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0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το νέο πλαίσιο αξιολόγησης δίνει έμφαση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση της Ex-ante,
η οποία καλείται να έχει ουσιαστική συμβολή στον κατάλληλο και επιτυχή σχεδιασμό
του Προγράμματος 1.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες της ΕΕ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην
ανάγκη τα προγράμματα να παρέχουν αναπτυξιακά αποτελέσματα σύμφωνα με τη
Στρατηγική Ευρώπη 2020 και να στηρίζονται σε ένα σαφές πλαίσιο παρέμβασης.
Βασική πτυχή του ρόλου της εκ των προτέρων αξιολόγησης είναι να εκτιμηθεί κατά
πόσον το ΠΕΠ Κρήτης (α) διατυπώνει με σαφήνεια τη λογική της παρέμβασης του και
(β) συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Έτσι,
εκτός από τις παρατηρήσεις σχετικά με την ευθυγράμμιση του προγράμματος με τους
κανονισμούς, η αξιολόγηση εκτιμά την πληρότητα της προτεινόμενης λογικής της
παρέμβασης και ειδικότερα τον εντοπισμό αντιφάσεων καθώς και την ενδεχόμενη
ανεπάρκεια των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων. Η «λογική παρέμβασης» θα
πρέπει να διατρέχει το σύνολο του ΠΕΠ καθώς και τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις και
δράσεις (Διάγραμμα 01).

Σχήμα 01 Ενσωμάτωση της λογικής της παρέμβασης
ΑΝΑΓΚΕΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ
ΚΑΙ ΟΡΟΣΗΜΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΣΥΝΕΠΕΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1. Προσδιορισμός των αναπτυξιακών αναγκών και των προκλήσεων : Η λογική
της παρέμβασης θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις ειδικές εθνικές
και περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το
πρόγραμμα προκαλεί τη μέγιστη συνεισφορά στη Στρατηγική Ευρώπη 2020.
1

Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (2013): Εγκύκλιος για τη διεξαγωγή της εκ των προτέρων αξιολόγησης και

της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της
περιόδου 2014-2020, 12-7-13.
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2. Η επιλογή των θεματικών στόχων και των επενδυτικών προτεραιοτήτων: Μετά
τον εντοπισμό των αναπτυξιακών αναγκών θα πρέπει να επιλεγούν οι
κατάλληλοι θεματικοί στόχοι και οι επενδυτικές προτεραιότητες σύμφωνα με
τον θεματικό κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κοινού κανονισμού.
3. Η
θέσπιση
συγκεκριμένων
στόχων:
Οι
ειδικοί
στόχοι
θα
διαμορφωθούν σύμφωνα με τις επιλεγμένες επενδυτικές προτεραιότητες, οι
οποίες είναι κατάλληλες για το συγκεκριμένο εθνικό και περιφερειακό
αναπτυξιακό πλαίσιο. Οι ειδικοί στόχοι πρέπει να αντικατοπτρίζουν την
επιδιωκόμενη αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της κατεύθυνσης της αλλαγής
που το πρόγραμμα επιδιώκει να επιτύχει. Αυτή η αλλαγή θα πρέπει να είναι όσο
το δυνατόν συγκεκριμένη, έτσι ώστε η επίδραση της παρέμβασης να μπορεί να
αξιολογηθεί.
4. Η συνοχή των πολιτικών: Για να μεγιστοποιηθούν οι εκροές και τα
αποτελέσματα, οι παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι «συνεπείς» με το εξωτερικό
περιβάλλον πολιτικής, να συμπληρώνουν και να προσθέτουν αξία σε άλλες
υφιστάμενες ή σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις.
5. Οι εκροές και τα αποτελέσματα: Σαφείς δείκτες εκροών είναι απαραίτητοι για να
καταγραφεί η πρόοδος υλοποίησης που σημειώθηκε κατά την εφαρμογή του
προγράμματος
και
θα
πρέπει
να
αντικατοπτρίζουν
τις
άμεσες δραστηριότητες των παρεμβάσεων. Οι δείκτες αποτελεσμάτων πρέπει
να συνδέονται με τους ειδικούς στόχους. Σαφείς δείκτες αποτελεσμάτων
διευκολύνουν την κατανόηση του προβλήματος που αντιμετωπίζεται και
καθιστούν εφικτή μια μεταγενέστερη αξιολόγηση που θα κρίνει κατά
πόσον
ή
όχι
οι
συγκεκριμένοι
στόχοι
έχουν
επιτευχθεί.
Τα
αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν με διαφορετικούς τρόπους και για το
λόγο αυτό απαιτείται μια σαφής ανάλυσης για την αποτελεσματικότητα των
δράσεων ως προς την προσέγγιση των στόχων.
6. Υλοποίηση και εφαρμογή: Αποτελεσματικά και αποδοτικά συστήματα
διαχείρισης και εφαρμογής πρέπει να είναι διαθέσιμα ώστε το πρόγραμμα να
παρακολουθείται με επάρκεια και να αξιολογούνται οι εκροές και τα
αποτελέσματα.
Κατά συνέπεια, δεν επαρκεί πλέον μια "εξωτερική" αποτίμηση του Προγράμματος που
ενδεχομένως θα ετύγχανε αξιοποίησης σε μεταγενέστερο στάδιο. Αντιθέτως, ζητείται η
πληρέστερη εφικτή τεκμηρίωση των εκτιμήσεων της Αξιολόγησης και η πρόταση για
συγκεκριμένη συμπλήρωση του Προγράμματος στα σημεία εκείνα όπου η Αξιολόγηση
εντοπίζει ατέλειες ή κενά.
Σε αυτό το πλαίσιο ο Σύμβουλος ενεπλάκη σε μια διαδραστική διαδικασία με την
Διαχειριστική Αρχή παρακολούθησε συστηματικά την εξελικτική διαδικασία σχεδιασμού
και τελικής διαμόρφωσης του προγράμματος παρεμβαίνοντας σε διάφορα στάδια.
Ο Σύμβουλος αξιολόγησης εξέτασε το σύνολο των σχεδίων από την 1η εγκύκλιο
σχεδιασμού για να διαπιστώσει την εξέλιξη του προγραμματισμού και τη συμβολή της
διαβούλευσης. Συγκεκριμένα, τα προγραμματικά και υποστηρικτικά κείμενα που
αξιοποιήθηκαν για την αξιολόγηση είναι:
•

Για μια Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη: Αναπτυξιακή Στρατηγική Προγραμματικής
Περιόδου 2014-20, Αρχικό Σχέδιο Βάσης, Σεπτέμβριος 2012.

•

Διαμόρφωση των Κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής
Προγραμματικής Περιόδου 2014-20, 1η Εγκύκλιος, Σεπτέμβριος 2012.
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•

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, Αρχικό Σχέδιο Βάσης, Δεκέμβριος 2012.

•

Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-20, Πρόταση Περιφερειακής Πολιτικής, 2η
Εγκύκλιος, Μάιος 2013.

•

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, Αναθεωρημένο Σχέδιο, Απρίλιος 2013.

•

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-20, Έκδοση 1, Μάρτιος
2014.

•

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-20, Έκδοση 2, Απρίλιος
2014.

•

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, Μελέτη, Ιούνιος 2014.

•

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-20, Έκδοση 3, Ιούλιος
2014.

•

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΕΠ Κρήτης, Ιούλιος 2014.

•

Observations on the Operational Crete, Νοέμβριος 2014.

•

DG REGIO Formal Specific Comments on the ROP Crete (2014-20), Νοέμβριος
2014.

•

Comments on Research and Innovation Strategy of Smart Specialisation and
Regional Operational Programme of Crete, Νοέμβριος 2014.

•

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-20, Έκδοση 4, Νοέμβριος
2014.

Επίσης, ο Σύμβουλος Αξιολόγησης είχε πρόσβαση στα υλικά του Αναπτυξιακού
Συνεδρίου 2013 και συμμετείχε σε διαδοχικές ημερίδες διαβούλευσης καταγράφοντας
τις απόψεις φορέων. Συμμετείχε επίσης σε όλες σχεδόν τις συναντήσεις εργασίας και
ημερίδες που διοργανώθηκαν στην Αθήνα, με συμμετοχή της Διαχειριστικής Αρχής του
ΠΕΠ.
Στο πλαίσιο αξιολόγησης του συστήματος δεικτών ο Σύμβουλος συνεργάστηκε με την
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Κρήτης, το Σύμβουλο για την
εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και τις
αρμόδιες Κεντρικές και Περιφερειακές αρχές, με αρμοδιότητες σε επιμέρους τομείς
παρέμβασης του ΠΕΠ. Στην ίδια κατεύθυνση αξιολόγησε ένα σύνολο ειδικών μελετών
και εκθέσεων, τα αποτελέσματα προηγούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Επιπρόσθετα, ο Σύμβουλος επισκόπησε όλες τις πρόσφατες αναπτυξιακές
χωροταξικές και κλαδικές μελέτες για την Περιφέρεια Κρήτης καθώς και την έκθεση της
on-going αξιολόγησης του τρέχοντος προγράμματος.
Τέλος, ο Σύμβουλος μελέτησε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την Ελλάδα 2, τις συστάσεις του Συμβουλίου το Μνημόνιο Συμφωνίας, τα Εθνικά
Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων καθώς και τις βασικές προσεγγίσεις για τις
αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας 3 και τις έλαβε υπόψη ως το ευρύτερο αξιολογικό
2Ευρωπαϊκή

Επιτροπή (2012): Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη
συμφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραμμάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020, Νοέμβριος 2012.

3

McKinsey&Company, «Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το νέο Εθνικό Μοντέλο
Ανάπτυξης», IOBE «Προτεινόμενοι τομείς εθνικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της «έξυπνης εξειδίκευσης»
2014-2020», καιΣΕΒ «Έρευνα στις Επιχειρήσεις για την Πρόβλεψη των Μεταβολών στα Περιφερειακά
Παραγωγικά Συστήματα και τις Τοπικές Αγορές Εργασίας».

5

πλαίσιο για το πρόγραμμα.
Σ΄ αυτό το συνθετικό αξιολογικό πλαίσιο ο Σύμβουλος κατέθεσε τις απόψεις του για
διαδοχικές εκδόσεις του ΠΕΠ Κρήτης, υποστηρίζοντας την ΕΔΑ, έτσι ώστε ο σχεδιασμός
του ΠΕΠ Κρήτης 2014-20 να ενσωματώνει τις κατευθύνσεις των κανονισμών των ΕΔΕΤ,
να είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την Στρατηγική 2020 και να στηρίζεται στις ανάγκες
και ευκαιρίες της Περιφέρειας Κρήτης λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες προηγούμενων
προγραμματικών περιόδων. Ειδική μέριμνα ήταν, να αντανακλώνται στη διαμόρφωση
του ΠΕΠ και τα συμπεράσματα των διαβουλεύσεων ως προς τις γενικές αναπτυξιακές
κατευθύνσεις αλλά και ειδικά θέματα όπως η περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης
Εξειδίκευσης, και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

6

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EXANTE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εκ των προτέρων αξιολόγηση θεωρεί συγκροτημένο και συνεκτικό το ΠΕΠ Κρήτης
καθώς σε γενικές γραμμές η δομή του όπως προκύπτει από τους ειδικούς στόχους,
τους Άξονες Προτεραιότητας, την εστίαση, τις επιλεγμένες Επενδυτικές Προτεραιότητες
και την οικονομική ισορροπία του είναι αξιόπιστη. Έχει προκύψει από μια συστηματική
μελέτη της περιφερειακής οικονομίας, καθώς και από λεπτομερή και αντικειμενική
εξέταση των αναγκών επισημαίνοντας τόσο τις μείζονες αναπτυξιακές ανάγκες που
προκύπτουν από διαρθρωτικές υστερήσεις όσο και ειδικότερα σε σχέση με τους
θεματικούς στόχους που έχουν κατανεμηθεί στο ΠΕΠ.
Η στρατηγική είναι διαφανής και κατανοητή και συνδέεται άμεσα με την Στρατηγική
2020 και τις κατευθύνσεις των κανονισμών. Αποτυπώνει τα κύρια στοιχεία του
προγράμματος και ενσωματώνει με σαφήνεια τους Θεματικούς Στόχους στο πλαίσιο
της περιφερειακής πολιτικής και αναδεικνύει τις νέες διαστάσεις για την Έξυπνη
Εξειδίκευση και τη βιώσιμη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη με έμφαση στην χωρική
προσέγγιση των παρεμβάσεων. Η στρατηγική του ΠΕΠ Κρήτης είναι φιλόδοξη αλλά με
ισχυρή τεκμηρίωση για την δυνατότητα υλοποίησης της.
Το ΠΕΠ Κρήτης έχει την ικανότητα να συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων
της Στρατηγικής 2020 σε ποιοτικό επίπεδο αν και περιορισμένα σε ποσοτικό λόγω του
μικρού μεγέθους της περιφερειακής οικονομίας. Η ανταπόκρισή του στις επιτακτικές
προτεραιότητες και τις ανάγκες που έχουν εντοπιστεί στο περιφερειακό επίπεδο είναι
ευδιάκριτες, ευθυγραμμίζονται απολύτως με τις κατευθύνσεις της Ευρώπης 2020 για
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Το ΠΕΠ ενσωματώνει τις
κατάλληλες παρεμβάσεις και δράσεις που θα ενεργοποιήσουν αυτές τις
προτεραιότητες. Επίσης, η συνοχή με ευρύτερα ευρωπαϊκά και εθνικά μέσα και
πολιτικές, είναι επίσης εμφανής στο ΠΕΠ.
Το ΠΕΠ διαθέτει ισχυρή εσωτερική συνοχή καθώς είναι εμφανές ότι όλες οι δράσεις
συμβάλλουν στην προώθηση των προτεραιοτήτων που συνάδουν με τους στόχους
της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα αντικατοπτρίζουν τις περιφερειακές και τομεακές ανάγκες.
Επιπλέον, ενώ πολλές δράσεις είναι φαινομενικά διαφορετικές, έχουν κοινούς στόχους
και συμβάλουν άμεσα στην προώθηση των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων νέων
αντίστοιχων Ειδικών Στόχων. Η αξιολόγηση θεωρεί ότι η κατανομή των πόρων είναι
αντιπροσωπευτική των αναγκών και των προκλήσεων που έχουν τεθεί.
Οι απαιτήσεις εφαρμογής είναι υψηλές καθώς ειδικά στο τομέα της Έξυπνης
Εξειδίκευσης οι προβλεπόμενες δράσεις απαιτούν συστηματική προετοιμασία υψηλό
επίπεδο συνεργασίας μεταξύ φορέων και αποτελεσματική διοίκηση. Επειδή η εμπειρία
από προηγούμενες προγραμματικές περιόδους είναι περιορισμένη οι αρχές θα πρέπει
να στηρίξουν αποτελεσματικά τους φορείς υλοποίησης εκπονώντας σχέδια και
παρέχοντας κατευθύνσεις. Εξίσου σημαντική προετοιμασία απαιτείται για τις
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις χωρικής ανάπτυξης. Συνοπτικά η αξιολόγηση ως προς
τη Στρατηγική, τη Δομή του Προγράμματος αποτυπώνεται στους πίνακες που
ακολουθούν.
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Στρατηγική Προγράμματος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ

Συνεκτική

Η στρατηγική είναι
διαφανής και κατανοητή.

Σε αρμονία με τις
κατευθύνσεις της ΕΕ και
το στρατηγικό πλαίσιο

Συνδέεται άμεσα με την
Στρατηγική 2020 και τις
κατευθύνσεις των
κανονισμών.

Πλήρης και χωρίς
αποκλεισμούς

Αποτυπώνει τα κύρια
στοιχεία του
προγράμματος

Ρεαλιστική

Η επίτευξη της είναι
εφικτή.

Μέσα από διαδοχικές
προσεγγίσεις η
στρατηγική του
προγράμματος έχει
βελτιωθεί. Η λογική του
προγράμματος
εκφράζεται πλέον με
σαφήνεια.
Διαθέτει καθαρές
αναφορές και συνδέσεις
με την στρατηγική της ΕΕ
αντιμετωπίζει
αποτελεσματικά τις
διαπιστωμένες
προκλήσεις.
Ενσωματώνει με
σαφήνεια τους
θεματικούς στόχους στο
πλαίσιο της
περιφερειακής πολιτικής
και αναδεικνύει τις νέες
διαστάσεις για την
έξυπνη εξειδίκευση και τη
βιώσιμη χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη
με έμφαση στην χωρική
προσέγγιση των
παρεμβάσεων.
Η στρατηγική είναι
φιλόδοξη αλλά με ισχυρή
τεκμηρίωση για την
δυνατότητα υλοποίησης
της.
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Άξονες Προτεραιότητας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σαφήνεια

Είναι διατυπωμένοι με
σαφήνεια.

Βασισμένοι στο πλέγμα
αναγκών του
Προγράμματος

Συνδέονται με την
ανάλυση και τη
στρατηγική.

Με αντιστοίχιση στη
Στρατηγική 2020 και
τους κανονισμούς

Συνδέονται με τη
Στρατηγική 2020 και
τους κανονισμούς.

Με σαφή λογική
παρέμβασης και
εσωτερική συνοχή

Σαφής σχέση μεταξύ του
προγράμματος, της
ανάλυσης, των
στόχων και των
συγκεκριμένων
παρεμβάσεων.

Με τεκμηριωμένη
επιλογή επενδυτικών
προτεραιοτήτων

Αντιστοίχιση με τις
διαπιστωμένες
αναπτυξιακές
προτεραιότητες.

Με ρεαλιστικές
προοπτικές υλοποίησης

Εξέταση της εφικτότητας
των παρεμβάσεων και
των στόχων.

Διατύπωση δράσεων
και ειδικών στόχων

Εξέταση σαφήνειας
εφικτότητας και
συνάφειας.

Αρχές επιλογής
δράσεων

Καθολικές, σαφείς και
ισορροπημένες.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ
Οι άξονες
προτεραιότητας έχουν
οριστικοποιηθεί και είναι
σαφώς διατυπωμένοι.
Στηρίζονται επαρκώς με
την ανάλυση και
εξυπηρετούν με
αποτελεσματικότητα την
επιλεγμένη στρατηγική.
Η συσχέτιση με τους
στόχους της
Στρατηγικής 2020 είναι
ισχυρή.
Προκύπτουν επαρκώς
αιτιολογημένοι και
ορθολογικοί δεσμοί
μεταξύ των αξόνων
προτεραιότητας, των
ειδικών στόχων, των
προτεινόμενων
δράσεων των ειδικών
στόχων, των εκροών και
των αποτελεσμάτων σε
συνδυασμό με τους
διαθέσιμους πόρους.
Οι επενδυτικές
δραστηριότητες έχουν
επιλεγεί με προοπτική
την κάλυψη των
αναγκών και στο
πλαίσιο των εθνικών
κατευθύνσεων πολιτικής
σε επιμέρους τομείς.
Η κατανομή των πόρων
ανά επενδυτική
δραστηριότητα
αποτυπώνει το ειδικό
βάρος των αναγκών
καθώς και τις
προοπτικές διάθεσης
πόρων από τομεακά
προγράμματα και άλλες
πηγές.
Οι επιλεγμένες δράσεις
είναι σαφώς
διατυπωμένες
κατανοητές ως προς το
περιεχόμενο τους και
τον προσανατολισμό
τους.
Οι επιλογή των
δράσεων στηρίχθηκε σε
λογικές και
ισορροπημένες αρχές.

9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ

Καταλληλότητα

Είναι κατάλληλα
επιλεγμένοι ως προς τις
παρεμβάσεις και τους
ειδικούς στόχους

Σαφήνεια

Είναι σαφείς ως προς
τη διατύπωση.

Τιμές στόχου – βάσης

Εξέταση του τρόπου
υπολογισμού των τιμών
των δεικτών.

Καταλληλότητα των
οροσήμων του
πλαισίου επίδοσης

Οι κατηγορίες
παρέμβασης και οι
αντίστοιχοι δείκτες
εκροών είναι οι
ενδεδειγμένοι

Μέσα από το
αναδιαμορφωμένο σύστημα
δεικτών, έχει ενισχυθεί ακόμη
περισσότερο η συνάφεια
των δεικτών εκροών με τις
παρεμβάσεις και η
συσχέτιση με τους δείκτες
αποτελέσματος που
αντανακλούν πιο καθαρά
τις επιδιωκόμενες αλλαηγές
Στην πλειοψηφία τους είναι
κοινοί δείκτες. Οι ειδικοί
δείκτες, αναδιατυπώνονται,
ώστε να είναι πιο σαφείς και
συμβατοί με τη λογική της
παρέμβασης
Οι δείκτες εκροών στην
πλειοψηφία τους
υπολογίζονται με την
μέθοδο του μοναδιαίου
κόστους, μέσα από την
συνεκτίμηση σημαντικού
αριθμού παρόμοιων έργων
και κρίνεται αρκετά
ασφαλής. Για τους δείκτες
αποτελέσματος οι τιμές
βάσης προσεγγίζονται από
επίσημες πηγές
καταγραφής, ενώ οι τιμές
στόχου επιβεβαιώνονται με
στοιχεία τεκμηρίωσης στο
πλαίσιο της ex-ante.
Από την ανάλυση της
λογικής της παρέμβασης,
προκύπτει ότι, οι επιλεγμένοι
κωδικοί παρέμβασης και οι
αντίστοιχοι δείκτες εκροών,
είναι οι ενδεδειγμένοι για να
αποτυπώνουν τη
στρατηγική στόχευση, την
εστίαση του Προγράμματος
και τους επιδιωκόμενους
στόχους.
Ως προς τις τιμές στόχου η
προσέγγιση της
μεθοδολογίας είναι σαφής
και τα στοιχεία που
χρησιμοποιήθηκαν
αξιόπιστα

Δείκτες Προγράμματος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Ενότητα 1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1.1. Συνεκτικότητα των στόχων του Προγράμματος
1.1.1. Αξιολόγηση κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, ανάλυσης SWOT
και αναγκών ΠΕΠ Κρήτης 2014-20 στο υπερτοπικό, περιφερειακό και
ενδοπεριφερειακό επίπεδο.
1.1.1.1. Αξιολόγηση Κοινωνικοοικονομικής κατάστασης
Η ανάλυση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, η παρουσίαση των βασικών
τάσεων της περιφερειακής οικονομίας και η ανάδειξη των διαρθρωτικών αδυναμιών
είναι δομημένη πλήρης και επαρκώς τεκμηριωμένη. Ορθά επισημαίνεται ότι η κρίση
υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις
διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας ενώ προκάλεσαν επιπτώσεις
σημαντικά διαφοροποιημένες χωρικά και κλαδικά, σε σχέση με την οικονομική
δραστηριότητα τη σύνθεση των εισοδημάτων και την απασχόληση. Το λιανικό εμπόριο
οι μη εμπορεύσιμες υπηρεσίες καθώς και οι συνδεόμενες με το δημόσιο
δραστηριότητες συρρικνώνονται. Η ένταση της κρίσης στην Κρήτη εντοπίζεται στην
αναστροφή των τάσεων μεγέθυνσης του ΑΕΠ και στην εκτίναξη της ανεργίας.
Η ανάλυση προσδιορίζει το πλαίσιο ανάπτυξης και εξειδίκευσης της περιφερειακής
οικονομίας με αναφορές σε σχετικές μελέτες και στατιστικές επεξεργασίες των στοιχείων
απασχόλησης καθώς και των εξαγωγών. Συγκεκριμένα, προκύπτει ότι η περιφερειακή
οικονομία εξειδικεύεται σε οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται κυρίως με το
τουρισμό και την αγροτική οικονομία. Εκτός από τις προαναφερόμενες οικονομικές
δραστηριότητες στις οποίες εξειδικεύεται η Κρήτη, ισχυρός πόλος ανάπτυξης είναι και
αυτός της Έρευνας και Τεχνολογίας. Η Περιφέρεια διαθέτει σημαντική εκπαιδευτική και
ερευνητική υποδομή και κέντρα αριστείας, με ουσιαστική συμβολή στην οικονομική
ανάπτυξη της Κρήτης αλλά και δυνατότητες να ενισχύσει σε μεγαλύτερο βαθμό την
ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων του νησιού.
Η ανάλυση εντοπίζει ως βασική διαρθρωτική αδυναμία της Περιφέρειας τη χαμηλή
ανταγωνιστικότητα η οποία κυρίως οφείλεται, στην περιορισμένη ροπή προς
καινοτομία στην αδύναμη επιχειρηματικότητα καθώς και στο θεσμικό περιβάλλον.
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι ο μετασχηματισμός των αποτελεσμάτων έρευνας σε
εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα χαμηλός και η σύνδεση του
συστήματος Ε&Τ με τη τοπική οικονομία είναι ασθενής. Ορθώς επισημαίνονται ως
αίτια η χαμηλή ζήτηση από τις επιχειρήσεις αλλά και ο προσανατολισμός του
ερευνητικού δυναμικού. Ορθή είναι και η επισήμανση ότι απουσιάζουν τα αξιόπιστα
σχήματα παροχής κεφαλαίων υψηλού κινδύνου.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω η επιχειρηματικότητα στην Κρήτη παραμένει σε χαμηλά
επίπεδα και με εξαίρεση τον ξενοδοχειακό κλάδο, χαρακτηρίζεται από μικρή κλίμακα και
περιορισμένη ροπή προς την καινοτομία. Η μεγέθυνση των επιχειρήσεων και η
δημιουργία συνεργατικών σχημάτων (δικτύων και clusters) είναι περιορισμένη εκτός
από τον αγροδιατροφικό τομέα. Αποτέλεσμα είναι να μην δημιουργούνται οικονομίες
κλίμακας και να δυσχεραίνεται τόσο η οργάνωση της παραγωγής και η εισαγωγή
καινοτομιών, όσο και η προώθηση των προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Από την
γενική αυτή εικόνα διαφοροποιείται μια ομάδα επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται
σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας (π.χ. πλαστικά).
Έχουν
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πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογικές και παραγωγικές καινοτομίες
με αποτέλεσμα να έχει διαμορφωθεί ένα σοβαρό υπόβαθρο για εξωστρεφή
ανάκαμψη.
Το πλέγμα των παρεμβάσεων που έχουν υλοποιηθεί κατά τις προηγούμενες
προγραμματικές περιόδους δημιούργησε ορισμένες βασικές προϋποθέσεις ανάπτυξης. Σε
κρίσιμους τομείς ενισχύθηκαν οι τάσεις εξειδίκευσης της περιφερειακής οικονομίας ενώ
επετεύχθη ικανοποιητική διείσδυση και διάχυση πληροφορικής και επικοινωνιών στο
τουρισμό στις επιχειρήσεις και στο γενικό πληθυσμό.
Η ανάλυση ορθά επισημαίνει ότι οι παρεμβάσεις στις προηγούμενες περιόδους, δεν
αντιμετώπισαν ικανοποιητικά τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας.
Κύρια διαπίστωση είναι ότι οι σχετικές δράσεις στο χώρο της καινοτομίας χαρακτηρίζονται
από αποσπασματικότητα με αποτέλεσμα τα πολλαπλασιαστικά οφέλη να είναι
περιορισμένα. Ειδικότερα, τονίζεται ότι δεν επετεύχθη ένα ικανοποιητικό επίπεδο
διασυνδέσεων μεταξύ των ισχυρών κλάδων καθώς και σύζευξη της ερευνητικής
δραστηριότητας με την παραγωγή με αποτέλεσμα η προστιθέμενη αξία των τοπικών
προϊόντων να είναι μικρή. Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων θα ήταν μεγαλύτερη
εάν οι προτεραιότητες ήταν σαφέστερα καθορισμένες με καλύτερη εστίαση και
συνοδεύονταν από ισχυρότερη συγκέντρωση πόρων. Κρίσιμος παράγοντας που
επηρεάζει τα αποτελέσματα είναι ο προσανατολισμός και οι δεξιότητες των παραγωγικών
φορέων και του ανθρώπινου δυναμικού της Κρήτης. Προς αυτή την κατεύθυνση η
Περιφέρεια μέσω του ΠΕΠ, πρέπει να λειτουργήσει ως καταλύτης για να επιτευχθεί η μέγιστη
δυνατή συσπείρωση γύρω από περιορισμένο αριθμό αναπτυξιακών στόχων στην
προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Η ανάλυση ορθά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Περιφέρεια Κρήτης μπορεί να
μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία, με την αξιοποίηση των μεταρρυθμίσεων που
προωθούνται σε εθνικό επίπεδο και τον αναπροσανατολισμό της περιφερειακής
οικονομίας υιοθετώντας μια στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης.
Η Περιφερειακή
Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση στηρίζεται στην ανάπτυξη και ταχύτερη
ενσωμάτωση καινοτομιών στην παραγωγή και στις λειτουργικές διαδικασίες του
οικονομικού συστήματος και της διοίκησης, την ανάπτυξη των διασυνδέσεων μεταξύ
κλάδων καθώς και στην οικοδόμηση διαπεριφερειακών παραγωγικών σχέσεων. Η
ανάλυση θέτει ως βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της νέας στρατηγικής την
κινητοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της Περιφέρειας.
Συμπερασματικά, η κοινωνικοοικονομική ανάλυση είναι τεκμηριωμένη και βασίζεται στα
πλέον πρόσφατα στατιστικά δεδομένα. Επισημαίνεται ότι οι διεργασίες που έχουν
ενεργοποιηθεί από την μακροχρόνια κρίση είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν αποτυπωθεί
πλήρως στα δημοσιευμένα στατιστικά μεγέθη. Επίσης, δεν είναι ορατή η συσχέτιση των
αιτιών με τα αποτελέσματα καθώς τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της κρίσης και οι
επιπτώσεις από αυτήν στους διάφορους τομείς της οικονομίας δεν έχουν με
συστηματικότητα προσεγγιστεί σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο. Ένα από τα προβλήματα
που προκύπτουν από την απουσία εστιασμένων μελετών είναι η απόδοση στην κρίση
διαρθρωτικών προβλημάτων επιμέρους κλάδων ή δραστηριοτήτων. Στην πράξη τα
προβλήματα οφείλονται σε άλλες μικροοικονομικές αιτίες και θα είχαν εκδηλωθεί έστω
και εάν δεν υπήρχε η κρίση αλλά ενδεχομένως η κρίση να επιτάχυνε απλά τις εξελίξεις.
Στο πλαίσιο όμως του ΠΕΠ μια τέτοια ανάλυση δεν είναι εφικτή καθώς τα απαραίτητα
στατιστικά στοιχεία είτε δεν συλλέγονται και ταξινομούνται είτε δεν είναι επίκαιρα.
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1.1.1.2. Αξιολόγηση SWOT
Ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου για την Περιφέρεια Κρήτης
επικεντρώνεται στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των αδυναμιών και στην ενίσχυση
των ισχυρών σημείων της περιφερειακής οικονομίας, αξιοποιώντας την εμπειρία που
αποκτήθηκε στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους. Διαμορφώνεται στο
πλαίσιο μιας νέας ολοκληρωμένης στρατηγικής και σε αντιστοιχία με τη Στρατηγική της
Ευρώπης 2020, η οποία να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τον αναπροσανατολισμό
της τοπικής οικονομίας, την έξοδο από την κρίση και την ένταξη σε πορεία «έξυπνης»
ανάπτυξης.
Η ανάλυση SWOT πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 1ης Εγκυκλίου και έκτοτε
αναθεωρήθηκε ειδικά για τους θεματικούς στόχους 1,2 και 3 στο πλαίσιο της
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης ενώ νέα στοιχεία προσέγγισης έχουν προστεθεί στο
τελικό κείμενο του ΠΕΠ ανά θεματικό στόχο.
Από την αξιολόγηση της SWOT προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
•

Είναι περιεκτική και παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της περιοχής του
προγράμματος.

