Πρόταση Κανονισµού για την ΕΕΣ
2014-2020
και Προγράµµατα στο πλαίσιο της ΕΕΣ
7 ∆εκεµβρίου 2011

Βρυξέλλες

Ιωάννα Μουλίου – Κύπρος Κυπριανού
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γ∆ Περιφερειακής Πολιτικής
1

Ξεχωριστός κανονισµός ΕΕΣ
Προτείνεται ξεχωριστός κανονισµός ώστε η Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ) να:
• λαµβάνει καλύτερα υπόψη το πολυκρατικό πλαίσιο των
προγραµµάτων,
• καταρτίζει πιο συγκεκριµένες διατάξεις για
προγράµµατα και ενέργειες συνεργασίας,
• παραπέµπει σε συµµετοχή τρίτων χωρών ώστε να
αντανακλά καλύτερα την σηµασία της εδαφικής
συνεργασίας, &
• περιέχει πιο συστηµατικές αναφορές στο ρόλο των
Ευρωπαϊκών Οµίλων Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ).
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Προτεινόµενο ποσό: 11,7 ∆ις €
•

Πληθυσµός = κριτήριο
για την κατανοµή ανά ΚΜ

•75% ποσοστό
συγχρηµατοδότησης
•50εκ € επιπλέον για
αποµακρυσµένες
περιοχές –
διαπεριφερειακά πρ. µε
γειτονικές τρίτες χώρες
και ΕΤΠΑ χρηµ/ση min =
150% του επιπέδου
2007-2013
•
•
•

∆ιαπεριφερειακά: ∆/Π
∆ιακρατικά: ∆/Κ – NUTS 2
∆ιασυνοριακά: ∆/Σ – NUTS 3

∆/Π πρ.
0.7 ∆ις €

∆/Κ πρ.
2,4 ∆ις €

∆/Σ πρ.
8,6 ∆ις €
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Πηγές Χρηµατοδότησης ∆/Σ

Μεταφορά ποσού από το ΕΤΠΑ στον µηχανισµό Γειτονίας &
Εταιρικής Σχέσης (ΜΓΕΣ) και στην Προ-ενταξιακή Βοήθεια
(ΜΠΒ)
Το ποσό µεταφοράς θα καθοριστεί από την ΕΕ και το ΚΜ
Αν δεν υποβληθούν προτάσεις για Επιχειρησιακά
Προγράµµατα (ΕΠ), τότε οι πόροι θα διατεθούν στα ∆/Σ Πρ.
εσωτερικών συνόρων του δικαιούχου ΚΜ
∆ιακοπή ΕΠ εάν κάποια εκ των συνεργαζόµενων χωρών δεν
έχει υπογράψει τη συµφωνία χρηµατοδότησης κατά την
ηµεροµηνία λήξης που ορίζεται στους κανονισµούς για τους
παραπάνω µηχανισµούς: ΜΓΕΣ&ΜΠΒ.
Περιοχές NUTS 3
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ΕΣΣ και Νοµοθετικό Πλαίσιο ευελιξία
Οι γενικοί στόχοι της µεταρρύθµισης αφορούν:
- Ευθυγράµµιση των ΕΠ µε τη Στρατηγική “Ευρώπη
2020”,
- µεγαλύτερη Θεµατική συγκέντρωση,
- Παρακολούθηση της επίδοσης [πλαίσιο επίδοσης
(+) όχι αποθεµατικό επίδοσης (5%) (-)]
Εκ των προτέρων και µακροοικονοµικές
προϋποθέσεις δεν ισχύουν για την ΕΕΣ (-)
∆ραστηριότητες συνεργασίας όλων των Ταµείων
που καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαισίο
και τις συµβάσεις συνεργασίας.
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
• Θεµατική συγκέντρωση (11 στόχοι για /Π – 4 για /Σ & /Κ ανά
ΕΠ) & επενδυτικές προτεραιότητες, ώστε:
– Εντοπισµός στρατηγικού στόχου για ΕΠ,
– Συνδυασµός στόχων και επενδυτικών προτεραιοτήτων για
µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία.
• Αυστηρά κριτήρια επιλογής – διασφάλιση ότι η χρηµατοδότηση
παρέχεται σε πραγµατικά κοινές ενέργειες.
• /Κ ΜΑΚΡΟ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Δεδοµένης της πιθανής επικάλυψης
ανάµεσα σε υφιστάµενες και µελλοντικές µακρο-περιφέρειες,
θαλάσσιες λεκάνες και περιοχές διακρατικών προγραµµάτων, ο
προτεινόµενος κανονισµός προβλέπει ρητά ότι η διακρατική
συνεργασία µπορεί επίσης να στηρίξει την ανάπτυξη και
υλοποίηση µακρο-περιφερειακών στρατηγικών.
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ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
& ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
•
•
•
•
•
•

