσχυση µικρών
και πολύ µικρών Επιχειρήσεων που
1.050.000.000 € (Συνολικός
δραστηριοποιούνται στους τοµείς
προϋπολογισµός της
Μεταποίησης – Τουρισµού Εµπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο προκήρυξης που αφορά σε όλη
την χώρα)
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 20072016
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Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης

Έγγραφο - Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013
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Υποδοµές Εκπαίδευσης
Εργα δικτύων αποχέτευσης και
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας
Λυµάτων (Ε.Ε.Λ.)
Περιφερειακές / τοπικές οδοί
∆ευτεροβάθµια περίθαλψη
Αποκατάσταση και ανάδειξη
µνηµείων και αρχαιολογικών
χώρων.
Έργα υποδοµών περιβάλλοντος σε
αγροτικές και ορεινές-µειονεκτικές
περιοχές
Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»
Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»

3.700.000 €

40.000.000 €
15.000.000 €
56.060.000 €
16.573.102 €
32.740.000 €

17.860.000 €

7.033.732 €

50.000.000 €
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262
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Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»
Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»
Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»
Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»
Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»
Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Μακεδονίας - Θράκης
2007-2013"
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Μακεδονίας - Θράκης
2007-2013"
Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»
Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»
Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»
Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»
Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»
Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»

12.500.836 €

2.869.827 €

3.821.227 €

15.167.519 €

3.000.000 €

2.165.410 €

9.499.164 €

40.000.000 €

5.000.000 €

5.000.000 €

40.000.000 €

48.002.822 €

500.000 €

60.000 €
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267

268

269

270

271

272

273

274

Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»
Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»
Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»
Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»

130.000 €

300.000 €

955.000.000 €

35.302.364 €

Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης

Έγγραφο - Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»

1.500.000 €

Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης

Έγγραφο - Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»

1.000.000 €

Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης

Έγγραφο - Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»

1.550.000 €

Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης

Έγγραφο - Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»

500.000 €

Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης

Έγγραφο - Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»

800.000 €

Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης

Έγγραφο - Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»

2.900.000 €

Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης

Έγγραφο - Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»

400.000 €

Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης

Έγγραφο - Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»

1.050.000 €
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280
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282

283

284
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Έγγραφο - Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»

1.300.000 €

Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης

Έγγραφο - Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»

700.000 €

Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης

Έγγραφο - Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»

900.000 €

Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης

Έγγραφο - Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»

1.450.000 €

Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης

Έγγραφο - Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»

20.000.000 €

Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης

Έγγραφο - Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»

14.473.945 €

Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης

Έγγραφο - Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»

30.000.000 €

Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης

Έγγραφο - Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»

13.000.000 €

Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης

Έγγραφο - Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»

9.000.000 €

Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης

Έγγραφο - Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013»

14.849.256 €
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Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007-2013»
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης
2007-2013»

1.000.000 €

47.999.999 €
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300

Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση

301

Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση

Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Μακεδονίας - Θράκης
2007-2013"
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Μακεδονίας - Θράκης
2007-2013"
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Μακεδονίας - Θράκης
2007 - 2013"
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Μακεδονίας - Θράκης
2007-2013"
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Μακεδονίας - Θράκης
2007-2013"
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Μακεδονίας - Θράκης
2007-2013"
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Μακεδονίας - Θράκης
2007-2013"
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Μακεδονίας - Θράκης
2007-2013"
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Μακεδονίας - Θράκης
2007-2013"
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Μακεδονίας - Θράκης
2007-2013"
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Μακεδονίας - Θράκης
2007-2013"
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Μακεδονίας - Θράκης
2007-2013"
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Μακεδονίας - Θράκης
2007-2013"
Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων
και αλλοδαπών στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα και παιδεία
οµογενών
Επιχειρηµατικότητα Νέων ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ

11.557.172 €

31.000.000 €

30.000.000 €

57.302.364 €

110.000.000 €

47.884.445 €

86.400.000 €

8.194.070 €

10.000.000 €

21.892.800 €

48.000.000 €

18.444.967 €

40.001.176 €

24.140.000 €

12.000.000 €
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Λοιποί Φορείς Παροχής ∆ιά Βίου
Εκπαίδευσης

25.000.000 €
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Θαλής - Ενίσχυση της
∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής
έρευνας και καινοτοµίας

120.000.000 €
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Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Ε.Π. «Εκπαίδευση
και ∆ια Βίου Μάθηση»

14.000.000 €

309

Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση

Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων

9.000.000 €
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Ενεργός ένταξη παιδιών Ροµά στο
εκπαιδευτικό σύστηµα
Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών
για την αξιοποίηση και εφαρµογή
των ΤΠΕ στη ∆ιδακτική Πράξη
Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας ΜΟ∆ΙΠ των Ιδρυµάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης
Κινητές Βιβλιοθήκες

Αρχιµήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση
Ερευνητικών οµάδων στα ΤΕΙ
Εισαγωγική Επιµόρφωση
νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών
έτους 2009-2010
Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Ε.Π. «Εκπαίδευση
και ∆ια Βίου Μάθηση»
Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος από το ∆ιεθνές
Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
Εφαρµογή ξενόγλωσσων
προγραµµάτων σπουδών στην
Πρωτοβάθµια εκπαίδευση περιόδου
2007-2008
Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Ε.Π. «Εκπαίδευση
και ∆ια Βίου Μάθηση»
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικών για Θέµατα
Πρόληψης και ∆ιαχείρισης
Έκτακτων Αναγκών σε Σχολικές
Μονάδες
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
(ΕΑΠ)
Ανοιχτή Πρόσκληση για την
υποβολή προτάσεων στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση»

7.000.000 €
47.734.500 €

11.700.000 €
10.340.000 €

21.000.000 €
5.580.000 €

4.800.000 €

13.470.068 €

2.679.000 €

9.500.000 €

37.000.000 €

36.500.000 €

319
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Ανοιχτή Πρόσκληση για την
υποβολή προτάσεων στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση
προς όλα τα Ιδρύµατα Ανώτατης
Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµιακού
Τοµέα

50.000.000 €

Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση

Ανοιχτή Πρόσκληση για την
υποβολή προτάσεων στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
"Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση"
προς όλα τα Ιδρύµατα του
Τεχνολογικού Τοµέα της Ανώτατης
Εκπαίδευσης της xώρας

50.000.000 €
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Ενίσχυση του ανθρώπινου
ερευνητικού δυναµικού µέσω της
υλοποίησης διδακτορικής έρευνας ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ
Αναβάθµιση και Επέκταση της
Λειτουργίας των Θυρίδων
Επιχειρηµατικότητας για την
ενθάρρυνση και στήριξη της
Νεανικής Επιχειρηµατικότητας
Σχολές Γονέων
Ανοιχτη πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων προς το Ινστιτούτο
∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Ανοιχτη πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων προς το Ινστιτούτο
∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Ανοιχτη πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων προς την Αρχή
∆ιασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης
Εκπαίδευσης (Α.∆Ι.Π)
Ανοιχτη πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων προς το ∆ιεθνές
Πανεπιστήµιο της Ελλάδας
Ανοιχτη πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων έργων διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης προς τα Πανεπιστήµια
Ανοιχτη πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων προς την Σιβιτανίδειο
∆ηµόσια Σχολή Τεχνών και
Επαγγελµάτων
Ανοιχτη πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων προς την Σιβιτανίδειο
∆ηµόσια Σχολή Τεχνών και
Επαγγελµάτων
Ανοιχτη πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων προς την Σιβιτανίδειο
∆ηµόσια Σχολή Τεχνών και
Επαγγελµάτων
Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Ε.Π. «Εκπαίδευση
και ∆ιά Βίου Μάθηση»