•

Είναι βασισμένη σε ένα ευρύ σύνολο στατιστικών δεδομένων που
αποτυπώνουν τόσο τη δομή (και ειδικά τις εξειδικεύσεις) της περιφερειακής
οικονομίας όσο και τη θέση της στο εθνικό και ευρύτερο διεθνές περιβάλλον
χωρίς σε όλες τις περιπτώσεις να αναφέρονται συγκεκριμένοι δείκτες αλλά είναι
δεδομένο ότι έχουν ληφθεί υπόψη.

•

Λειτουργεί ως λογικό υπόβαθρο για τον καθορισμό των αναγκών που καλύπτει
η παρέμβαση του ΠΕΠ, και τεκμηριώνει ότι οι λογικές διασυνδέσεις μεταξύ των
επιμέρους στοιχείων της SWOT και των αναγκών είναι επαρκώς και δεόντως
αιτιολογημένες.

•

Λαμβάνει υπόψη της τις αντίστοιχες SWOT που διαμορφώθηκαν για το
σχεδιασμό άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από
τα διαρθρωτικά ταμεία και αναμένεται να εκτελεστούν και στην Περιφέρεια
Κρήτης, καθώς επίσης και ότι η εκτίμηση των αναγκών είναι συμπληρωματική
αυτών των προγραμμάτων.

•

Είναι σύμφωνη με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία
εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού του ΠΕΠ και περιλαμβάνει όλα τα
κεντρικά συμπεράσματα των εκτιμώμενων επιπτώσεων.

•

Τεκμηριώνει με σαφήνεια το σχεδιασμό της Περιφερειακή Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης που διαμορφώνει η Περιφέρεια Κρήτης με δεδομένο ότι έχει
διαμορφωθεί ειδική SWOT στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

•

Ενσωματώνει τις οδηγίες για το περιβάλλον και τη μετρίαση και προσαρμογή
στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ως εγκάρσιες καινοτομίες της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020.

•

Αναδεικνύει τις ανάγκες των ειδικών ομάδων στόχου, ώστε να αντιμετωπιστεί η
διαφορετικότητα των ανθρώπων και των περιοχών.

•

Λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις αναπτυξιακές εμπειρίες από προηγούμενες
παρεμβάσεις.
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•

Παρέχει αξιόπιστη αιτιολόγηση των χωρικά προσδιορισμένων παρεμβάσεων.

•

Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τους εταίρους που αναφέρονται στο άρθρο 5
του Κοινού Κανονισμού Διατάξεων.

Συμπερασματικά, η ανάλυση SWOT ορθά αποτυπώνει κωδικοποιεί και κατηγοριοποιεί
τα
σημαντικότερα
ευρήματα
και
εξαγόμενα
συμπεράσματα
από
την
κοινωνικοοικονομική ανάλυση στα τεταρτημόρια της μήτρας ανά θεματικό στόχο. Ως
αποτέλεσμα αυτής της συστηματοποίησης εξασφαλίζεται η συστηματική προσέγγιση
των επιμέρους συστατικών στοιχείων της αναπτυξιακής, κοινωνικής και
περιβαλλοντικής κατάστασης της Περιφέρειας.
Η αξιοπιστία της SWOT πηγάζει από τον εστιασμένο εντοπισμό και ανάδειξη των πλέον
καίριων - για τον στρατηγικό σχεδιασμό - ευρημάτων της ανάλυσης. Επίσης συνδέεται
άμεσα με το σχεδιασμό των πολιτικών που προωθούνται κατά την προγραμματική
περίοδο 2014-2020 για την κάλυψη των αδυναμιών αξιοποιώντας τα ισχυρά σημεία του
κάθε τομέα.
Πίνακας 1.1.1.2: Συνοπτική Αξιολόγηση SWOT

Ανάλυση SWOT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ

Καθαρά διατυπωμένη

Σαφής διατύπωση και με
αναφορές στις ανάγκες
της Περιφέρειας.

Γεωγραφικά
ισορροπημένη

Καλύπτει τις
ιδιαιτερότητες της
περιφερειακής
διάρθρωσης και τις
χωρικές ανισότητες.

Με επαρκή τεκμηρίωση

Οι αναφορές
στηρίζονται στην
στατιστική ανάλυση και
στην εμπειρία από την
εφαρμογή των
προηγούμενων
προγραμμάτων.
Αναδεικνύονται
επαρκώς οι
περιφερειακές
αναπτυξιακές ευκαιρίες
και προκλήσεις.

Η δομή και
επιχειρηματολογία της
ανάλυσης έχει βελτιωθεί
σημαντικά. Μετά την
οριστικοποίηση
των στόχων του
προγράμματος και των
αξόνων προτεραιότητας
έχουν ενσωματωθεί οι
τελικές βελτιώσεις.
Αναγνωρίζονται τα
ειδικά χωρικά
χαρακτηριστικά της
Περιφέρειας και οι
αναπτυξιακές
ιδιαιτερότητες των
επιμέρους περιοχών.
Οι βασικές διαπιστώσεις
της SWOT
υποστηρίζονται με
στατιστικά στοιχεία.

Μοναδικά
χαρακτηριστικά
περιφέρειας

Η ανάλυση
αντανακλά τις ειδικές
αναπτυξιακές
προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η
Περιφέρεια και δεν
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Με κάλυψη των κυρίων
θεμάτων

Καλύπτει το σύνολο των
θεματικών στόχων της
2020 με ισορροπία.

Σαφή συμπεράσματα

Καταλήγει σε
συμπεράσματα από τα
οποία προκύπτουν οι
άξονες των
αναπτυξιακών
προτεραιοτήτων.
Είναι εστιασμένη στις
πραγματικές αδυναμίες
και δυνατότητες της
περιφέρειας.

Εστιασμένη ανάλυση

περιορίζεται σε
μακροσκοπικές
αναλύσεις και δείκτες.
Δεν απαιτείται
περαιτέρω βελτίωση
καθώς όλες οι κεντρικές
πτυχές της Στρατηγικής
2020 έχουν καλυφθεί.
Με την οριστικοποίηση
των αξόνων
προτεραιότητας η
αποτύπωση των
συμπερασμάτων
βελτιώθηκε.
Η οριστικοποίηση των
επενδυτικών
δραστηριοτήτων και
ειδικών στόχων οδήγησε
σε περιορισμένη
αναπροσαρμογή της
εστίασης.

1.1.1.3. Αξιολόγηση Προσδιορισμού Αναγκών
Η καταγραφή των αναγκών είναι πλήρης και τεκμηριωμένη ανά θεματικό στόχο. Το
κείμενο του προγράμματος εστιάζεται στις κεντρικές ανάγκες όπως έχουν διαμορφωθεί
από μακροχρόνιες τάσεις διαρθρωτικές αδυναμίες και συμπεριφορές αλλά και από
την πρόσφατη κρίση που ανέδειξε νέες προκλήσεις. Στο Πρόγραμμα οι ανάγκες
εμφανίζονται στην ανάλυση κατά θεματικό στόχο ως «προτεραιότητες». Επισημαίνεται
η εμπειρία από προηγούμενες προγραμματικές περιόδους και διατυπώνονται
συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, επισημαίνοντας σε
αρκετά σημεία την αποσπασματικότητα των μέχρι σήμερα προωθούμενων λύσεων.
Ειδικότερα, με δεδομένο ότι σε σημαντικούς τομείς η Περιφέρεια Κρήτης έχει πλέον
καταρτίσει συγκροτημένα σχέδια (Περιφερειακή πολιτική καινοτομίας, Ολοκληρωμένο
σχέδιο δράσης βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης, Περιφερειακός Σχεδιασμός
Διαχείρισης των Αποβλήτων, Προσχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και
Υδατικού Διαμερίσματος) η τεκμηρίωση των αναγκών στηρίζεται σε συστηματικές
επιστημονικές προσεγγίσεις.
Η ιεράρχηση των αναγκών σε κάθε θεματικό άξονα συναρτάται από την κεντρικότητα
τους σε σχέση με τις γενικότερες αναπτυξιακές προκλήσεις και διεργασίες. Είναι
δεδομένο ότι ορισμένες από τις ανάγκες δεν θα καλυφθούν αποκλειστικά από το υπό
αξιολόγηση Πρόγραμμα αλλά θα απαιτηθεί η συνδρομή των τομεακών
προγραμμάτων ενδεχομένως και άλλων πηγών χρηματοδότησης.
Η ανάλυση SWOT και οι βασικές εκτιμήσεις για τις ανάγκες ανά θεματικό στόχο που
καλύπτονται από την αρχική ανασκόπηση δείχνει ότι υπάρχουν ορισμένες βασικές
προκλήσεις που το ΠΕΠ Κρήτης2014-20θα πρέπει να αντιμετωπίσει.
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Η καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων Ε&Α: Η Ε&Α που παράγεται από τον
ερευνητικό και εκπαιδευτικό ιστό της Κρήτης θεωρείται ότι είναι υψηλού επιπέδου σε
παγκόσμια κλίμακα.
Ωστόσο, η Κρήτη δεν έχει εκμεταλλευτεί με συστηματικό
τρόπο αυτό το πλεονέκτημα ειδικά σε ότι αφορά στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
είτε από νεοφυείς επιχειρήσεις είτε από εδραιωμένες επιχειρήσεις. Δεδομένης της
σημασίας της Ε&Α για την επιτάχυνση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, η
υπέρβαση αυτής της πρόκλησης έχει τη δυνατότητα να αποφέρει σημαντικά οφέλη για
την περιφερειακή οικονομία.
Η ενίσχυση των φιλοδοξιών των ΜΜΕ: Η περιφερειακή οικονομία κυριαρχείται από
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι περισσότερες των οποίων δεν καινοτομούν ενώ
εμφανίζουν
περιορισμένη
τάση
για
μεγέθυνση
και
διεθνοποίηση.
Ωστόσο, είναι οι καινοτόμες, υψηλής ανάπτυξης, με εξαγωγικό προσανατολισμό
επιχειρήσεις που είναι το κλειδί για την οικονομική επιτυχία στο μέλλον. Βασική πτυχή του
προβλήματος της επιχειρηματικής ανάπτυξης είναι η χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Στο
πλαίσιο του νέου προγράμματος είναι κρίσιμο να διερευνηθούν οι δυνατότητες για μη
παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης.
Η ενίσχυση της ψηφιακής υποδομής: Στην Κρήτη έχει ήδη ξεκινήσει και υλοποιείται ένα
φιλόδοξο πρόγραμμα για τη σταδιακή ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων,
συμπεριλαμβανομένων και των απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών της
ενδοχώρας. Στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, με τη στήριξη του ΠΕΠ, είναι
αναγκαίο να ενταθεί η προσπάθεια ψηφιακής σύγκλισης ενθαρρύνοντας όλους τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν και να αξιοποιήσουν τις ψηφιακές
τεχνολογίες δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο μια σειρά από σημαντικά οικονομικά
και κοινωνικά οφέλη. Σημαντική επίσης επιδίωξη είναι η αύξηση των ψηφιακά
παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δημόσιο Τομέα, κυρίως στους τομείς της Έξυπνης
Εξειδίκευσης.
Η προσπάθεια για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Η οικονομία χαμηλών
εκπομπών άνθρακα είναι μια βασική κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων
εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τον τομέα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και νέες λύσεις υψηλής ενεργειακής απόδοσης
και τεχνολογίας για τις δημόσιες υποδομές και εξοπλισμούς και τις κατοικίες, με στόχο
τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Η ορθολογική διαχείριση των πόρων: Η Κρήτη διαθέτει μοναδικά φυσικά
χαρακτηριστικά και δέχεται σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις από τις κυρίαρχες
οικονομικές δραστηριότητες. Η Περιφέρεια βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση της
ορθολογικής και έξυπνης διαχείρισης των χερσαίων και θαλάσσιων φυσικών πόρων,
που εν πολλοίς εμπίπτουν στο δίκτυο ΝΑΤURA 2000. Παράλληλη πρόκληση είναι η
ολοκλήρωση του δικτύου περιβαλλοντικών υποδομών με τη συνδρομή του Ταμείου
Συνοχής. Με το ΠΕΠ 2014-2020 δίνεται η δυνατότητα οριστικής λύσης ορισμένων
βασικών προβλημάτων στις περιβαλλοντικές υποδομές.
Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κρίση: Η Κρήτη δέχθηκε ένα ισχυρό πλήγμα
από την κρίση που εκδηλώθηκε με αύξηση της ανεργίας γενικά και ειδικά εκτίναξη της
μακροχρόνιας ανεργίας καθώς και με εμφάνιση θυλάκων φτώχειας, κύρια σε αστικού
χαρακτήρα περιοχές. Παράλληλα, η περιθωριοποίηση ορισμένων ομάδων πληθυσμού
διαταράσσει την κοινωνική συνοχή. Η Περιφέρεια πρέπει να αντιμετωπίσει την
πρόκληση της κοινωνικής περιθωριοποίησης και να ενισχύσει τις δομές πρόνοιας και
επανένταξης στην αγορά εργασίας στοχευμένων ομάδων του πληθυσμού.
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Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού: Η στροφή στην έξυπνη εξειδίκευση και η
γενικότερη προσπάθεια αναβάθμισης του παραγωγικού υπόβαθρου της οικονομίας
προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού.
Ειδικότερα, η εφαρμογή της Στρατηγικής της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» δεν θα
πραγματοποιηθεί χωρίς την προσέλκυση εργαζομένων με ιδιαίτερα υψηλά προσόντα.
Η κατάρτιση στην προγραμματική περίοδο 2014-202, αποκτά μια νέα διάσταση
άρρηκτα δεμένη με την καινοτομία, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, αλλά και τον
επαγγελματικό αναπροσανατολισμό, όπου απαιτείται. Παράλληλο μέλημα είναι και η
ανάγκη αναβάθμισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των κτιριακών υποδομών της
εκπαίδευσης, με έμφαση στην προσχολική και στις 2 πρώτες βαθμίδες

1.1.1.4. Αξιολόγηση αναπτυξιακού οράματος, Στρατηγικής, Αξόνων
Προτεραιότητας και χωρικών προκλήσεων
Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδίου για την Κρήτη, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,
είναι: «Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη».
•

Δυναμική με την έννοια της ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής εξόδου
από την κρίση που στηρίζεται στην έξυπνη εξειδίκευση και διαμορφώνει μια
ισχυρή ώθηση στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια,

•

Βιώσιμη σε όρους, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς με
παράλληλη αντιμετώπιση των φαινομένων φτώχειας και ενίσχυση των
ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων.

Για την προσέγγιση του αναπτυξιακού οράματος της Κρήτης υιοθετούνται, στο πλαίσιο
της Στρατηγικής, πέντε βασικοί Άξονες Προτεραιότητας (καθώς και δύο της τεχνικής
βοήθειας) με στόχο την αντιμετώπιση των αδυναμιών της Περιφέρειας την αξιοποίηση
των δυνατοτήτων της και εν τέλει την κάλυψη των διαπιστωμένων αναπτυξιακών,
κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών.
Σχήμα 1.1.1.4α: Δομή του Προγράμματος
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας της Κρήτης.

Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση
του περιβάλλοντος και
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη

Ενίσχυση της εκπαίδευσης και
κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Προώθηση της απασχόλησης και
προσαρμογή των εργαζομένων
στις αλλαγές.

Προώθηση της Κοινωνικής
Ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας στην Κρήτη
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Ο πρώτος άξονας που αφορά στην «ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας
και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» ουσιαστικά συγκεντρώνει τον κορμό των
δράσεων εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.
Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η ενίσχυση των δράσεων ολοκληρωμένων χωρικών
παρεμβάσεων (Βιώσιμη Αστικής Ανάπτυξη (ΒΑΑ) και των Ολοκληρωμένων Εδαφικών
Επενδύσεων (ΟΕΕ), με στοιχεία έξυπνης εξειδίκευσης.
Ο δεύτερος άξονας για τη «βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» συγκεντρώνει τον
κορμό των δράσεων για μια περιβαλλοντικά βιώσιμη περιφέρεια με έντονη χωρική
διάσταση καθώς σημαντικοί πόροι διατίθενται για τις ολοκληρωμένες
χωρικές
παρεμβάσεις (ΒΑΑ, ΟΕΕ).
Ο τρίτος άξονας προωθεί την «ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής
στην Κρήτη με την εξασφάλιση άρτιων υποδομών εκπαίδευσης υγείας και κοινωνικής
πρόνοιας.
Ο τέταρτος άξονας που αφορά στην «προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή
των εργαζομένων στις αλλαγές» λειτουργεί συμπληρωματικά με τον πρώτο άξονα
στην κατεύθυνση της αναβάθμισης του εργατικού δυναμικού με νέες δεξιότητες και την
τόνωση της επιχειρηματικότητας, ενσωματώνοντας και τις χωρικές εξειδικεύσεις της
Περιφερειακής Οικονομίας.
Ο πέμπτος άξονας για την «προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση
της φτώχειας στην Κρήτη» επιδιώκει την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης με στοχευμένες παρεμβάσεις, ενώ θα
συμβάλλει και στις παρεμβάσεις ολοκληρωμένης χωρικές ανάπτυξης (ΤΑΠΤΟΚ, ΒΑΑ,
ΟΕΕ).
Από τη δομή των αξόνων και των δράσεων προκύπτει ότι το ΠΕΠ Κρήτης ουσιαστικά
στηρίζεται σε δύο υποσυστήματα πολιτικής, το θεματικό και το χωρικό, τα οποία
λειτουργούν συμπληρωματικά σε επίπεδο σχεδιασμού αλλά επιβάλλεται να
εναρμονιστούν σε επίπεδο εφαρμογής, ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική
υλοποίηση της στρατηγικής της Περιφέρειας.
Σε ότι αφορά στο θεματικό υποσύστημα η βασική του διάσταση είναι η «έξυπνη
εξειδίκευση» την οποία το ΠΕΠ ενσωματώνει με απόλυτα αξιόπιστο και ρεαλιστικό
τρόπο. Με αφετηρία την επιλογή των κλαδικών εξειδικεύσεων η παρέμβαση
επικεντρώνεται σε δράσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία και ιδιαίτερη βαρύτητα στην
περιφερειακή οικονομία. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου κόμβου
καινοτομίας προσανατολισμένου στην επιχειρηματικότητα με όλες τις απαραίτητες
δομές. Εξίσου σημαντική είναι και η υιοθέτηση δράσεων σύμπραξης ερευνητικών
κέντρων και επιχειρήσεων καθώς και η προώθηση δράσεων που ενισχύουν την
εξωστρέφεια. Συνδυαστικά οι παρεμβάσεις συνθέτουν ένα πλέγμα πολιτικών που
εκτιμάται ότι θα αποδώσει σημαντικά και διατηρήσιμα αποτελέσματα.
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Σχήμα 1.1.1.4β : Υποσυστήματα πολιτικής

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΞΥΠΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ

ΚΛΑΔΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Ε+Τ

ΧΩΡΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΧΩΡΙΚΩΝ
ΑΝΙΣΟΡΟΠΙΩΝ
ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΧΩΡΙΚΑ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-20
ΑΤΖΕΝΤΑ 2020+ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 2020

Σε ότι αφορά στο χωρικό υποσύστημα οι περιοχές εφαρμογής ολοκληρωμένων
χωρικών παρεμβάσεων έχουν προδιαγραφεί με βάση ένα σύνολο κριτηρίων και τις
προβλέψεις του Κανονισμού καθώς και τις κατευθύνσεις του ΣΕΣ. Επίσης έχουν
συνεκτιμηθεί οι προβλέψεις και ρυθμίσεις του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΣΧΣΑΑ) σε σχέση με τις ενδοπεριφερειακές διαφοροποιήσεις
ως προς την υφιστάμενη κατάσταση και την αναπτυξιακή δυναμική (χάρτης 1.1.1.4) Η
συνεκτίμηση αναπτυξιακών και χωρικών προβλέψεων εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε
συγκροτημένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις.
Το βασικό συμπέρασμα της ex-ante αξιολόγησης είναι ότι για την επίτευξη του
Αναπτυξιακού Οράματος της Κρήτης έχει ορθά προσεγγιστεί η δομή του ΠΕΠ σε
όρους περιεχομένου των αξόνων, των πολιτικών, των επιλεγμένων προτεραιοτήτων και
των δράσεων καθώς και σε όρους χρηματοδοτικής προσπάθειας, όπως αναλυτικά
προσεγγίζεται στην Ενότητα 3. Επίσης, υπάρχει ικανοποιητικός βαθμός συνάφειας των
Αξόνων Προτεραιότητας με τις κατευθύνσεις του ΣΕΣ και τη Στρατηγική Ευρώπη 2020.
Τέλος, οι άξονες χαρακτηρίζονται από εσωτερική συνοχή όπως προκύπτει από την
ισχυρή συνάφεια μεταξύ των ειδικών στόχων ανά άξονα, όπως αναλυτικά
προσεγγίζεται στην Ενότητα 1.2.1.
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Χάρτης 1.1.1.4 Ενδοπεριφερειακές διαφοροποιήσεις

Υπόμνημα

Πίνακας1.1.1.4: Συνοπτική Αξιολόγηση Στρατηγικής και Αξόνων Προτεραιότητας

Στρατηγική - Άξονες Προτεραιότητας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συνεκτική

Η στρατηγική είναι
διαφανής και
κατανοητή.

Σε αρμονία με τις
κατευθύνσεις της ΕΕ και
το στρατηγικό πλαίσιο

Συνδέεται άμεσα με την
Στρατηγική 2020 και τις
κατευθύνσεις των
κανονισμών.

Πλήρης και χωρίς
αποκλεισμούς

Αποτυπώνει τα κύρια
στοιχεία του
προγράμματος

Ρεαλιστική

Η επίτευξη της είναι
εφικτή.

Σαφήνεια

Είναι διατυπωμένοι με
σαφήνεια.

Βασισμένοι στο πλέγμα
αναγκών του
Προγράμματος

Συνδέονται με την
ανάλυση και τη
στρατηγική.

Με αντιστοίχιση στη
Στρατηγική 2020 και
τους κανονισμούς
Με σαφή λογική
παρέμβασης και
εσωτερική συνοχή

Συνδέονται με τη
Στρατηγική 2020 και
τους κανονισμούς.
Σαφής σχέση μεταξύ του
προγράμματος, της
ανάλυσης, των
στόχων και των
συγκεκριμένων
παρεμβάσεων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ
Μέσα από διαδοχικές
προσεγγίσεις η στρατηγική
του προγράμματος έχει
βελτιωθεί. Η λογική του
προγράμματος
εκφράζεται πλέον με
σαφήνεια.
Διαθέτει καθαρές
αναφορές και συνδέσεις
με την στρατηγική της ΕΕ
αντιμετωπίζει
αποτελεσματικά τις
διαπιστωμένες
προκλήσεις.
Ενσωματώνει με σαφήνεια
τους θεματικούς στόχους
στο πλαίσιο της
περιφερειακής πολιτικής
και αναδεικνύει τις νέες
διαστάσεις για την έξυπνη
εξειδίκευση και τη βιώσιμη
χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη με έμφαση στην
χωρική προσέγγιση των
παρεμβάσεων.
Η στρατηγική είναι
φιλόδοξη αλλά με ισχυρή
τεκμηρίωση για την
δυνατότητα υλοποίησης
της.
Οι άξονες προτεραιότητας
έχουν οριστικοποιηθεί και
είναι σαφώς διατυπωμένοι.
Στηρίζονται επαρκώς με
την ανάλυση και
εξυπηρετούν με
αποτελεσματικότητα την
επιλεγμένη στρατηγική.
Η συσχέτιση με τους
στόχους της Στρατηγικής
2020 είναι ισχυρή.
Προκύπτουν επαρκώς
αιτιολογημένοι και
ορθολογικοί δεσμοί μεταξύ
των αξόνων
προτεραιότητας, των
ειδικών στόχων, των
προτεινόμενων δράσεων
των ειδικών στόχων, των
εκροών και
των αποτελεσμάτων σε
συνδυασμό με τους
διαθέσιμους πόρους.

1.1.1.5.

Αξιολόγηση ως προς τις Επενδυτικές Προτεραιότητες, Ειδικούς
Στόχους και προκλήσεις – ανάγκες

Η αιτιολόγηση της επιλογής των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, προσεγγίζεται
συστηματικά στο πλαίσιο του ΠΕΠ, σε αντιστοίχιση με διαπιστωμένες ανάγκες –
προτεραιότητες, της Περιφέρειας και σε συνάφεια με τις κατευθύνσεις του ΣΕΣ. Στο
πλαίσιο της παρούσας ενότητας, παρουσιάζονται διαγραμματικά ανά Άξονα
Προτεραιότητας, οι επιλεγμένες Επενδυτικές Προτεραιότητες και οι Ειδικοί τους Στόχοι σε
συνάρτηση με τις αντίστοιχες ανάγκες – προκλήσεις.
Ο αναλυτικός σχολιασμός της ex –ante Αξιολόγησης, για το κατά πόσον οι
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικοί Στόχοι αντανακλούν τις προκλήσεις – ανάγκες,
γίνεται στην Ενότητα 1.3. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Ενότητας 1.3, αξιολογείται
συνολικά η λογική της παρέμβασης του ΠΕΠ, ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Ειδικό
Στόχο, συνδέοντας τις ανάγκες, τα αίτια που αντιμετωπίζονται, τα επιδιωκόμενα
αποτελέσματα, τον τρόπο που επιτυγχάνονται μέσω των δράσεων και τις
αναμενόμενες εκροές και αποτελέσματα.

Πίνακας1.1.1.5: Συνοπτική Αξιολόγηση Επενδυτικών Προτεραιοτήτων

Επενδυτικές Προτεραιότητες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τεκμηριωμένη
επιλογή επενδυτικών
προτεραιοτήτων

Αντιστοίχιση με τις
διαπιστωμένες
αναπτυξιακές
προτεραιότητες.

Με ρεαλιστικές
προοπτικές υλοποίησης

Εξέταση της εφικτότητας
των παρεμβάσεων και
των στόχων.

Διατύπωση δράσεων
και ειδικών στόχων

Εξέταση σαφήνειας
εφικτότητας και
συνάφειας.

Αρχές επιλογής
δράσεων

Καθολικές, σαφείς και
ισορροπημένες.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ
Οι επενδυτικές
δραστηριότητες έχουν
επιλεγεί με προοπτική την
κάλυψη των αναγκών και
στο πλαίσιο των εθνικών
κατευθύνσεων πολιτικής
σε επιμέρους τομείς.
Η κατανομή των πόρων
ανά επενδυτική
δραστηριότητα
αποτυπώνει το ειδικό
βάρος των αναγκών
καθώς και τις προοπτικές
διάθεσης πόρων από
τομεακά προγράμματα και
άλλες πηγές.
Οι επιλεγμένες δράσεις
είναι σαφώς διατυπωμένες
κατανοητές ως προς το
περιεχόμενο τους και τον
προσανατολισμό τους.
Οι επιλογή των δράσεων
στηρίχθηκε σε λογικές και
ισορροπημένες αρχές.
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1.1.1.6.