Κοινό σχέδιο δράσης, ΕΕ καθορίζει την τοπική ανάπτυξη ,
ολοκληρωµένες εδαφικές επενδύσεις,
Οι ρόλοι και οι ευθύνες έχουν οριστεί περαιτέρω,
Καθορισµός νοµικής και διοικητικής συνεργασίας,
Συνεργασία µεταξύ πολιτών και/η των θεσµικών οργάνων,
Συγκεκριµένοι τύποι δράσεων για το ΕΚΤ,
Πλαίσιο απόδοσης µε καθορισµό των κρίσιµων σηµείων έργου
(milestones),

•
•
•
•
•

Προτείνεται µια σειρά από βελτιωµένους δείκτες,
Έγγραφη επιβεβαίωση του συµφωνηθέντος περιεχοµένου των
προγραµµάτων και δέσµευση για την παροχή της απαραίτητης
συγχρηµατοδότησης,
Ετήσια περαίωση απολογισµού των ΕΠ και κλείσιµο των έργων που έχουν
διεκπεραιωθεί,
Μέτρα για να αυξηθεί η ασφάλεια εκτέλεσης των έργων,
Καθορίζονται εκσυγχρονισµένες ρυθµίσεις για την εφαρµογή, τη
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δηµοσιονοµική διαχείριση και τον έλεγχο.

Περιορισµός του αριθµού των Αρχών ∆ιαχείρισης
& Ελέγχου
Αρχές – µετατροπές:

Καταργείται η Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ)
Η ∆ιαχειριστική Αρχή (∆Α) εκτελεί τις εργασίες της ΑΠ, ανάγκη
για πιστοποίηση από το ΚΜ όπου εδρεύει η ∆Α.
• Ενίσχυση της κοινής διαχείρισης (όπου δυνατό):
- ∆Α πραγµατοποιεί πρωτογενή έλεγχο
- Η Αρχή Ελέγχου (ΑΕ) πραγµατοποιεί το δευτερογενή έλεγχο
(έλεγχο σε όλο το πρόγραµµα)
Πιο απλές ετήσιες εκθέσεις.
•
•

•

Ευελιξία πληρωµών:
•

ΕΠ ΕΕΣ: το κόστος για το προσωπικό µπορεί να υπολογίζεται µε
σταθερό ποσοστό 15% επί του συνολικού κόστους και δεν
απαιτείται προσκόµιση δικαιολογητικών.
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Υλοποίηση ΕΠ
∆/Σ & ∆/Κ: 2 δικαιούχοι σε 4 στάδια συνεργασίας:
• Ανάπτυξη πρότασης
• Υλοποίηση
• Προσωπικό &
• Χρηµατοδότηση εργασιών
Υλοποίηση σε 1 χώρα ανά 1 ΕΠ
∆/Π &(URBACT): 3 δικαιούχοι στα 4 παραπάνω στάδια.
Η Α∆ παραδίδει στον κύριο δικαιούχο τα έγγραφα που
περιλαµβάνουν τους όρους ενίσχυσης, τα παραδοτέα και
τη λήξη των εργασιών εκτέλεσης του Προγράµµατος.
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∆ιαχείριση, Αξιολόγηση & Τεχνική
Βοήθεια
•
•
•
•
•
•