39.600.000 €

8.700.000 €

14.655.000 €
7.315.000 €

6.900.000 €

25.000.000 €

26.500.000 €

28.800.000 €

460.000 €

270.000 €

220.000 €

3.597.550 €
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Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας

Ανοιχτη πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων προς τα Ιδρύµατα
Ανώτατης Εκπαίδευσης της Χώρας
Ανοιχτη πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων προς την Ειδική
Υπηρεσία Εφαρµογής
Προγραµµάτων Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης
Ενισχυτική ∆ιδασκαλία στη
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
Ανοιχτη πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων προς την Ειδική
Υπηρεσία Εφαρµογής
Προγραµµάτων Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης του ΥπΕΠΘ (ΕΥΕ)
Ανοιχτη πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων προς το Ινστιτούτο
∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Ανοιχτη πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων προς το Ινστιτούτο
∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Ανοιχτη πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων προς το Ινστιτούτο
∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Ανοιχτη πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων προς το Εθνικό Ίδρυµα
Νεότητας
Ανοιχτη πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων προς τον Οργανισµό
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης
Ανοιχτη πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων προς το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο
Ανοιχτη πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων προς Πανεπιστήµια
Ανοιχτη πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων προς τον Οργανισµό
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης
Ανοιχτη πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων προς το Ινστιτούτο
∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Ανοιχτη πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων προς τον Οργανισµό
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης
Αναβάθµιση και ανάπτυξη
σιδηροδροµικού δικτύου
Αναβάθµιση και ανάπτυξη δικτύου
ΜΜΜ σταθερής τροχιάς
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων που αφορούν Οδικές
Μεταφορές- ∆ιευρωπαϊκό και
∆ιαπεριφερειακό Οδικό ∆ίκτυο
Περιφερειών Αµιγούς Στόχου
Σύγκλισης

49.500.000 €

8.000.000 €

37.000.000 €

32.400.000 €

9.150.000 €

34.700.000 €

28.200.000 €

9.000.000 €

6.000.000 €

4.600.000 €
1.500.000 €

8.750.000 €

17.100.000 €

8.000.000 €

107.000.000 €
89.000.000 €

211.540.000 €

Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων που αφορούν στην
Κυκλοφορία και Περιβαλλοντική
∆ιαχείριση ∆ικτύων Μεταφορών
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ενίσχυση της
Προσπελασιµότητας»
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ενίσχυση της
Προσπελασιµότητας 2007-2013
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ενίσχυση της
Προσπελασιµότητας 2007-2014
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ενίσχυση της
Προσπελασιµότητας»
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ενίσχυση της
Προσπελασιµότητας»

4.500.000 €
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Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Ε.Π. "Ενίσχυση της
Προσπελασιµότητας 2007-2013"

1.225.600.000 €
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Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Ε.Π. "Ενίσχυση της
Προσπελασιµότητας 2007-2013"

29.400.000 €
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Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Ε.Π. "Ενίσχυση της
Προσπελασιµότητας 2007-2013"

681.600.000 €
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Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Ε.Π. "Ενίσχυση της
Προσπελασιµότητας 2007-2013"

160.100.000 €
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Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Ε.Π. "Ενίσχυση της
Προσπελασιµότητας 2007-2013"

24.500.000 €
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Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο ΕΠ «Ενίσχυση της
Προσπελασιµότητας 2007-2013»

90.000.000 €
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Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο ΕΠ «Ενίσχυση της
Προσπελασιµότητας 2007-2013»

181.800.000 €
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Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο ΕΠ «Ενίσχυση της
Προσπελασιµότητας 2007-2013»

122.000.000 €

10.000.000 €

200.000.000 €

138.000.000 €

50.000.000 €

900.000.000 €
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Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο ΕΠ «Ενίσχυση της
Προσπελασιµότητας 2007-2013»

28.200.000 €
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Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο ΕΠ «Ενίσχυση της
Προσπελασιµότητας 2007-2013»

500.000.000 €
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Ανοιχτή Πρόσκληση για Υποβολή
Προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Ενίσχυση της
Προσπελασιµότητας"

588.000.000 €
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Ανοιχτή Πρόσκληση για Υποβολή
Προτάσεων προς την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
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Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
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Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Ε.Π. "Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013

300.000.000 €

381

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής

Ενίσχυση της διοικητικής
οργάνωσης, στελέχωσης και
λειτουργίας των Ε.Π.

80.000.000

382

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής

Υποστήριξη επιτελικών δοµών,
λειτουργιών και δικαιούχων φορέων

44.087.000

Ενίσχυση της οργάνωσης και της
λειτουργίας των ∆ιευθύνσεων
Υδάτων των Περιφερειών
Αξιολόγηση Προγράµµατος
Αντιπληµµυρικά έργα
∆ιαχείριση αποβλήτων
Έργα µείωσης διαρροών
Έργα µείωσης διαρροών
Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη
Κατασκευή και αναβάθµιση
εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών
στερεών αποβλήτων
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 -2013»
Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Περιβάλλον &
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013"
Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Περιβάλλον &
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013"
Πρόσκληση για Υποβολή
Προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη"

12.000.000 €
250.000 €
150.000.000 €
35.000.000 €
30.000.000
30.000.000 €
25.000.000 €

25.000.000 €

23.200.000 €

82.000.000 €

290.000.000 €

300.000.000 €
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Όλες οι περιφέρειες

Προκήρυξη ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού
µε κλειστή διαδικασία µε κριτήριο
ανάθεσης τη συµφερότερη από
οικονοµικής άποψης προσφορά για
την επιλογή αναδόχου του έργου
"∆ιαχείριση Πράξεων Κρατικών
Ενισχύσεων"
Ενίσχυση ξενοδοχειακών
καταλυµάτων για τη δηµιουργία
διαδικτυακών τόπων προβολής και
συστηµάτων ηλεκτρονικών
κρατήσεων - Digi-lodge
Ψηφιακές υπηρεσίες ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης για τον πολίτη
Ψηφιακές υπηρεσίες προς
επιχειρήσεις
Βελτίωση της καθηµερινής ζωής
µέσω ΤΠΕ
Ψηφιακή Τάξη
Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα ΕΠ «Ψηφιακή
Σύγκλιση»
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την
υλοποίηση επενδύσεων στην
ψηφιακή ασφάλεια (e-security)
Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα ΕΠ «Ψηφιακή
Σύγκλιση»
Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων στο ΕΠ Ψηφιακή
Σύγκλιση
Ανοιχτη πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων για την παροχή
υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και
βελτίωση αποτελεσµατικότητας
∆ηµόσιου Τοµέα µε χρήση ΤΠΕ
Ανοιχτη πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων για την ανάπτυξη
ψηφιακών υπηρεσιών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης στον πολίτη
Υποστήριξη της επιχειρησιακής
λειτουργίας των διαδικασιών της
"Ανοικτής ∆ιακυβέρνησης"