Αξιολόγηση ως προς τις ανάγκες που καλύπτονται από άλλα
Προγράμματα

Στο ΠΕΠ διατυπώνονται με σαφήνεια ανά Άξονα Προτεραιότητας, οι ανάγκες που θα
καλυφθούν σε συνέργεια με άλλα Προγράμματα

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας της Κρήτης
•ΕΠ "ΕΠΑΝΕΚ" για την υποστήριξη της εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής της
Έξυπνης Εξειδίκευσης, με τους Θεματικούς Στόχους 1, 2 και 3
•ΕΠ "Αγροτική Ανάπτυξη" για την υποστήριξη της εφαρμογής της Περιφερειακής
Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης, στον αγροδιατροφικό τομέα
•ΕΠ "Αλιεία και Θάλασσα" για την υποστήριξη της εφαρμογής της Περιφερειακής
Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης, στον αγροδιατροφικό τομέα και στην προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του ΠΕΠ, έχουν υιοθετηθεί
οι προτεραιότητες που τήθενται από την γαλάζια ανάπτυξη και τη Στρατηγική της
μακροπεριφέρειας Αδριατική - Ιόνιο, για το θαλάσσιο περιβάλλον και τη θαλάσσια
χωροταξία

Άξονας 2: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
•ΕΠ "ΕΠΑΝΕΚ" για την υποστήριξη της εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής της
Έξυπνης Εξειδίκευσης, στον τομέα του περιβάλλοντος
•ΕΠ "ΥΜΕΠΕΡΑΑ" για τις ανάγκες υλοποίησης του νέου ΠΕΣΔΑ Κρήτης καθώς και την
ανάγκη αναβάθμισης και εξασφάλισης υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας του ΒΟΑΚ
και γενικά του διευρωπαικού δικτύου Κρήτης
• ΕΠ "Αγροτική Ανάπτυξη" για κάλυψη αναγκών παρέμβασης σε αγροτικές περιοχές
•ΕΠ "Αλιεία και Θάλασσα" για κάλυψη αναγκών παρέμβασης σε παράκτιες αλιευτικές
περιοχές

Άξονας 3: Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη
•ΕΠ "Αθρώπινο Δυναμικό, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση" για ανάγκες
επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης στο πλαίσιο της εφαρμογής της
Περιφερειακής Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης αλλά και την αντιμετώπιση της
σχολικής διαρροής

ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων
στις αλλαγές
•ΕΠ "Αθρώπινο Δυναμικό, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση" για ανάγκες ενίσχυσης της
απασχόλησης και στο πλαίσιο της εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής της
Έξυπνης Εξειδίκευσης

ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
στην Κρήτη
•ΕΠ "Αθρώπινο Δυναμικό, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση"
•Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης "AMIF"
•Ταμείο Ευρωπαικής Βοήθειας για Απόρους "FEAD"
Συμπληρωματικές επισημάνσεις της ex-ante Αξιολόγησης, για το αντικείμενο της
παρούσας Ενότητας, γίνεται και στο πλαίσιο της Ενότητας 1.2.2, για την εξωτερική
συνοχή του Προγράμματος.
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1.1.1.7. Αξιολόγηση ως προς τους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,
τις ανά Χώρας συστάσεις, το ΣΕΣ και το Εθνικό Πρόγραμμα
Μεταρρυθμίσεων
Οι ανάγκες – προκλήσεις και οι Ειδικοί Στόχοι του ΠΕΠ, εναρμονίζονται και είναι
συνεπείς, ως προς τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», το ΣΕΣ, το Εθνικό Πρόγραμμα
Μεταρρυθμίσεων και τις ανά Χώρας συστάσεις. Στο πλαίσιο του ΠΕΠ, γίνεται ειδική
αναφορά σε υποενότητες της Στρατηγικής.
Αναλυτική προσέγγιση, της ex-ante Αξιολόγησης, για τη συνέπεια των αναγκών –
προκλήσεων ως προς :
•

τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», γίνεται στην Ενότητα 4

•

το ΣΕΣ, το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και τις ανά Χώρας συστάσεις,
στην Ενότητα 1.2.2

Επισημαίνεται ότι στο ΠΕΠ Κρήτης 2014-20 καταγράφονται οι βασικές
επιπτώσεις στην εφαρμογή των δράσεων του Προγράμματος από την
υλοποίηση του Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων όπως αυτό έχει διαμορφωθεί
στο Μνημόνιο Συνεννόησης (ΜΣ) (Απρίλιος 2014) καθώς και η συμβολή του
ΠΕΠ στην επίτευξη των στόχων του Μνημονίου καθώς η σχέση μεταξύ τους
είναι αμφίδρομη. Η δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος,
οι αποκρατικοποιήσεις, οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και στη
δημόσια διοίκηση επηρεάζουν θετικά την ανάληψη επενδύσεων και τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής οικονομίας. Αντίστοιχα,
συγκεκριμένες δράσεις του ΠΕΠ συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του ΜΣ
και ειδικότερα στην ενίσχυση της καινοτομίας και του εκπαιδευτικού
συστήματος την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης.
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1.2.

Εκτίμηση της
Προγράμματος

εσωτερικής

και

εξωτερικής

συνοχής

του

1.2.1. Εκτίμηση της εσωτερικής συνοχής του Προγράμματος
Η αξιολόγηση της εσωτερικής συνοχής του Προγράμματος, γίνεται σε 3 επίπεδα :
•

Στο 1ο επίπεδο αξιολογείται η συνοχή μεταξύ των Ειδικών Στόχων του κάθε
Άξονα Προτεραιότητας

•

Στο 2ο επίπεδο αξιολογείται η σχέση με τους Ειδικούς Στόχους των άλλων
Αξόνων Προτεραιότητας

•

Στο 3ο επίπεδο αξιολογείται η συνοχή των Ειδικών Στόχων, κάθε Άξονα
Προτεραιότητας που συνεισφέρει στην αναπτυξιακή στρατηγική των περιοχών
που καλύπτονται από Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση

Για την αποτίμηση της συνοχής μεταξύ των Ειδικών Στόχων, εφαρμόζεται μήτρα διπλής
εισόδου (Διάγραμμα 1.2.1α), με τριπλή κλίμακα βαθμολόγησης, από 1 έως 3 (έμμεση,
άμεση και απόλυτη συνοχή), ενώ με μηδέν βαθμολογείται η έλλειψη συνοχής. Δεν
χρησιμοποιήθηκε αρνητική βαθμολόγηση, γιατί δεν εντοπίστηκαν αλληλοαναιρούμενοι
Ειδικοί Στόχοι.
Η βαθμολόγηση της εσωτερικής συνοχής των Ειδικών Στόχων του ΠΕΠ προσεγγίζεται
λαμβάνοντας υπόψη :
•

Την τεκμηρίωση της επιλογής των Ειδικών Στόχων σε σχέση με τις ανάγκες –
προκλήσεις

•

Τη συμπληρωματικότητα και εναρμόνιση των Ειδικών Στόχων για την
εξυπηρέτηση των επιδιώξεων των Αξόνων Προτεραιότητας

•

Τη σαφήνεια των Ειδικών Στόχων ως προς την αυτοτέλειά τους, το περιεχόμενο
και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της προσέγγισης, ως προς τη συνοχή των Ειδικών Στόχων,
παρουσιάζονται στη διαγραμματική απεικόνιση της μήτρας συσχέτισης :
•

Με χρωματική απεικόνιση της βαθμολόγησης (άνω και δεξιά της διαγωνίου),
από λευκό για το μηδέν και σε 3 τόνους του μπλε, από πιο ανοιχτό έως πιο
σκούρο για την κλίμακα 1 έως 3

•

Με αριθμητική βαθμολόγηση (κάτω και αριστερά της διαγωνίου)
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Διάγραμμα 1.2.1α: Εσωτερική συνοχή του Προγράμματος
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Ως προς το 1ο επίπεδο αξιολόγησης της συνοχής των Ειδικών Στόχων προκύπτει πολύ
υψηλή συνέργεια μεταξύ των Ειδικών στόχων στο πλαίσιο κάθε Άξονα
Προτεραιότητας. Η αυξημένη συνοχή των Ειδικών Στόχων, ενισχύει την επιλογή για
Άξονες Προτεραιότητας, που περιλαμβάνουν πέραν του ενός Θεματικού Στόχου, σε
συνάρτηση και με την διατύπωση του οράματος αλλά και την ιεράρχηση των
προτεραιοτήτων του ΠΕΠ. Ειδικότερα από τους 5 Άξονες Προτεραιότητας, οι 3
περιλαμβάνουν πέραν του ενός Θεματικούς Στόχους :
•

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας
και επιχειρηματικότητας της Κρήτης, εμφανίζει απόλυτη εσωτερική συνοχή ως
προς τους Ειδικούς Στόχους, αποτυπώνοντας στην δομή του Προγράμματος
(με τη συγκέντρωση 3 Θεματικών Στόχων), την επιδίωξη για έξυπνη
ανταγωνιστική οικονομία. Η αυξημένη συνοχή των Ειδικών Στόχων του Άξονα
Προτεραιότητας, συνάδει επίσης με τη διαπίστωση ότι κυρίαρχες ανάγκες /
προτεραιότητες για την Περιφέρεια, είναι η καλύτερη αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων έρευνας, η ενίσχυση των φιλοδοξιών των ΜΜΕ και της
ψηφιακής υποδομής

•

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του
περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην
Κρήτη, παρουσιάζει επίσης αυξημένο βαθμό συνοχής μεταξύ των Ειδικών
Στόχων και αποτυπώνει στη δομή του Προγράμματος (με την συγκέντρωση 4
Θεματικών Στόχων) την επιδίωξη για βιώσιμη ανάπτυξη σε όρους
περιβαλλοντικούς. Η αυξημένη συνοχή των Ειδικών Στόχων, συνάδει και με την
διαπίστωση για συνδυασμένη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής και της ορθολογικής χρήσης των πόρων και ταυτόχρονη ενίσχυση
της ενδοπεριφερειακής χωρικής συνοχής, λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα και
της εκτεταμένης παρουσίας προστατευόμενων περιοχών

•

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής
συνοχής στην Κρήτη, παρουσιάζει απόλυτη εσωτερική συνοχή ως προς τους
Ειδικούς Στόχους, αποτυπώνοντας στην δομή του Προγράμματος (με τη
συγκέντρωση 2 Θεματικών Στόχων), την επιδίωξη υψηλής προτεραιότητας, για
αναβάθμιση των ικανοτήτων και του επιπέδου εκπαίδευσης του ανθρώπινου
δυναμικού. Η αυξημένη συνοχή των Ειδικών Στόχων, συνάδει επίσης με την
ανάγκη υψηλής προτεραιότητας για μείωση της σχολικής διαρροής και
αύξηση των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ανθρώπινο δυναμικό
καθώς και την αντιμετώπιση ανισοτήτων στην υγεία και πρόνοια.

Υψηλό βαθμό συνοχής, ως προς τους Ειδικούς Στόχους, εμφανίζουν και οι άλλοι 2
Άξονες Προτεραιότητας, που περιλαμβάνουν από 1 Θεματικό Στόχο :
•

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή
των εργαζομένων στις αλλαγές, παρουσιάζει απόλυτη εσωτερική συνοχή ως
προς τους Ειδικούς Στόχους και συνάδει με την ανάγκη ενίσχυσης της
απασχόλησης στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής της Έξυπνης
Εξειδίκευσης

•

Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη, παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή
εσωτερική συνοχή ως προς τους Ειδικούς Στόχους και συνάδει με την ανάγκη
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αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης, όπως η φτώχεια και η ανεργία αλλά
και την ανάγκη για τη διασφάλιση της ισότητας και την πρόληψη διακρίσεων
Ως προς το 2ο επίπεδο αξιολόγησης της συνοχής των Ειδικών Στόχων ενός Άξονα
Προτεραιότητας, με τους Ειδικούς Στόχους άλλων Αξόνων Προτεραιότητας, τα
αποτελέσματα της βαθμολόγησης παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί,
ανά Επενδυτική Προτεραιότητα.

Διάγραμμα 1.2.1β: Βαθμολόγηση συνοχής των Ειδικών Στόχων
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Ειδικός Στόχος Ε.Π.

Από την ιεράρχηση των Ειδικών Στόχων, με βάση τον βαθμό συνοχής τους, με τους
Ειδικούς Στόχους των άλλων Αξόνων Προτεραιότητας, επιβεβαιώνεται ότι η Στρατηγική
της Έξυπνης Εξειδίκευσης αποτελεί βασικό πυλώνα του ΠΕΠ με δεδομένο ότι ιδιαίτερα
υψηλή συνοχή εμφανίζουν οι Ειδικοί Στόχοι, που συναρτώνται :
•

Με την Έξυπνη Εξειδίκευση και ειδικότερα την ενίσχυση της απασχόλησης και
την επιχειρηματικότητα στους επιλεγμένους τομείς

•

Την βελτίωση των δεξιοτήτων και την αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης
του ανθρώπινου δυναμικού

Υψηλή επίσης συνοχή εμφανίζουν οι Ειδικοί Στόχοι που συναρτώνται με :
•

Τη συνολική διαχείριση και προστασία των υδάτων

•

Την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, με αιχμή την ανεργία

•

Την εφαρμογή των οριζόντιων αρχών για την ισότητα και την αποφυγή των
διακρίσεων

Οι Ειδικοί Στόχοι για το περιβάλλον και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
εμφανίζουν συγκριτικά χαμηλότερο βαθμό συνοχής, ως προς τους Ειδικούς Στόχους
των άλλων Αξόνων Προτεραιότητας, με εξαίρεση εκείνων της προτεραιότητας 4στ, που
συναρτάται με την Περιφερειακή Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στον τομέα του
περιβάλλοντος και τον Ειδικό Στόχο για την προστασία των υδάτων, που
προαναφέρθηκε.
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6δ
(1)

Ως προς το 3ο επίπεδο αξιολόγησης της συνοχής των Ειδικών Στόχων που συνεργούν
στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής των περιοχών που καλύπτονται από
Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση, προκύπτει ότι καταγράφεται υψηλός βαθμός
συνοχής, στα διαγράμματα που ακολουθούν, παρουσιάζονται εποπτικά οι Άξονες
Προτεραιότητας και οι αντίστοιχοι Θεματικοί Στόχοι, που έχουν επιλεγεί για την
υποστήριξη της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και των Ολοκληρωμένων Εδαφικών
Επενδύσεων σε συνδυασμό με τα βασικά χαρακτηριστικά των περιοχών παρέμβασης

Διάγραμμα 1.2.1γ: Άξονες Προτεραιότητας και Θεματικοί Στόχοι για τις
Ολοκληρωμένες Εδαφικές Επενδύσεις
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Διάγραμμα 1.2.1δ: Άξονες Προτεραιότητας και Θεματικοί Στόχοι για την Βιώσιμη
Ανάπτυξη
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1.2.2. Εκτίμηση της εξωτερικής συνοχής του Προγράμματος
Η αξιολόγηση της συνοχής του ΠΕΠ Κρήτης με το ΣΕ, το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
καθώς και άλλα προγράμματα της ΕΕ, βασίζεται στην ανάλυση των βασικών στοιχείων
των προγραμμάτων, σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η αξιολόγηση σε αυτή τη φάση
γίνεται συνολικά σε επίπεδο ΠΕΠ και σε επίπεδο θεματικού στόχου, με τις βασικές
διαπιστώσεις να αποτυπώνονται στον Πίνακα 1.2.2. Η συσχέτιση με τη Στρατηγική 2020
και το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων γίνεται αναλυτικά στην Ενότητα 4.
Από την σχετική ανάλυση προκύπτει ότι το ΠΕΠ λειτουργεί συμπληρωματικά με τα άλλα
προγράμματα και δεν τα επικαλύπτει. Σε ότι αφορά στην καινοτομία είναι εμφανής η
συνάφεια με το πρόγραμμα HORIZON 2020 καθώς και το INTERREG 2014-20. Σε ότι
αφορά στην αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων και εν γένει τη βιώσιμη
ανάπτυξη, το ΠΕΠ Κρήτης έχει υψηλή συνάφεια με το INTERREG 2014-20 και το LIFE.
Ειδικότερα το LIFE προβλέπει την ανάπτυξη, δοκιμή και επίδειξη πολιτικών ή
διαχειριστικών προσεγγίσεων, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για περιβαλλοντικές
προκλήσεις, στήριξη για ανταλλαγή γνώσεων, καθώς και δραστηριότητες που
σχετίζονται με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Η συνεκτικότητα του LIFE με το
ΠΕΠ είναι εξαιρετικά ισχυρή. Στο τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας η αξιολόγηση
δείχνει μια θεματική συνοχή μεταξύ των αντίστοιχων δράσεων του ΠΕΠ και του
HORIZON 2020. Στο τομέα της απασχόλησης το ΠΕΠ έχει υψηλή συνάφεια με την
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, το Πρόγραμμα για την απασχόληση
και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και το ERASMUS+. Ειδικότερα :
 οι θεματικοί στόχοι 1,2,3 του ΠΕΠ έχουν υψηλή συνάφεια με το Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα:
•

HORIZON 2020

•

INTERREG 2014-20 Προτεραιότητα 1.

 οι θεματικοί στόχοι 4,5,6 του ΠΕΠ έχουν υψηλή συνάφεια με το πρόγραμμα:
•

INTERREG 2014-20 Προτεραιότητα 2.

•

LIFE

 ο θεματικός στόχος 7 του ΠΕΠ έχει υψηλή συνάφεια με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα:
•

Συνδέοντας την Ευρώπη.

 οι θεματικοί στόχοι 8 και 10 του ΠΕΠ έχουν υψηλή συνάφεια με την:
•

Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων

•

Πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI)

•

ERASMUS+

Επίσης, το ΠΕΠ είναι διαρθρωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη
των στόχων του ΣΕΣ, ενώ λειτουργεί συμπληρωματικά με τα τομεακά προγράμματα,
αναμένοντας πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη για το περιβάλλον (διαχείριση υδάτων
και στερεών αποβλήτων), τους ανθρώπινους πόρους καθώς και στην έξυπνη
εξειδίκευση, ειδικά στο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα.
Ειδικότερα, στον άξονα 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας της Κρήτης», το ΠΕΠ έχει υψηλή συνάφεια με τα τομεακά
προγράμματα:
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•

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΤΠΑ)

•

Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΕΤΠΕ)

•

Θάλασσα και Αλιεία (ΕΤΘΑ)

Στον άξονα 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» το ΠΕΠ έχει υψηλή συνάφεια με
τα τομεακά προγράμματα:
•

Υποδομές, Μεταφορών,
ΣΥΝΟΧΗΣ & ΕΤΠΑ)

Περιβάλλον

•

Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΕΤΠΕ)

•

Θάλασσα και Αλιεία (ΕΤΘΑ)

και

Αειφόρος

Ανάπτυξη

(ΤΑΜΕΙΟ

Σε ότι αφορά στην απασχόληση και την εκπαίδευση το ΠΕΠ έχει υψηλή συνάφεια με το
τομεακό πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση.
Αναφορικά με τη Στρατηγική 2020, η «Έξυπνη Εξειδίκευση» έχει ενσωματωθεί στην
αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας στην προοπτική δημιουργίας ενός βιώσιμου
κόμβου καινοτομίας και παρεμβάσεων στους κλάδους: αγροδιατροφικό, πολιτιστικό
τουριστικό, περιβάλλοντος και γνώσης. Η «βιώσιμη ανάπτυξη» διαπερνά τους
θεματικούς άξονες 4,5,6,7 του ΠΕΠ. Η «χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» διασφαλίζεται
από την γενικότερη αναπτυξιακή δυναμική του ΠΕΠ που αναμένεται να δημιουργήσει
ευκαιρίες απασχόλησης και ειδικότερα από τους θεματικούς στόχους 8,9,10.
Επίσης το ΠΕΠ είναι απόλυτα συνεπές με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης της Ελλάδας
και διαμορφώθηκε σε συνάρτηση με το ΣΕΣ. Υπάρχουν σαφείς διασυνδέσεις και υψηλή
συνάφεια μεταξύ του ΠΕΠ και του ΣΕΣ τόσο σε στρατηγικό επίπεδο προσδιορισμού των
αναγκών, των ανισοτήτων, των δυνατοτήτων, των επιλεγέντων θεματικών στόχων και
των αναμενόμενων αποτελεσμάτων καθώς και στην προάσπιση των οριζόντιων
αρχών και των άλλων χαρακτηριστικών της διακυβέρνησης και διαχείρισης.
Το ΠΕΠ κινείται επίσης στη λογική των χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων που έχει θέσει
το ΣΕΣ. Ειδικότερα, και σε ότι αφορά στην εστίαση το ΠΕΠ κινείται στη λογική των
“θέσεων της ΕΕ για την Ελλάδα” που προβλέπουν μεταξύ άλλων: στήριξη στοχευμένων
τομέων με συγκριτικό πλεονέκτημα, με επενδύσεις σε βιώσιμες οικονομικές
δραστηριότητες μεγαλύτερες με προοπτικές ανάπτυξης, ενίσχυση των συνδέσεων της
Ε&Α&Κ με τον κόσμο των επιχειρήσεων για την προώθηση της καινοτομίας και της
επιχειρηματικότητας, στήριξη και προώθηση της ανάπτυξης ηλεκτρονικών
επιχειρήσεων, εκσυγχρονισμός ενεργειακών δικτύων διασφάλιση σύγχρονων
συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων και λυμάτων, φιλική προς το περιβάλλον και με
επάρκεια πόρων οικονομία για ανάπτυξη και απασχόληση.
Η υλοποίηση των προβλέψεων του Μνημονίου Συμφωνίας διαμορφώνει ένα ευνοϊκό
επιχειρηματικό περιβάλλον, που οδηγεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
περιφερειακής οικονομίας και τον εξωστρεφή προσανατολισμό της και διαμορφώνει
τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή του ΠΕΠ. Ορισμένες κομβικές
μεταρρυθμίσεις έχουν σημαντική επίπτωση στην επίτευξη των στόχων του ΠΕΠ:
•

Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο λειτουργίας των ερευνητικών ιδρυμάτων.

•

Ιδιωτικοποίηση αεροδρομίων και λιμανιών.
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•

Ιδιωτικοποίηση ΑΔΜΗΕ.

Από αυτές τις τρεις μεταρρυθμίσεις θα προκύψουν τα μεγαλύτερα οφέλη για την
περιφερειακή οικονομία. Επίσης το ΠΕΠ Κρήτης συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων
του ΜΣ με την προώθηση της καινοτομίας και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού
συστήματος, την προώθηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της φτώχειας.
Συμπερασματικά, από την ανάλυση προκύπτει ότι στο ΠΕΠ υπάρχουν εστίες
παρεμβάσεων με υψηλή συσχέτιση με άλλα τομεακά προγράμματα του ΣΕΣ και
ευρωπαϊκά προγράμματα.
Πίνακας 1.2.2: Εκτίμηση της εξωτερικής συνοχής του Προγράμματος

Εξωτερική Συνοχή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ

Στρατηγική 2020

Έξυπνη βιώσιμη χωρίς
αποκλεισμούς

Το Πρόγραμμα έχει συνταχθεί με βάση τις
αρχές της Στρατηγικής 2020 και έχει ευκρινώς
εξειδικεύσει τους στόχους της στην
περιφερειακή πραγματικότητα.

Εθνικές
προτεραιότητες
πολιτικής

Σε αρμονία με τις εθνικές
αναπτυξιακές χρηματοδοτικές και
κοινωνικές προτεραιότητες.

Εθνικό πρόγραμμα
Μεταρρυθμίσεων και
συστάσεις

Στήριξη στο Μνημόνιο
Συνεννόησης

Στο πλαίσιο του γενικότερου εθνικού
σχεδιασμού (ΣΕΣ 2014-20) καθώς και των
στρατηγικών μελετών για την ελληνική
οικονομία (McKinsey & Company, Η Ελλάδα
10 Χρόνια Μπροστά) και με βάση τη
διάρθρωση της περιφερειακής οικονομίας, θα
δοθεί προτεραιότητα στα συμπλέγματα του
αγροδιατροφικού, του πολιτιστικούτουριστικού, του περιβάλλοντος και της
γνώσης.
Το ΠΕΠ 2014-2020 υποστηρίζει την προώθηση
των κατευθύνσεων που περιλαμβάνονται στις
Ειδικές Συστάσεις του Συμβουλίου (ΕΣΣ) για τη
χώρα σύμφωνα με το άρθρο 15, 1 (α) (i) του
Κανονισμού 1303/2013, και οι οποίες
αποτελούν ολοκληρωμένη προσέγγιση για την
ανάπτυξη και την απασχόληση, ενώ
ταυτόχρονα αναμένεται να ωφεληθεί το ΠΕΠ
από την υλοποίηση των προβλεπομένων
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Αλλά τομεακά
προγράμματα ΣΕΣ

Σε αρμονία με το ΣΕΣ και τις
προτεραιότητες των τομεακών
προγραμμάτων

Άλλα Προγράμματα
ΕΕ

Συνάφεια με άλλα προγράμματα
όπως INTERREG, HORIZON 2020.

Το ΠΕΠ είναι διαρθρωμένο με τέτοιο τρόπο
ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων
του ΣΕΣ ενώ λειτουργεί συμπληρωματικά με τα
τομεακά προγράμματα αναμένοντας
πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη για το
περιβάλλον (διαχείριση υδάτων και στερεών
αποβλήτων) τους ανθρώπινους πόρους
καθώς και στην έξυπνη εξειδίκευση ειδικά στο
αγροδιατροφικό σύμπλεγμα.
Το ΠΕΠ έχει ισχυρή συνάφεια με το INTERREG
2014-20 και το HORIZON 2020 ειδικά για την
ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων
στις ΒΤΓΕ.
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1.3. Αξιολόγηση της λογικής της παρέμβασης του ΠΕΠ (σύνδεση
παρεμβάσεων/αναμενόμενων εκροών και αποτελεσμάτων)
Η αποτίμηση της λογικής της παρέμβασης, γίνεται αναλυτικά ανά Άξονα
Προτεραιότητας και Ειδικό Στόχο, εξετάζοντας την λογική συνέχεια από τις ανάγκες –
προκλήσεις, τα αίτια που αντιμετωπίζονται, τα αποτελέσματα που επιδιώκονται, τις
ενδεικτικές δράσεις και τις κατηγορίες παρέμβασης που έχουν επιλεγεί καθώς και τον
τρόπο που συμβάλουν στην διαμόρφωση των δεικτών εκροών και αποτελέσματος. Ο
σχολιασμός γίνεται σε τυποποιημένα έντυπα, που παρουσιάζονται στην συνέχεια ανά
Επενδυτική Προτεραιότητα και Ειδικό Στόχο.
Στο πλαίσιο της αποτίμησης της λογικής της παρέμβασης, αναφέρονται οι βασικές
ομάδες στόχου και τύποι ωφελουμένων και διαπιστώνεται ότι έχουν επιλεγεί οι
κατάλληλες κατηγορίες παρεμβάσεων σε σχέση με τις επιδιωκόμενες εκροές και
αποτελέσματα.
Ως προς τις Ειδικές Περιοχές Παρέμβασης, διαπιστώνεται ότι οι Ειδικοί Στόχοι που
περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των επιλεγμένων Θεματικών Στόχων, είναι συμβατοί με τα
γενικά χαρακτηριστικά των περιοχών, τις προκλήσεις που θα αντιμετωπιστούν και τις
αρχές εντοπισμού τους. Στην Ενότητα 1.2.1 παρουσιάστηκαν οι Θεματικοί Στόχοι που
θα συνδράμουν τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (μέσω ΟΕΕ) αλλά και άλλες περιοχές
εφαρμογής ΟΕΕ. Για την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων
(ΤΑΠΤοΚ), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΣΕ, προβλέπονται δράσεις με
χρηματοδότηση του ΕΚΤ, από την Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi, Στρατηγικές Τοπικής
Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων.
Για να υπάρξει όμως
αποτελεσματική επίτευξη των Ειδικών Στόχων, θα πρέπει να διασφαλιστεί :
•

Συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων ΤΑΠΤοΚ στις αγροτικές περιοχές, με
τις παρεμβάσεις του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κατ’ ελάχιστον 5% των
πόρων του ΕΓΤΑΑ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΣΕΣ.

•

Συμπληρωματικότητα με προγραμματιζόμενες δράσεις του ΕΤΘΑΑ, για τις
παρεμβάσεις ΤΑΠΤοΚ στις αλιευτικές περιοχές

•

Συνέργεια με το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου
Μάθηση»

•

Συνέργεια με τα Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), «Μεταφορές – Περιβάλλον», «Αγροτική Ανάπτυξη» και
«Αλιεία και Θάλασσα»

Οι προτεινόμενες στο ΠΕΠ μορφές υποστήριξης περιλαμβάνουν:
•

Επιχορηγήσεις

•

Χρηματοδοτικά εργαλεία

Οι επιχορηγήσεις είναι το κυρίαρχο εργαλείο με διάφορες μορφές, ανάλογα με την
κατηγορία παρέμβασης και τον τύπο των ωφελουμένων. Σε αρκετές κατηγορίες
παρεμβάσεων επιλέγεται η μορφή του voucher, με στόχο την καλύτερη εστίαση στις
αναγκαίες για τις ΜΜΕ υπηρεσίες. Επίσης δημιουργείται η κατάλληλη υποδομή
(θερμοκοιτίδα) για δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επίδοξους επιχειρηματίες
και νεοφυείς επιχειρήσεις. Γενικότερα, οι επιχορηγήσεις με διάφορες μορφές έχει
αποδειχθεί διαχρονικά μια αποτελεσματική μορφή υποστήριξης. Στην παρούσα
συγκυρία με τις συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας που επικρατούν και την

39

εξασθένηση των επιχειρήσεων λόγω υψηλών συντελεστών φορολόγησης έκτακτων
εισφορών, καθώς και των επιπτώσεων της κρίσης, η συγκεκριμένη μορφή
υποστήριξης είναι απολύτως αναγκαία. Επίσης, προβλέπεται η στήριξη και δημιουργία
δομών αντιμετώπισης των φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
ευάλωτων κοινοτήτων. Οι δομές αυτές θα παρέχουν τις απαραίτητες κοινωνικές
υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους. Η μορφή υποστήριξης προς τους τελικά
ωφελούμενους, είναι η παροχή δωρεάν υπηρεσίας σε ορισμένες περιπτώσεις και μέσω
voucher.
Προτείνεται επίσης η δημιουργία ενός Seed Capital για την αντιμετώπιση του
προβλήματος της χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων. Έχει παρατηρηθεί από
προηγούμενες προγραμματικές περιόδους ότι στην Περιφέρεια υπάρχει δυστοκία στην
χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, λόγω «αποτυχίας της αγοράς»
στο χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς τα εδραιωμένα παραδοσιακά πιστωτικά
ιδρύματα δεν είναι κατάλληλα προσανατολισμένα και διατεθειμένα να αναλάβουν το
κόστος αξιολόγησης καινοτόμων σχεδίων και τον αντίστοιχο κίνδυνο που συνδέεται με
αυτά. Η παραδοσιακή τραπεζική χρηματοδότηση έχει αποδειχθεί ακατάλληλη για την
στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων. Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του σχετικού
εργαλείου θα πρέπει να αξιοποιηθεί η εμπειρία από τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο
πλαίσιο του JEREMIE.
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1.4. Οριζόντιες Αρχές
Οι οριζόντιες προσεγγίσεις για ίσες ευκαιρίες, κατάργηση των διακρίσεων και ισότητα
μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτυπώνονται στο ΠΕΠ Κρήτης στο επίπεδο της
καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, με διαχωρισμό των στατιστικών
απασχόλησης και ανεργίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και με επισημάνσεις
στο επίπεδο της ανάλυσης των αναγκών και των προτεραιοτήτων. Η ανάλυση για τις
ειδικές ανάγκες των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη
φτώχεια ή ομάδες-στόχοι που κινδυνεύουν περισσότερο από διακρίσεις και κοινωνική
απομόνωση, είναι πλήρης και με στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο δήμου. Οι δράσεις του
ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 εναρμονίζονται με το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ισότητας των
φύλων για την Κρήτη 2014-2016, το οποίο έχει εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο
τον Απρίλιο του 2014 μετά από εισήγηση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας.
Επίσης, ο άξονας «προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας στην Κρήτη» εστιάζεται στην καταπολέμηση των διακρίσεων και την
αντιμετώπιση ευάλωτων περιθωριοποιημένων ομάδων.
Ειδικότερα, με την επιλογή τριών επενδυτικών προτεραιοτήτων επιδιώκεται η ενεργός
ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, και της
ενεργού
συμμετοχής
και
της
βελτίωσης
της
απασχολησιμότητας,
η
κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ
καθώς και η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας
των ευκαιριών. Οι δράσεις που έχουν ενταχθεί και οι ειδικοί στόχοι αποτυπώνουν
ευκρινώς τις προτεραιότητες του προγράμματος για την καταπολέμηση των
διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας.
Επισημαίνεται ότι η Περιφέρεια δεν έχει ακόμα εκπονήσει μελέτη για τους Ρομ αλλά
βρίσκεται στην φάση ανάθεσης της. Κατά τη διαβούλευση του ΠΕΠ, οργανώσεις για
την ισότητα και άλλοι εταίροι συμμετείχαν στην διαμόρφωση του προγράμματος. Στο
επίπεδο των δράσεων δεν υπάρχουν περιορισμοί στη συμμετοχή που θα οδηγούσαν
σε απειλή διάκρισης, αντίθετα προβλέπεται καθολική συμμετοχή στην εφαρμογή σε
επίπεδο δικαιούχων.
Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης είναι ενδημική στο πλαίσιο του προγράμματος. Η
βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράμματος ειδικά στους
θεματικούς στόχους 4,5,6 και 7 και αποτελεί το βασικό σκεπτικό του αναπτυξιακού
άξονα «βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη». και τον κεντρικό λόγο ύπαρξης του.
Οι επιλεγμένες επενδυτικές προτεραιότητες όχι μόνο παρεμβαίνουν για να ενισχύσουν
τη βιωσιμότητα του αναπτυξιακού μοντέλου, αλλά είναι και προσανατολισμένες στην
ανάπτυξη και ενσωμάτωση καινοτομιών που θα διευκόλυναν έτι περαιτέρω την
εδραίωση συνθηκών αειφορίας. Είναι άλλωστε η βιώσιμη ανάπτυξη μια από τις δύο
συνιστώσες του αναπτυξιακού οράματος της Περιφέρειας Κρήτης και άρα απόλυτα
εμφανής. Επιπλέον η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εκπονήθηκε
παράλληλα με το σχεδιασμό του Προγράμματος και οι βασικές κατευθύνσεις και
επισημάνσεις της ως προς τους στόχους αλλά και του δείκτες εκροών και
αποτελεσμάτων, έχουν ενσωματωθεί στο ΠΕΠ.
Η αξιολόγηση της συνεισφοράς του Προγράμματος, στις οριζόντιες αρχές, γίνεται με
βάση τη χρηματοδοτική κατανομή των σχετιζόμενων κατηγοριών παρέμβασης. Στον
πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ αξιολογείται η συνεισφορά του Προγράμματος, στις
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οριζόντιες αρχές σε επίπεδο κατηγορίας παρέμβασης ανά Επενδυτική Προτεραιότητα
και Θεματικό Στόχο, με βάση τις αντίστοιχες χρηματοδοτικές κατανομές :
•

Στο σύνολό τους, για την ισότητα ανδρών – γυναικών, την πρόληψη
διακρίσεων και το περιβάλλον

•

Βάσει των συντελεστών για τον υπολογισμό των ποσών, σε σχέση με την
κλιματική αλλαγή

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στα διαγράμματα που ακολουθούν ανά
οριζόντια αρχή και Επενδυτική Προτεραιότητα. Επισημαίνεται ότι, σε αυτή την πρώτη
προσέγγιση, δεν έχουν συνεκτιμηθεί καθόλου δράσεις που έχουν έμμεση συμβολή, για
παράδειγμα, δεν έχουν συνεκτιμηθεί στην πρόληψη των διακρίσεων τα ποσά που
αφορούν στην προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, σε διαμορφώσεις δημόσιων χώρων και
κτιρίων που προβλέπονται πλέον υποχρεωτικά βάσει του σχετικού θεσμικού πλαισίου.
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Πίνακας 1.4: Συνοπτική Αξιολόγηση Οριζόντιων Αρχών
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ενσωματωμένες

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Εμφανείς

Συστηματικές

Εφαρμόσιμες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έχουν εξαρχής
ενσωματωθεί στο
πρόγραμμα από το
σχεδιασμό.
Έχουν αναδειχθεί
επαρκώς οι οριζόντιες
πολιτικές στους άξονες
και τις προτεραιότητες
του ΠΕΠ.