Η πρώτη ετήσια έκθεση θα κατατεθεί το 2016
Απλούστερες ετήσιες εκθέσεις & περιοδική ηλεκτρονική
ανταλλαγή στοιχείων
Περισσότερες στρατηγικές εκθέσεις το 2017 & 2019
Ετήσια αναθεώρηση µπορεί επίσης να γίνει και γραπτώς
Κοινοί δείκτες αποτελεσµάτων
Τεχνική Βοήθεια ανά ΕΠ: έως 6 % της χρηµατοδότησης
του ΕΤΠΑ, αλλά όχι λιγότερη από 1,5 εκ. EUR
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∆ιαχείριση χρηµατοδότησης
Μοναδικός λογαριασµός
Κατανοµή από τον κύριο δικαιούχο  στους
συνδικαιούχους  τα ΚΜ ή τις 3ες χώρες (σύµφωνα µε την
έγγραφη συµφωνία)
Αποδέσµευση πόρων: n+3
• 2014  πρώτη δόση = 1/6 on 2015 – 2020
• ∆όση 2020 -> 30/9/2023 (n+2y+9m)
Συγκεκριµένοι κανόνες ισχύουν για τις 3ες χώρες στα ∆/Κ
και τα ∆/Π που πρέπει να περιλαµβάνονται στα σύµφωνα
συγχρηµατοδότησης.
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Χρονικό Πλαίσιο

• Νοέµβριος – ∆εκέµβριος 2011: Ανακοίνωση της

Επιτροπής για το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο
• Ιανουάριος 2012: ∆ηµόσια διαβούλευση για την
Ανακοίνωση
• Ιούνιος 2012: Κατάθεση πρότασης του Κοινού
Στρατηγικού Πλαισίου στο Συµβούλιο και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
• 2012-2013: Επικύρωση των νέων κανονισµών και
συµφωνιών για τον µετά το 2013 προϋπολογισµό

• 2014: Κανονισµός θα τεθεί σε ισχύ και υιοθέτηση

των ΕΠ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ
Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
2007-2013
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2007-2013

ιαχειριστική Αρχή: Ελλάδα
Εσωτερικά Σύνορα

Εξωτερικά Σύνορα

Ελλάδα – Ιταλία

Ελλάδα – Αλβανία

http://www.espa.gr/el/Pages/staticGreeceAlbaniaProgramme.as
px

http://www.espa.gr/el/Pages/staticGreeceItalyProgramme.aspx

- Π/Υ : 118,6 εκ €

Π/Υ : 22,1 εκ €
Απορρόφηση = 0
- Π.Υ.Π:

-

- Απορρόφηση = 6,7 εκ € (προχρηµατοδότηση) +65 -

εκ € (έγκριση ΕΠ)
-Π.Υ.Π.: όχι νέα

-Επιλέξιµες

περιοχές:

-Ελλάδα : οι νοµοί Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας
(περιφέρεια δυτικής Ελλάδας)· οι νοµοί Κέρκυρας,
Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου (περιφέρεια
Ιονίων νήσων)· οι νοµοί Ιωαννίνων, Πρεβέζης και
Θεσπρωτίας (περιφέρεια Ηπείρου).
-Ιταλία : οι επαρχίες Bari, Brindisi και Lecce.
-Παρακείµενες περιοχές που είναι επίσης επιλέξιµες
(ήτοι λαµβάνουν 20%, κατ’ανώτατο όριο, της
χρηµατοδότησης ΕΤΠΑ που διατίθεται στο
πρόγραµµα) περιλαµβάνουν τους ελληνικούς νόµους
Ηλείας και Άρτας µαζί µε τις ιταλικές επαρχίες
Taranto και Foggia.