75.000.000 €

150.000 €
200.000 €
200.000 €
84.800.000 €
20.000.000 €

10.500.000 €

23.890.000 €

200.000.000 €

100.000.000 €

100.000.000 €

4.500.000 €

Η έκθεση για τη διαφάνεια
στις Περιφερειακές Χρηµατοδοτήσεις της Ε.Ε.
Συναφές ζήτηµα µε τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που είναι διαθέσιµα στους ∆ήµους και
τις εκλεγµένες Περιφέρειες για “πράσινες” επενδύσεις είναι και αυτό της ∆ιαφάνειας στις
Περιφερειακές Χρηµατοδοτήσεις της Ε.Ε.
Η σχετική «Έκθεση Τρεµόπουλου» υπερψηφίστηκε µε τεράστια πλειοψηφία από την
ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η Έκθεση
υποστηρίχθηκε από όλες τις πολιτικές οµάδες, συγκεντρώνοντας 629 θετικές ψήφους
ευρωβουλευτών, 6 αρνητικές και 26 λευκά.
Η Έκθεση προτάθηκε από τους Πράσινους και υιοθετήθηκε από την Επιτροπή
Περιφερειακής Ανάπτυξης του ευρωκοινοβουλίου, όπου ο Μ. Τρεµόπουλος είναι αντιπρόεδρος.
Περιλαµβάνει σειρά συγκεκριµένων προτάσεων για ενίσχυση της διαφάνειας στις ευρωπαϊκές
χρηµατοδοτήσεις, είτε ως συστάσεις για µελλοντικούς κανονισµούς διαρθρωτικών ταµείων είτε
ως προτάσεις που µπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των σηµερινών προγραµµάτων
συνοχής.
Στη συνέχεια ακολουθούν:
-

Η οµιλία του Μ. Τρεµόπουλου στην Ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου

-

Η πιο αναλυτική εισήγηση του Μ. Τρεµόπουλου στην Επιτροπή Περιφερειακής
Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου

-

Η ψηφισµένη Έκθεση από την Ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά µε τη
διαφάνεια στην περιφερειακή πολιτική και στη χρηµατοδότησή της

Απευθυνόµενος προς τους συναδέλφους του λίγο πριν την ψηφοφορία, ο
ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων υπογράµµισε ότι η πλήρης παρουσίαση των
δικαιούχων που εισπράττουν κονδύλια της Ε.Ε. επιτρέπει τη συµµετοχή των πολιτών σε µια
ουσιαστική συζήτηση για το πώς δαπανάται το ευρωπαϊκό δηµόσιο χρήµα. Αυτό είναι
απαραίτητο για τη λειτουργία της δηµοκρατίας.
Σε σύντοµη δήλωσή του αµέσως µετά την υπερψήφιση της Έκθεσης, ο Μιχάλης
Τρεµόπουλος σηµείωσε: «Το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας αποτελεί ουσιαστικό βήµα για την
ενίσχυση της διαφάνειας και του δηµόσιου ελέγχου εκ µέρους των φορολογουµένων. Είναι
σηµαντικό ότι µια πανευρωπαϊκή θετική εξέλιξη σε θέµατα διαφάνειας συνδέθηκε µε το όνοµα
Έλληνα ευρωβουλευτή, σε µια περίοδο που η χώρα µας έχει γνωρίσει αρκετή αρνητική
δηµοσιότητα στα θέµατα αυτά. Απέναντι στις δικαιολογηµένες επιφυλάξεις ολοένα και
περισσότερων πολιτών για τους πολιτικούς, εµείς δίνουµε δείγµατα γραφής για το πώς πρέπει
να είναι η πολιτική».
Video µε δηλώσεις του Μιχ. Τρεµόπουλου µπορείτε να δείτε εδώ:
http://ecogreensalonika.wordpress.com/2010/06/16/tremopoulos-report-about-transparency-2/

Η οµιλία του Μ. Τρεµόπουλου
στην Ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου
«Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Κίνητρο για αυτή την έκθεση για τη διαφάνεια στην περιφερειακή πολιτική και τη
χρηµατοδότησή της, ήταν το γεγονός ότι η πλήρης παρουσίαση των δικαιούχων που
εισπράττουν κονδύλια της Ε.Ε. επιτρέπει τη συµµετοχή των πολιτών σε µια ουσιαστική
συζήτηση για το πώς δαπανάται το ευρωπαϊκό δηµόσιο χρήµα. Αυτό είναι απαραίτητο για τη
λειτουργία της δηµοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η έκθεση αυτή, που µου ανατέθηκε από τη Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης,
περιέχει συστάσεις που θα πρέπει να περιληφθούν σε µελλοντικούς κανονισµούς για τα
διαρθρωτικά ταµεία, όπως:
- Η παροχή επιπλέον απαραίτητων πληροφοριών κατά τη δηµοσίευση των καταλόγων
των δικαιούχων και
- Οι επαρκώς δεσµευτικούς κανόνες για την εταιρική σχέση.
Άλλες προτάσεις, που µπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των σηµερινών
προγραµµάτων συνοχής, είναι για παράδειγµα:
- Ο ορισµός εκ µέρους της Επιτροπής µιας πιο λεπτοµερούς και περιγραφικής
παρουσίασης, που προσδιορίζει τη δοµή, τη µορφή και το περιεχόµενο των πληροφοριών που
πρέπει να παρέχονται,
- Η σύνδεση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη ∆ιαφάνεια, µε τους
δηµοσιονοµικούς ελέγχους και το λογιστικό έλεγχο,
- Μια σκληρότερη γραµµή από τους ελεγκτές για τις απαιτήσεις επικοινωνίας και
πληροφόρησης, συµπεριλαµβανοµένης της «κατονοµασίας και διαπόµπευσης» και της χρήσης
των δηµοσιονοµικών διορθώσεων σε επιβεβαιωµένα κρούσµατα απάτης,
- Μια στενότερη εµπλοκή περιφερειακών και τοπικών αρχών και άλλων συναφών
εταίρων, σε όλα τα στάδια του προγραµµατισµού και εφαρµογής της συνοχής, καθώς και
πλήρης πρόσβασή τους σε όλα τα έγγραφα του έργου,
- Περισσότερη καθοδήγηση από την Επιτροπή σχετικά µε το πώς να τεθεί η ρήτρα
εταιρικής σχέσης στην πράξη από τρέχοντα προγράµµατα,
- Η βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά την κοινοτική χρηµατοδότηση των µεγάλων
έργων.
Θα ήθελα για µια ακόµη φορά να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές των άλλων
πολιτικών οµάδων για το τελικό κείµενο της έκθεσης αυτής που µπορέσαµε να επιτύχουµε».