Διαπερνούν οι οριζόντιες
πολιτικές το ΠΕΠ από τη
στρατηγική έως τους
ειδικούς στόχους και
τους δείκτες.
Έχουν προβλεφθεί
μηχανισμοί εφαρμογής
που είναι σε θέση να
υλοποιήσουν τις
οριζόντιες πολιτικές.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ
Ειδικά οι πολιτικές
βιώσιμης ανάπτυξης
είναι ενσωματωμένες
στο ΠΕΠ.
Οι βιώσιμη ανάπτυξη
είναι προβεβλημένη
οριζόντια
προτεραιότητα. Η
Περιφέρεια έχει
υιοθετήσει Περιφερειακό
Πρόγραμμα Ισότητας
των δύο φύλων το οποίο
έχει ενσωματωθεί στο
ΠΕΠ. Δεν έχει ακόμα
εκπονηθεί η μελέτη για
τους Ρομ.
Υπάρχει εκτεταμένη
αποτύπωση των
πολιτικών στις δράσεις
που έχουν επιλεγεί και
στους ειδικούς δείκτες.
Οι υφιστάμενοι
μηχανισμοί με
κατάλληλες
προσαρμογές θα είναι
αποτελεσματικοί στην
προώθηση των
οριζόντιων πολιτικών.

72

Ενότητα 2: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
2.1.

Καταλληλότητα
(relevance)
και
προτεινόμενων δεικτών του προγράμματος

σαφήνεια

των

Η αξιολόγηση της καταλληλότητας των δεικτών εκροών και αποτελέσματος, γίνεται
ανά Επενδυτική Προτεραιότητα καθώς και την Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ – ΕΚΤ (Πίνακας 2.1)
, σε σχέση με τις επιλεγμένες κατηγορίες παρέμβασης ως προς το εάν :
• Η τιμή τους επηρεάζεται άμεσα από τις χρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις
• Οι δείκτες αποτελέσματος αντανακλούν τη σημαντικότερη επιδιωκόμενη αλλαγή
σε επίπεδο ευρύτερο εκείνου των παρεμβάσεων
• Οι δείκτες εκροών είναι συναφείς με τις παρεμβάσεις και κατά πόσο
συνεισφέρουν στην αλλαγή των δεικτών αποτελέσματος
Οι 34 δείκτες εκροών των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων (Πίνακας 2.1α) όπως ήδη
αναλύθηκε στη λογική της παρέμβασης, συνδέονται με σαφήνεια, με συγκεκριμένες
κατηγορίες παρέμβασης και οι τιμές τους επηρεάζονται άμεσα από τις παρεμβάσεις.
Σαφής επίσης είναι και η σύνδεση των επιπλέον 4 δεικτών εκροών για την Τεχνική
Βοήθεια ΕΤΠΑ – ΕΚΤ με τις επιλεγμένες κατηγορίες παρέμβασης
Επίσης για τους 27 δείκτες αποτελεσμάτων (Πίνακας 2.1β), στο πλαίσιο της λογικής της
παρέμβασης, αναδείχθηκε η σαφήνεια και η συνάφεια, με τις επιλεγμένες κατηγορίες
παρέμβασης, καθώς και ο τρόπος συνεισφοράς τους στην αλλαγή των τιμών των
δεικτών αποτελέσματος.
Αναφορικά με την Έξυπνη Εξειδίκευση, οι επιλεγμένοι δείκτες, αποτυπώνουν τη
στρατηγική για αύξηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στους τομείς
προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης,
αντανακλούν τις ανάγκες και συνδέονται με τους Ειδικούς Στόχους.
Στον τομέα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, έχουν επιλεγεί δείκτες που
αποτυπώνουν με σαφήνεια τις επιδιωκόμενες αλλαγές στη διαχείριση, στερεών – υγρών
αποβλήτων, στην αποδοτική χρήση των νερών, στην προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος (χερσαίου και θαλάσσιου), με έμφαση στις περιοχές NATURA 2000, στην
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (με έμφαση στις πυρκαγιές,
πλημμύρες), καθώς και στη μείωση των εκπομπών CO2 (με έμφαση στις αστικές περιοχές).
Οι επιλεγμένοι δείκτες στον τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας και της πρόνοιας
συσχετίζονται άμεσα με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, από τις εκροές των οποίων
επηρεάζεται η διαμόρφωση της τιμής τους και αντανακλούν άμεσα τις επιδιωκόμενες
αλλαγές, όπως αυτές αποτυπώνονται από τους ειδικούς στόχους.
Οι δείκτες για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
στην Κρήτη επιλέγονται αντανακλώντας τις ανάγκες και τις επιδιωκόμενες αλλαγές,
όπως αυτές αποτυπώνονται με βάση τα υπάρχοντα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία
στο επίπεδο της Περιφέρειας. Περεταίρω εξειδίκευση των δεικτών, κυρίως ως προς τις
ομάδες στόχου, θα προκύψει με βάση τα στοιχεία της έρευνας για την «χαρτογράφηση
της φτώχειας» αλλά και της λειτουργίας του «Περιφερειακού μηχανισμού
παρακολούθησης των αναγκών της αγοράς σε θέσεις εργασίας και δεξιότητες»
καθώς και του «Περιφερειακού μηχανισμού Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1α ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ
Κωδικός

Επενδυτική Προτεραιότητα

Δείκτης

1β

2β

CO01

Αριθμός επιχειρήσεων που εν ισχύον ται (επιχειρήσεις)

X

CO02

Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάν ουν επιχορηγήσεις

Χ

CO05

Αριθμός ν έων επιχειρήσεων που εν ισχύον ται

CO08

2γ

3α

3γ

X

X

4γ

4στ

5β

6α

6β

6γ

6δ

6ε

7β

9α

10

χ

X

ΤΒ

X
χ

Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εν ισχύον ται

χ

(ισοδύν αμα πλήρους χρόν ου)
Αύξηση του αν αμεν όμεν ου αριθμού επισκέψεων σε

CO09

χ

εν ισχυόμεν ες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής
κληρον ομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών

CO13
CO14
CO17
CO18
CO19
CO23
CO24
CO25
CO26
CO31
CO32
CO34
CO35
CO36
CO38
CO39
T3001
T3002
T3003

χ

Συν ολικό μήκος ν έων δρόμων
Συν ολικό μήκος αν ακατασκευασμέν ων ή αν αβαθμισμέν ων

χ

δρόμων

χ

Πρόσθετη δυν αμικότητα αν ακύκλωσης αποβλήτων
Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμέν η

χ

παροχή ν ερού
Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμέν η

χ

επεξεργασία λυμάτων
Επιφάν εια οικοτόπων που εν ισχύον ται με στόχο ν α

χ

αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης
Αριθμός ν έων ερευν ητών σε ον τότητες που εν ισχύον ται
Αριθμός ερευν ητών που εργάζον ται σε βελτιωμέν ες
εγκαταστάσεις ερευν ητικών υποδομών
Αριθμός επιχειρήσεων που συν εργάζον ται με ερευν ητικά
ιν στιτούτα

χ
χ
χ

Αριθμός ν οικοκυριών με καλύτερη κατηγορία εν εργειακής

χ

καταν άλωσης
Μείωση της ετήσιας καταν άλωσης πρωτογεν ούς εν έργειας

χ

των δημόσιων κτηρίων
Εκτιμώμεν η ετήσια μείωση των εκπομπών του αερίου

χ

θερμοκηπίου
Δυν αμικότητα των υποδομών παιδικής φρον τίδας ή
εκπαίδευσης που εν ισχύον ται
Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμέν ες υπηρεσίες

χ

υγείας
Αν οιχτοί χώροι που δημιουργούν ται ή αποκαθίσταν ται σε

χ

αστικές περιοχές
Δημόσια ή εμπορικά κτίρια που κτίζον ται ή αν ακαιν ίζον ται σε

χ

αστικές περιοχές
Αριθμός φορέων και οργαν ισμών του Δημοσίου και

Χ

ευρύτερου Δημοσίου τομέα που εν ισχύον ται
Αριθμός συν εργασιών φορέων - επιχειρήσεων – ερευν ητικών

χ

ιδρυμάτων
Πληθυσμός που ωφελείται από έργα πρόληψης και διαχείρισης

χ

κιν δύν ων

χ

T3004

Δυν αμικότητα των υποδομών πρόν οιας που εν ισχύον ται

Τ3009

Μελέτες – εμπειρογν ωμοσύν ες – έρευν ες – αξιολογήσεις

χ

Τ3010

Αριθμός επικοιν ων ιακών Σχεδίων Δράσης

χ

Ποσοστό δικαιούχων που υποστηρίζον ται – εκπαιδεύον ται σε
Τ3011

χ

θέματα δημοσίων συμβάσεων , κρατικών εν ισχύσεων ,
περιβάλλον τος κλπ

ΤΑΜΕΙΟ EKT
Κωδικός

Δείκτης

CO01

Άν εργοι συμπεριλαμβαν ομέν ων των μακροχρόν ια αν έργων

CO15

μειον ότητες (συμπεριλαμβαν ομέν ων περιθωριοποιημέν ων

Επενδυτική Προτεραιότητα
8iii

8v

9βi)

9βii) 9βiii) 9βiv) 9βv) 9βvi)

x

ΤΒ

X

Μεταν άστες συμμετέχον τες αλλοδαπής προέλευσης,
x

X

κοιν οτήτων όπως οι Ρομ)
CO16

x

Συμμετέχον τες με αν απηρία
Αριθμός υποστηριζόμεν ων πολύ μικρών και μεσαίων

CO23

x

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβαν ομέν ων συν εταιριστικών
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοιν ων ικής οικον ομίας

T3005
T3006
T3007
T3008

Αριθμός επιχειρηματικών σχεδίων που χρηματοδοτούν ται
Μειον εκτούν τα άτομα που έχουν την ευθύν η φρον τίδας
παιδιών
Μειον εκτούν τα άτομα που ωφελούν ται από υπηρεσίες υγείας
– πρόν οιας
Αριθμός επιχειρησιακών σχεδίων για κοιν ων ικές επιχειρήσεις
που χρηματοδοτούν ται

x
x
x
x

Τ3009

Μελέτες – εμπειρογν ωμοσύν ες – έρευν ες – αξιολογήσεις

χ

Τ3010

Αριθμός επικοιν ων ιακών Σχεδίων Δράσης

χ

Τ3012

Ποσοστό δικαιούχων που υποστηρίζον ται – εκπαιδεύον ται σε
θέματα ΕΚΤ

χ
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ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ
Κωδικός

Επενδυτική Προτεραιότητα

Δείκτης

1β

2β

2γ

3α

3γ

CO01

Αριθμός επιχειρήσεων που εν ισχύον ται (επιχειρήσεις)

X

X

X

CO02

Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάν ουν επιχορηγήσεις

Χ

X

X

Χ

X

X

CO03
CO05

Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάν ουν οικον ομική εν ίσχυση
πλην των επιχορηγήσεων

4γ

4στ

5β

6α

6β

6γ

6δ

6ε

7β

9α

10

χ

X

ΤΒ

χ

Αριθμός ν έων επιχειρήσεων που εν ισχύον ται
Αύξηση του αν αμεν όμεν ου αριθμού επισκέψεων σε

CO09

χ

εν ισχυόμεν ες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής
κληρον ομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών

CO13
CO14
CO17
CO18
CO19
CO23
CO24
CO25
CO26
CO31
CO32
CO34
CO35
CO36
CO38
CO39
T3001
T3002
T3003

χ

Συν ολικό μήκος ν έων δρόμων
Συν ολικό μήκος αν ακατασκευασμέν ων ή αν αβαθμισμέν ων

χ

δρόμων

χ

Πρόσθετη δυν αμικότητα αν ακύκλωσης αποβλήτων
Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμέν η

χ

παροχή ν ερού
Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμέν η

χ

επεξεργασία λυμάτων
Επιφάν εια οικοτόπων που εν ισχύον ται με στόχο ν α

χ

αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης
Αριθμός ν έων ερευν ητών σε ον τότητες που εν ισχύον ται
Αριθμός ερευν ητών που εργάζον ται σε βελτιωμέν ες
εγκαταστάσεις ερευν ητικών υποδομών
Αριθμός επιχειρήσεων που συν εργάζον ται με ερευν ητικά
ιν στιτούτα

χ
χ
χ

Αριθμός ν οικοκυριών με καλύτερη κατηγορία εν εργειακής

χ

καταν άλωσης
Μείωση της ετήσιας καταν άλωσης πρωτογεν ούς εν έργειας

χ

των δημόσιων κτηρίων
Εκτιμώμεν η ετήσια μείωση των εκπομπών του αερίου

χ

θερμοκηπίου
Δυν αμικότητα των υποδομών παιδικής φρον τίδας ή
εκπαίδευσης που εν ισχύον ται
Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμέν ες υπηρεσίες

χ

υγείας
Αν οιχτοί χώροι που δημιουργούν ται ή αποκαθίσταν ται σε

χ

αστικές περιοχές
Δημόσια ή εμπορικά κτίρια που κτίζον ται ή αν ακαιν ίζον ται σε

χ

αστικές περιοχές
Αριθμός φορέων και οργαν ισμών του Δημοσίου και

Χ

ευρύτερου Δημοσίου τομέα που εν ισχύον ται
Αριθμός συν εργασιών φορέων - επιχειρήσεων – ερευν ητικών

χ

ιδρυμάτων
Πληθυσμός που ωφελείται από έργα πρόληψης και διαχείρισης

χ

κιν δύν ων

χ

T3004

Δυν αμικότητα των υποδομών πρόν οιας που εν ισχύον ται

Τ3009

Μελέτες – εμπειρογν ωμοσύν ες – έρευν ες – αξιολογήσεις

χ

Τ3010

Αριθμός επικοιν ων ιακών Σχεδίων Δράσης

χ

Ποσοστό δικαιούχων που υποστηρίζον ται – εκπαιδεύον ται σε
Τ3011

χ

θέματα δημοσίων συμβάσεων , κρατικών εν ισχύσεων ,
περιβάλλον τος κλπ

ΤΑΜΕΙΟ EKT
Κωδικός

Δείκτης

CO01

Άν εργοι συμπεριλαμβαν ομέν ων των μακροχρόν ια αν έργων

CO15

μειον ότητες (συμπεριλαμβαν ομέν ων περιθωριοποιημέν ων

Επενδυτική Προτεραιότητα
8iii

8v

9βi)

9βii) 9βiii) 9βiv) 9βv) 9βvi)

x

ΤΒ

X

Μεταν άστες συμμετέχον τες αλλοδαπής προέλευσης,
x

X

κοιν οτήτων όπως οι Ρομ)
CO16

x

Συμμετέχον τες με αν απηρία
Αριθμός υποστηριζόμεν ων πολύ μικρών και μεσαίων

CO23

x

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβαν ομέν ων συν εταιριστικών
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοιν ων ικής οικον ομίας

T3005
T3006
T3007
T3008

Αριθμός επιχειρηματικών σχεδίων που χρηματοδοτούν ται
Μειον εκτούν τα άτομα που έχουν την ευθύν η φρον τίδας
παιδιών
Μειον εκτούν τα άτομα που ωφελούν ται από υπηρεσίες υγείας
– πρόν οιας
Αριθμός επιχειρησιακών σχεδίων για κοιν ων ικές επιχειρήσεις
που χρηματοδοτούν ται

x
x
x
x

Τ3009

Μελέτες – εμπειρογν ωμοσύν ες – έρευν ες – αξιολογήσεις

χ

Τ3010

Αριθμός επικοιν ων ιακών Σχεδίων Δράσης

χ

Τ3012

Ποσοστό δικαιούχων που υποστηρίζον ται – εκπαιδεύον ται σε
θέματα ΕΚΤ

χ

75

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

060 : Δραστηριότητες έρευνας και
καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά
κέντρα και κέντρα ικανοτήτων,
συμπεριλαμβανομένης της
δικτύωσης
064 : Διεργασίες έρευνας και
καινοτομίας σε ΜΜΕ
(συμπεριλαμβανομένων
συστημάτων κουπονιών,
διεργασιών, σχεδιασμού,
υπηρεσιών και κοινωνικής
καινοτομίας)
Ε.Π.1β

του Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας της Κρήτης

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

058 : Υποδομή έρευνας και
καινοτομίας (δημόσια)

063: Στήριξη συνεργατικών
σχηματισμών (cluster) και
επιχειρηματικών δικτύων κατ’ εξοχήν
προς όφελος ΜΜΕ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Αριθμός επιχειρήσεων
που συνεργάζονται με
ερευνητικά ινστιτούτα
(επιχειρήσεις) - CO26

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ο δείκτης εκροών που είναι ο Αριθμός νέων
ερευνητών σε οντότητες που ενισχύονται
(ισοδύναμα πλήρους χρόνου) συνάδει με τις
προτεινόμενες παρεμβάσεις οι οποίες ενισχύουν τις
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε
δημόσια ερευνητικά κέντρα, κέντρα ικανοτήτων στο
πλαίσιο της συνεργασίας τους με ΜΜΕ, στους
τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής "Έξυπνης
Εξειδίκευσης"

Αριθμός νέων ερευνητών
σε οντότητες που
ενισχύονται (ισοδύναμα
πλήρους χρόνου) CO24

Αριθμός ερευνητών που
εργάζονται σε
βελτιωμένες
εγκαταστάσεις
ερευνητικών υποδομών
(ισοδύναμα πλήρους
χρόνου) - CO25

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Τ3101 - Ιδιωτική Δαπάνη
των επιχειρήσεων σε ΕΤΑΚ
σε σχέση με το
Περιφερειακό ΑΕΠ (%
αναλογία)

Ο προτεινόμενος δείκτης εκροών «Αριθμός
ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες
εγκαταστάσεις ερευνητικών υποδομών (ισοδύναμα
πλήρους χρόνου)» συνάδει με τις προτεινόμενες
παρεμβάσεις που αφορούν στις υποδομές έρευνας
και καινοτομίας που αναμένεται να βελτιώσουν
σημαντικά τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις
ερευνητικών υποδομών (δείκτης εκροών) τις οποίες
αξιοποιούν οι ερευνητές ώστε να ανταποκριθούν,
σε ειδικές απαιτήσεις στο πλαίσιο της συνεργασίας
τους με ΜΜΕ, στους τομείς προτεραιότητας της
στρατηγικής "Έξυπνης Εξειδίκευσης"
Οι παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη Στήριξη
συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και
επιχειρηματικών δικτύων αναμένονται να
συμβάλλουν στην αύξηση του αριθμού των
επιχειρήσεων, που συνεργάζονται με τα ερευνητικά
κέντρα έτσι ώστε να αξιοποιήσουν τις κατάλληλες
γνώσεις, για την υιοθέτηση καινοτόμων εφαρμογών
ή και παραγωγή καινοτόμων προϊόντων στους
τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής "Έξυπνης
Εξειδίκευσης"

Ο δείκτης επηρεάζεται από τις
προτεινόμενες παρεμβάσεις
και αντανακλά άμεσα την
επιδιωκόμενη αλλαγή που
αφορά στην αυξημένη
συμμετοχή των ιδιωτικών
επιχειρήσεων, σε συνεργασία
με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά
Κέντρα, στους τομείς
προτεραιότητας της
στρατηγικής "Έξυπνης
Εξειδίκευσης"
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Ε.Π.2β
Ε.Π.2γ

078: Υπηρεσίες και εφαρμογές
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
(συμπεριλαμβανομένων των
ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων
ΤΠΕ για τη στήριξη της
μεταρρύθμισης της δημόσιας
διοίκησης, την κυβερνοασφάλεια,
μέτρων για την αξιοπιστία και το
ιδιωτικό απόρρητο, την ηλεκτρονική
δικαιοσύνη και ηλεκτρονική
δημοκρατία)
079: Πρόσβαση σε πληροφορίες
του δημόσιου τομέα
(συμπεριλαμβανομένων ανοικτών
δεδομένων ηλεκτρονικού
πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών,
ηλεκτρονικού περιεχομένου και
ηλεκτρονικού τουρισμού)

Ε.Π.3α

082: Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ
για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου
του ηλεκτρονικού εμπορίου, της
ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας
και διεργασιών δικτύωσης
επιχειρήσεων), ζωντανά
εργαστήρια, επιχειρηματίες στο
διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ
επιχειρήσεις)

67: Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ,
στήριξη στην επιχειρηματικότητα και
φυτωρίων επιχειρήσεων
[συμπεριλαμβανομένης της
στήριξης σε τεχνοβλαστούς και
παράγωγες εταιρείες (spin offs και
spin outs)]

Αριθμός επιχειρήσεων
που ενισχύονται
(επιχειρήσεις) – CO01
Ακαθάριστη
Προστιθέμενη αξία ΤΠΕ
(εκ. €) - T3102

Ο δείκτης εκροών ο οποίος αφορά στον αριθμό
των επιχειρήσεων που ενισχύονται προκειμένου να
εισάγουν νέα προϊόντα
ΤΠΕ αντανακλά
τις
προτεινόμενες παρεμβάσεις που αφορούν στις
υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ, ενώ
αναμένεται να
συμβάλλουν στην αύξηση του
αριθμού των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το
ηλεκτρονικό εμπόριο
στις επιχειρηματικές τους
λειτουργίες

Αριθμός Επιχειρήσεων
που λαμβάνουν
επιχορηγήσεις
(επιχειρήσεις) – CO02

Ο δείκτης λειτουργεί συμπληρωματικά στον CO01,
αποτυπώνοντας το χρηματοδοτικά μέσο κατά
περίπτωση

Αριθμός φορέων και
οργανισμών του
Δημοσίου και ευρύτερου
Δημοσίου τομέα που
ενισχύονται (Αριθμός)Τ3001

Ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, επί του
συνολικού πληθυσμού
ηλικίας 16-74 ετών
ΠΟΣΟΣΤΟ (%)– Τ3103

Στην εν λόγω Ε.Π. ο δείκτης εκροών είναι συναφής
με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις οι οποίες
αντίστοιχα αφορούν στην ενίσχυση φορέων και
οργανισμών για υπηρεσίες και εφαρμογές
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και στην
πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα..
Συνεισφέρει στην αλλαγή του δείκτη αποτελέσματος
αυξάνοντας τις υπηρεσίες που παρέχονται
ηλεκτρονικά στους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Επιχειρηματικότητα
αρχικών σταδίων (%
νέων επιχειρηματιών στο
σύνολο του πληθυσμού
της Περιφέρειας) - Τ3104

Σχετίζεται άμεσα με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις
οι οποίες αφορούν στην ενίσχυση της δημιουργίας
νέων επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας
της Περιφερειακής Στρατηγικής της «Έξυπνης
Εξειδίκευσης»

Αριθμός επιχειρήσεων
που ενισχύονται
(Αριθμός) - CO01

Ο δείκτης επηρεάζεται από τις
προτεινόμενες παρεμβάσεις
και αντανακλά την
επιδιωκόμενη αλλαγή για
αύξηση για αύξηση τοη
ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς
καταγράφει διαχρονικά τον
αριθμό των επιχειρήσεων που
κάνουν εφαρμογή ΤΠΕ για την
διακίνηση των προϊόντων τους

Ο δείκτης επηρεάζεται από τις
προτεινόμενες παρεμβάσεις
και αντανακλά την
επιδιωκόμενη αλλαγή για
αύξηση της παροχής
ηλεκτρονικών υπηρεσιών από
το δημόσιο προς τους πολίτες
καθώς καταγράφει διαχρονικά
τον πληθυσμό που καλύπτεται
από ψηφιακές υπηρεσίες

Ο δείκτης επηρεάζεται από τις
προτεινόμενες παρεμβάσεις
και αποτυπώνει άμεσα την
επιδιωκόμενη αλλαγή που
αφορά στην αύξηση των νέων
επιχειρήσεων στους τομείς
προτεραιότητας της
Περιφερειακής Στρατηγικής της
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Αριθμός νέων
επιχειρήσεων που
ενισχύονται
(Επιχειρήσεις) - CO05

«Έξυπνης Εξειδίκευσης»
Συνδέονται άμεσα με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις
οι οποίες αφορούν στην ενίσχυση της δημιουργίας
νέων επιχειρήσεων και στην αύξηση της
απασχόλησης στους τομείς προτεραιότητας της
Περιφερειακής Στρατηγικής της «Έξυπνης
Εξειδίκευσης»

Αύξηση της
απασχόλησης σε
επιχειρήσεις που
ενισχύονται (ισοδύναμα
πλήρους χρόνου) CO08

Ε.Π.3γ

066: Προηγμένες υπηρεσίες
στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ
(συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ
και σχεδιασμού)

Αριθμός επιχειρήσεων
που ενισχύονται
(Επιχειρήσεις) - CO01

Αριθμός Επιχειρήσεων
που λαμβάνουν
επιχορηγήσεις
(Επιχειρήσεις) - CO02

Ποσοστό του κύκλου
εργασιών των
επιχειρήσεων στους
τομείς υψηλής
προστιθέμενης αξίας στο
σύνολο του ΑΕΠ της
Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)) - Τ3105

Ο προτεινόμενος δείκτης εκροών σχετίζεται άμεσα
με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις που είναι η
στήριξη προηγμένων υπηρεσιών για ΜΜΕ που
αναμένεται να συμβάλλει θετικά στην αύξηση του
κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους τομείς
υψηλής προστιθέμενης αξίας

Οι δείκτες λειτουργούν συμπληρωματικά στον
CO01, αποτυπώνοντας το χρηματοδοτικά μέσο
κατά περίπτωση

Ο δείκτης επηρεάζεται από τις
προτεινόμενες παρεμβάσεις
και αποτυπώνει άμεσα την
επιδιωκόμενη αλλαγή που
αφορά στην αύξηση του
κύκλου εργασιών των
επιχειρήσεων στους τομείς
υψηλής προστιθέμενης αξίας
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Ε.Π.4γ

014: Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση
του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος,
έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα

Ε.Π.4στ

Άξονας 2: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Μείωση της ετήσιας
κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας
των δημόσιων κτηρίων
(kWh/ έτος) – CO32

Ετήσια εξοικονόμηση
τελικής ενέργειας (ktoe_
- Τ3106

Εκτιμώμενη ετήσια
μείωση των εκπομπών
του αερίου θερμοκηπίου
(τόνοι ισοδύναμου CO2)
- CO034