1.

9,22 εκ. € στις 19/7/2010-φάση
αξιολόγησης – τέλος εκ 2011

2.

Φεβρουάριος 2012 - νέα

- Επιλέξιµες περιοχές: 6 περιοχές NUTS III
στην Ελληνική πλευρά (Φλώρινα,
Ιωάννινα, Καστοριά, Κέρκυρα,
Θεσπρωτία, Γρεβενά (*)) και 3 στην
Αλβανική πλευρά (Αργυρόκαστρο,
Κορυτσά, Vlorë). παρακείµενη περιοχή, δηλαδή µπορεί
(*)

να λάβει κατ 'ανώτατο όριο 20% της χρηµατοδότησης που διατίθεται
για το πρόγραµµα
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2007-2013

Εσωτερικά Σύνορα
Ελλάδα – Κύπρος

ιαχειριστική Αρχή: Ελλάδα

http://www.espa.gr/el/Pages/staticGreeceCyprusProgramme.aspx
-Π/Υ:

50 εκ €
-Απορρόφηση=1,7 εκ € (πληρωµές) +
3 εκ € (προχρηµατοδότηση)
-Π.Υ.Π.: 2 έως σήµερα – αρχές 2012 νέα
-Επιλέξιµες Περιοχές: ελληνικές περιφέρειες: Σάµου,
Λέσβου, Χίου, ωδεκανήσων, Ηρακλείου, Λασιθίου,
Ρεθύµνου και Χανίων στην Ελλάδα & το σύνολο της
επικράτειας της Κύπρου.

Ελλάδα – Βουλγαρία

Εξωτερικά Σύνορα
Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική
%ηµοκρατία της Μακεδονίας

http://www.espa.gr/el/Pages/staticGreeceFYROMProgramme.
aspx

Π/Υ : 31,6 εκ €
Απορρόφηση = 0
- Π.Υ.Π:
-

1.

6,18 εκ € στις 16/7/2010-φάση αξιολόγησης – ?εκ
2011-Ιαν. 2012

2.

Ιαν-Φεβρ. 2012 νέα

-

http://www.espa.gr/el/Pages/staticGreeceBulgariaProgramme.aspx
-

Π/Υ : 139 εκ €

-Απορρόφηση= 0,5 εκ € (πληρωµές) +
7,5 εκ € (προχρηµατοδότηση)

(*)

-Π.Υ.Π: 2 έως σήµερα-όχι νέα

Περιοχές : ελληνικές περιφέρειες: Έβρου,
Ξάνθης, Ροδόπης, ράµας, Θεσσαλονίκης και Σερρών &
περιοχές της Βουλγαρίας: Blagoevgrad, Smolyan, Kardzhali
και Haskovo. Η περιφέρεια Καβάλας µπορεί να συµµετάσχει
στο έργο ως παρακείµενη περιοχή, δηλαδή µπορεί να λάβει
κατ 'ανώτατο όριο 20% της χρηµατοδότησης που διατίθεται
για το πρόγραµµα.
-Επιλέξιµες

Επιλέξιµες Περιοχές : Η επιλέξιµη περιοχή του

προγράµµατος περιλαµβάνει 5 περιοχές NUTS III
στην Ελληνική πλευρά (Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς,
Θεσσαλονίκης* και Σερρών) και 3 στην πλευρά της
ΠΓ∆Μ (Pelagonia, Vardar και όλο το νοτιοδυτικό
τµήµα* της χώρας)

παρακείµενη περιοχή, δηλαδή µπορεί να λάβει κατ 'ανώτατο όριο 20%
της χρηµατοδότησης που διατίθεται για το πρόγραµµα
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε ΑΦΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2007-2013

Πολυµερή Προγράµµατα

«Θαλάσσια Λεκάνη της
«Μαύρη Θάλασσα»
Μεσογείου»
(Black Sea)
(Mediterranean Sea Basin) http://www.blackseacbc.net/index.php/eng/Programme
http://www.enpicbcmed.eu/