Η εισήγηση του Μ. Τρεµόπουλου
στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
του Ευρωκοινοβουλίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το 2005 η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη
∆ιαφάνεια (European Transparency Initiative - ETI), ακολουθούµενη από τη δηµοσίευση της
Πράσινης Βίβλου το 2006. Στόχος της είναι να βελτιωθεί η διαφάνεια, η διαφάνεια και η
λογοδοσία της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Που παρέχουν δηµόσια πληροφόρηση σχετικά µε
τους δικαιούχους των κονδυλίων της ΕΕ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πρωτοβουλίας
αυτής.
Όσον αφορά τη δηµοσίευση των δικαιούχων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου
Συνοχής, η υποχρέωση αυτή καθορίζεται από τον Κανονισµό της Επιτροπής που καθορίζει
τους κανόνες για την εφαρµογή των διαρθρωτικών ταµείων. Το άρθρο 7 (2) (δ) απαιτεί τη
δηµοσίευση πληροφοριών τριών κατηγοριών: α) τον κατάλογο των δικαιούχων, β) τα ονόµατα
των επιχειρήσεων και γ) το ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται στις
επιχειρήσεις.
Ωστόσο, υπάρχουν πολλές διαφορές µεταξύ των Κρατών Μελών και των ∆ιαχειριστικών Αρχών
όσον αφορά την ερµηνεία αυτών των ελάχιστων απαιτήσεων ETI. Αντικατοπτρίζουν διαφορές
τόσο στις διοικητικές ικανότητες καθώς και στις πολιτιστικές και διοικητικές παραδόσεις και
νοοτροπίες. Αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις κατέστησαν δυνατές από το σχετικά χαλαρό
νοµικό πλαίσιο που φυλάσσει την υποχρέωση της δηµοσίευσης στοιχείων σχετικά µε τους
δικαιούχους.
Η Επιτροπή περιορίζει το ρόλο της αρχικά στο να προτείνει ένα κοινό ενδεικτικό πρότυπο για τη
δηµοσίευση των στοιχείων και, αφετέρου, να παράσχει στο κοινό της ΕΕ, µέσω του ιστοτόπου
της Γ∆ Περιφερειακής Πολιτικής (DG REGIO), µε συνδέσµους για ηλεκτρονικές διευθύνσεις των
Κρατών Μελών όπου δηµοσιεύονται τα απαιτούµενα δεδοµένα σχετικά µε τους δικαιούχους των
ΕΤΠΑ και του Ταµείου Συνοχής. Υπό το καθεστώς "κοινής διαχείρισης" των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων, αυτές οι συνδέσεις και το περιεχόµενό τους είναι στην αποκλειστική αρµοδιότητα των
Κρατών Μελών και βασίζονται σε πληροφορίες που παρέχονται από τις ∆ιαχειριστικές Αρχές. Η
µεταβλητότητα στην παρουσίαση και στις συνθήκες πρόσβασης στα δεδοµένα δεν επιτρέπουν
την πλήρη σύγκριση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για να αντιµετωπιστεί αυτό, προτείνω στην πρόταση ψηφίσµατος η Επιτροπή και τα Κράτη
Μέλη να κάνουν αυτές τις βάσεις δεδοµένων των Κρατών Μελών και την αναζήτηση τους
πλήρως συµβατή, ώστε να διευκολυνθεί µια πανευρωπαϊκή επισκόπηση των στοιχείων που
παρουσιάζονται, διατηρώντας παράλληλα το τοπικό ενδιαφέρον. Από την άποψη αυτή, η χρήση
δύο γλωσσών (τοπική γλώσσα (ες) - αγγλικά) θα µπορούσε να εξεταστεί.
Αν και κανένα Κράτος Μέλος δεν δηµοσιεύει λιγότερα δεδοµένα από αυτά που ορίζουν οι
ελάχιστες απαιτήσεις (αν και ορισµένα προγράµµατα εδαφικής συνεργασίας δεν
συµµορφώνονται πλήρως), ορισµένα Κράτη Μέλη επιλέγουν τη δηµοσιοποίηση πρόσθετων
πληροφοριών (π.χ. στόχοι των σχεδίων, οµάδες-στόχοι στην περίπτωση των ΕΚΤ, κλπ.),
ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν αποτελεί απαίτηση που ορίζεται στο ισχύον νοµικό πλαίσιο.
Ως εκ τούτου, η προτεινόµενη πρόταση ψηφίσµατος τονίζει ότι η χρησιµότητα των στοιχείων
που προβλέπονται για τις ανάγκες των δικαιούχων πρέπει να βελτιωθούν τόσο όσον αφορά το
περιεχόµενο, όσο και την παρουσίαση. Καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να καθορίσει µια πιο

λεπτοµερή και κανονιστική µορφή προσδιορίζοντας τη δοµή, τη µορφή και το περιεχόµενο των
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται.
Απευθύνει, επίσης, έκκληση για πρόσθετες βασικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται,
κατά τη δηµοσίευση των καταλόγων των δικαιούχων, όπως η τοποθεσία και τα συνολικά
στοιχεία επικοινωνίας, τις περιλήψεις των εγκεκριµένων σχεδίων, είδη στήριξης, καθώς και
περιγραφή των εταίρων του σχεδίου.
Η προετοιµασία της πολιτικής συνοχής για την εποχή µετά το 2013 θα πρέπει να λάβει υπόψη
του το γεγονός ότι η πλήρης συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της Πρωτοβουλίας για τη
∆ιαφάνεια θα µπορούσε να εξασφαλιστεί καλύτερα µέσω της ισχυροποίησης των κανονισµών
και των κυρώσεων σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης.
Η διαφάνεια έχει επίσης να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στο σχεδιασµό των προγραµµάτων
και την παράδοση τους.
Στα πλαίσια του αποκεντρωµένου συστήµατος διαχείρισης η διάχυση των πληροφοριών
αποτελεί βασικό στοιχείο της ορθής διαχείρισης και ελέγχου. Βοηθά στην πρόληψη
προβληµάτων που ανακύπτουν και την προώθηση της συµµόρφωσης. Ωστόσο, δεν καθορίζεται
κάποιος σύνδεσµος µεταξύ της πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια των δεδοµένων και το θέµα του
ολοένα πιο οργανωµένου και δεσµευτικού δηµοσιονοµικού έλεγχου και ελεγκτικής.
Το άρθρο 69 του γενικού κανονισµού για τα διαρθρωτικά ταµεία, αναφέρει ότι το "Κράτος Μέλος
και η ∆ιαχειριστική Αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραµµα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά
τις πράξεις και τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιούχους µε στόχο την προβολή του ρόλου της
Κοινότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της συνδροµής των Ταµείων».
Το κεφάλαιο ''Ενηµέρωση και ∆ηµοσιότητα'' του κανονισµού ορίζει λεπτοµερώς τις πτυχές τις
απαιτήσεις δηµοσιότητας. Όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από
τα διαρθρωτικά ταµεία πρέπει να καλύπτονται από επικοινωνιακό σχέδιο, το οποίο εκπονείται
από τη διαχειριστική αρχή ή το Κράτος Μέλος και υποβάλλεται για παρατηρήσεις και έγκριση
στην Επιτροπή. Μεταξύ των ενηµερωτικών δραστηριοτήτων τους, οι Αρχές του προγράµµατος
είναι υποχρεωµένες να επενδύσουν στην καθοδήγηση και την κατάρτιση των δικαιούχων και
των φορέων που εµπλέκονται στην υλοποίηση των προγραµµάτων. Η Επιτροπή παρέχει
επίσης καθοδήγηση και κατάρτιση.
Ο εκτελεστικός κανονισµός προβλέπει τη δηµιουργία ενωσιακού δικτύου υπευθύνων
επικοινωνίας µε αρµοδιότητα σε επίπεδο ∆ιαχειριστικής Αρχής. Σε αυτό το πλαίσιο
δηµιουργήθηκε το δίκτυο INFORM για το ΕΤΠΑ. Η συνοχή σε επίπεδο ΕΕ, παρέχεται επίσης
µέσω µιας συµβουλευτικής δοµής της Επιτροπής Συντονισµού των Ταµείων (COCOF). Ενισχύει
την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των διαφόρων διαρθρωτικών ταµείων και τονώνει την
εθνική συνεργασία στην προώθηση της στήριξης της διαρθρωτικής χρηµατοδότησης. Μέσα από
τον καθορισµό των δικτύων αυτών και της συλλογικής τους πίεσης, η Επιτροπή υιοθετεί µια
προσέγγιση προς την κατεύθυνση της πρωτοβουλίας προώθησης για τη διαφάνεια και όχι την
επιβολή του κανονισµού σχετικά µε τις ∆ιαχειριστικές Αρχές, ενώ είναι αρµοδιότητα των Κρατών
Μελών να εγγυώνται την ακρίβεια των δηµοσιευµένων στοιχείων.
Στην πρόταση ψηφίσµατος καλώ την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τον τρόπο µε τον οποίο η
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη ∆ιαφάνεια θα πρέπει να τεθεί σε εφαρµογή σε επιχειρησιακούς
όρους, στο επίπεδο των επιχειρησιακών προγραµµάτων και σχεδίων επικοινωνίας τους.
Επιπλέον, τονίζω τη σηµασία της ορθής και έγκαιρης παροχής πληροφοριών από τα Κράτη
Μέλη ως αποτρεπτικό µέτρο, στο πλαίσιο του συστήµατος ελέγχου και, συνεπώς, η ανάγκη να
δηµιουργηθεί µια σύνδεση µεταξύ του ΕΤΙ και οικονοµικών ελέγχων και των ελεγκτικών
µηχανισµών. Και επαναλαµβάνω τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εξέφρασε στο