Αριθμός συνεργασιών
φορέων – επιχειρήσεων –
ερευνητικών ιδρυμάτων
(αριθμός) – T3002

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Αναφορικά με τον δείκτη εκροών που
αναφέρεται στον αριθμό των νοικοκυριών με
καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης
σχετίζεται άμεσα με την προτεινόμενη
παρέμβαση η οποία σχετίζεται με την
ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου
οικιστικού, αποθέματος, και συνεισφέρει θετικά
στην μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται
για θέρμανση – ψύξη των κατοικιών

Αριθμός νοικοκυριών με
καλύτερη κατηγορία
ενεργειακής
κατανάλωσης
(νοικοκυριά) –CO31

013: Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση
της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης
και υποστηρικτικά μέτρα

065: Υποδομή, διεργασίες, μεταφορά
τεχνολογίας και συνεργασία για έρευνα
και καινοτομία σε επιχειρήσεις που
επικεντρώνονται στην οικονομία χαμηλών
εκπομπών άνθρακα και στην
ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική
αλλαγή

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ο δείκτης εκροών που αναφέρεται στην μείωση
της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς
ενέργειας των δημόσιων κτηρίων (kWh/ έτος)
σχετίζεται άμεσα με την προτεινόμενη
παρέμβαση η οποία αφορά αντίστοιχα την
ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων
υποδομών με διάφορα υποστηρικτικά έργα και
συνεισφέρει στην αλλαγή του δείκτη
αποτελέσματος και συγκεκριμένα της μείωσης
της ενέργειας που καταναλώνεται για την
λειτουργία των δημόσιων κτιρίων

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ο δείκτης σχετίζεται άμεσα με
τις προτεινόμενες παρεμβάσεις
και αντανακλά την
επιδιωκόμενη αλλαγή για την
αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης στο κτιριακό
απόθεμα, συμβάλλοντας στον
Εθνικό Στόχο

Ο δείκτης εκροών σχετίζεται άμεσα με τις
προτεινόμενες παρεμβάσεις και την μείωση της
καταναλούμενης ενέργειας

Αριθμός των
Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας - Πατέντες
(patents) - Τ3107

Ο δείκτης σχετίζεται άμεσα με τις προτεινόμενες
παρεμβάσεις που είναι οι διεργασίες, μεταφορά
τεχνολογίας και συνεργασία για έρευνα και
καινοτομία σε επιχειρήσεις που επικεντρώνονται
στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
και στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική
αλλαγή. Ενώ αναμένεται να συμβάλλουν θετικά
στο δείκτη αποτελέσματος που είναι ο αριθμός
των διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Ο δείκτης σχετίζεται άμεσα με
τις προτεινόμενες παρεμβάσεις
και αντανακλά την
επιδιωκόμενη αλλαγή για
αύξηση καινοτόμων
εφαρμογών που αποσκοπούν
στη μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας και των εκπομπών
CO2
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Ε.Π.5β

087: Προσαρμογή σε μέτρα για την
κλιματική αλλαγή και πρόληψη και
διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα,
π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες,
καταιγίδες
και
ξηρασία,
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της
ευαισθητοποίησης,
της
πολιτικής
προστασίας
και
συστημάτων
και
υποδομών διαχείρισης καταστροφών
088: Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για
φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με
το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που
συνδέονται
με
ανθρώπινες
δραστηριότητες
(π.χ.
τεχνολογικά
ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένης της
αύξησης της ευαισθητοποίησης, της
πολιτικής προστασίας και συστημάτων
και υποδομών διαχείρισης καταστροφών

Ε.Π.6α

017: Διαχείριση οικιακών αποβλήτων
(συμπεριλαμβανομένων μέτρων
ελαχιστοποίησης, διαλογής και
ανακύκλωσης)

Πληθυσμός που
ωφελείται από έργα
πρόληψης και
διαχείρισης κινδύνων
(φυσικά πρόσωπα) –
T3003

Ποσοστό περιοχών που
καλύπτονται
αποτελεσματικά με
μέτρα προστασίας
φυσικού και δομημένου
περιβάλλοντος
(ΠΟΣΟΣΤΟ (%)_ - Τ3108

Πρόσθετη δυναμικότητα
ανακύκλωσης
αποβλήτων (τόνοι/ έτος)
– CO17

Ποσοστό κλάσματος,
που οδηγείται σε
ανακύκλωση (%)- Τ3109

Πρόσθετος πληθυσμός
που εξυπηρετείται από
βελτιωμένη επεξεργασία
λυμάτων (ισοδύναμο
πληθυσμού) – CO19

Ποσοστό ισοδύναμου
πληθυσμού που
καλύπτεται από δίκτυα
και εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυμάτων
στο επίπεδο της
Περιφέρειας (%) – T3110

Ε.Π.6β

022: Επεξεργασία υγρών λυμάτων

Ο προτεινόμενος δείκτης εκροών αναφέρεται
στον πληθυσμό που
ωφελείται από έργα
πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και είναι
συναφής
και
με
τις
δύο
κατηγορίες
προτεινόμενων δράσεων καθώς αφορούν στη
λήψη κατάλληλων μέτρων για την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή, την διαχείριση κινδύνων
σχετικών με το κλίμα και άλλων φυσικών
κινδύνων που συνδέονται κα με την ανθρώπινη
δραστηριότητα. Η αύξηση του πληθυσμού που
προστατεύεται από κινδύνους φυσικών και
τεχνολογικών καταστροφών. Συναρτάταιι στον
προτεινόμενο δείκτη αποτελέσματος ο οποίος
αναφέρεται στο ποσοστό της Περιφέρειας που
καλύπτεται από μέτρα προστασίας
Στην Ε.Π.6ο ο δείκτης εκροών ο οποίος είναι η
Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης
αποβλήτων (τόνοι/ έτος) συνδέεται άμεσα με
την Διαχείριση οικιακών αποβλήτων
(συμπεριλαμβανομένων μέτρων
ελαχιστοποίησης, διαλογής και ανακύκλωσης),
δηλαδή τις παρεμβάσεις . Αντίστοιχα, οι δείκτης
εκροών και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις
συνεισφέρουν στην αλλαγή του δείκτη
αποτελέσματος που είναι το ποσοστό
κλάσματος, που οδηγείται σε ανακύκλωση (%)
Ο Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται
από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων (δείκτης
εκροών) σχετίζεται άμεσα με τις προτεινόμενες
παρεμβάσεις οι οποίες αντίστοιχα αφορά στην
επεξεργασία των υγρών λυμάτων, και
αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τον δείκτη
αποτελέσματος που αφορά στο Ποσοστό
ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από
δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
στο επίπεδο της Περιφέρειας (%)

Ο δείκτης επηρεάζεται από τις
προτεινόμενες παρεμβάσεις και
αποτυπώνει άμεσα την
επιδιωκόμενη αλλαγή που
αφορά στη μείωση των
αρνητικών επιπτώσεων στο
φυσικό και δομημένο
περιβάλλον από φυσικές και
τεχνολογικές καταστροφές

Ο δείκτης επηρεάζεται άμεσα
από τις προτεινόμενες
παρεμβάσεις και αποτυπώνει
την επιδιωκόμενη αλλαγή για
την αύξηση της ποσότητας
των στερεών αποβλήτων που
ανακυκλώνονται

Ο δείκτης διαμορφώνεται
άμεσα από τις προτεινόμενες
παρεμβάσεις και αντανακλά
την επιδιωκόμενη αλλαγή που
αφορά στην βελτίωση των
υδάτων τόσο στον παράκτιο
χώρο όσο και των υπόγειων
υδάτων
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020: Παροχή νερού για ανθρώπινη
κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής,
επεξεργασίας, αποθήκευσης και
διανομής

Ε.Π.6γ

021: Διαχείριση αποβλήτων και
εξοικονόμηση πόσιμου νερού
(συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης
των λεκανών των ποταμών, του
εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων
για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο
διαμερίσματος και καταναλωτή, των
συστημάτων χρέωσης και της μείωσης
των διαρροών)
094: Προστασία, ανάπτυξη και προβολή
στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής
κληρονομιάς

Ε.Π.6ε

013: Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση
της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης
και υποστηρικτικά μέτρα
090: Ποδηλατοδρόμοι και μονοπάτια

Πρόσθετος πληθυσμός
που εξυπηρετείται από
βελτιωμένη παροχή
νερού (φυσικά
πρόσωπα) - CO18

Αύξηση του
αναμενόμενου αριθμού
επισκέψεων σε
ενισχυόμενες τοποθεσίες
πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς και πόλους
έλξης επισκεπτών
(επισκέψεις/έτος) – CO09

Ανοιχτοί χώροι που
δημιουργούνται ή
αποκαθίστανται σε
αστικές περιοχές
(τετραγωνικά μέτρα) –
CO38

Διαθέσιμη ημερήσια
παροχή πόσιμου
νερού, από έργα
διαχείρισης υδάτινων
πόρων, παροχή
πόσιμου νερού
(m3/ημέρα) - Τ3111

Αριθμός επισκεπτών σε
χώρους πολιτιστικής
κληρονομιάς στην
Περιφέρεια
(Αριθμό/έτος) - Τ3112

Μείωση αερίων
θερμοκηπίου ως
αποτέλεσμα των
δράσεων των στόχων
των Προγραμμάτων
(ΣΕΣ) (τόνοι
ισοδύναμου CO2) –
Τ3115

Οι δύο προτεινόμενες κατηγορίες παρεμβάσεων
αφορούν στην βελτίωση της παροχής πόσιμου
νερού και συνδέονται άμεσα με το δείκτη εκροών
που είναι ο πληθυσμός που εξυπηρετείται από
βελτιωμένη παροχή νερού. Ειδικότερα, οι
παρεμβάσεις αφορούν στην παροχή νερού για
ανθρώπινη κατανάλωση και στη μείωση των
απωλειών ύδατος. Φέρονται να συνεισφέρουν
στην μεταβολή του δείκτη αποτελέσματος,
δηλαδή στην διαθέσιμη ημερήσια παροχή
πόσιμου νερού, από έργα διαχείρισης υδάτινων
πόρων, παροχή πόσιμου νερού (m3/ημέρα)
Ο δείκτης εκροών της εν λόγω Ε.Π. ο οποίος
αφορά στην αύξηση του αναμενόμενου
αριθμού επισκέψεων σε τοποθεσίες φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς είναι συνυφασμένος
με τις προτεινόμενες δράσεις καθώς
αναφέρονται σε επεμβάσεις που σχετίζονται με
Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων
δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Έτσι,
δυνητικά φαίνεται να επηρεάζουν θετικά, τον
αριθμό των επισκεπτών
ΟΙ δύο προτεινόμενες κατηγορίες παρεμβάσεων
αφορούν στη βελτίωση του δημόσιου χώρου,
συγκεκριμένα στην ενεργειακή απόδοση της
δημόσιας υποδομής και βελτιώσεων των
ποδηλατοδρόμων και μονοπατιών, και
επομένως φαίνεται να συνδέονται με τον δείκτη
εκροών Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή
αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές
(τετραγωνικά μέτρα). Με την βελτίωση των
θερμικών συνθηκών στον εξωτερικό χώρο
αναμένεται να συνεισφέρουν μελλοντικά και
στην Ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων
θερμοκηπίου από έργα αστικής ανάπλασης /
αναζωογόνησης, (τόνοι ισοδύναμου CO2)

Ο δείκτης διαμορφώνεται
άμεσα από τις προτεινόμενες
παρεμβάσεις και αντανακλά
την επιδιωκόμενη αλλαγή τόσο
για την βελτίωση της
αποδοτικότητας στη χρήση του
νερού όσο και στην
εξασφάλιση καλής ποιότητας
πόσιμου νερού σε όλο τον
πληθυσμό

Ο δείκτης συναρτάται με τις
προτεινόμενες παρεμβάσεις και
αποτυπώνει την επιδιωκόμενη
αλλαγή για ενίσχυση της
ελκυστικότητας της
περιφέρειας ως τουριστικού
προορισμού και ταυτόχρονη
προστασία και αξιοποίηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς

Ο δείκτης συσχετίζεται με τις
προτεινόμενες παρεμβάσεις,
που έχουν βιοκλιματικό
χαρακτήρα, και αποτυπώνει
την επιδιωκόμενη αλλαγή για
την βελτίωση του δομημένου
και φυσικού περιβάλλοντος,
υποβαθμισμένων αστικών
περιοχών, συμβάλλοντας στον
Εθνικό Στόχο
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Ο δείκτης σχετίζεται άμεσα με τις προτεινόμενες
κατηγορίες παρέμβασης και μέσα από την
συνολική αναβάθμιση κτιρίων (και ενεργειακά)
σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις στον δημόσιο
χώρο αναμένεται να συνεισφέρουν μελλοντικά
και στην Ετήσια μείωση των εκπομπών των
αερίων θερμοκηπίου από έργα αστικής
ανάπλασης / αναζωογόνησης, (τόνοι
ισοδύναμου CO2)

Ε.Π.6δ

Άξονας 2: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

Δημόσια ή εμπορικά
κτίρια που κτίζονται ή
ανακαινίζονται σε
αστικές περιοχές
(τετραγωνικά μέτρα) CO39

085: Προστασία και ενίσχυση της
βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης
και πράσινη υποδομή
086: Προστασία, αναστήλωση και
βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura
2000

Επιφάνεια οικοτόπων
που ενισχύονται με
στόχο να αποκτήσουν
καλύτερο καθεστώς
διατήρησης (εκτάρια) CO23

Ποσοστό επιφάνειας
οικοτόπων που
βρίσκονται σε
καθεστώς διατήρησης
ως προς τη συνολική
επιφάνεια οικοτόπων
της Περιφέρειας
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) –Τ3113

Αναλογία της έκτασης
που υπάγεται σε
θεσμοθετημένο χωρικό
σχεδιασμό ως προς τη
συνολική έκταση της
Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ
(%) - Τ3114

Οι προτεινόμενες κατηγορίες δράσεων
Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας,
προστασία της φύσης και η Προστασία,
αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών
Natura 2000 συνδέονται άμεσα με το δείκτη
εκροών ο οποίος αναφέρεται στην επιφάνεια
οικοτόπων που βρίσκονται σε καθεστώς
διατήρησης. Παράλληλα το πλαίσιο διαχείρισης
των οικοτόπων, βελτιώνεται μέσα από ειδικά
χωρικά σχέδια που καθορίζουν επιτρεπόμενες
χρήσεις και λειτουργίες στο επίπεδο των δήμων,
συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών
NATURA 2000. Ο δείκτης εκροών σχετίζεται και με
τους 2 δείκτες αποτελέσματος που αφορούν
στην αναλογία οικοτόπων που βρίσκονται σε
καθεστώς διατήρησης ως προς τη συνολική
επιφάνεια οικοτόπων της Περιφέρειας αλλά και
των περιοχών με θεσμοθετημένο χωρικό
σχεδιασμό στο σύνολο της Περιφέρειας,

Οι 2 δείκτες αποτελέσματος
συναρτώνται με τις
προτεινόμενες παρεμβάσεις και
αποτυπώνουν την
επιδιωκόμενη αλλαγή για την
αύξηση του βαθμού
εφαρμογής του πλαισίου
διαχείρισης των οικοτόπων,
συνδυάζοντας μέτρα για την
προστασία και ενίσχυση της
βιοποικιλότητας με παράλληλη
ενίσχυση της βιώσιμης χρήσης
των περιοχών NATURA 2000,
στο πλαίσιο ολοκληρωμένου
χωρικού σχεδιασμού στο
επίπεδο των Δήμων.
Επισημαίνεται ότι με
τον πρόσφατο Ν.4269/2014
«Χωροταξική και πολεοδομική
μεταρρύθμιση − Βιώσιμη
ανάπτυξη.»
(ΦΕΚ142Α/28.06.2014), τα
Τοπικά και Ειδικά Χωρικά Σχέδια
που με βάση τις προδιαγραφές
περιλαμβάνουν και τις περιοχές
NATURA 2000, ως Ζώνες
Ειδικής Προστασίας, έχουν
πλέον κανονιστικό χαρακτήρα
και εγκρίνονται με Προεδρικά
Διατάγματα
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Ε.Π.7β

030: Άλλοι εθνικοί και περιφερειακοί
δρόμοι (νέα κατασκευή)

034: Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή
βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι,
εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί)

Συνολικό μήκος νέων
δρόμων (χλμ) – CO13

Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμένων ή
αναβαθμισμένων
δρόμων (χλ) – CO14

Απαιτούμενος χρόνος
μετακίνησης από το
νότιο στο βόρειο τμήμα
της Περιφέρειας (σε
λεπτά) – Τ3116

Οι δείκτες σχετίζονται άμεσα με την προτεινόμενη
κατηγορία παρέμβασης 34 η οποία αναφέρεται
σε παρεμβάσεις για την αναβάθμιση και
βελτίωση οδικών αξόνων καθώς και τη
συμπλήρωση νέων τμημάτων και φαίνεται να
συμβάλλουν δυνητικά στην βελτίωση της
μεταβολής του χρόνου μετακίνησης κατά μήκος
κάθετων αξόνων από το νότιο στο βόρειο τμήμα

Ο δείκτης συναρτάται άμεσα με
τις κύριες παρεμβάσεις που
αφορούν στη βελτίωση των
χαρακτηριστικών του οδικού
δικτύου σύνδεσης του βόρειου
με το νότιο τμήμα της
περιφέρειας και αποτυπώνει
την επιδιωκόμενη αλλαγή για
την μείωση της μέγιστης
χρονικής απόστασης βορά νότου
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052: Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση
και φροντίδα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Δυναμικότητα των
υποδομών παιδικής
φροντίδας ή
εκπαίδευσης που
ενισχύονται (φυσικά
πρόσωπα) – CO35

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ετήσια δυναμικότητα
δομών σε επίπεδο
δήμων (ΑΡΙΘΜΟΣ) Τ3117

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Η Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής
φροντίδας που ενισχύονται (φυσικά πρόσωπα)
(δείκτης εκροών) έχει άμεση συνάφεια με τις
προτεινόμενες κατηγορίες δράσεων καθώς οι
τελευταίες αφορούν σε παρεμβάσεις στις
υποδομές παιδικής φροντίδας, ενώ αναμένονται
να συνεισφέρουν θετικά στην μεταβολή του
δείκτη αποτελέσματος που είναι η αύξηση της
δυναμικότητας των δομών παιδικής φροντίδας
στο επίπεδο των δήμων

Ο δείκτης επηρεάζεται
άμεσα από τις παρεμβάσεις
και αποτυπώνει την
επιδιωκόμενη αλλαγή για
την αύξηση της
δυναμικότητας των
υποδομών παιδικής
φροντίδας με συνακόλουθη
διευκόλυνση πρόσβασης
στην απασχόληση των
γυναικών που έχουν την
φροντίδα παιδιών
προσχολικής ηλικίας

Ε.Π.9α

Άξονας 3: Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

053: Υποδομές στον τομέα της υγείας

055: Άλλες κοινωνικές υποδομές που
συμβάλλουν στην περιφερειακή και
τοπική ανάπτυξη

Πληθυσμός που
καλύπτεται από
βελτιωμένες υπηρεσίες
υγείας (φυσικά
πρόσωπα) – CO36

Βελτίωση της
πρόσβασης και χρήσης
των υπηρεσιών Υγείας
(Πρωτοβάθμια,
Δευτεροβάθμια,
Τριτοβάθμια) ΑΡΙΘΜΟΣ
(απόλυτος αριθμός
των επισκέψεων ανά
έτος)- Τ3118

Οι προτεινόμενοι δείκτες εκροών σχετίζονται
άμεσα με τις κατηγορίες παρεμβάσεων που
αφορούν σε δράσεις στον τομέα υγείας και
πρόνοιας, με αποτέλεσμα να συνεισφέρουν
στην μεταβολή του δείκτη αποτελέσματος
δηλαδή ποσοστό κλάσματος του πληθυσμού
που καλύπτεται από πρωτοβάθμιες και
δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας
εγγύς του τόπου κατοικίας τους επί του
συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας (%)

Ο δείκτης επηρεάζεται
άμεσα από τις
προτεινόμενες παρεμβάσεις
και αντανακλά την
επιδιωκόμενη αλλαγή για
την βελτίωση της
πρόσβασης του
πληθυσμού σε υπηρεσίες
υγείας και πρόνοιας

Δυναμικότητα των
υποδομών πρόνοιας
που ενισχύονται (φυσικά
πρόσωπα) - T3004
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Ε.Π.10

049: Εκπαιδευτική υποδομή για
τριτοβάθμια εκπαίδευση
051: Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική
εκπαίδευση (δημοτικό και γενική
δευτεροβάθμια
052: Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση
και φροντίδα

Δυναμικότητα των
υποδομών παιδικής
φροντίδας ή
εκπαίδευσης που
ενισχύονται (φυσικά
πρόσωπα) – CO35

Ετήσιος μέσος αριθμός
μαθητών ανά σχολική
μονάδα (ΑΡΙΘΜΟΣ) Τ3119

Η Δυναμικότητα των υποδομών εκπαίδευσης
που ενισχύονται (δείκτης εκροών) σχετίζεται
άμεσα με τις προτεινόμενες κατηγορίες
παρέμβασης καθώς και οι τρεις κατηγορίες
αφορούν σε παρεμβάσεις για την βελτίωση των
υποδομών όλων των βαθμίδων της
εκπαίδευσης , ενώ συμβάλλουν στο
αναμενόμενο αποτέλεσμα που είναι η Βελτίωση
του μέσου αριθμού μαθητών ανά σχολική
μονάδα

Ο δείκτης συσχετίζεται με τις
προτεινόμενες παρεμβάσεις
και αποτυπώνει την
επιδιωκόμενη αλλαγή για
την βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών
εκπαίδευσης μέσα από την
αναβάθμιση των ποιοτικών
χαρακτηριστικών και της
καταλληλότητας των
κτιριακών υποδομών.
Σημαντικά προβλήματα
στον τομέα αυτό
δημιουργήθηκαν με την
συγχώνευση ή και
κατάργηση σχολικών
μονάδων μετά το 2011
καθώς και την υποχρεωτική
πλέον συμμετοχή των
παιδιών στην προσχολική
εκπαίδευση (νηπιαγωγείο)
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Ε.Π.8iii
Ε.Π.8ν

ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των
εργαζομένων στις αλλαγές

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

104: Αυτοαπασχόληση,
επιχειρηματικότητα και δημιουργία
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων
των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων

Αριθμός επιχειρηματικών
σχεδίων που
χρηματοδοτούνται
(Αριθμός) - Τ3005

106: Προσαρμογή των εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην
αλλαγή

Αριθμός
υποστηριζόμενων πολύ
μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων
(συμπεριλαμβανομένων
συνεταιριστικών
επιχειρήσεων και
επιχειρήσεων της
κοινωνικής οικονομίας
(Συμμετέχοντες) - CO23

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Αριθμός μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων που
η λειτουργία τους
συνεχίζεται ένα χρόνο μετά
τη λήξη της παρέμβασης
(ΑΡΙΘΜΟΣ) - Τ3120

Επιχειρήσεις που
βελτιώνουν την
ανταγωνιστικότητα τους
(ΑΡΙΘΜΟΣ) - Τ3121

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ο δείκτης συναρτάται άμεσα με την κατηγορία
των παρεμβάσεων και συντελεί στην επίτευξη
του επιδιωκόμενου αποτελέσματος για
ενίσχυση αυτοαπασχόλησης –
επιχειρηματικότητας

Ο δείκτης συναρτάται με τις
κατηγορίες παρέμβασης και
αποτυπώνει την επιδιωκόμενη
αλλαγή για την βελτίωση της
απασχόλησης στους τομείς
προτεραιότητας της
Περιφερειακής Στρατηγικής
της «Έξυπνης Εξειδίκευσης»

Ο δείκτης συναρτάται άμεσα με την κατηγορία
των παρεμβάσεων και συντελεί στην επίτευξη
του επιδιωκόμενου αποτελέσματος που
αφορά στην βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στους
τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής
Στρατηγικής της «Έξυπνης Εξειδίκευσης»

Ο δείκτης συναρτάται με τις
κατηγορίες παρέμβασης και
αποτυπώνει την επιδιωκόμενη
αλλαγή που αφορά στην
βελτίωση των δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού για
την στήριξη των τομέων
προτεραιότητας της
Περιφερειακής Στρατηγικής
της «Έξυπνης Εξειδίκευσης»
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Ε.Π.9ΒI

Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων
(ΑΡΙΘΜΟΣ) – CO01

109: Ενεργητική ένταξη,
μεταξύ άλλων και με σκοπό
την προώθηση των ίσων
ευκαιριών και της δραστήριας
συμμετοχής και τη βελτίωση
της απασχολησιμότητας

Μειονεκτούντα άτομα που
έχουν την ευθύνη φροντίδας
παιδιών (ΑΡΙΘΜΟΣ) - Τ3006

Ε.Π.9βii

ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

110: Κοινωνικοοικονομική
ενσωμάτωση των
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

Μετανάστες συμμετέχοντες
αλλοδαπής προέλευσης,
μειονότητες
(συμπεριλαμβανομένων
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων όπως οι Ρομ)
(Συμμετέχοντες) – CO15

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
«Μειονεκτούνται άτομα που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση /
κατάρτιση, που αποκτούν
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξη
μηνών από την λήξη της
συμμετοχής τους» (ΑΡΙΘΜΟΣ) –
Τ3122

«Μειονεκτούντα άτομα με
ευθύνη φροντίδας παιδιών που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση /
κατάρτιση, που αποκτούν
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξη
μηνών από την λήξη της
συμμετοχής τους» (ΑΡΙΘΜΟΣ) –
Τ3123

Μειονεκτούντα άτομα που
δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση /
κατάρτιση, που αποκτούν
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους (ΑΡΙΘΜΟΣ) - T3124

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ο δείκτης συναρτάται άμεσα με την
κατηγορία των παρεμβάσεων και συντελεί
στην επίτευξη του επιδιωκόμενου
αποτελέσματος που είναι η βελτίωση της
απασχολησιμότητας των άνεργων μέσα
από την εξειδίκευσή τους

Ο δείκτης συναρτάται με τις
κατηγορίες παρέμβασης και
αποτυπώνει την επιδιωκόμενη
αλλαγή για την βελτίωση τν
συνθηκών πρόσβασης στην
απασχόληση για
μειονεκτούντα άτομα, κατά
κανόνα χαμηλής εξειδίκευσης,
που βρίσκονται εκτός αγοράς
εργασίας

Ο δείκτης συναρτάται άμεσα με την
κατηγορία των παρεμβάσεων και συντελεί
στην επίτευξη του επιδιωκόμενου
αποτελέσματος για διασφάλιση
απασχόλησης σε άτομα που βρίσκονται
κάτω από τα όρια της φτώχειας και έχουν
την ευθύνη φροντίδας παιδιών

Ο δείκτης συναρτάται άμεσα με την
κατηγορία των παρεμβάσεων και συντελεί
στην επίτευξη του επιδιωκόμενου
αποτελέσματος, που είναι η προώθηση
στην απασχόληση, ατόμων από
περιθωριοποιημένες κοινότητες

Ο δείκτης συναρτάται με τις
κατηγορίες παρέμβασης και
αποτυπώνει την επιδιωκόμενη
αλλαγή για την βελτίωση των
συνθηκών πρόσβασης στην
απασχόληση ατόμων που
βρίσκονται κάτω από τα όρια
της φτώχειας και έχουν την
ευθύνη φροντίδας παιδιών

Ο δείκτης συναρτάται με τις
κατηγορίες παρέμβασης και
αποτυπώνει την επιδιωκόμενη
αλλαγή για την βελτίωση της
απασχολησιμότητας και την
ποιότητα ζωής , ατόμων
περιθωριοποιημένων ομάδων
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Ε.Π.9βiii

111: Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων
ευκαιριών

Μετανάστες συμμετέχοντες
αλλοδαπής προέλευσης,
μειονότητες
(συμπεριλαμβανομένων
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων όπως οι Ρομ)
(Συμμετέχοντες) – CO15

Πληθυσμός ευπαθών ομάδων
που λαμβάνουν προηγμένες
υπηρεσίες (ΑΡΙΘΜΟΣ) - T3125

Οι δείκτες συναρτώνται άμεσα με την
κατηγορία των παρεμβάσεων και συντελεί
στην επίτευξη του επιδιωκόμενου
αποτελέσματος, που είναι η προώθηση
στην απασχόληση, ατόμων που
κινδυνεύουν από διακρίσεις ή δεν τους
παρέχονται ίσες ευκαιρίες

Μειονεκτούντα άτομα που
ωφελούνται από υπηρεσίες
υγείας – πρόνοιας –
(Αριθμός) – Τ3007

Ποσοστό κάλυψης των
δράσεων υγείας – πρόνοιας επί
του γενικού συνόλου των
πολιτών που διαβιούν κάτω
από το όριο της φτώχειας και
δεν διαθέτουν ασφαλιστική
κάλυψη. (ΠΟΣΟΣΤΟ (%)- T3126

Ο δείκτης συναρτάται άμεσα με την
κατηγορία των παρεμβάσεων και συντελεί
στην επίτευξη του επιδιωκόμενου
αποτελέσματος που είναι η διασφάλιση
υπηρεσιών υγείας πρόνοιας για
μειονεκτούντα άτομα, προκειμένου να
διευκολυνθούν για την πρόσβαση στην
απασχόληση

Ο δείκτης συναρτάται με τις
κατηγορίες παρέμβασης και
αποτυπώνει την επιδιωκόμενη
αλλαγή για καλύτερη
πρόσβαση μειονεκτούντων
ατόμων σε υπηρεσίες υγείας
και πρόνοιας στο πλαίσιο της
βελτίωσης της πρόσβασής
τους στην απασχόληση

Αριθμός επιχειρησιακών
σχεδίων για κοινωνικές
επιχειρήσεις που
χρηματοδοτούνται (αριθμός)
- Τ3008

Κοινωνικές επιχειρήσεις που η
λειτουργία τους συνεχίζεται ένα
έτος μετά τη λήξη της
παρέμβασης (ΑΡΙΘΜΟΣ) Τ3127

Ο δείκτης συναρτάται άμεσα με την
κατηγορία των παρεμβάσεων και συντελεί
στην επίτευξη του επιδιωκόμενου
αποτελέσματος για ενίσχυση
αυτοαπασχόλησης – επιχειρηματικότητας
στο πλαίσιο της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας

Ο δείκτης συναρτάται με τις
κατηγορίες παρέμβασης και
αποτυπώνει την επιδιωκόμενη
αλλαγή για την βελτίωση της
απασχόλησης σε
λειτουργούντες και
νεοϊδρυόμενες κοινωνικές
επιχειρήσεις

Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων
(Αριθμός) – CO01

«Μειονεκτούντα άτομα που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση /
κατάρτιση, που αποκτούν
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξη
μηνών από την λήξη της
συμμετοχής τους» (ΑΡΙΘΜΟΣ) Τ3122

Ο δείκτης συναρτάται άμεσα με την
κατηγορία των παρεμβάσεων και συντελεί
στην επίτευξη του επιδιωκόμενου
αποτελέσματος για την βελτίωση της
απασχολησιμότητας ανέργων και
μακροχρόνια ανέργων στο πλαίσιο
ολοκληρωμένων στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης

Ο δείκτης συναρτάται με τις
κατηγορίες παρέμβασης και
αποτυπώνει την επιδιωκόμενη
αλλαγή για την βελτίωση των
συνθηκών πρόσβασης στην
απασχόληση, ειδικών ομάδων
πληθυσμού, μέσα από
ολοκληρωμένες στρατηγικές
τοπικής ανάπτυξης

Ο δείκτης συναρτάται με τις
κατηγορίες παρέμβασης και
αποτυπώνει την επιδιωκόμενη
αλλαγή για περιορισμό των
διακρίσεων και εμποδίων

Ε.Π.9νi

Ε.Π.9ν

Ε.Π.9βiv

Συμμετέχοντες με αναπηρία
(Συμμετέχοντες) – CO16
112: Ενίσχυση της
πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης της
υγειονομικής περίθαλψης και
των κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
113: Προώθηση της
κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής
ενσωμάτωσης σε κοινωνικές
επιχειρήσεις και την κοινωνική
και αλληλέγγυο οικονομία
ώστε να διευκολυνθεί η
πρόσβαση στην
απασχόληση

114: Στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης με πρωτοβουλία
κοινοτήτων
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ 6 : Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

121: Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

122: Αξιολόγηση και μελέτες

123: Πληροφόρηση και επικοινωνία

Ποσοστό δικαιούχων
που υποστηρίζονται –
εκπαιδεύονται σε θέματα
δημοσίων συμβάσεων,
κρατικών ενισχύσεων,
περιβάλλοντος κλπ Τ3011

Μελέτες –
εμπειρογνωμοσύνες –
έρευνες – αξιολογήσεις - Τ3009

Αριθμός επικοινωνιακών
Σχεδίων Δράσης Τ3010

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ο δείκτης σχετίζεται άμεσα με τις κατηγορίες
των παρεμβάσεων, που διαμορφώνουν και
την τιμή του, ενώ στηρίζει τον επιλεγμένο ειδικό
στόχο, για «ενίσχυση των συστημάτων και των
διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του
ΠΕΠ, μέσω του ΕΤΠΑ», μέσα από την
ενδυνάμωση και υποστήριξη των δυνητικών
δικαιούχων

Ο δείκτης σχετίζεται άμεσα με τις κατηγορίες
των παρεμβάσεων, που διαμορφώνουν και
την τιμή του, ενώ στηρίζει τον επιλεγμένο ειδικό
στόχο, για «ενίσχυση των συστημάτων και των
διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του
ΠΕΠ, μέσω του ΕΤΠΑ», μέσα από μελέτες και
εμπειρογνωμοσύνες που υποστηρίζουν την
εφαρμογή, την παρακολούθηση και
αξιολόγηση του ΠΕΠ

Ο δείκτης σχετίζεται άμεσα με τις κατηγορίες
των παρεμβάσεων, που διαμορφώνουν και
την τιμή του, ενώ στηρίζει τον επιλεγμένο ειδικό
στόχο, για «ενίσχυση των συστημάτων και των
διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του
ΠΕΠ, μέσω του ΕΤΠΑ», μέσα από κατάλληλα
σχεδιασμένα σχέδια δράσης για την
επικοινωνία των δράσεων και των
αποτελεσμάτων του ΠΕΠ
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

121: Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

122: Αξιολόγηση και μελέτες

123: Πληροφόρηση και επικοινωνία

Ποσοστό δικαιούχων
που υποστηρίζονται Τ3012

Μελέτες –
εμπειρογνωμοσύνες –
έρευνες – αξιολογήσεις - Τ3009

Αριθμός επικοινωνιακών
Σχεδίων Δράσης Τ3010

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ο δείκτης σχετίζεται άμεσα με τις κατηγορίες
των παρεμβάσεων, που διαμορφώνουν και
την τιμή του, ενώ στηρίζει τον επιλεγμένο ειδικό
στόχο, για «ενίσχυση των συστημάτων και των
διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του
ΠΕΠ, μέσω του ΕΤΠΑ», μέσα από την
ενδυνάμωση και υποστήριξη των δυνητικών
δικαιούχων

Ο δείκτης σχετίζεται άμεσα με τις κατηγορίες
των παρεμβάσεων, που διαμορφώνουν και
την τιμή του, ενώ στηρίζει τον επιλεγμένο ειδικό
στόχο, για «ενίσχυση των συστημάτων και των
διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του
ΠΕΠ, μέσω του ΕΤΠΑ», μέσα από μελέτες και
εμπειρογνωμοσύνες που υποστηρίζουν την
εφαρμογή, την παρακολούθηση και
αξιολόγηση του ΠΕΠ

Ο δείκτης σχετίζεται άμεσα με τις κατηγορίες
των παρεμβάσεων, που διαμορφώνουν και
την τιμή του, ενώ στηρίζει τον επιλεγμένο ειδικό
στόχο, για «ενίσχυση των συστημάτων και των
διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του
ΠΕΠ, μέσω του ΕΤΠΑ», μέσα από κατάλληλα
σχεδιασμένα σχέδια δράσης για την
επικοινωνία των δράσεων και των
αποτελεσμάτων του ΠΕΠ

90

2.2. Σαφήνεια δεικτών του προγράμματος
Στο ΠΕΠ, για τις 16 Επενδυτικές Προτεραιότητας του ΕΤΠΑ έχουν χρησιμοποιηθεί
συνολικά 25 δείκτες εκροών, εκ των οποίων οι 21 έχουν επιλεγεί από τον Πίνακα Κοινών
Δεικτών για επενδύσεις του ΕΤΠΑ και είναι αυτονόητη η σαφήνεια τους.
Για τον ίδιο λόγο, απόλυτα σαφείς είναι και 4 από τους 8 δείκτες εκροών που έχουν
επιλεγεί από τον Πίνακα Κοινών Δεικτών Εκροών για τις 8 Επενδυτικές Προτεραιότητες
του ΕΚΤ.
Οι υπόλοιποι 12 από τους 37 συνολικά, δείκτες εκροών (συμπεριλαμβανομένων και
των 4 δεικτών της Τεχνικής Βοήθειας, ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) είναι ειδικοί δείκτες του
Προγράμματος. Οι 6 από τους 12 αποτελούν αναδιατύπωση παρόμοιων δεικτών του
πίνακα κοινών δεικτών για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ και αξιολογούνται ως σαφείς. Οι 3 ειδικοί
δείκτες εκροών αφορούν προτεραιότητες του ΕΚΤ. Ο 1ος «Μειονεκτούντα Άτομα που
ωφελούνται από παροχή υπηρεσιών υγείας - πρόνοιας», εξειδικεύεται σαφώς σε
συνδιασμό με τον αντίστοιχο δείκτη αποτελέσματος. Ο 2ος «Αριθμός επιχειρησιακών
σχεδίων για κοινωνικές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται» και ο 3ος «Αριθμός
επιχειρηματικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται» είναι σαφείς ως τίτλοι.. Με σαφήνεια
επίσης διατυπώνονται και οι 4 ειδικής δείκτες εκροών της Τεχνικής Βοήθειας.
Ως προς τους 27 δείκτες αποτελέσματος, οι 8 που αντιστοιχούν στις Επενδυτικές
Προτεραιότητες του ΕΚΤ, είναι ειδικοί δείκτες και διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να
αντανακλούν τους αντίστοιχους Ειδικούς Στόχους, όπως αναλύθηκε στην Ενότητα για
τη λογική της παρέμβασης.
Από τους 19 που αντιστοιχούν σε προτεραιότητες του ΕΤΠΑ, οι 7 έχουν διατύπωση που
καταγράφεται σε επίσημες έρευνες ενώ οι υπόλοιποι 12 διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να
αντανακλούν τους αντίστοιχους Ειδικούς Στόχους, όπως αναλύθηκε στην Ενότητα για
τη λογική της παρέμβασης.
Επισημαίνεται ότι οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων για τις Επενδυτικές
Προτεραιότητες του ΕΚΤ διατυπώνονται αντανακλώντας τις ανάγκες και τις
επιδιωκόμενες αλλαγές, όπως αυτές καταγράφονται με βάση τα υπάρχοντα μέχρι
σήμερα διαθέσιμα στοιχεία στο επίπεδο της Περιφέρειας. Περεταίρω εξειδίκευση των
δεικτών, κυρίως ως προς τις ομάδες στόχου, θα προκύψει με βάση τα στοιχεία της
έρευνας για την «χαρτογράφηση της φτώχειας» αλλά και της λειτουργίας του
«Περιφερειακού μηχανισμού παρακολούθησης των αναγκών της αγοράς σε θέσεις
εργασίας και δεξιότητες»
καθώς και του «Περιφερειακού μηχανισμού Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας»
Ο σχολιασμός ως προς τη σαφήνεια των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων γίνεται
στον πίνακα 2.2 που ακολουθεί.
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ΠΊΝΑΚΑΣ 2.2 ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Ε.Π.1β

Αριθμός νέων ερευνητών σε
οντότητες που ενισχύονται
(ισοδύναμα πλήρους χρόνου)
Αριθμός ερευνητών που
εργάζονται σε βελτιωμένες
εγκαταστάσεις ερευνητικών
υποδομών (ισοδύναμα
πλήρους χρόνου)

Ε.Π.2β

Αριθμός επιχειρήσεων που
συνεργάζονται με ερευνητικά
ινστιτούτα (επιχειρήσεις)

Αριθμός επιχειρήσεων που
ενισχύονται (επιχειρήσεις)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ
Ο Δείκτης εκροών έχει
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
καθώς έχει επιλεγεί από τον
Πίνακα Κοινών Δεικτών
(CO24)
Ο Δείκτης εκροών έχει
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
καθώς έχει επιλεγεί από τον
Πίνακα Κοινών Δεικτών
(CO25)
Ο Δείκτης εκροών έχει
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
καθώς έχει επιλεγεί από τον
Πίνακα Κοινών Δεικτών
(CO26)
Έχει επιλεγεί ειδικός δείκτης
εκροών, ο οποίος είναι σαφής
ως προς τον τίτλο και τον
ορισμό καθώς έχει επιλεγεί
από τον Πίνακα Κοινών
Δεικτών (CO01)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Τ3101 - Ιδιωτική Δαπάνη των
επιχειρήσεων σε ΕΤΑΚ σε
σχέση με το Περιφερειακό ΑΕΠ
(% αναλογία)

Ακαθάριστη Προστιθέμενη
αξία ΤΠΕ (εκ. € )- T3102

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ

Ο τίτλος του δείκτη
αποτελέσματος διατυπώνεται
σαφώς και ο ορισμός του
είναι επίσης σαφής, καθώς
καταγράφεται με την ίδια
διατύπωση από το Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης

Ο τίτλος του δείκτη
αποτελέσματος διατυπώνεται
σαφώς και ο ορισμός του
είναι επίσης σαφής, καθώς
καταγράφεται με την ίδια
διατύπωση από την ΕΛΣΤΑΤ

92

Ε.Π.3α

Ε.Π.2γ

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ

Αριθμός Επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
(επιχειρήσεις)

Έχει επιλεγεί ειδικός δείκτης
εκροών, ο οποίος είναι σαφής
ως προς τον τίτλο και τον
ορισμό καθώς έχει επιλεγεί
από τον Πίνακα Κοινών
Δεικτών (CO02)

Αριθμός φορέων και
οργανισμών του Δημοσίου
και ευρύτερου Δημοσίου
τομέα που ενισχύονται

Έχει επιλεγεί ειδικός δείκτης
εκροών, ο οποίος
διατυπώνεται σαφώς και
ορίζει με ακρίβεια τον αριθμό
φορέων και οργανισμών του
Δημοσίου και ευρύτερου
Δημοσίου τομέα που
ενισχύονται (Τ3001)

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, επί
του συνολικού πληθυσμού
ηλικίας 16-74 ετών( ΠΟΣΟΣΤΟ
%) – Τ3103

Ο δείκτης αποτελέσματος
διατυπώνεται με ακρίβεια και
σαφήνεια. Καταγράφεται μέσα
από αντίστοιχη έρευνα της
ΕΛΣΤΑΤ

Αριθμός επιχειρήσεων που
ενισχύονται (Αριθμός)

Ο Δείκτης εκροών έχει
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
καθώς έχει επιλεγεί από τον
Πίνακα Κοινών Δεικτών
(CO01)

Επιχειρηματικότητα αρχικών
σταδίων
(% νέων
επιχειρηματιών στο σύνολο ου
πληθυσμού της Περιφέρειας) Τ3104

Ο δείκτης αποτελέσματος είναι
σαφώς διατυπωμένος και
αντιστοιχίζεται με τον
αντίστοιχο δείκτη /μονάδα
μέτρησης από καταγράφεται
από το παρατηρητήριο
επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ
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Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ

Αριθμός νέων επιχειρήσεων
που ενισχύονται (Επιχειρήσεις)

Ο Δείκτης εκροών έχει
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
καθώς έχει επιλεγεί από τον
Πίνακα Κοινών Δεικτών
(CO05)

Αύξηση της απασχόλησης σε
επιχειρήσεις που ενισχύονται
(ισοδύναμα πλήρους χρόνου)

Ε.Π.3γ

Αριθμός επιχειρήσεων που
ενισχύονται (Επιχειρήσεις) -

Αριθμός Επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
(Επιχειρήσεις)

Ο Δείκτης εκροών έχει
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
καθώς έχει επιλεγεί από τον
Πίνακα Κοινών Δεικτών
(CO08)
Ο Δείκτης εκροών έχει
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
καθώς έχει επιλεγεί από τον
Πίνακα Κοινών Δεικτών
(CO01)
Ο Δείκτης εκροών έχει
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
καθώς έχει επιλεγεί από τον
Πίνακα Κοινών Δεικτών
(CO02)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ

Ποσοστό του κύκλου
εργασιών των επιχειρήσεων
στους τομείς υψηλής
προστιθέμενης αξίας στο
σύνολο του ΑΕΠ της
Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ (%)) Τ3105

Ο δείκτης αποτελέσματος είναι
σαφώς διατυπωμένος και
ορίζει με ορθότητα τον κύκλο
εργασιών των επιχειρήσεων
ως ποσοστό επί του ΑΕΠ της
Περιφέρειας. Οι τομείς υψηλής
προστιθέμενης αξίας
συμβαδίζουν με την λογική της
«Έξυπνης Εξειδίκευσης» και
είναι η μεταποίηση, εμπόριο τουρισμός,
χρηματοπιστωτικές και
πληροφορία – επικοινωνία
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Ε.Π.4γ

Άξονας 2: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ

Αριθμός νοικοκυριών με
καλύτερη κατηγορία
ενεργειακής κατανάλωσης
(νοικοκυριά)

Ο Δείκτης εκροών έχει
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
καθώς έχει επιλεγεί από τον
Πίνακα Κοινών Δεικτών
(CO31)

Μείωση της ετήσιας
κατανάλωσης πρωτογενούς
ενέργειας των δημόσιων
κτηρίων (kWh/ έτος)

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των
εκπομπών του αερίου
θερμοκηπίου (τόνοι
ισοδύναμου CO2)

Ο Δείκτης εκροών έχει
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
καθώς έχει επιλεγεί από τον
Πίνακα Κοινών Δεικτών (CO
32)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ

Ετήσια εξοικονόμηση τελικής
ενέργειας (ktoe)_ - Τ3106

Ο δείκτης αποτελέσματος είναι
ορθά διατυπωμένος και
ορίζεται με σαφήνεια καθώς
αναφέρεται στην έκθεση του
ΥΠΕΚΑ, βάσει του άρθρου
7/παρ9 της οδηγίας
2012/27/ΕΕ

Ο Δείκτης εκροών έχει
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
καθώς έχει επιλεγεί από τον
Πίνακα Κοινών Δεικτών (CO
34)
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Ε.Π.5β

Ε.Π.4στ

Άξονας 2: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ

Αριθμός συνεργασιών
φορέων – επιχειρήσεων –
ερευνητικών ιδρυμάτων
(αριθμός)

Έχει επιλεγεί ειδικός δείκτης
εκροών ο οποίος είναι σαφώς
διατυπωμένος, και με
σαφήνεια προσδιορισμένος
καθώς εξειδικεύει τον κοινό
δείκτη εκροών «Αριθμός
επιχειρήσεων που
συνεργάζονται με
ερευνητικά ινστιτούτα» (T3002)
ως προς την δημιουργία
συνεργασιών μεταξύ φορέων,
επιχειρήσεων και ερευνητικών
ιδρυμάτων

Πληθυσμός που ωφελείται
από έργα πρόληψης και
διαχείρισης κινδύνων (φυσικά
πρόσωπα)

Έχει επιλεγεί ειδικός δείκτης ο
οποίος διατυπώνεται και
ορίζεται σαφώς καθώς
διαφοροποιεί τον κοινό δείκτη
εκροών «Πληθυσμός που
ωφελείται από
αντιπλημμυρικά μέτρα»
(T3003) ως προς τη λήψη
μέτρων για την πρόληψη και
διαχείριση φυσικών και μη
κινδύνων

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Αριθμός των Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας - Πατέντες
(patents) - Τ3107

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ
Ο τίτλος του δείκτη
αποτελέσματος διατυπώνεται
ορθώς και ορίζεται με
σαφήνεια καθώς προσδιορίζει
τον αριθμό διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας που αποκτούν
οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη
μελέτη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής με τίτλο «Μέτρηση
της καινοτομίας στην Ευρώπη:
προς έναν κοινό δείκτη»
(Measuring innovation output in
Europe: towards a new indicator,
2013)

Ποσοστό περιοχών που
καλύπτονται αποτελεσματικά
με μέτρα προστασίας φυσικού
και δομημένου περιβάλλοντος
(ΠΟΣΟΣΤΟ (%)_ - Τ3108

Ο δείκτης αποτελέσματος
διατυπώνεται με ακρίβεια και
ορίζει σαφώς το ποσοστό
κλάσματος (%)της συνολικής
επιφάνειας της Περιφέρειας
που ωφελείται από έργα
πρόληψης και διαχείρισης
κινδύνων
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Άξονας 2: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Πρόσθετη δυναμικότητα
ανακύκλωσης αποβλήτων
(τόνοι/ έτος)

Ο Δείκτης εκροών έχει
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
καθώς έχει επιλεγεί από τον
Πίνακα Κοινών Δεικτών
(CO17)

Ποσοστό κλάσματος, που
οδηγείται σε ανακύκλωση (%)
– Τ3109

Πρόσθετος πληθυσμός που
εξυπηρετείται από βελτιωμένη
επεξεργασία λυμάτων
(ισοδύναμο πληθυσμού)

Ο Δείκτης εκροών έχει
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
καθώς έχει επιλεγεί από τον
Πίνακα Κοινών Δεικτών
(CO19)

Ποσοστό ισοδύναμου
πληθυσμού που καλύπτεται
από δίκτυα και εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυμάτων στο
επίπεδο της Περιφέρειας (%) Τ3110

Πρόσθετος πληθυσμός που
εξυπηρετείται από βελτιωμένη
παροχή νερού (φυσικά
πρόσωπα)

Ο Δείκτης εκροών έχει
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
καθώς έχει επιλεγεί από τον
Πίνακα Κοινών Δεικτών
(CO18)

Διαθέσιμη ημερήσια παροχή
πόσιμου νερού, από έργα
διαχείρισης υδάτινων πόρων,
παροχή πόσιμου νερού
(m3/ημέρα) – Τ3111

Ε.Π.6β

Ε.Π.6α

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ
Ο δείκτης αποτελέσματος
διατυπώνεται με ακρίβεια και
ορίζει με σαφήνεια το
ποσοστό (%) κλάσματος των
χωριστά συλλεγέντων αστικών
στερεών αποβλήτων επί των
ετησίως παραγομένων ΑΣΑ
που οδηγείται σε ανακύκλωση
Ο δείκτης αποτελέσματος
διατυπώνεται με ακρίβεια και
ορίζει με σαφήνεια το
Ποσοστό (%) του ισοδύναμου
πληθυσμού που καλύπτεται
από δίκτυα και εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυμάτων στο
σύνολο της Περιφέρειας
Ο δείκτης αποτελέσματος
διατυπώνεται με ακρίβεια και
ορίζει με σαφήνεια την
διαθέσιμη ημερήσια παροχή
πόσιμου νερού που προκύπτει
από έργα διαχείρισης
υδάτινων πόρων και παροχής
πόσιμου νερού (m3/ημέρα)
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Άξονας 2: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

Ε.Π.6δ

Ε.Π.6ε

Ε.Π.6γ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ

Αύξηση του αναμενόμενου
αριθμού επισκέψεων σε
ενισχυόμενες τοποθεσίες
πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς και πόλους
έλξης επισκεπτών
(επισκέψεις/έτος)

Ο Δείκτης εκροών έχει
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
καθώς έχει επιλεγεί από τον
Πίνακα Κοινών Δεικτών (CO9)

Ανοιχτοί χώροι που
δημιουργούνται ή
αποκαθίστανται σε αστικές
περιοχές (τετραγωνικά μέτρα)

Ο Δείκτης εκροών έχει
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
καθώς έχει επιλεγεί από τον
Πίνακα Κοινών Δεικτών
(CO38)

Δημόσια ή εμπορικά κτίρια
που κτίζονται ή ανακαινίζονται
σε αστικές περιοχές
(τετραγωνικά μέτρα)

Ο Δείκτης εκροών έχει
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
καθώς έχει επιλεγεί από τον
Πίνακα Κοινών Δεικτών
(CO39)

Επιφάνεια οικοτόπων που
ενισχύονται με στόχο να
αποκτήσουν καλύτερο
καθεστώς διατήρησης
(εκτάρια)

Ο Δείκτης εκροών έχει
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
καθώς έχει επιλεγεί από τον
Πίνακα Κοινών Δεικτών
(CO23)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ

Αριθμός επισκεπτών σε
χώρους πολιτιστικής
κληρονομιάς στην Περιφέρεια
(Αριθμό/έτος) - Τ3112

Ο δείκτης αποτελέσματος
διατυπώνεται σαφώς και
ορίζει με σαφήνεια το
πρόσθετα έσοδα που θα
προκύψουν από τον τουρισμό
(€) από τους επισκέπτες στις
τοποθεσίες φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς

Μείωση αερίων θερμοκηπίου
ως αποτέλεσμα των δράσεων
των στόχων των
Προγραμμάτων (ΣΕΣ) (τόνοι
ισοδύναμου CO2) – Τ3115

Ο δείκτης αποτελέσματος
διατυπώνεται σαφώς και
αφορά την ετήσια μείωση των
εκπομπών των αερίων
θερμοκηπίου (τόνοι
ισοδύναμου CO2) στο Εθνικό
Επίπεδο

Επιφάνεια οικοτόπων που
βρίσκονται σε καθεστώς
διατήρησης ως προς τη
συνολική επιφάνεια
οικοτόπων της Περιφέρειας
(ΠΟΣΟΣΤΟ (%) - Τ3113

Ο δείκτης αποτελέσματος
διατυπώνεται σαφώς και
ορίζει με σαφήνεια την %
επιφάνεια οικοτόπων που
βρίσκονται σε καθεστώς
διατήρησης ως προς τη
συνολική επιφάνεια
οικοτόπων στο σύνολο της
Περιφέρειας
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Άξονας 2: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Ε.Π.7β

Συνολικό μήκος νέων δρόμων
(χλμ)

Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμένων ή
αναβαθμισμένων δρόμων (χλ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ

Ο Δείκτης εκροών έχει
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
καθώς έχει επιλεγεί από τον
Πίνακα Κοινών Δεικτών
(CO13)
Ο Δείκτης εκροών έχει
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
καθώς έχει επιλεγεί από τον
Πίνακα Κοινών Δεικτών
(CO14)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ

Αναλογία της έκτασης που
υπάγεται σε θεσμοθετημένο
χωρικό σχεδιασμό ως προς τη
συνολική έκταση της
Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ (%) Τ3114

Ο δείκτης αποτελέσματος
διατυπώνεται σαφώς και
ορίζει με σαφήνεια την %
επιφάνεια της Περιφέρειας που
υπάγεται σε θεσμοθετημένο
χωρικό σχεδιασμό
συμπεριλαμβανομένων και
των περιοχών NATURA 2000

Απαιτούμενος χρόνος
μετακίνησης από το νότιο στο
βόρειο τμήμα (σε λεπτά) –
Τ3116

Ο δείκτης αποτελέσματος είναι
ορθά διατυπωμένος και ορίζει
με σαφήνεια τη μείωση της
μέγιστης χρονοαπόστασης
μετακίνησης (σε λεπτά) κατά
μήκος κάθετων αξόνων από
το νότιο στο βόρειο τμήμα
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Ε.Π.10

Ε.Π.9α

Άξονας 3: Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ-ΑΝΤΕ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Δυναμικότητα των υποδομών
παιδικής φροντίδας ή
εκπαίδευσης που ενισχύονται
(φυσικά πρόσωπα)

Ο Δείκτης εκροών έχει
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
καθώς έχει επιλεγεί από τον
Πίνακα Κοινών Δεικτών
(CO35)

Ετήσια δυναμικότητα δομών
σε επίπεδο δήμων (ΑΡΙΘΜΟΣ)
- Τ3117

Πληθυσμός που καλύπτεται
από βελτιωμένες υπηρεσίες
υγείας (φυσικά πρόσωπα)

Ο Δείκτης εκροών έχει
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
καθώς έχει επιλεγεί από τον
Πίνακα Κοινών Δεικτών
(CO36)

Δυναμικότητα των υποδομών
πρόνοιας που ενισχύονται
(φυσικά πρόσωπα) - T3004

Έχει επιλεχθεί ειδικός δείκτης ο
οποίος διατυπώνεται και
ορίζεται σαφώς καθώς
διαφοροποιεί τον κοινό δείκτη
εκροών «Δυναμικότητα των
υποδομών παιδικής
φροντίδας ή εκπαίδευσης που
ενισχύονται (φυσικά
πρόσωπα)» (CO35) για
υποδομές πρόνοιας

Δυναμικότητα των υποδομών
παιδικής φροντίδας ή
εκπαίδευσης που ενισχύονται
(φυσικά πρόσωπα)

Ο Δείκτης εκροών έχει
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
καθώς έχει επιλεγεί από τον
Πίνακα Κοινών Δεικτών
(CO35)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ-ΑΝΤΕ
Ο δείκτης αποτελέσματος είναι
ορθά διατυπωμένος και ορίζει
με σαφήνεια την ετήσια
δυναμικότητα των δομών
φροντίδας των παιδιών
προσχολικής ηλικίας για το
σύνολο της Περιφέρειας

Βελτίωση της πρόσβασης και
χρήσης των υπηρεσιών
Υγείας (Πρωτοβάθμια,
Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια)
(ΑΡΙΘΜΟΣ -απόλυτος
αριθμός των επισκέψεων ανά
έτος)- Τ3118

Ο δείκτης αποτελέσματος είναι
ορθά διατυπωμένος και
ορίζεται στο ΕΣΥΝΕΤ ως ο
ετήσιος αριθμός επισκέψεων
σε όλα τα επίπεδα παροχής
υπηρεσιών υγείας

Ετήσιος μέσος αριθμός
μαθητών ανά σχολική μονάδα
(ΑΡΙΘΜΟΣ) - Τ3119

Ο δείκτης αποτελέσματος είναι
ορθά διατυπωμένος και ορίζει
με σαφήνεια τον μέσο αριθμό
μαθητών ανά σχολική μονάδα
για όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης
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ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές

Ε.Π.8ν

Ε.Π.8iii

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Αριθμός επιχειρηματικών
σχεδίων που
χρηματοδοτούνται (Αριθμός)
Αριθμός υποστηριζόμενων
πολύ μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων
(συμπεριλαμβανομένων
συνεταιριστικών επιχειρήσεων
και επιχειρήσεων της
κοινωνικής οικονομίας
(Συμμετέχοντες)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ -ΑΝΤΕ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ -ΑΝΤΕ

Ειδικός δείκτης διατυπωμένος
με σαφήνεια και σε
αντιστοίχιση με τις
προτεινόμενες παρεμβάσεις
(Τ3005)

Αριθμός μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων που η
λειτουργία τους συνεχίζεται
ένα χρόνο μετά τη λήξη της
παρέμβασης (ΑΡΙΘΜΟΣ) Τ3120

Ειδικός δείκτης διατυπωμένος
με σαφήνεια

Ο Δείκτης εκροών έχει
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
καθώς έχει επιλεγεί από τον
Πίνακα Κοινών Δεικτών (CO23)

Επιχειρήσεις που βελτιώνουν
την ανταγωνιστικότητα τους
(ΑΡΙΘΜΟΣ) - Τ3121

Ειδικός δείκτης διατυπωμένος
με σαφήνεια
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Ε.Π.9βI

ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ -ΑΝΤΕ
«Μειονεκτούντα άτομα που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση /
κατάρτιση, που αποκτούν
Ο Δείκτης εκροών έχει
Άνεργοι,
εξειδίκευση, που κατέχουν
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
συμπεριλαμβανομένων των
θέση απασχόλησης,
Ειδικός δείκτης διατυπωμένος
καθώς έχει επιλεγεί από τον
μακροχρόνια ανέργων
συμπεριλαμβανομένης της
με σαφήνεια
(ΑΡΙΘΜΟΣ)
Πίνακα Κοινών Δεικτών (CO01)
αυτοαπασχόλησης, εντός έξη
μηνών από την λήξη της
συμμετοχής τους» (ΑΡΙΘΜΟΣ)
– Τ3122
«Μειονεκτούντα άτομα με
ευθύνη φροντίδας παιδιών
που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση / κατάρτιση, που
Έχει επιλεγεί ο ειδικός δείκτης
Μειονεκτούντα άτομα που
αποκτούν εξειδίκευση, που
για να περιγράψει με
Ειδικός δείκτης διατυπωμένος
έχουν την ευθύνη φροντίδας
κατέχουν θέση απασχόλησης,
σαφήνεια την αμάδα στόχου
με σαφήνεια
παιδιών (ΑΡΙΘΜΟΣ)
συμπεριλαμβανομένης της
(Τ3006)
αυτοαπασχόλησης, εντός έξη
μηνών από την λήξη της
συμμετοχής τους» (ΑΡΙΘΜΟΣ)
– Τ3123
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Ε.Π.9βii
Ε.Π.9βiii
Ε.Π.9βiv

ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ -ΑΝΤΕ
Μειονεκτούντα άτομα που
δραστηριοποιούνται σε
Μετανάστες συμμετέχοντες
αναζήτηση εργασίας, που
Ο Δείκτης εκροών έχει
αλλοδαπής προέλευσης,
συμμετέχουν σε εκπαίδευση /
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
μειονότητες
κατάρτιση, που αποκτούν
Ειδικός δείκτης διατυπωμένος
καθώς έχει επιλεγεί από τον
(συμπεριλαμβανομένων
εξειδίκευση, που κατέχουν
με σαφήνεια
Πίνακα Κοινών Δεικτών
περιθωριοποιημένων
θέση απασχόλησης,
(CO15)
κοινοτήτων όπως οι Ρομ)
συμπεριλαμβανομένης της
(Συμμετέχοντες)
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους (ΑΡΙΘΜΟΣ) -T3124
Μετανάστες συμμετέχοντες
Ο Δείκτης εκροών έχει
αλλοδαπής προέλευσης,
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
μειονότητες
καθώς έχει επιλεγεί από τον
(συμπεριλαμβανομένων
Πίνακα Κοινών Δεικτών
περιθωριοποιημένων
(CO15)
κοινοτήτων όπως οι Ρομ)
Πληθυσμός ευπαθών ομάδων
Ειδικός δείκτης διατυπωμένος
(Συμμετέχοντες)
που λαμβάνουν προηγμένες
με σαφήνεια
υπηρεσίες - T3125
Ο Δείκτης εκροών έχει
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
Συμμετέχοντες με αναπηρία
καθώς έχει επιλεγεί από τον
(Συμμετέχοντες)
Πίνακα Κοινών Δεικτών
(CO16)

Μειονεκτούντα Άτομα που
ωφελούνται από υπηρεσίες
υγείας – πρόνοιας (Αριθμός)

Έχει επιλεγεί ειδικός δείκτης
εκροών ο οποίος
αποτυπώνεται σαφώς σε
αντιστοίχιση με τις
προτεινόμενες παρεμβάσεις
(Τ3007)

Ποσοστό κάλυψης των
δράσεων υγείας – πρόνοιας
επί του γενικού συνόλου των
πολιτών που διαβιούν κάτω
από το όριο της φτώχειας και
δεν διαθέτουν ασφαλιστική
κάλυψη. ΠΟΣΟΣΤΟ (% ) - T3126

Ειδικός δείκτης διατυπωμένος
με σαφήνεια
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Ε.Π.9βνi

Ε.Π.9βν

ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ ΑΝΤΕ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ -ΑΝΤΕ
Αριθμός επιχειρησιακών
σχεδίων για κοινωνικές
επιχειρήσεις που
χρηματοδοτούνται
(αριθμός)

Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων
(Αριθμός)

Έχει επιλεγεί ειδικός δείκτης
εκροών, ο οποίος
διατυπώνεται σαφώς σε
αντιστοίχιση με τις
προτεινόμενες παρεμβάσεις
(Τ3008)

Κοινωνικές επιχειρήσεις που η
λειτουργία τους συνεχίζεται
ένα έτος μετά τη λήξη της
παρέμβαση (ΑΡΙΘΜΟΣ) Τ3127

Ο Δείκτης εκροών έχει
διατυπωθεί και οριστεί σαφώς
καθώς έχει επιλεγεί από τον
Πίνακα Κοινών Δεικτών
(CO01)

«Μειονεκτούντα άτομα που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση /
κατάρτιση, που αποκτούν
εξειδίκευση, που κατέχουν
θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξη
μηνών από την λήξη της
συμμετοχής τους» (ΑΡΙΘΜΟΣ)
-Τ3122

Ειδικός δείκτης διατυπωμένος
με σαφήνεια

Ειδικός δείκτης διατυπωμένος
με σαφήνεια
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ΑΞΟΝΑΣ 6 : Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ -ΑΝΤΕ

Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες
– έρευνες – αξιολογήσεις - Τ3009

Ειδικός δείκτης διατυπωμένος
με σαφήνεια

Αριθμός επικοινωνιακών
Σχεδίων Δράσης - Τ3010

Ειδικός δείκτης διατυπωμένος
με σαφήνεια

Ποσοστό δικαιούχων που
υποστηρίζονται –
εκπαιδεύονται σε θέματα
δημοσίων συμβάσεων,
κρατικών ενισχύσεων,
περιβάλλοντος κλπ - Τ3011

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ -ΑΝΤΕ

Ειδικός δείκτης διατυπωμένος
με σαφήνεια
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ΑΞΟΝΑΣ 7 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ -ΑΝΤΕ

Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες
– έρευνες – αξιολογήσεις - Τ3009

Ειδικός δείκτης διατυπωμένος
με σαφήνεια

Αριθμός επικοινωνιακών
Σχεδίων Δράσης - Τ3010

Ειδικός δείκτης διατυπωμένος
με σαφήνεια

Ποσοστό δικαιούχων που
υποστηρίζονται –
εκπαιδεύονται σε θέματα ΕΚΤ Τ3012

Ειδικός δείκτης διατυπωμένος
με σαφήνεια

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΧ -ΑΝΤΕ
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2.3. Τιμές στόχου-βάσης
Η προσέγγιση των τιμών στόχου – βάσης, για τους δείκτες, έγινε σε συνεργασία της
Διαχειριστικής Αρχής με το Σύμβουλο της ex-ante Αξιολόγησης, αξιοποιώντας
εμπειρίες προηγούμενων Προγραμματικών Περιόδων αλλά και της τρέχουσας. Επίσης
υπήρξε συνεργασία με Περιφερειακούς και Κεντρικούς φορείς, που έχουν αρμοδιότητα
σε επιμέρους τομείς παρέμβασης του ΠΕΠ
Σε ότι αφορά τους δείκτες εκροών, κατά κύριο λόγο η τιμή στόχος, υπολογίζεται με τη
μέθοδο του μοναδιαίου κόστους. Η μέθοδος εφαρμόστηκε για τους 26 από τους 37
συνολικά δείκτες εκροών. Ο τρόπος προσέγγισης της τιμής στόχου με την μέθοδο του
μοναδιαίου κόστους, κρίνεται αρκετά ασφαλής διότι :
•

αξιοποιήθηκαν δεδομένα από σημαντικό πλήθος και εύρος τυπολογίας
αντίστοιχων δράσεων

•

υπάρχει σαφής αντιστοίχιση κωδικών παρέμβασης με δείκτες εκροών (όπως
ήδη επισημάνθηκε στη λογική της παρέμβασης) και επομένως σαφής
προσδιορισμός των συνολικών ποσών που χρησιμοποιούνται για την
εφαρμογή της μεθόδου υπολογισμού

•

ορθώς (όπως αναφέρεται στην Ενότητα 2.4 για το πλαίσιο επίδοσης) δεν
γίνεται αναπροσαρμογή με βάση τον πληθωρισμό, με δεδομένο ότι οι
υπολογισμοί αφορούν κυρίως έργα της τελευταίας τριετίας, με το σχετικό δείκτη
πληθωρισμού, να προσεγγίζει το μηδέν

•

ορθώς επίσης επισημαίνεται (στην Ενότητα 2.4, για το πλαίσιο επίδοσης) ότι οι
όποιες πιθανές αποκλίσεις στους υπολογισμούς, μπορεί να προέλθουν,
κυρίως σε τεχνικά έργα υποδομών, μέσα από αύξηση του μοναδιαίου κόστους,
σε σχέση με απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων ή και ειδικές
προδιαγραφές βιοκλιματικής αναβάθμισης δημόσιου χώρου

Επιπρόσθετα για 1 από τους 26 δείκτες εκροών, των οποίων η τιμή υπολογίζεται με την
μέθοδο μοναδιαίου κόστους, συνδέεται με έργο phasing.
Επιπλέον, 3 δείκτες συνδέονται με εμπροσθοβαρείς δράσεις που θα υλοποιηθούν
άμεσα και οι τιμές στόχου, προσδιορίζονται με μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας.
Για τους υπόλοιπους 7 δείκτες, οι τιμές στόχου διαμορφώνονται με βάση την εμπειρία
φορέων, που έχουν υλοποιήσει παρόμοιες δράσεις .
Σε ότι αφορά τους 27 δείκτες αποτελέσματος :
•

έχουν προσδιοριστεί τιμές βάσης – στόχου για τους 18 από τους 19 δείκτες του
ΕΤΠΑ και τους 7 από τους 8 δείκτες του ΕΚΤ. Για τον 19ο δείκτη του ΕΤΠΑ,
υπολογίζεται μόνο τιμή στόχος, με δεδομένο ότι αφορά στοχευμένη παρέμβαση
βελτίωσης ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού σε μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις στους τομείς της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» Ο τρόπος υπολογισμού
τους περιγράφεται αναλυτικά ανά δείκτη στον πίνακα 2.3, ενώ τα στοιχεία
τεκμηρίωσης για τον υπολογισμό τους παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ

•

για τον 8ο δείκτη αποτελέσματος του ΕΚΤ, οι τιμές βάσης – στόχου και οι
εξειδικευμένες ομάδες στόχου, θα προσδιοριστούν με βάση στοιχεία
πρωτογενών ερευνών στο επίπεδο της Περιφέρειας. Ειδικότερα, κυρίως με τα
στοιχεία της έρευνας για την «χαρτογράφηση της φτώχειας» αλλά και τα
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ευρήματα του «Περιφερειακού μηχανισμού παρακολούθησης των αναγκών της
αγοράς σε θέσεις εργασίας και δεξιότητες» καθώς και του «Περιφερειακού
μηχανισμού Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας». Ο χρονικός προγραμματισμός
για την εκτίμηση των τιμών του δείκτη παρουσιάζεται στον πίνακα 2.3α

Πίνακας 2.3α Χρονοδιάγραμμα υπολογισμού τιμών βάσης/ στόχου για δείκτες αποτελεσμάτων
Δείκτης
Κωδικός

Ονομασία

ΕΠ

Βήματα

Χρονικός
Προγραμματισμός

1. Κάλυψη των τιμών βάσης και

Τ3125

Πληθυσμός
ευπαθών
ομάδων που
λαμβάνουν
προηγμένες
υπηρεσίες

9βiii

στόχου με σχέδιο δράσης, με
εξειδίκευση από την
διαχειριστική αρχή του ΠΕΠ
σχετικής έρευνας σε
Περιφερειακό Επίπεδο που θα
ανατεθεί

31-12-2015
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Ε.Π.1β

ΠΊΝΑΚΑΣ 2.3 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΧΟΥ – ΒΑΣΗΣ

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
Τιμή
Τιμή
Τιμή
Τρόπος
Τιμή
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
στόχος
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
στόχος
Τρόπος υπολογισμού
βάσης
υπολογισμού
βάσης
(2023)
(2023)
Αριθμός νέων
Η τιμή βάσης έχει
Η τιμή στόχος
ερευνητών σε
καταγραφεί από το Εθνικό
υπολογίζεται με
οντότητες που
Δεν
Κέντρο Τεκμηρίωσης, για
19
την μέθοδο του
ενισχύονται
απαιτείται
το 2011.
μοναδιαίου
(ισοδύναμα πλήρους
Η τιμή στόχος εκτιμάται,
κόστους
χρόνου)- CO24
θεωρώντας ότι η σχετική
δαπάνη θα διπλασιαστεί
Αριθμός ερευνητών
ως ποσοστό επί του ΑΕΠ,
που εργάζονται σε
Η τιμή στόχος
στην νέα Προγραμματική
βελτιωμένες
υπολογίζεται με
Ιδιωτική Δαπάνη των
Περίοδο.
εγκαταστάσεις
Δεν
12
την μέθοδο του
επιχειρήσεων σε ΕΤΑΚ σε
0,06%
Η εκτίμηση στηρίζεται στο
ερευνητικών
απαιτείται
0,13%
μοναδιαίου
(2011)
ότι υπήρξε συμμετοχή του
υποδομών
σχέση με το Περιφερειακό
κόστους
επιχειρηματικού κόσμου,
(ισοδύναμα πλήρους
ΑΕΠ (% αναλογία) - Τ3101
Πανεπιστημίων και
χρόνου) - CO25
Ερευνητικών Κέντρων,
στον σχεδιασμό της
Η τιμή στόχος
Περιφερειακής
Στρατηγικής
Αριθμός επιχειρήσεων
υπολογίζεται με
της «Έξυπνης
που συνεργάζονται με
Δεν
225
την μέθοδο του
Εξειδίκευσης», υπάρχει
ερευνητικά ινστιτούτα
απαιτείται
μοναδιαίου
σαφής προσανατολισμός
(επιχειρήσεις) - CO26
κόστους
της Στρατηγικής και
κίνητρα.
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Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
Τιμή
Τιμή
Τιμή
Τρόπος
Τιμή
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
στόχος
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
στόχος
Τρόπος υπολογισμού
βάσης
υπολογισμού
βάσης
(2023)
(2023)

Δεν
απαιτείται

Ε.Π.2β

Αριθμός επιχειρήσεων
που ενισχύονται
(επιχειρήσεις) – CO01

Αριθμός Επιχειρήσεων
που λαμβάνουν
επιχορηγήσεις
(επιχειρήσεις) – CO02

Δεν
απαιτείται

100

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται με
την μέθοδο του
μοναδιαίου
κόστους
Οι δείκτες θα
χρησιμοποιηθούν
εφ’ όσον
απαιτείται μετά
την
οριστικοποίηση
της αξιολόγησης
των
χρηματοδοτικών
μέσων που
εκπονείται
σύμφωνα με το
άρθρο 37.2 του
Καν 1303/2014
και των
κατευθύνσεων
της ΕΕ

Ακαθάριστη Προστιθέμενη
αξία ΤΠΕ (εκ. € ) - T3102

231
(2011)

280

Η τιμή βάσης
καταγράφεται για το 2011
από έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για
την ακαθάριστη
προστιθέμενη αξία του
κλάδου ΤΠΕ.
Η εκτίμηση της τιμής
στίχου βασίζεται σε
χρονοσειρές ετήσιων
ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ και με
την παραδοχή ότι θα
υπάρξει αυξημένο
ενδιαφέρον των
επιχειρήσεων στο πλαίσιο
της εφαρμογής της
Περιφερειακής Στρατηγικής
της «Έξυπνης
Εξειδίκευσης»
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Ε.Π.2γ
Ε.Π.3α

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
Τιμή
Τιμή
Τιμή
Τρόπος
Τιμή
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
στόχος
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
στόχος
Τρόπος υπολογισμού
βάσης
υπολογισμού
βάσης
(2023)
(2023)
Η τιμή βάσης υπολογίζεται
για το 2014, στο επίπεδο
της υπερπεριφέρειας.
Η εκτίμηση της τιμής
Αριθμός φορέων και
στόχου γίνεται με βάση
Η τιμή στόχος
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
οργανισμών του
χρονοσειρές της ΕΣΤΑΤ και
υπολογίζεται με
επί του συνολικού
Δημοσίου και
Δεν
45,1%
με την παραδοχή ότι η
19
την μέθοδο του
πληθυσμού ηλικίας 16-74
60%
ευρύτερου Δημοσίου
απαιτείται
(2014)
υπερπεριφέρεια στη
μοναδιαίου
ετών
τομέα που ενισχύονται
μεταβλητή για χρήση
κόστους
(ΠΟΣΟΣΤΟ - %)– Τ3103
(αριθμός)- Τ3001
διαδικτύου κινείται στο
μέσο όρο της Χώρας και
άρα δεν θα αποκλίνει
σημαντικά και στην
ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Η τιμή βάσης
προσδιορίζεται για το 2012
με βάση τις καταγραφές
του παρατηρητηρίου
επιχειρηματικότητας του
Η τιμή στόχος
Επιχειρηματικότητα αρχικών
ΙΟΒΕ.
Αριθμός επιχειρήσεων
υπολογίζεται με
σταδίων
(% νέων
Η τιμή στόχος
Δεν
3,2%
που ενισχύονται
170
την μέθοδο του
επιχειρηματιών στο σύνολο
6,4%
προσδιορίζεται
απαιτείται
(2012)
(Αριθμός) - CO01
μοναδιαίου
του πληθυσμού της
θεωρώντας οτι η
κόστους
Περιφέρειας) - Τ3104
Περιφέρεια θα συγκλίνει
προς τον μέσο όρο της
Χώρας, με δεδομένη τη
στόχευση και τα κίνητρα
στους τομείς
προτεραιότητας στης
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Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
Τιμή
Τιμή
Τιμή
Τρόπος
Τιμή
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
στόχος
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
στόχος
Τρόπος υπολογισμού
βάσης
υπολογισμού
βάσης
(2023)
(2023)
Περιφερειακής Στρατηγικής
Αριθμός νέων
Η τιμή στόχος
της «’Έξυπνης
επιχειρήσεων που
υπολογίζεται με
Εξειδίκευσης»
ενισχύονται
Δεν
την μέθοδο του
170
(Επιχειρήσεις) - CO05
απαιτείται
μοναδιαίου
κόστους

Ε.Π.3γ

Αύξηση της
απασχόλησης σε
επιχειρήσεις που
ενισχύονται
(ισοδύναμα πλήρους
χρόνου) - CO08

Δεν
απαιτείται

Αριθμός επιχειρήσεων
που ενισχύονται
(Επιχειρήσεις) - CO01

Δεν
απαιτείται

Αριθμός Επιχειρήσεων
που λαμβάνουν
επιχορηγήσεις
(Επιχειρήσεις) - CO02

Δεν
απαιτείται

272 (ΙΠΑ)

370

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται με
βάση το μέσο
μέγεθος
απασχολουμένω
ν και παραδοχές
για τον χρόνο
απασχόλησής
τους

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται με
την μέθοδο του
μοναδιαίου
κόστους

Οι δείκτες θα
χρησιμοποιηθούν
εφ’ όσον
απαιτείται μετά

Ποσοστό του κύκλου
εργασιών των επιχειρήσεων
στους τομείς υψηλής
προστιθέμενης αξίας στο
σύνολο του ΑΕΠ της
Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ (%))
- Τ3105

41,4%
(2011)

43,4%

Ως κλάδοι υψηλής
προστιθέμενης αξίας, στο
πλαίσιο της λογικής της
«Έξυπνης Εξειδίκευσης»,
προσδιορίζονται η
μεταποίηση, το εμπόριο –
τουρισμός, η
χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες και ο τομέας
των επικοινωνιών –
πληροφοριών Η τιμή
βάσης προσδιορίζεται
από τα στοιχεία της
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Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
Τιμή
Τιμή
Τιμή
Τρόπος
Τιμή
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
στόχος
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
στόχος
Τρόπος υπολογισμού
βάσης
υπολογισμού
βάσης
(2023)
(2023)
την
ΕΛΣΤΑΤ για το 2011 ως
οριστικοποίηση
προς τον κύκλο εργασιών
της αξιολόγησης
των επιχειρήσεων των
των
προαναφερόμενων
χρηματοδοτικών
τομέων και το ΑΕΠ της
μέσων που
Περιφέρειας.
εκπονείται
Η τιμή στόχος
σύμφωνα με το
προσδιορίζεται με βάση
άρθρο 37.2 του
τις διαχρονικές σειρές της
Καν 1303/2014
ΕΛΣΤΑΤ από το 2005 έως
και των
το 2011, συνεκτιμώντας
κατευθύνσεων
και τις ειδικές συνθήκες
της ΕΕ
που διαμορφώνονται με
βάση την Περιφερειακή
Στρατηγική της «Έξυπνης
Εξειδίκευσης»
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Άξονας 2: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Ε.Π.4γ

Αριθμός νοικοκυριών
με καλύτερη
κατηγορία ενεργειακής
κατανάλωσης
(νοικοκυριά) – CO31

Μείωση της ετήσιας
κατανάλωσης
πρωτογενούς
ενέργειας των
δημόσιων κτηρίων
(kWh/ έτος) – CO32

Εκτιμώμενη ετήσια
μείωση των εκπομπών
του αερίου
θερμοκηπίου (τόνοι
ισοδύναμου CO2) CO34

Τιμή βάσης

Δεν
απαιτείται

Δεν
απαιτείται

Δεν
απαιτείται

Τιμή
στόχος
(2023)

Τρόπος
υπολογισμού

720

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται
στη βάση
μεθόδου του
ΥΠΕΚΑ

8.600.000

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται
στη βάση
μεθόδου του
ΥΠΕΚΑ

4.599

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται
στη βάση
μεθόδου του
ΥΠΕΚΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ετήσια εξοικονόμηση
τελικής ενέργειας (ktoe)_ Τ3106

Τιμή
βάσης

69,76
(2013)

Τιμή
στόχος
(2023)

902,1

Τρόπος υπολογισμού

Οι τιμές βάσης και στόχου,
αφορούν στο Εθνικό Επίπεδο ,
όπως αυτός αποτυπώνεται
από το ΥΠΕΚΑ, ΕΣΔΕΑ βάσει
του άρθρου 7/ παρ9 της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ.
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Άξονας 2: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

Ε.Π.4στ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Αριθμός συνεργασιών
φορέων –
επιχειρήσεων –
ερευνητικών
ιδρυμάτων (αριθμός)
– T3002

Τιμή βάσης

Δεν
απαιτείται

Τιμή
στόχος
(2023)

Τρόπος
υπολογισμού

20

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται
με την
μέθοδο του
μοναδιαίου
κόστους

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Αριθμός των Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας - Πατέντες
(patents) - Τ3107 (αιτήσεις
ανά εκ. κατοίκων)

Τιμή
βάσης

0,32
(2010)

Τιμή
στόχος
(2023)

7,8

Τρόπος υπολογισμού
Χρησιμοποιείται η τιμή του
δείκτη «αιτήσεις στο EPO
(European Patent Office) ανά
εκ. κατοίκων» που δίνει η
EUROSTAT σε ετήσια βάση. Η
τιμή βάσης και στόχου αφορά
πατέντες όλων των τομέων. Η
προσέγγιση της τιμής του
δείκτη, ειδικά για τον τομέα της
ενέργειας γίνεται με βάση τα
διαθέσιμα στοιχεία για το
πλήθος διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας – πατεντών που
αφορούν στην ενέργεια, στο
επίπεδο της Περιφέρειας
Κρήτης.
Επαναπροσέγγιση της τιμής,
μπορεί να γίνει με βάση τα
στοιχεία του Οργανισμού
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
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Άξονας 2: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

Ε.Π.5β

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Πληθυσμός που
ωφελείται από έργα
πρόληψης και
διαχείρισης κινδύνων
(φυσικά πρόσωπα) T3003

Τιμή βάσης

Δεν
απαιτείται

Τιμή
στόχος
(2023)

Τρόπος
υπολογισμού

623.000

Με δεδομένο
τον
Περιφερειακό
χαρακτήρα
των
δράσεων, ως
τιμή του
δείκτη
προσδιορίζετ
αι ο
πληθυσμός
του 2011

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ποσοστό περιοχών που
καλύπτονται
αποτελεσματικά με μέτρα
προστασίας φυσικού και
δομημένου περιβάλλοντος
(ΠΟΣΟΣΤΟ (%)_ - Τ3108

Τιμή
βάσης

79,00%
(2014)

Τιμή
στόχος
(2023)

90,00%

Τρόπος υπολογισμού
Οι τιμές βάσης και στόχου,
υπολογίζονται, με βάση τις
ακτίνες (χρονοαπόσταση)
αποτελεσματικής επέμβασης προστασίας για αντιμετώπιση
ή πρόληψη φυσικών
καταστροφών (κυρίως
πυρκαγιές- πλημμύρες). Η
προσέγγιση για την τιμή
βάσης, έγινε με βάση την
χωρική κατανομή των
υφιστάμενων υποδομών και
του εξοπλισμού
(πυροσβεστική και ΕΜΑΚ). Η
τιμή στόχος προσεγγίστηκε με
τις παραδοχές :
• η ενίσχυση του εξοπλισμού
φορέων επιτρέπει την
ύπαρξη κινητών μονάδων
και περιπολιών, σε
απομακρυσμένες περιοχές
• η κατασκευή έργων
υποδομής μειώνει του
κινδύνους σε κρίσιμες
περιοχές
• σχέδια ολοκληρωμένης
διαχείρισης καταστροφών,
μειώνουν τους κινδύνους
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Άξονας 2: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

Ε.Π.6α

Πρόσθετη
δυναμικότητα
ανακύκλωσης
αποβλήτων (τόνοι/
έτος) – CO17

Ε.Π.6β

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Πρόσθετος
πληθυσμός που
εξυπηρετείται από
βελτιωμένη
επεξεργασία λυμάτων
(ισοδύναμο
πληθυσμού) – CO 19

Τιμή βάσης

Δεν
απαιτείται

Δεν
απαιτείται

Τιμή
στόχος
(2023)

Τρόπος
υπολογισμού

70.000

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται
από τον
φορέα
μεταφερόμεν
ου έργου

Ποσοστό κλάσματος, που
οδηγείται σε ανακύκλωση
(%) – Τ3109

10,5%
(2013)

43%

53.000

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται
με την
μέθοδο του
μοναδιαίου
κόστους

Ποσοστό ισοδύναμου
πληθυσμού που καλύπτεται
από δίκτυα και
εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυμάτων στο
επίπεδο της Περιφέρειας (%)
– Τ3110

80,90%
(2014)

94,00%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Τιμή
βάσης

Τιμή
στόχος
(2023)

Τρόπος υπολογισμού
Η τιμή βάσης υπολογίζεται ως
ποσοστό των χωριστά
συλλεγέντων (από τους
λειτουργούντες σήμερα
φορείς διαχείρισης) αστικών
στερεών αποβλήτων
(ανακυκλώσιμα και ΒΑΑ) που
οδηγούνται σε ανακύκλωση,
ως προς την παραγόμενη
ποσότητα Αστικών Στερεών
Αποβλήτων για το 2013.
Η τιμή στόχος υπολογίζεται με
βάση τα στοιχεία και τις
παραδοχές για την
ολοκλήρωση των υποδομών
του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑΚ
Οι τιμές βάσης και στόχου
υπολογίζονται σύμφωνα με τα
στοιχεία του υπό έγκριση
Σχεδίου Διαχείρισης των
Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος
Κρήτης
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Άξονας 2: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Ε.Π.6γ

Αύξηση του
αναμενόμενου
αριθμού επισκέψεων
σε ενισχυόμενες
τοποθεσίες
πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς
και πόλους έλξης
επισκεπτών
(επισκέψεις/έτος) – CO
09

Ε.Π.6ε

Πρόσθετος
πληθυσμός που
εξυπηρετείται από
βελτιωμένη παροχή
νερού (φυσικά
πρόσωπα) – CO18

Ανοιχτοί χώροι που
δημιουργούνται ή
αποκαθίστανται σε
αστικές περιοχές
(τετραγωνικά μέτρα) –
CO38

Τιμή βάσης

Δεν
απαιτείται

Δεν
απαιτείται

Δεν
απαιτείται

Τιμή
στόχος
(2023)

Τρόπος
υπολογισμού

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

30.000

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται
με την
μέθοδο του
μοναδιαίου
κόστους

Διαθέσιμη ημερήσια
παροχή πόσιμου νερού,
από έργα διαχείρισης
υδάτινων πόρων, παροχή
πόσιμου νερού (m3/ημέρα)
– Τ3111

191.095
(2010)

211.780

135.500

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται
με βάση την
εμπειρία
φορέων που
υλοποίησαν
παρόμοια
έργα στην
Προγραμματι
κή Περίοδο
2007- 2013

Αριθμός επισκεπτών σε
χώρους πολιτιστικής
κληρονομιάς στην
Περιφέρεια (Αριθμό/έτος) Τ3112

1,779.00
2
(2013)

2.684.4
40

40.900

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται
με την
μέθοδο του
μοναδιαίου
κόστους

Μείωση αερίων
θερμοκηπίου ως
αποτέλεσμα των δράσεων
των στόχων των
Προγραμμάτων (ΣΕΣ) (τόνοι

Τιμή
βάσης

48.726.2
97
(2012)

Τιμή
στόχος
(2023)

58.858.
799

Τρόπος υπολογισμού
Οι τιμές βάσης και στόχου
υπολογίζονται σύμφωνα με τα
στοιχεία του υπό έγκριση
Σχεδίου Διαχείρισης των
Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος
Κρήτης
Η τιμή βάσης προκύπτει από
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του
έτους 2013 για τους επισκέπτες
15 αρχαιολογικών χώρων και
12 μουσείων και πολιτιστικών
χώρων στην Περιφέρεια.
Η τιμή στόχος υπολογίζεται με
βάση την εξέλιξη των
διαχρονικών στοιχείων από το
2007 έως το 2013
συνεκτιμώντας και την
αντίστοιχη αναμενόμενη
αύξηση του εισερχόμενου
τουρισμού
Οι τιμές βάσης – στόχου,
αφορούν στο Εθνικό Επίπεδο.
Η τιμή βάσης για το 2012 έχει
υπολογιστεί σύμφωνα με τα
ισχύοντα για το ΣΕΔΕ το 2012.
Η τιμή στόχος προσδιορίζεται
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Άξονας 2: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Ε.Π.6δ

Δημόσια ή εμπορικά
κτίρια που κτίζονται ή
ανακαινίζονται σε
αστικές περιοχές
(τετραγωνικά μέτρα) CO39

Επιφάνεια οικοτόπων
που ενισχύονται με
στόχο να αποκτήσουν
καλύτερο καθεστώς
διατήρησης (εκτάρια)
– CO23

Τιμή βάσης

Δεν
απαιτείται

Δεν
απαιτείται

Τιμή
στόχος
(2023)

2.600

126.000

Τρόπος
υπολογισμού
Η τιμή στόχος
υπολογίζεται
με την
μέθοδο του
μοναδιαίου
κόστους

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται
με την
μέθοδο του
μοναδιαίου
κόστους

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Τιμή
βάσης

ισοδύναμου CO2) – Τ3115

Ποσοστό Επιφάνειας
οικοτόπων που βρίσκονται
σε καθεστώς διατήρησης
ως προς τη συνολική
επιφάνεια οικοτόπων της
Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ (%) Τ3113