ιαχειριστική Αρχή:

Σαρδηνία (Ιταλία)

Π/Υ: 200,0 εκ €
Απορρόφηση: 55 εκ €
ΠΥΠ: 1 + 1 για στρατηγικά

προγράµµατα –
1 τον εκέµβριο 2011- νέα

Επιλέξιµες Περιοχές:

ιαχειριστική Αρχή:

Ρουµανία

Ελληνική Συµµετοχή:

Πρώτος Σύµβουλος .Α.
Προϊστάµενος Κοινής
Τεχνικής Γραµµατείας

Π/Υ: 25,7 εκ €
Απορρόφηση: 10,6 εκ €

Όλη η επικράτεια της Ελλάδας
εκτός της περιφέρειας .
ΠΥΠ: 2, τελευταίος λήξη
Μακεδονίας
02/12/11
1 την Άνοιξη – νέα

Επιλέξιµες Περιοχές :

Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας & Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης

«Αδριατική»
(Αdriatico) – ΜΠΒ

http://www.adriaticipacbc.org/index.asp?pa
ge=interna&level=programme

ιαχειριστική Αρχή: Ιταλία
Π/Υ : 289 εκ €
Απορρόφηση: 45 εκ € (προκ)
+ όχι πληρωµές – αναµένονται
8,5 εκ € έως το τέλος του
χρόνου
ΠΥΠ: 2 και
1 την άνοιξη για στρατηγικά
προγράµµατα νέα
Επιλέξιµες Περιοχές :

Νοµαρχία Κέρκυρας και
Θεσπρωτίας
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Πολυµερή Προγράµµατα

«Θαλάσσια Λεκάνη της
Μεσογείου»
(Mediterranean Sea Basin)

Η ΕΕ συγχρηµατοδοτεί το πρόγραµµα µε
πόρους ΜΓΕΣ 2007-2013. Πρόκειται για
µία ∆/Σ Συνεργασία στο πλαίσιο της
Πολιτικής για τη ΓΕΣ.
Περιλαµβάνει 15 χώρες ΚΜ+µη.
Οι τέσσερεις (4) στόχοι του
Προγράµµατος είναι:
1. Η προώθηση της οικονοµικής και
κοινωνικής ανάπτυξης και βελτίωση των
περιοχών
2. Η προώθηση της περιβαλλοντικής
βιωσιµότητας της Μεσογείου
3. Η προώθηση καλύτερων συνθηκών για
την εξασφάλιση της µετακίνησης ατόµων,
αγαθών και κεφαλαίων, και
4.Η προώθηση πολιτιστικού διαλόγου και
τοπικής διακυβέρνησης.

«Αδριατική»
(Αdriatico) – ΜΠΒ

«Μαύρη Θάλασσα»
(Black Sea)
Είναι ένα πρόγραµµα ∆/Σ
Συνεργασίας που
συγχρηµατοδοτείται από τον
ΜΠΒ και τον ΜΓΕΣ της ΕΕ.
Συµβάλλει: “σε µία δυνατή και
βιώσιµη οικονοµική και
κοινωνική ανάπτυξη της
περιοχής της Μαύρης
Θάλασσας”.
Οι τρεις (3) στόχοι του
προγράµµατος είναι:

1. Η προώθηση της οικονοµικής
και κοινωνικής ανάπτυξης στις
περιοχές των συνόρων,
2. Η συνεργασία για την
αντιµετώπιση κοινών προκλήσεων,
3. Η προώθηση συνεργασίας
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«λαών από/προς λαούς».

Στρατηγική Αδριατικής
Ιονίου - Πρόταση
• Μάιος 2010 in Ancona (IT),

Το Πρόγραµµα είναι
αποτέλεσµα κοινών
προγραµµάτων που
εκτελέστηκαν µε επιτυχία
µεταξύ των χωρών της
περιοχής της Αδριατικής (και
Ιονίου). Βασίζεται στα
επιτεύγµατα των µέχρι τώρα
Προγραµµάτων και των
σχετικών ερευνών.
Συµµετέχουν 8 χώρες.