ψήφισµά του της 19ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά µε τη διαφάνεια στα δηµοσιονοµικά θέµατα,
ότι το σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης (EWS), πρέπει επίσης να καλύπτει τα κεφάλαια της
ΕΕ που διαχειρίζονται σε συνεργασία µε τα Κράτη Μέλη.
Προτείνω επίσης την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις ανακτήσεις και τις αποσύρσεις
σύµφωνα µε την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια. Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να παρέχουν τις
πληροφορίες αυτές στο σύνολό τους, και η Επιτροπή θα πρέπει να θέτει στη διάθεση της Αρχής
του Προϋπολογισµού και το κοινό µαζί µε πληροφορίες σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές
διορθώσεις και τις απάτες.
Επιπλέον, η πρόταση ψηφίσµατος καλεί το Συνέδριο να λάβει µια πιο σκληρή γραµµή για την
επικοινωνία και τις απαιτήσεις πληροφόρησης, συµπεριλαµβανοµένων της τακτικής
"Κατονοµάζω και ∆ιαποµπεύω" και τη χρήση των δηµοσιονοµικών διορθώσεων στις
περιπτώσεις µη-συµµόρφωσης.
Η ETI πρέπει επίσης να έχει σηµαντική επίδραση για τους κανόνες µιας διαφανούς εταιρικής
σχέσης στις "προς τα άνω" (upstream) και τις "προς τα κάτω" (downstream) φάσεις της
διαδικασίας προγραµµατισµού. Η συνεργασία µπορεί να συµβάλει στη διαφάνεια, την
υπευθυνότητα, την αποτελεσµατικότητα και νοµιµότητα σε όλες τις φάσεις του
προγραµµατισµού, της συνοχής και της εφαρµογής, και µπορούν να αυξήσουν τη δέσµευσή ως
προς το πρόγραµµα αλλά και προς τη δηµόσια ιδιοκτησία του, τα αποτελέσµατα του
προγράµµατος. Η πρόταση ψηφίσµατος ζητεί, ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη και οι διαχειριστικές
αρχές για τη συµµετοχή των εταίρων περισσότερο σε όλες τις φάσεις του προγραµµατισµού,
της συνοχής και της εφαρµογής σε ένα πρώιµο στάδιο και να τους δώσει πλήρη πρόσβαση σε
όλα τα έγγραφα του έργου, µε σκοπό να καταστούν καλύτερη αξιοποίηση της εµπειρίας και των
γνώσεών τους.
Η εταιρική σχέση µπορεί να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων από το
γεγονός και µόνο ότι θα επιτρέπεται στις διαχειριστικές αρχές να έχουν πρόσβαση στην γνώση
βασισµένη σε κριτήρια γεωγραφικά που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη βελτίωση της
στοχοθέτησης των παρεµβάσεων, βελτιώνοντας κατά συνέπεια, την απορρόφηση των πόρων
και της ποιότητας του έργου. Εταιρική σχέση µπορεί επίσης να συµβάλει στη βελτίωση της
λογοδοσίας, στο µέτρο που η πράξη εταίρων ως ποµπός και πολλαπλασιαστής του
προγράµµατος ενηµέρωσης για τις εκλογικές τους περιφέρειες, αυξάνοντας έτσι τη διαφάνεια.
Το άρθρο 11 του γενικού κανονισµού για τα διαρθρωτικά ταµεία απαιτεί η εταιρική σχέση να
καλύψει τα διάφορα στάδια του σχεδιασµού και της εφαρµογής των προγραµµάτων: από την
εκπόνηση έως την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιχειρησιακών
προγραµµάτων. Ωστόσο, πέραν του προοιµίου του κανονισµού καθώς και του συγκεκριµένου
άρθρου σχετικά µε την αρχή της εταιρικής σχέσης, υπάρχει πολύ µικρή αναφορά σε εταίρους ή
εταιρική σχέση στις ενότητες περί επιχειρήσεων των ρυθµιστικών κειµένων είναι πολύ
περιορισµένες. Και δεν παρέχονται ακριβείς και επίσηµα δεσµευτικές οδηγίες ή καθοδήγηση
από την Επιτροπή σχετικά µε την πρακτική εφαρµογή της αρχής της εταιρικής σχέσης. Με αυτό
τον τρόπο η πραγµατική ερµηνεία του τρόπου συµµόρφωσης προς το άρθρο 11 επαφίεται στις
αρχές των Κρατών Μελών και, κατά συνέπεια, η εφαρµογής της αρχής της εταιρικής σχέσης
εξαρτάται από τις εθνικές παραδόσεις και πρακτικές. ∆εδοµένου ότι ο ρόλος της Επιτροπής
φαίνεται να είναι υπερβολικά παθητικός και περιορίζεται στην παρατήρηση, η πρόταση
ψηφίσµατος ζητά περισσότερες κατευθυντήριες γραµµές από την Επιτροπή σχετικά µε το πώς
θα τεθεί η ρήτρα για την εταιρική σχέση στην πράξη για τα τρέχοντα προγράµµατα και για
αρκετά δεσµευτικούς κανόνες για την εταιρική σχέση στα µελλοντικά κανονιστικά κείµενα.
Καλεί επίσης για την παροχή της καλύτερης στόχευσης και πιο τακτικής ενηµέρωσης σε
οργανισµούς-εταίρους, καθώς και για την ενισχυµένη χρήση της τεχνικής βοήθειας για τη
στήριξη της εταιρικής σχέσης, µεταξύ άλλων δίνοντας την ευκαιρία σε οργανώσεις-εταίρους να
λάβουν µέρος στις εκδηλώσεις κατάρτισης που διοργανώνονται για τα όργανα παράδοσης.

Στην πρόταση ψηφίσµατος, επισηµαίνω το γεγονός ότι τα ελάχιστα πρότυπα διαβούλευσης
είναι ένα στοιχείο της πρωτοβουλίας αυτής (ΕΤΙ), και ότι έχουν προωθηθεί αυτά τα πρότυπα και
εφαρµόζονται από την Επιτροπή όσον αφορά την πολιτική συνοχής. Καλώ, ωστόσο, την
Επιτροπή να επιτρέψει τα ενδιαφερόµενα µέρη να δώσουν την κατάλληλη ενηµέρωση σχετικά
µε την ποιότητα της διαδικασίας της διαβούλευσης.
Αν εµείς, δικαίως, ζητούµε µεγαλύτερη διαφάνεια από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο της πολιτικής
συνοχής, στη συνέχεια, τα θεσµικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει επίσης να είναι διαφανή στον
τοµέα αυτό. Ωστόσο, παρατηρούµε ανεπαρκείς εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά µε τις
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των µεγάλων έργων, και, συνεπώς,
µια έλλειψη διαφάνειας που πρέπει να διορθωθεί
Σύµφωνα µε το άρθρο 41 του γενικού κανονισµού για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, η Επιτροπή έχει
την εξουσία να εγκρίνει ή να απορρίψει µεγάλα σχέδια που υποβάλλονται από τα κράτη µέλη.
Αφορά προγράµµατα µε προϋπολογισµό πάνω από 25 εκατ. ευρώ στον τοµέα του
περιβάλλοντος ή 50 εκατ. ευρώ σε άλλους τοµείς.
Η ανοιχτή δηµοσίευση των πληροφοριών σχετικά µε αυτά τα µεγάλα έργα πριν από την
απόφαση για την χρηµατοδότησή τους αποτελεί κοινή πρακτική µεταξύ των διεθνών
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων και της Παγκόσµιας Τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι µια λυπηρή
εξαίρεση.
∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο τα πρότυπα διαφάνειας της θα πρέπει
να είναι χαµηλότερα από τα αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κάνω έκκληση
για την έγκαιρη δηµοσίευση των πληροφοριών σε απευθείας σύνδεση (online),
συµπεριλαµβανοµένης της άµεσης πρόσβασης στο έργο τεκµηρίωσης για τα µεγάλα έργα, το
συντοµότερο δυνατόν αφού η Επιτροπή λαµβάνει αίτηση για χρηµατοδότηση από ένα κράτος
µέλος και προτού λάβει οποιαδήποτε απόφαση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση. Αυτή η
ιστοσελίδα της Επιτροπής θα πρέπει να επιτρέπει την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά µε αυτά
τα έργα, ώστε η Επιτροπή µπορεί να επωφεληθεί από µια ποικιλία πηγών πληροφόρησης
σχετικά µε τα σχέδια που υποβλήθηκαν, η οποία θα του επιτρέψει να κάνει πιο καλά
ενηµερωµένοι και καλύτερες αποφάσεις.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Το πλήρες κείµενο της Έκθεσης Τρεµόπουλου βρίσκεται στο
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-20100139+0+DOC+XML+V0//EL