34%
(2013)

Τιμή
στόχος
(2023)

54,00%

Τρόπος υπολογισμού
λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο
εφαρμογής ΣΕΔΕ κατά την
περίοδο 2013 - 2020

Η τιμή βάσης προσδιορίζεται
με βάση την επιφάνεια
οικοτόπων με σχέδια
διαχείρισης καθώς και την
επιφάνεια οικοτόπων που
εμπίπτουν σε Ζώνες Ειδικής
Προστασίας στο πλαίσιο
χωρικού σχεδιασμού στο
επίπεδο των Δήμων
Η τιμή στόχος προσδιορίζεται
με βάση τις προτεραιότητες
και τις ανάγκες των
οικοτόπων, βάσει του
Πλαισίου Δράσεων
Προτεραιότητας (PAF)
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Άξονας 2: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Τιμή βάσης

Τιμή
στόχος
(2023)

Τρόπος
υπολογισμού

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ε.Π.7β

Αναλογία της έκτασης που
υπάγεται σε θεσμοθετημένο
χωρικό σχεδιασμό ως προς
τη συνολική έκταση της
Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ (%) Τ3114

Συνολικό μήκος νέων
δρόμων (χλμ)
- CO13

Δεν
απαιτείται

15

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται,
με βάση τα
στοιχεία
φορέων που

Απαιτούμενος χρόνος
μετακίνησης από το νότιο
στο βόρειο τμήμα (σε λεπτά)
– Τ3116

Τιμή
βάσης

60,90%
(2013)

85
(2014)

Τιμή
στόχος
(2023)

Τρόπος υπολογισμού

90,00%

Η τιμή βάσης προσδιορίζεται
με βάση τα στοιχεία του
Περιφερειακού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης Κρήτης
και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
Η τιμή στόχος προσδιορίζεται
με βάση το μέσο
κόστος/εκτάριο, έργων
προηγούμενων περιόδων και
κατευθύνσεων του ΥΠΕΚΑ,
καθώς και την
προτεραιοποίηση Δήμων που
περιλαμβάνουν στην έκτασή
του μεγάλες επιφάνειες
NATURA 2000

55

Η τιμή βάσης προσδιορίζεται
με βάση τα στοιχεία των
αρμόδιων φορέων και τις
καταγραφόμενες σήμερα
μέσες ταχύτητες .
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμένων
ή αναβαθμισμένων
δρόμων (χλ) – CO14

Τιμή βάσης

Δεν
απαιτείται

Τιμή
στόχος
(2023)

80

Τρόπος
υπολογισμού
έχουν την
ευθύνη των
παρεμβάσεω
ν στο οδικό
δίκτυο της
Κρήτης

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Τιμή
βάσης

Τιμή
στόχος
(2023)

Τρόπος υπολογισμού
Η τιμή στόχος προσδιορίζεται
με βάση την εκτιμώμενη
αύξηση της μέσης ταχύτητας)
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Άξονας 3: Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Ε.Π.9α

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Δυναμικότητα των
υποδομών παιδικής
φροντίδας ή
εκπαίδευσης που
ενισχύονται (φυσικά
πρόσωπα) – CO35

Τιμή
βάσης

Δεν
απαιτείται

Τιμή
στόχος
(2023)

Τρόπος
υπολογισμού

160

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται με
την μέθοδο του
μοναδιαίου
κόστους

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ετήσια δυναμικότητα δομών σε
επίπεδο δήμων (ΑΡΙΘΜΟΣ) Τ3117

Τιμή
βάσης

8.750
(2014)

Τιμή
στόχος
(2023)

8.910

Τρόπος υπολογισμού
Η τιμή βάσης
προσδιορίζεται με βάση τα
στοιχεία αιτήσεων που
καταγράφει η ΕΕΤΑΑ, στο
πλαίσιο του προγράμματος
"Εναρμόνιση οικογενειακής
και
επαγγελματικής ζωής" για
το έτος 2014-2015.
Η τιμή στόχος
προσδιορίζεται με βάση
αρχικές εκτιμήσεις που
υπάρχουν στο επίπεδο των
Δήμων, για την κάλυψη
αναγκών φροντίδας
παιδιών προσχολικής
ηλικίας. Η τιμή στόχος θα
επαναπροσεγγιστεί με βάση
την αναλυτική καταγραφή
αναγκών που διενεργείτε
από την Περιφέρεια στους
Δήμους
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Άξονας 3: Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Πληθυσμός που
καλύπτεται από
βελτιωμένες υπηρεσίες
υγείας (φυσικά
πρόσωπα) – CO 36

Δυναμικότητα των
υποδομών πρόνοιας
που ενισχύονται
(φυσικά πρόσωπα) T3004

Τιμή
βάσης

Δεν
απαιτείται

Δεν
απαιτείται

Τιμή
στόχος
(2023)

305.000

100

Τρόπος
υπολογισμού
Η τιμή στόχος
αποτυπώνει
την πρόθεση
για βελτίωση
των ποιοτικών
χαρακτηριστικ
ών
δευτεροβάθμια
ς υγείας στην
Περιφερειακή
Ενότητα
Ηρακλείου
Η τιμή στόχος
υπολογίζεται με
την μέθοδο του
μοναδιαίου
κόστους

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Βελτίωση της πρόσβασης και
χρήσης των υπηρεσιών Υγείας
(Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια,
Τριτοβάθμια) (ΑΡΙΘΜΟΣ απόλυτος αριθμός των
επισκέψεων ανά έτος) - Τ3118

Τιμή
βάσης

1.487.6
49
(2014

Τιμή
στόχος
(2023)

Τρόπος υπολογισμού

1.576.90
8

Η τιμή βάσης
προσδιορίζεται με βάση
τα στοιχεία του ΕΣΥΝΕΤ
και η τιμή στόχος
προσδιορίζεται με βάση
διαχρονικές σειρές
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Άξονας 3: Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Ε.Π.10

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Δυναμικότητα των
υποδομών παιδικής
φροντίδας ή
εκπαίδευσης που
ενισχύονται (φυσικά
πρόσωπα) – CO35

Τιμή
βάσης

Δεν
απαιτείται

Τιμή
στόχος
(2023)

Τρόπος
υπολογισμού

1,700

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται με
την μέθοδο του
μοναδιαίου
κόστους

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ετήσιος μέσος αριθμός μαθητών
ανά σχολική μονάδα (ΑΡΙΘΜΟΣ)
- Τ3119

Τιμή
βάσης

97
(2013)

Τιμή
στόχος
(2023)

95

Τρόπος υπολογισμού
Η τιμή βάσης
προσδιορίζεται από τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, των
περιφερειακών υπηρεσιών
εκπαίδευσης και EUROSTAT
για το σχολικό έτος 20132014.
Η τιμή στόχος
προσδιορίζεται με βάση:
• τη διαχρονική εξέλιξη του
δείκτη (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ),
• στοιχεία για την
κατάσταση των
υποδομών των Δήμων
από καταγραφές της
ΕΕΤΑΑ, «οι Δήμοι σε
αριθμούς» για το 2012
• προβλημάτων που
δημιουργήθηκαν στις
υποδομές των σχολικών
μονάδων μετά το 2011
λόγω συγχώνευσης /
κατάργησης σχολείων
αλλά και της υποχρεωτικής
πλέον εγγραφής των
παιδιών στα νηπιαγωγεία
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ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές

Ε.Π.8iii

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Αριθμός
επιχειρηματικών
σχεδίων που
χρηματοδοτούνται
(Αριθμός) - Τ3005

Τιμή
βάσης

Δεν
απαιτείται

Τιμή
στόχος
(2023)

Τρόπος
υπολογισμού

100

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται με
την μέθοδο του
μοναδιαίου
κόστους

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Αριθμός μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων που η λειτουργία
τους συνεχίζεται ένα χρόνο μετά
τη λήξη της παρέμβασης
(ΑΡΙΘΜΟΣ) - Τ3120

Τιμή
βάσης

68

Τιμή
στόχος
(2023)

70
με έτος
βάσης
2014

Τρόπος υπολογισμού
Από σχετικές έρευνες της
τρέχουσας
Προγραμματικής Περιόδου
για τον Ευρωπαϊκό νότο το
ποσοστό των ιδρυόμενων
επιχειρήσεων που
λειτουργούν ένα χρόνο
μετά είναι 77%
Γίνεται η παραδοχή ότι το
ποσοστό αυτό ισχύει και
για την Ελλάδα στην
τρέχουσα Προγραμματική
Περίοδο, ενώ παράλληλα
επιδιώκεται η αύξησή του
στο 80% για την
Προγραμματική Περίοδο
2014-2020
Η τιμή βάσης και στόχου,
υπολογίζεται επί της τιμής
του δείκτη εκροών Τ3005
"Αριθμός επιχειρηματικών
σχεδίων που
χρηματοδοτούνται"
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Ε.Π.8ν

Αριθμός
υποστηριζόμενων
πολύ μικρών και
μεσαίων
επιχειρήσεων
(συμπεριλαμβανομέν
ων συνεταιριστικών
επιχειρήσεων και
επιχειρήσεων της
κοινωνικής
οικονομίας
(Συμμετέχοντες) CO23

Δεν
απαιτείται

280

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται με
την μέθοδο του
μοναδιαίου
κόστους

Επιχειρήσεις που βελτιώνουν την
ανταγωνιστικότητα τους
(ΑΡΙΘΜΟΣ) - Τ3121

37

220με
έτος
βάσης
2014

Η τιμή βάση στόχος
προσδιορίζεται με βάση το
μέσο μέγεθος απασχόλησης
των επιχειρήσεων της Κρήτης
και την εμπειρία από την
υλοποίηση αντίστοιχων
παρεμβάσεων σε
προηγούμενες
προγραμματικές περιόδους,
όπως αποτυπώνεται από τον
δείκτη εκροών CO23"Αριθμός
υποστηριζόμενων πολύ
μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων
(συμπεριλαμβανομένων
συνεταιριστικών επιχειρήσεων
και επιχειρήσεων της
κοινωνικής οικονομίας". Η
τιμή βάσης προσδιορίζεται με
βάση την ποσοστιαία
συμμετοχή (17%) των κλάδων
της ¨Έξυπνης Εξειδίκευσης¨
στα προγράμματα
επιχειρηματικότητας του
ΟΑΕΔ, που αυξάνεται σε
100% για την τιμή στόχο, με
την έννοια ότι στη νέα
Προγραμματική Περίοδο
επιχειρείται στοχευμένη
παρέμβαση σε επιλεγμένους
τομείς της ¨Έξυπνης
Εξειδίκευσης¨
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Ε.Π.9βI

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένω
ν των μακροχρόνια
ανέργων (ΑΡΙΘΜΟΣ)
– CO01

ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη
Τιμή
Τιμή
Τιμή
Τρόπος
Τιμή
στόχος
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
στόχος
βάσης
υπολογισμού
βάσης
(2023)
(2023)

Δεν
απαιτείται

1.200
(600α –
600γ)

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται με
την μέθοδο του
μοναδιαίου
κόστους

«Μειονεκτούντα άτομα που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση /
κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση,
που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξη μηνών
από την λήξη της συμμετοχής τους»
(ΑΡΙΘΜΟΣ) –Τ3122

252
(2014)

420

Τρόπος υπολογισμού
Από τα στοιχεία
υλοποίησης των ΤΟΠΕΚΟ
για την Κρήτη προκύπτει
ένα μέσο ποσοστό των
ωφελουμένων (21%) που
βελτιώνουν τις συνθήκες
πρόσβασης στην
απασχόληση, που είναι
υψηλότερο από τον
Εθνικό μέσο όρο.
Επιδιώκεται η αύξηση
αυτού του ποσοστού σε
35% για την
Προγραμματική Περίοδο
2014-2020
Η τιμή βάσης και στόχου,
προσδιορίζεται επί της
τιμής του δείκτη εκροών
CO01 "Άνεργοι
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων" όπως αυτή
προσδιορίζεται στις
Επενδυτικές
Προτεραιότητες 9βi και
9βvi αντίστοιχα, με βάση
τις προαναφερόμενες
παραδοχές

127

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Μειονεκτούντα άτομα
(που έχουν την
ευθύνη φροντίδας
παιδιών (ΑΡΙΘΜΟΣ) Τ3006

ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη
Τιμή
Τιμή
Τιμή
Τρόπος
Τιμή
στόχος
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
στόχος
βάσης
υπολογισμού
βάσης
(2023)
(2023)

Δεν
απαιτείται

1.200
(600α –
600γ)

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται με
την μέθοδο του
μοναδιαίου
κόστους

«Μειονεκτούντα άτομα με ευθύνη
φροντίδας παιδιών που συμμετέχουν
σε εκπαίδευση / κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν
θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξη μηνών
από την λήξη της συμμετοχής τους»
(ΑΡΙΘΜΟΣ) – Τ3123

822
(2014)

816

Τρόπος υπολογισμού
Από τα στοιχεία του
Προγράμματος
«Εναρμόνιση
οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής»
προκύπτει ότι οι
ωφελούμενοι (στο
σύνολό τους γυναίκες)
ήταν σε ποσοστό
62%εργαζόμενες και 38%
άνεργες που βρήκαν
απασχόληση σε
ποσοστό 17%.
Η τιμή βάσης
υπολογίζεται με βάση
αυτές τις παραδοχές,
ενώ η τιμή στόχος
υπολογίζεται με την
παραδοχή ότι οι άνεργες
γυναίκες θα ανέρχονται
στο 40% και από αυτές το
20 % θα βρει
απασχόληση επί της
τιμής του αντίστοιχου
δείκτη εκροών T3006
"Μειονεκτούντα άτομα
που έχουν την ευθύνη
φροντίδας παιδιών "
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Ε.Π.9βii

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Μετανάστες
συμμετέχοντες
αλλοδαπής
προέλευσης,
μειονότητες
(συμπεριλαμβανομέν
ων
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων όπως οι
Ρομ)(Συμμετέχοντες) –
CO15

ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη
Τιμή
Τιμή
Τιμή
Τρόπος
Τιμή
στόχος
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
στόχος
βάσης
υπολογισμού
βάσης
(2023)
(2023)

Δεν
απαιτείται

240
(120α –
120γ)

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται με
την μέθοδο του
μοναδιαίου
κόστους

Μειονεκτούντα άτομα που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση
εργασίας, που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση / κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν
θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους
(ΑΡΙΘΜΟΣ) - T3124

20
(2014)

36

Τρόπος υπολογισμού
Από τα στοιχεία
λειτουργίας των κέντρων
στήριξης, προκύπτει ότι
βελτιώνουν τις συνθήκες
πρόσβασης στην
απασχόληση το 8,5%
των ωφελουμένων.
Η τιμή βάσης
υπολογίζεται με βάση τα
στοιχεία του κέντρου
στήριξης, ενώ η τιμή
στόχος υπολογίζεται με
την παραδοχή ότι το 15%
των ωφελουμένων θα
βελτιώσει τις συνθήκες
πρόσβασης στην
απασχόληση, με βάση
την τιμή του δείκτη
εκροών CO15
"Μετανάστες
συμμετέχοντες
αλλοδαπής προέλευσης,
μειονότητες
(συμπεριλαμβανομένων
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων όπως οι Ρομ)
"
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Δεν
απαιτείται

100
(50α –
50γ)

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται με
την μέθοδο του
μοναδιαίου
κόστους

Ε.Π.9βiii

Μετανάστες
συμμετέχοντες
αλλοδαπής
προέλευσης,
μειονότητες
(συμπεριλαμβανομέν
ων
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων όπως οι
Ρομ) (Συμμετέχοντες) –
CO15

ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη
Τιμή
Τιμή
Τιμή
Τρόπος
Τιμή
στόχος
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
στόχος
βάσης
υπολογισμού
βάσης
(2023)
(2023)

Συμμετέχοντες με
αναπηρία
(Συμμετέχοντες) –
CO16

Δεν
απαιτείται

190
(95α –
95γ)

Πληθυσμός ευπαθών ομάδων που
λαμβάνουν προηγμένες υπηρεσίες T3125

Τρόπος υπολογισμού
Η τιμές βάσης και στόχου
θα προσεγγιστούν, επί
των τιμών των δεικτών
εκροών CO15
"Μετανάστες
συμμετέχοντες
αλλοδαπής προέλευσης,
μειονότητες
(συμπεριλαμβανομένων
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων όπως οι
Ρομ)" και CO16
"συμμετέχοντες με
αναπηρία", σύμφωνα με
το σχετικό
χρονοδιάγραμμα.
Θα αξιοποιηθούν
στοιχεία που θα
καταγραφούν στο
πλαίσιο της έρευνας για
την «χαρτογράφηση της
φτώχειας» αλλά και της
λειτουργίας του
«Περιφερειακού
μηχανισμού
παρακολούθησης των
αναγκών της αγοράς σε
θέσεις εργασίας και
δεξιότητες»
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Ε.Π.9βiv

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Μειονεκτούντα Άτομα
που ωφελούνται από
υπηρεσίες υγείας –
πρόνοιας (Αριθμός) –
Τ3007

ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη
Τιμή
Τιμή
Τιμή
Τρόπος
Τιμή
στόχος
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
στόχος
βάσης
υπολογισμού
βάσης
(2023)
(2023)

Δεν
απαιτείται

2.000
(1.000 ά1.000γ)

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται με
την μέθοδο του
μοναδιαίου
κόστους

Ποσοστό κάλυψης των δράσεων
υγείας – πρόνοιας επί του γενικού
συνόλου των πολιτών που διαβιούν
κάτω από το όριο της φτώχειας και
δεν διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη.
(ΠΟΣΟΣΤΟ - %)-T3126

2,080
(2014)

6,83

Τρόπος υπολογισμού
Με βάση τα στοιχεία
της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
υπολογίζονται οι
ανασφάλιστοι.
Υιοθετείται ο δείκτης
για κίνδυνο φτώχειας
στο επίπεδο της
υπερπεριφέρειας
(23,6%).
Η τιμή βάσης
υπολογίζεται από
τρέχοντα στοιχεία της
ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για το 2014
με βάση τις
παραπάνω
παραδοχές.
Η τιμή στόχος
υπολογίζεται με βάση
τον αντίστοιχο δείκτη
εκροής, T3007
"Μειονεκτούντα άτομα
που ωφελούνται από
υπηρεσίες υγείας –
πρόνοιας", με τις ίδιες
παραδοχές.
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Ε.Π.9βν

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Αριθμός
επιχειρησιακών
σχεδίων για
κοινωνικές
επιχειρήσεις που
χρηματοδοτούνται
(αριθμός) - Τ3008

ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη
Τιμή
Τιμή
Τιμή
Τρόπος
Τιμή
στόχος
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
στόχος
βάσης
υπολογισμού
βάσης
(2023)
(2023)

Δεν
απαιτείται

25

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται με
την μέθοδο του
μοναδιαίου
κόστους

Κοινωνικές επιχειρήσεις που η
λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος
μετά τη λήξη της παρέμβασης
(ΑΡΙΘΜΟΣ) - Τ3127

17
(2014)

20

Τρόπος υπολογισμού
Η τιμή βάσης, στόχου
υπολογίζεται επί της
τιμής του δείκτη
εκροών T3008
"Αριθμός
επιχειρησιακών
σχεδίων για κοινωνικές
επιχειρήσεις που
χρηματοδοτούνται" Για
την τιμή βάσης ο
συντελεστής
βιωσιμότητας είναι
68% ενώ για την τιμή
στόχο, επιδιώκεται η
αύξησή του στο 80%
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Ε.Π.9βνi

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένω
ν των μακροχρόνια
ανέργων (Αριθμός) –
CO01

ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη
Τιμή
Τιμή
Τιμή
Τρόπος
Τιμή
στόχος
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
στόχος
βάσης
υπολογισμού
βάσης
(2023)
(2023)

Δεν
απαιτείται

1.000
(500α –
500γ)

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται με
την μέθοδο του
μοναδιαίου
κόστους

«Μειονεκτούντα άτομα που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση /
κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση,
που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξη μηνών
από την λήξη της συμμετοχής τους»
(ΑΡΙΘΜΟΣ) –Τ3122

210
(2014)

350

Τρόπος υπολογισμού
Από τα στοιχεία
υλοποίησης των ΤΟΠΕΚΟ
για την Κρήτη προκύπτει
ένα μέσο ποσοστό των
ωφελουμένων (21%) που
βελτιώνουν τις συνθήκες
πρόσβασης στην
απασχόληση, που είναι
υψηλότερο από τον
Εθνικό μέσο όρο.
Επιδιώκεται η αύξηση
αυτού του ποσοστού σε
35% για την
Προγραμματική Περίοδο
2014-2020
Η τιμή βάσης και στόχου,
προσδιορίζεται επί της
τιμής του δείκτη εκροών
CO01 "Άνεργοι
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων" όπως αυτή
προσδιορίζεται στις
Επενδυτικές
Προτεραιότητες 9βi και
9βvi αντίστοιχα, με βάση
τις προαναφερόμενες
παραδοχές
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ΑΞΟΝΑΣ 6 : Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Μελέτες –
εμπειρογνωμοσύνες
– έρευνες –
αξιολογήσεις - Τ3009

Αριθμός
επικοινωνιακών
Σχεδίων Δράσης Τ3010

Ποσοστό
δικαιούχων που
υποστηρίζονται –
εκπαιδεύονται σε
θέματα δημοσίων
συμβάσεων,
κρατικών
ενισχύσεων,
περιβάλλοντος κλπ Τ3011

Τιμή
βάσης

Τιμή
στόχος
(2023)

Τρόπος
υπολογισμού

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Τιμή
βάσης

Τιμή
στόχος
(2023)

Τρόπος υπολογισμού

25

5

Από την
εμπειρία
υλοποίησης
παρόμοιων
παρεμβάσεων
σε
προηγούμενες
Προγραμματικέ
ς Περιόδους

50%
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ΑΞΟΝΑΣ 7 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Τιμή
βάσης

Τιμή
στόχος
(2023)

Μελέτες –
εμπειρογνωμοσύνες
– έρευνες –
αξιολογήσεις - Τ3009

25

Αριθμός
επικοινωνιακών
Σχεδίων Δράσης Τ3010

5

Ποσοστό δικαιούχων
που υποστηρίζονται
– εκπαιδεύονται σε
θέματα ΕΚΤ - Τ3012

Τρόπος
υπολογισμού

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Τιμή
βάσης

Τιμή
στόχος
(2023)

Τρόπος υπολογισμού

Από την
εμπειρία
υλοποίησης
παρόμοιων
παρεμβάσεων
σε
προηγούμενες
Προγραμματικές
Περιόδους

50%
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2.4. Καταλληλότητα των οροσήμων του πλαισίου επίδοσης
Οι κατηγορίες παρέμβασης και τα αντίστοιχα ποσά που επιλέγονται να συμμετέχουν
για τα ορόσημα του πλαισίου επιδόσεων, πληρούν τις προϋποθέσεις και τις
απαιτήσεις των κανονισμών.
Στο πλαίσιο επίδοσης συμμετέχουν 17 κωδικοί παρέμβασης και συγκεκριμένα 4 για τον
1ο Άξονα Προτεραιότητας, 7 για τον 2ο Άξονα Προτεραιότητας, 3 για τον 3ο Άξονα
Προτεραιότητας και 1 για τον 4ο Άξονα Προτεραιότητας και 2 για τον 5ο Άξονα
Προτεραιότητας.
Από το σύνολο των 17 κωδικών παρέμβασης, επιλέγεται ως ορόσημο για το 2018 :
•

Ο δείκτης «Κ206 - Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των
έργων», από τον πίνακα 3 ενδεικτικά – βασικά στάδια υλοποίησης για 4
κατηγορίες (3 του Άξονα Προτεραιότητας 1 και 1 του Άξονα Προτεραιότητας 2)

•

Ο δείκτης «Κ202 - Έργα για τα οποία έχουν υπογραφεί τουλάχιστον μια
σύμβαση τεχνικού έργου» από τον πίνακα 3 ενδεικτικά – βασικά στάδια
υλοποίησης για 7 κατηγορίες (5 του Άξονα Προτεραιότητας 2 και 2 του Άξονα
Προτεραιότητας 3)

•

Ο δείκτης «CO02 - Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις» για
την κατηγορία παρέμβασης 66 Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και
ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ
και σχεδιασμού)

•

Ο δείκτης «CO19 - Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη
επεξεργασία λυμάτων (ισοδύναμο πληθυσμού) για την κατηγορία
παρέμβασης 22 Επεξεργασία υγρών λυμάτων

•

Ο δείκτης «CO13 - Συνολικό μήκος νέων δρόμων (χλμ)» για την κατηγορία
παρέμβασης 30 Δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους
κόμβους του ΔΕΔ- Μ (νέα κατασκευή)

•

Ο δείκτης CO36 - Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες
υγείας (φυσικά πρόσωπα) για την κατηγορία παρέμβασης 53 Υποδομές στον
τομέα της υγείας

•

Ο δείκτης «CO23 Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και
επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)» για την κατηγορία παρέμβασης 106
Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών
στην αλλαγή του Άξονα Προτεραιότητας 4

•

Οι δείκτες «Τ3007 Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας
παιδιών» και «Τ3007 Μειονεκτούντα άτομα που ωφελούνται από παροχή
υπηρεσιών υγείας - πρόνοιας», αντίστοιχα για τις 2 κατηγορίες παρέμβασης
του Άξονα Προτεραιότητας 5

Η επιλογή ενδεικτικών βασικών σταδίων υλοποίησης, ως διακριτών δεικτών,
τεκμηριώνεται με βάση στοιχεία από τους χρόνους υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων
στην Προγραμματική Περίοδο, 2007-2013. Τόσο τα στοιχεία που παραθέτει η περιφέρεια
όσο και η εμπειρία από προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους, αναδεικνύουν με
σαφήνεια ότι έως το τέλος του 2018, οι επιλεγμένες κατηγορίες παρέμβασης είναι
πρακτικά αδύνατον να έχουν παράξει σημαντικές και μετρήσιμες εκροές. Επισημαίνεται
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επίσης ότι τα επιλεγμένα βασικά στάδια υλοποίησης είναι απολύτως διακριτά για τις
επιλεγμένες κατηγορίες παρέμβασης.
Παράλληλα από την ανάλυση της λογικής της παρέμβασης, προκύπτει ότι, οι
επιλεγμένοι κωδικοί παρέμβασης και οι αντίστοιχοι δείκτες εκροών, είναι οι ενδεδειγμένοι
για να αποτυπώνουν τη στρατηγική στόχευση, την εστίαση του Προγράμματος και
τους επιδιωκόμενους στόχους.
Ως προς τις τιμές στόχου η προσέγγιση της μεθοδολογίας είναι σαφής και τα στοιχεία
που χρησιμοποιήθηκαν αξιόπιστα.
Επίσης οι επιλεγμένοι κωδικοί παρέμβασης, συνδέονται τόσο με τα έργα phasing, όσο
και με εμπροσθοβαρείς δράσεις. Επιπλέον ο τρόπος προσέγγισης της τιμής στόχου με
τη μέθοδο του μοναδιαίου κόστους, κρίνεται αρκετά ασφαλής διότι :
•

υπάρχει σαφής αντιστοίχιση κωδικών παρέμβασης με δείκτες εκροών (όπως
ήδη επισημάνθηκε στη λογική της παρέμβασης) και επομένως σαφής
προσδιορισμός των συνολικών ποσών που χρησιμοποιούνται για την
εφαρμογή της μεθόδου υπολογισμού

•

ορθώς (όπως αναφέρεται στην Ενότητα 2.4 για το πλαίσιο επίδοσης) δεν
γίνεται αναπροσαρμογή με βάση τον πληθωρισμό, με δεδομένο ότι οι
υπολογισμοί αφορούν κυρίως έργα της τελευταίας τριετίας, με το σχετικό δείκτη
πληθωρισμού, να προσεγγίζει το μηδέν

•

ορθώς επίσης επισημαίνεται (στην Ενότητα 2.4, για το πλαίσιο επίδοσης) ότι οι
όποιες πιθανές αποκλίσεις στους υπολογισμούς, μπορεί να προέλθουν,
κυρίως σε τεχνικά έργα υποδομών, μέσα από αύξηση του μοναδιαίου κόστους,
σε σχέση με απιστήσεις για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων ή και ειδικές
προδιαγραφές βιοκλιματικής αναβάθμισης δημόσιου χώρου

2.5. Ποιότητα – αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης –
συλλογής δεδομένων, επάρκεια ανθρώπινων πόρων –
διοικητική ικανότητα
Οι βασικές δομές διαχείρισης και παρακολούθησης του ΠΕΠ Κρήτης είναι υπό
διαμόρφωση. Τόσο η Επιτροπή Παρακολούθησης όσο και η Διαχειριστική Αρχή
αναλαμβάνουν την υποχρέωση για το συντονισμό των ΕΔΕΤ. Ειδικά η Διαχειριστική
Αρχή του ΠΕΠ Κρήτης έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία από το τρέχον πρόγραμμα και
διαθέτει τις δυνατότητες να διαχειριστεί και το ΠΕΠ 2014-20 με την κατάλληλη ενίσχυση
σε ανθρώπινο δυναμικό και υποστηρικτικές δομές. Η ΔΑ είναι αρμόδια για το
συντονισμό μεταξύ προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων. Όπως και στο
τρέχον πρόγραμμα η ΔΑ με τις κατάλληλες ενέργειες θα διασφαλίσει τη
συμπληρωματικότητα του συνόλου των χρηματοδοτήσεων με άμεση συνεργασία με
άλλες διαχειριστικές αρχές και φορείς που διαχειρίζονται αναπτυξιακές
χρηματοδοτήσεις συμπεριλαμβανομένης της ΕΤΕΠ. Η ex-ante αξιολόγηση καταλήγει
στο συμπέρασμα ότι στο ΠΕΠ Κρήτης προβλέπονται επαρκώς οι διαδικασίες
διαμόρφωσης κοινής προσέγγισης σε επίπεδο χώρας καθώς και συντονισμού και
συνεργασίας για την αποφυγή επικαλύψεων και ανταγωνισμού μεταξύ διαφορετικών
χρηματοδοτήσεων. Εκτιμάται ότι αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας θα είναι η
αποδοτικότερη χρήση των πόρων η βελτίωση των αποτελεσμάτων και η ενίσχυση των
επιπτώσεων στην περιφερειακή οικονομία.
Θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στο
συγκεκριμένο θέμα σε επόμενη φάση εξειδίκευσης του Προγράμματος.
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