Παράγοντες:
- πολιτικοί
- οικονοµικοί
- γεωγραφικοί &
- πολιτισµικοί
10 χρόνια πολιτικών διαταραχών τώρα “κάθετη” ολοκλήρωση
(Ευρωπαϊκά θεσµικά Όργανα) &
και “οριζόντια” µέσω της ζώνης
εµπορίου.

Οι Υπουργοί
Εξωτερικών των 8 χωρών της Πρωτοβουλίας
Αδριατικής Ιονίου (ΠΑΙ) κατέθεσαν την πρόταση για τη
δηµιουργία Ευρωπαϊκής Μακρο-Στρατηγικής –
Περιφέρειας Α-Ι
• 8 χώρες: Ιταλία, Σλοβενία, Ελλάδα, Κροατία, Β-Ε,
Μαυροβούνιο, Σερβία & Αλβανία
• 23 Ιουνίου 2011, Το Συµβούλιο εξουσιοδότησε την
EUSDR και κάλεσε συνεργασίας για την ανάπτυξη Α-Ι
Στρατηγικής
• 22 Ιουλίου DG MARE διένειµε το σχέδιο εγγράφου
σκοπιµότητας µε έµφαση στις θαλάσσιες υποθέσεις
και Αλιείας (εν δυνάµει θαλάσσια Στρατηγική). 2η
συνάντηση µε τα εθνικά σηµεία επαφής. Κυβερνητικά
στελέχη ΙΤ – Ευρ. Επιτροπή. 14/2 Άθήνα, 28 Φεβρ.
Τριέστη – Μάρτιος Σλοβενία
• OPEN days, Η περιφέρεια Marche IT µε επιτυχία
δύο εκδηλώσεις: 11.10.2011 “Adriatic-Ionian macroregion: a new framework for cross-border cooperation”
και 12.10.2011 “Adriatic-Ionian Established Networks:
Universities and UNIADRION, Adriatic Euro regions
and SeeNet, SMEs and TISAF, Enlargement and
ALDA (PPP)”.

• 11 Οκτ. 2011,Βρυξέλλες, κατά την ολοµελή
επιτροπή η Επιτροπή Περιφερειών µε ευρεία
πλειοψηφία ενέκρινε την Α-Ι Στρατηγική
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• Όλες οι πλευρές πρέπει να αναλάβουν
υποχρεώσεις για την επιτυχία µίας Στρατηγικής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ %ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2007-2013
«INTERREG IVC»

http://www.interreg4c.net/

ιαχειριστική Αρχή:
Γαλλία

Συµµετέχουν όλες οι
χώρες µέλη της Ε.Ε.,
Νορβηγία &Ελβετία
Προτεραιότητες:
Κύριος στόχος του
προγράµµατος είναι η
βελτίωση των
Περιφερειακών
πολιτικών µέσω
ανταλλαγής εµπειριών
και καλών πρακτικών
(1) Καινοτοµία &
οικονοµία γνώσης
(2) Περιβάλλον &
πρόληψη κινδύνου
Προϋπολογισµός :
408.1 εκ € (85% για
την Ελλάδα)
ΠΥΠ: δεν προβλέπεται
άλλη

«EPSON»