Η Έκθεση σχετικά µε τη διαφάνεια
στην περιφερειακή πολιτική και στη χρηµατοδότησή της

Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 -Στρασβούργο
∆ιαφάνεια στην περιφερειακή πολιτική και στη χρηµατοδότησή της
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Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά µε
τη διαφάνεια στην περιφερειακή πολιτική και στη χρηµατοδότησή της
(2009/2232(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα της
174-178,
– έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006
περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής(1),
– έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006
για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του
Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης(2),
– έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 284/2009 του Συµβουλίου της 7ης Απριλίου 2009
σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισµού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
και το Ταµείο Συνοχής σχετικά µε συγκεκριµένες διατάξεις που αφορούν τη δηµοσιονοµική
διαχείριση(3),
– έχοντας υπόψη τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006
σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την επιλεξιµότητα των
επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιµη ενέργεια στη στέγαση(4) ,
– έχοντας υπόψη την απόφαση της 22ας Απριλίου 2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά

µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
οικονοµικό έτος 2006, τµήµα ΙΙΙ - Επιτροπή(5),
– έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά
µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
οικονοµικό έτος 2007, τµήµα ΙΙΙ - Επιτροπή(6),
– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 19ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά µε τη διαφάνεια στα
δηµοσιονοµικά θέµατα(7),
– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 21ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά µε τη διακυβέρνηση και την
εταιρική σχέση στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και µια βάση για τα σχέδια στον τοµέα της
περιφερειακής πολιτικής(8),
– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά µε την εφαρµογή του
κανονισµού για τα διαρθρωτικά ταµεία 2007-2013: τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων για τις
εθνικές στρατηγικές συνοχής και τα επιχειρησιακά προγράµµατα(9),
– έχοντας υπόψη τη µελέτη που δηµοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τίτλο "Η
πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των δεδοµένων και ο αντίκτυπός της στην πολιτική συνοχής",
– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2006 σχετικά µε την
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια (COM(2006)0194),
– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 21ης ∆εκεµβρίου 2009 µε τίτλο "Εικοστή ετήσια
έκθεση για την υλοποίηση των διαρθρωτικών ταµείων (2008)" (COM(2009)0617/2),
– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισµού του,
– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0139/2010),
A. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια (ΕΠ∆) εγκρίθηκε από την
Επιτροπή το 2005 και ακολούθησε η δηµοσίευση της Πράσινης Βίβλου το 2006 µε στόχο τη
βελτίωση της διαφάνειας και της υποχρέωσης λογοδοσίας της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, και
λαµβάνοντας υπόψη ότι η δηµοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τους δικαιούχους των πόρων
της ΕΕ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ΕΠ∆,
B. λαµβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του συστήµατος κοινής διαχείρισης, η διαχείριση της
πληροφόρησης σχετικά µε τους δικαιούχους των πόρων της ΕΕ πραγµατοποιείται σε επίπεδο
κρατών µελών και ότι, λόγω της απουσίας συγκεκριµένης υποχρέωσης από την ΕΕ ή ισχυρής
"καθοδήγησης" από την Επιτροπή, το επίπεδο δηµοσιοποίησης αυτών των πληροφοριών διαφέρει
σηµαντικά µεταξύ των κρατών µελών, καθιστώντας δύσκολη τη σύγκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η κοινοποίηση των αποδεκτών των πόρων της ΕΕ παρέχει τη
δυνατότητα συµµετοχής του κοινού σε µια ουσιώδη συζήτηση σχετικά µε το πώς δαπανάται το
δηµόσιο χρήµα, η οποία είναι ζωτική για τις λειτουργούσες δηµοκρατίες,
∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει διαπιστωθεί σύνδεση της ΕΠ∆ µε το ζήτηµα των
χρηµατοοικονοµικών και λογιστικών ελέγχων, οι οποίοι υπόκεινται σε αυστηρότερη ρύθµιση και
έχουν δεσµευτικότερο χαρακτήρα,
Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΠ∆ πρέπει να ασκεί σηµαντική επίδραση όσον αφορά τη
διασφάλιση διαφανών εταιρικών σχέσεων στις αρχικές και µετέπειτα φάσεις του κύκλου

προγραµµατισµού της συνοχής, και ότι, εντούτοις, οι κανονισµοί δεν διευκρινίζουν τον
συγκεκριµένο βαθµό συµµετοχής των εταίρων στις διάφορες διαδικασίες προγραµµατισµού ούτε
προσδιορίζουν επακριβώς τις ρυθµίσεις της συµµετοχής αυτής,
ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η εκ των προτέρων πληροφόρηση σχετικά µε τις αποφάσεις της
Επιτροπής για τη χρηµατοδότηση σηµαντικών σχεδίων είναι ελλιπής και, συνεπώς, υπάρχει
έλλειψη διαφάνειας, και ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να διορθωθεί,
Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η λογική της διαφάνειας πρέπει να συνοδεύεται από την απλοποίηση
των διαδικασιών λήψης διαρθρωτικών Ταµείων,
1. θεωρεί ότι η διαφάνεια όσον αφορά την πολιτική συνοχής και τον κύκλο προγραµµατισµού της,
η κατανοµή των δαπανών και η πρόσβαση στην πληροφόρηση σχετικά µε τους δυνητικούς
δικαιούχους των διαρθρωτικών ταµείων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των
συνολικών στόχων της πολιτικής συνοχής και ότι, κατά συνέπεια, η διαφάνεια πρέπει να
αποτελέσει κατευθυντήρια διατοµεακή αρχή στο πλαίσιο της διαδικασίας προγραµµατισµού της
συνοχής και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων·

∆ηµοσιοποίηση δεδοµένων σχετικά µε δικαιούχους χρηµατοδότησης
για τη συνοχή
2. σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΕΠ∆, στον ιστότοπο της Γενικής
∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Επιτροπής δηµοσιεύονται διαδραστικοί χάρτες, οι οποίοι
παρέχουν συνδέσµους για τους καταλόγους των δικαιούχων του ΕΤΠΑ και του Ταµείου Συνοχής
που διατίθενται στους αντίστοιχους εθνικούς ή περιφερειακούς ιστότοπους· καλεί τα κράτη µέλη να
προωθήσουν τον ιστότοπο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής, χρησιµοποιώντας
κατάλληλα µέσα, µε σκοπό τη διευκόλυνση της ευρύτερης δυνατής πρόσβασης στην εν λόγω βάση
δεδοµένων· σηµειώνει ότι παραµένει, εντούτοις, εξαιρετικά δύσκολο τα ενδιαφερόµενα µέρη να
παρακολουθούν το πώς χρησιµοποιείται το δηµόσιο χρήµα· καλεί την Επιτροπή να ζητήσει την
γνώµη των µερών αυτών σε διευρυµένο πλαίσιο σχετικά µε τα πιθανά µέτρα επανόρθωσης της
κατάστασης αυτής·
3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να καταστήσουν αυτές τις βάσεις δεδοµένων των κρατών
µελών απολύτως συµβατές και να είναι δυνατή η αναζήτηση σε αυτές, προκειµένου να
διευκολυνθεί η απόκτηση µιας πανευρωπαϊκής εικόνας των δεδοµένων που παρουσιάζονται, µε
παράλληλη διατήρηση του τοπικού χαρακτήρα τους· εκτιµά ότι, σε αυτό το πλαίσιο, συνιστά
επιτακτική ανάγκη η ύπαρξη δίγλωσσων εκδόσεων (τοπική/ές γλώσσα/ες – µια από τις γλώσσες
εργασίας της Επιτροπής)·
4. τονίζει ότι η χρησιµότητα των δεδοµένων που παρέχονται σχετικά µε τους δικαιούχους πρέπει
να βελτιωθεί από άποψη τόσο περιεχοµένου όσο και παρουσίασης· καλεί, ως εκ τούτου, την
Επιτροπή να καθορίσει ένα λεπτοµερέστερο και προκαθορισµένο σχέδιο, το οποίο θα προσδιορίζει
επακριβώς τη δοµή, τη µορφή και το περιεχόµενο των παρεχόµενων δεδοµένων· πιστεύει ότι η
παροχή των απαραίτητων πληροφοριών θα διευκολύνει και την αναζήτηση βάσει κριτηρίων µε
σκοπό την εξασφάλιση µιας άµεσης εικόνας των στοιχείων που αναζητούνται·
5. ζητεί την παροχή πρόσθετων ουσιαστικών πληροφοριών κατά τη δηµοσίευση των καταλόγων
των δικαιούχων και, όπου απαιτείται, των καταλόγων των ενδιαφεροµένων µερών· συνεπώς,
προτείνει, πέραν των υφιστάµενων ελάχιστων απαιτήσεων, να εξεταστεί το ενδεχόµενο να
συµπεριλαµβάνονται δεδοµένα σχετικά µε την τοποθεσία, περιλήψεις των εγκεκριµένων σχεδίων,
οι µορφές στήριξης και περιγραφή των εταίρων του σχεδίου στο πλαίσιο της δηµοσιοποίησης των
δικαιούχων· ζητεί οι πληροφορίες που συλλέγονται να παρουσιάζονται και να αποτελούν
αντικείµενο διαχείρισης µε δοµηµένο και συγκρίσιµο τρόπο για τη διασφάλιση της πλήρους
χρησιµότητάς τους και χάριν πραγµατικής διαφάνειας· θεωρεί ότι αυτό µπορεί να γίνει χωρίς

πρόσθετες δαπάνες·
6. ζητεί, για προγράµµατα στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, να
παρατίθενται στους καταλόγους όλοι οι δικαιούχοι – και όχι µόνο οι κύριοι δικαιούχοι·
7. υπογραµµίζει ότι είναι απαραίτητη η πλήρης συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις της ΕΠ∆ µέσω
των κατάλληλων κανονισµών, καλύτερης καθοδήγησης, ενός µηχανισµού προειδοποίησης και
επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης ως έσχατη λύση·

∆ιαφάνεια και κοινή διαχείριση
8. καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να εφαρµοστούν οι αρχές
της ΕΠ∆ µε επιχειρησιακούς όρους στο επίπεδο των επιχειρησιακών προγραµµάτων και των
επικοινωνιακών σχεδίων τους· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη θέσπισης σαφέστερων κανόνων όσον
αφορά τη δηµοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τους δικαιούχους χρηµατοδότησης στο πλαίσιο
της κοινής διαχείρισης·
9. υπογραµµίζει την ανάγκη να διατυπωθούν κανονισµοί και εκτελεστικοί κανόνες µε τέτοιον
τρόπο, ώστε οι διαδικασίες να καταστούν διαφανείς, να παρέχουν καλύτερη πρόσβαση στα
διαρθρωτικά ταµεία σε δυνητικούς δικαιούχους και να µειώνουν τον διοικητικό φόρτο για τους
συµµετέχοντες, ιδίως µέσω ορισµένων βασικών µέτρων όπως δηµοσιοποίηση των κατευθυντήριων
γραµµών υλοποίησης που συµφωνούνται µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών· καλεί τις
διαχειριστικές αρχές των κρατών µελών να παρουσιάζουν, µε διαφανή τρόπο, όλες τις φάσεις των
σχεδίων που χρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία· επαναλαµβάνει τη θέση του
σύµφωνα µε την οποία οι διαφανείς και σαφείς διαδικασίες αποτελούν παράγοντες χρηστής
διακυβέρνησης και επικροτεί, εν προκειµένω, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Επιτροπή για
την υποβολή προτάσεων απλοποίησης·
10. σηµειώνει ότι τα διασυνοριακά και διεθνικά προγράµµατα αντιµετωπίζουν συγκεκριµένες
δυσκολίες λόγω της διαφορετικής διοικητικής φιλοσοφίας, των διαφορετικών εθνικών κανονισµών
και γλωσσών που χρησιµοποιούνται στα κράτη µέλη, που επηρεάζουν όχι µόνο τις ποσοτικές,
αλλά και τις ποιοτικές πτυχές τέτοιου είδους πρωτοβουλιών· θεωρεί, συνεπώς, ότι η ανάπτυξη
ειδικών κανόνων σχετικά µε τη διαφάνεια κατά τον συντονισµό και τη συνεργασία µεταξύ των
διαφορετικών διαχειριστικών αρχών είναι υψίστης σηµασίας·
11. επισηµαίνει ότι, σύµφωνα µε µελέτη του ΕΚ για την ΕΠ∆ και τον αντίκτυπό της στην πολιτική
συνοχής, η µη συµµόρφωση προς τις ελάχιστες απαιτήσεις της ΕΠ∆ σχετίζεται µε την έλλειψη
διοικητικής ικανότητας εκ µέρους των διαχειριστικών αρχών και όχι µε την απροθυµία παροχής των
εν λόγω δεδοµένων· στο πλαίσιο αυτό, επισηµαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η παροχή
πρόσθετων δεδοµένων και πληροφοριών δεν θα έχει ως αποτέλεσµα πρόσθετο διοικητικό φόρτο
για τους δυνητικούς δικαιούχους, ιδίως για όσους δυσκολεύονται ήδη να συµµορφωθούν προς τις
υφιστάµενες διοικητικές και οικονοµικές απαιτήσεις για επιχορηγήσεις και δηµόσιες συµβάσεις·
12. επισηµαίνει ότι οι απαιτήσεις για πρόσθετες πληροφορίες και δεδοµένα πρέπει να
συνδυαστούν, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε την παροχή πρόσθετης τεχνικής υποστήριξης
(εργαστήρια µε τη συµµετοχή υπαλλήλων της Επιτροπής και τοπικού/περιφερειακού προσωπικού
που είναι αρµόδιο για τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταµείων, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
µεταξύ των διαχειριστικών αρχών, δηµοσίευση συγκεκριµένων κατευθυντήριων γραµµών) προς
τους δυνητικούς δικαιούχους οι οποίοι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές ικανότητες· θεωρεί
ότι αυτός είναι ο µόνος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες των συµµετεχόντων να
συµµορφωθούν προς τις πρόσθετες απαιτήσεις όσον αφορά τα δεδοµένα και τις πληροφορίες που
παρέχονται δεν θα έχουν ως αποτέλεσµα στρέβλωση των πόρων από τις δραστηριότητες
υλοποίησης του σχεδίου αυτές καθαυτές·