«URBACT»

http://urbact.eu/en/header-main/abouturbact/urbact-at-a-glance/urbact-inwords/

ιαχειριστική Αρχή: Γαλλία
Συµµετέχουν όλα τα ΚΜ, η
Νορβηγία & η Ελβετία
ικαιούχοι: Πόλεις (δήµοι και
κοινότητες)
- Περιοχές που συνδέονται µε
αστικά ζητήµατα
- Πανεπιστήµια και ερευνητικά
κέντρα
- Εθνικές και διεθνής ενώσεις
πόλεων και ο ιδιωτικός τοµέας
µπορούν
να
συµµετέχουν
κυρίως µε έξοδά τους
Προτεραιότητες:
Πρόγραµµα
(πλαισίου πολιτικής Συνοχής)
για την Ευρωπαϊκή ανταλλαγή
και εκµάθηση, µε σκοπό τη
βιώσιµη αστική
ανάπτυξη.
Συνεργασία
Πόλεων
για
βιώσιµες λύσεις σε σηµαντικές
αστικές
προκλήσεις/
οικονοµικά,
κοινωνικά
&
περιβαλλοντικά θέµατα
Π/Υ : 68.890.739 € (ΕΤΠΑ: 75%)
ΠΥΠ: 22.11.2011 - νέα

http://urbact.eu/en/header-main/news-andevents/view-one/news/?entryId=5096

http://www.espon.eu/main/Menu_Progra
mme

ιαχειριστική
Αρχή:
Λουξεµβούργο
Επιλέξιµες Περιοχές : τα ΚΜ, η
Νορβηγία, Ελβετία, Ισλανδία και
το Λιχτενστάιν. Χώρες που
γειτονεύουν µε την Ευρώπη και
υποψήφιες χώρες µπορούν να
συµµετέχουν σε κάποια από τα
έργα
Προτεραιότητες:
(1): Εφαρµοσµένη Έρευνα στην
Εδαφική Ανάπτυξη,
ανταγωνιστικότητα και Συνοχή
(2): Στοχοθετηµένες αναλύσεις
(3): Επιστηµονικές πλατφόρµες
και εργαλεία
(4): Κεφαλαιοποίηση, ιδιοκτησία
και συµµετοχή
(ιεθνείς δραστηριότητες δικτύωσης
από το δίκτυο του ESPON)
(5): Τεχνική βοήθεια, αναλυτικές
υποστήριξη & επικοινωνία
Αφορά και θέµατα Νησιών (βλ.
τελική έκθεση του EUROISLANDS
ηµ/νία έκδοσης: Πέµπτη, 17
Νοεµβρίου 2011)
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Π/Υ: €45.378.012,00 (ΕΤΠΑ: 75%)
ΠΥΠ: όχι νέα

ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERACT
%ιαχειριστική Αρχή: µεταβατική φάση
Συµµετέχουν όλες οι χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προϋπολογισµός : 40.039.426 €
ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Οριζόντια υποστήριξη προγραµµάτων
«Καλή διακυβέρνηση»
Έµφαση στα νέα χρηµατοδοτικά µέσα (IPA)
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ %ΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2007-2013
«Μεσόγειος»
(MED)

http://www.programmemed.eu/index.php?id=5
175&L=1

ιαχειριστική Αρχή: Γαλλία
Ελληνική Συµµετοχή:

Γραφείο ιασύνδεσης
(Liaison Office)
Εθνικό Σηµείο Επαφής (National
Contact Point)

Π/Υ: 256.6 εκ € - Συµµετοχή των

χωρών ΜΠΒ µε δικούς τους πόρους

«Νοτιοανατολική
Ευρώπη» (SEE)

http://www.southeast-europe.net/en/

ιαχειριστική Αρχή: Ουγγαρία
Ελληνική Συµµετοχή:
Εθνικό Σηµείο Επαφής
(National Contact Point)
Π/Υ: 245 εκ €

Απορρόφηση = 18,3 εκ 18,3

Απορρόφηση = 16,0 εκ €
(πληρωµές)+ 18,6 εκ € (προκ)

ΠΥΠ: 2 και 1 για στρατηγικά έργα

ΠΥΠ: 4 µέχρι στιγµής
(τελ.25/11/2011)– όχι νέα

(πληρωµές) + 17,3 εκ €
(προκαταβολές)
1 την Άνοιξη 2012 – νέα

Επιλέξιµες Περιοχές Ελλάδα:

ολόκληρη η Ελληνική Επικράτεια
(ΕΤΠΑ 75%)

Επιλέξιµες Περιοχές Ελλάδα:

ολόκληρη η Ελληνική Επικράτεια
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ %ΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2007-2013
«Μεσόγειος»
(MED)
13 χώρες της βόρειας ακτής
Μεσογείου συνεργάζονται για
βελτίωση
ανταγωνιστικότητας,
απασχόλησης και βιώσιµης
ανάπτυξης της περιοχής.
Αντιµετώπιση κοινών
εδαφικών προβληµάτων
όπως, περιβαλλοντικοί
κίνδυνοι, διεθνείς
επιχειρήσεις και µεταφορές.
104 έργα ενταγµένα στο MED
Programme
συγχρηµατοδοτούµενα από
ΕΤΠΑ έως και 85%.

«Νοτιοανατολική Ευρώπη»
(SEE)
Το Πρόγραµµα είναι εργαλείο
του στόχου ΕΕΣ και
συµβάλλει στην βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας στην
περιοχή .
4 τοµείς προτεραιότητας:
Καινοτοµία,
Περιβάλλον,
∆υνατότητα πρόσβασης
&
Βιώσιµη ανάπτυξη
Κινείται σύµφωνα µε τις
προτεραιότητες της
Λισσαβώνας και του
Γκέτεµπουργκ, και συµβάλλει
στη διαδικασία ΕΣ των εκτός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κρατών µελών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Θεµατικοί στόχοι
(1) ενίσχυση έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας
(2) ενίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και της χρήσης και ποιότητάς τους
(3) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
(4) στήριξη της µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους τους τοµείς
(5) προαγωγή προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση
κινδύνου
(6) προστασία του περιβάλλοντος και προαγωγή της απόδοσης των πόρων
(7) προαγωγή βιώσιµων µεταφορών και αφαίρεση εµποδίων σε βασικές υποδοµές
δικτύων
(8) προαγωγή απασχόλησης και υποστήριξη κινητικότητας εργατικού δυναµικού
(9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας
(10) επενδύσεις σε εκπαίδευση, δεξιότητες και διά βίου µάθηση µε την ανάπτυξη
υποδοµής κατάρτισης και εκπαίδευσης
(11) ενίσχυση θεσµικής ικανότητας και αποδοτική δηµόσια διοίκηση µε την ενίσχυση
της θεσµικής ικανότητας και της αποδοτικότητας των δηµόσιων διοικήσεων και
των δηµόσιων υπηρεσιών που συνδέονται µε την υλοποίηση του ΕΤΠΑ και προς
στήριξη ενεργειών όσον αφορά τη θεσµική ικανότητα και την αποδοτικότητα της
δηµόσιας διοίκησης που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ.
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Ευρωπαϊκός Όµιλος
Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)
Από το 2006, οι τοπικοί και περιφερειακοί εταίροι κατάφεραν να
θεσπίσουν Ευρωπαϊκούς Οµίλους Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ),
• µε κοινό νοµικό πλαίσιο
• τους βοηθούν να ξεπεράσουν πολύπλοκες διαφορές ανάµεσα σε
εθνικούς κανόνες και κανονισµούς.
Η Επιτροπή προτείνει σηµαντικές τροποποιήσεις σχετικά µε τον
τρέχοντα Κανονισµό για τους ΕΟΕΣ:
• ευκολότερη σύσταση ΕΟΕΣ,
• επανεξέταση του αντικειµένου δραστηριότητας,
• δυνατότητα συµµετοχής στους ΕΟΕΣ περιφερειών εκτός ΕΕ,
• σαφέστεροι κανόνες λειτουργίας για την πρόσληψη προσωπικού, τις
δαπάνες και την προστασία πιστωτών, και
• πρακτική συνεργασία στην παροχή δηµόσιων και τοπικών
25
υπηρεσιών.

Ευχαριστούµε για την προσοχή
σας
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