13. τονίζει τη σηµασία της ακριβούς και έγκαιρης παροχής πληροφοριών από τα κράτη µέλη στο
πλαίσιο του συστήµατος ελέγχου και, κατά συνέπεια, την ανάγκη σύνδεσης της ΕΠ∆ µε τον
χρηµατοοικονοµικό και λογιστικό έλεγχο· επαναλαµβάνει την άποψή του σύµφωνα µε την οποία το
σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης (ΣΕΠ) πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την κεντρική βάση
δεδοµένων για τους αποκλεισµούς·
14. ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί την αξιοποίηση των αυξηµένων προκαταβολών
που λαµβάνουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις απλοποιήσεις του 2009 σχετικά µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου·
15. επαναλαµβάνει το αίτηµά του για παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις ανακτήσεις και
αποσύρσεις στο πλαίσιο της ΕΠ∆· ζητεί από τα κράτη µέλη να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες
στο ακέραιο, και από την Επιτροπή να τις διαθέτει στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή και
στο κοινό παράλληλα µε πληροφορίες σχετικά µε δηµοσιονοµικές διορθώσεις µετά από
περιπτώσεις απάτης, διασφαλίζοντας έτσι υψηλά πρότυπα αξιοπιστίας και ευθύνης έναντι των
Ευρωπαίων πολιτών·
16. ζητεί από τους ελεγκτές να τηρήσουν σκληρότερη στάση όσον αφορά τις απαιτήσεις
επικοινωνίας και ενηµέρωσης, συµπεριλαµβανοµένου του συστήµατος "κατονοµασίας και
διαπόµπευσης" –ιδίως αν εµπλέκεται κυβερνητικός φορέας– και της εφαρµογής δηµοσιονοµικών
διορθώσεων σε επιβεβαιωµένες περιπτώσεις απάτης·
17. επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εναρµόνιση
των µεθόδων ελέγχου τους·

∆ιαφάνεια και εταιρική σχέση
18. υπογραµµίζει ότι οι ελάχιστες προδιαγραφές διαβουλεύσεων αποτελούν συστατικό στοιχείο
της ΕΠ∆ και επικροτεί το γεγονός ότι αυτές οι προδιαγραφές έχουν προωθηθεί και εφαρµοστεί από
την Επιτροπή όσον αφορά την πολιτική συνοχής· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να επιτρέπει στους
ενδιαφερόµενους να παρέχουν την απαραίτητη ανάδραση σχετικά µε την ποιότητα της ίδιας της
διαδικασίας διαβουλεύσεων· καλεί τις περιφέρειες και τα κράτη µέλη να αξιοποιήσουν την
υπάρχουσα εµπειρία της ΕΕ κατά τις διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη·
19. επαναλαµβάνει την άποψή του ότι η εταιρική σχέση συνιστά προϋπόθεση για τη διαφάνεια,
την ικανότητα ανταπόκρισης, την αποτελεσµατικότητα και τη νοµιµότητα σε όλες τις φάσεις του
προγραµµατισµού και της υλοποίησης της συνοχής και µπορεί να αυξήσει την δέσµευση και το
αίσθηµα κοινής ευθύνης ως προς τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων· καλεί, συνεπώς, τα κράτη
µέλη και τις διαχειριστικές αρχές να επιτύχουν την πλήρη συµµετοχή των περιφερειακών και
τοπικών αρχών και άλλων σχετικών εταίρων σε όλες τις φάσεις του προγραµµατισµού και της
υλοποίησης της συνοχής, κυρίως µέσω της δηµιουργίας µιας διαδικτυακής πλατφόρµας σε εθνικό
επίπεδο που θα επιτρέπει την προβολή των υφιστάµενων πόρων και των επιχειρησιακών
προγραµµάτων καθώς και µέσω της διάδοσης ορθών πρακτικών µε άλλα µέσα, και να τους
παρέχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα των σχεδίων, µε σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση
της εµπειρίας, της γνώσης και των ορθών πρακτικών τους·
20. ζητεί περισσότερη καθοδήγηση από την Επιτροπή σχετικά µε τον τρόπο πρακτικής
εφαρµογής της ρήτρας εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο των υφιστάµενων προγραµµάτων, καθώς και
επαρκώς δεσµευτικούς κανόνες εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο µελλοντικών ρυθµιστικών κειµένων,
ιδίως όσον αφορά τη συµµετοχή περιφερειακών και τοπικών αρχών, ήτοι εκλεγµένων οργάνων,
που συνιστούν βασικούς εταίρους στην όλη διαδικασία·
21. ζητεί την παροχή καλύτερα στοχευµένης καθώς και τακτικής και έγκαιρης ενηµέρωσης προς
τους οργανισµούς εταίρους, ιδίως προς όσους συµµετέχουν στις διαχειριστικές δοµές, και

ενισχυµένη χρήση τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη της εταιρικής σχέσης, µεταξύ άλλων, µε το να
προσφέρεται στους οργανισµούς εταίρους η δυνατότητα συµµετοχής σε προγράµµατα κατάρτισης
τα οποία διοργανώνονται για τους φορείς εφαρµογής· επιπλέον, ζητεί τα εν λόγω προγράµµατα
κατάρτισης να είναι προσβάσιµα σε ηλεκτρονική έκδοση προκειµένου να διευρυνθεί το
ενδιαφερόµενο κοινό και να µπορούν οι οργανισµοί εταίροι να τα συµβουλευθούν εκ των υστέρων·
υπογραµµίζει το όφελος ενός τέτοιου µηχανισµού για τους εταίρους των πιο αποµακρυσµένων
περιφερειών της Ένωσης, όπως οι εξόχως απόκεντρες περιοχές·

Βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά τη χρηµατοδότηση
σηµαντικών σχεδίων από την ΕΕ
22. ζητεί από την Επιτροπή την έγκαιρη δηµοσίευση πληροφοριών µέσω του διαδικτύου και τη
διασφάλιση
της
άµεσης
πρόσβασης
στα
έγγραφα
των
σηµαντικών
σχεδίων,
συµπεριλαµβανοµένων των σχεδίων JASPERS (αίτηση, µελέτη σκοπιµότητας, ανάλυση κόστουςοφέλους, εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ.), το συντοµότερο δυνατό µετά τη λήψη από
την Επιτροπή της αίτησης κράτους µέλους για χρηµατοδότηση και πριν από τη λήψη
οποιασδήποτε απόφασης περί χρηµατοδότησης· θεωρεί ότι αυτή η ιστοσελίδα της Επιτροπής
πρέπει να επιτρέπει την υποβολή παρατηρήσεων για τα σχέδια αυτά·
23. ζητεί να δηµοσιευθούν αναδροµικά στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά µε µεγάλα έργα που
έχουν εγκριθεί ή υποβληθεί προς έγκριση κατά την περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013·
24. προτείνει τον προσδιορισµό των περιστάσεων κατά τις οποίες ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν
εκ νέου τυχόν αχρησιµοποίητοι πόροι, καθώς και της ευθύνης του οργανισµού που αποφασίζει την
ανακατανοµή των εν λόγω πόρων·
25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και στην
Επιτροπή.
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