ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ε.Π. Κρήτης 2014-2020
Ηράκλειο, 13 Νοεμβρίου 2018
Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014 – 2020, η οποία συγκροτήθηκε,
με την αριθ. 1716/17-03-2015 (ΦΕΚ Β΄ 477/27-3-2015) απόφαση του Περιφερειάρχη
Κρήτης και τροποποιήθηκε με:
• την αριθ. 4687/13-9-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3104/B/28-9-2016) (1η τροποποίηση) και
• την αριθ. 5054/24.10.2017 (ΦΕΚ 3890/Β/6.11.2017) (2η τροποποίηση)
συνήλθε στη 4η Συνεδρίασή της, στις 13 Νοεμβρίου 2018 στο Ηράκλειο, μετά την με
αριθ. πρωτ. 4154/17.10.2018 πρόσκληση του Προέδρου της, Σταύρου Αρναουτάκη,
Περιφερειάρχη Κρήτης.
Στην 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Κρήτης 2014 – 2020
παρέστησαν 37 μέλη με δικαίωμα ψήφου και 6 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, επί
συνόλου 52 μελών με δικαίωμα ψήφου και 13 μελών χωρίς δικαίωμα ψήφου
αντίστοιχα (Συνημμένο Έγγραφο με Υπογραφές).
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και μετά από πρόταση του Προέδρου, εγκρίθηκε από τα
μέλη η ακόλουθη ημερήσια διάταξη:
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης
2. Έγκριση Πρακτικών 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης
3. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης
ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020
1. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 και ενημέρωση
σχετικά με την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2017
2. Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος - Συμπεράσματα της 1ης
Αξιολόγησης Εφαρμογής
3. Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος – Κριτήρια Επιλογής Πράξεων
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4. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής Επικοινωνίας Προγραμματισμός δράσεων Επικοινωνίας 2019
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων
 Απαιτήσεις Παρακολούθησης Δεικτών (ΕΥΣΣΑ)
 Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ – ενέργειες επιτάχυνσης της
εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
 Επόμενη Προγραμματική Περίοδος 2021 – 2027
o Εισήγηση ΕΥΣΣΑ σχετικά με την πορεία διαπραγμάτευσης και
στρατηγικού σχεδιασμού
o Εισήγηση ΕΥΣΕΚΤ του Κανονισμού ΕΚΤ+
2. Άλλα θέματα
ΙV. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Παρακολούθησης μετά από την παρουσίαση των θεμάτων της Ημερήσιας
Διάταξης και τη συζήτηση που ακολούθησε, κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα:
1. Έγκριση πρακτικών 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε τα πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής
Παρακολούθησης.
2. Πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ 2014-2020.
Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για την
πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι σήμερα. Αναφέρθηκε στα βασικά
στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράμματος δίνοντας έμφαση στις προσκλήσεις που
έχουν δημοσιοποιηθεί, εντάξεις, Νομικές Δεσμεύσεις, δαπάνες που έχουν
πραγματοποιηθεί. Επίσης, αναφέρθηκαν τα προβλήματα που προέκυψαν και
αντιμετωπίστηκαν ή χρήζουν αντιμετώπισης. Τέλος, η ΕΥΔ ενημέρωσε την Επιτροπή
για την κατάρτιση, υποβολή και έγκριση από τις υπηρεσίες της ΕΕ, της Ετήσιας
Έκθεσης Υλοποίησης του Ε.Π. για το έτος 2017.
Η ΕΥΔΕΠ παρουσίασε στα μέλη της Επ. Παρ. την πρόοδο υλοποίησης της εφαρμογής
των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων που έχουν εξειδικευτεί και ενεργοποιηθεί.
Ειδικότερα παρουσιάσθηκε η πρόοδος υλοποίησης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων και των Στρατηγικών
Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ).
Τέλος η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης της
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete) της Περιφέρειας Κρήτης.
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3.

2η Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για τη 2η
Αναθεώρηση του ΕΠ συμπεριλαμβανομένου και του Πλαισίου Επίδοσης, που εγκρίθηκε
με γραπτή διαδικασία στις 10.07.2018 και στη συνέχεια υποβλήθηκε στην Ε.Ε. μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας SFC. Μετά τις παρατηρήσεις τις ΕΕ, η πρόταση
Αναθεώρησης επανυποβλήθηκε και αναμένεται η έγκρισή της.
3. Πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του ΕΠ 2014-2020
Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης ενημέρωσε την Επιτροπή για την πορεία εφαρμογής της
εγκεκριμένης εξειδίκευσης του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην
ενεργοποίηση των δράσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχο και
επενδυτική προτεραιότητα, καθώς και στον προγραμματισμό ενεργοποίησης των
υπόλοιπων δράσεων.
Παρουσιάσθηκαν και εγκρίθηκαν οι νέες δράσεις που προτείνονται προς εξειδίκευση,
καθώς και το χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης τους. Εξειδικεύονται 42 νέες δράσεις
συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 79.538.649 €, τα στοιχεία των οποίων συνοπτικά
καταγράφονται στο παράρτημα.
Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η εξειδίκευση του Ε.Π. αποτελεί έναν προγραμματισμό
σταδιακής ενεργοποίησης του εγκεκριμένου Ε.Π. εκ μέρους της ΕΥΔ, καθώς και ότι τα
δεδομένα των Προσκλήσεων του ΕΠ, κατά το χρόνο ενεργοποίησής τους, ενδέχεται να
διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του Ε.Π. ή κάθε δράσης. Για το λόγο αυτό
εξουσιοδοτεί την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης να προβαίνει σε τροποποίηση /
προσαρμογή στοιχείων των εγκεκριμένων δράσεων ήσσονος σημασίας, χωρίς άλλη
έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Επ. Παρ. ενημερώθηκε και ενέκρινε τη Μεθοδολογία Αξιολόγησης και τα Κριτήρια
Αξιολόγησης Πράξεων των νέων δράσεων που εξειδικεύονται στην παρούσα
συνεδρίαση.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για τις
προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίτευξη του ετήσιου στόχου δαπανών, ο
οποίος καταρτίζεται τακτικά και παρακολουθείται συστηματικά, σε συνεργασία με την
Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Σχέδιο
Δράσης ανά Ταμείο (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη
μεγιστοποίηση των δαπανών του ΕΠ έως 31-12-2018.
4. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την
Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Προγράμματος και την αξιολόγηση της
Επικοινωνίας.
Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικά με
την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του ΕΠ Κρήτη
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2014-2020 και η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για τον προγραμματισμό σχετικών
δράσεων του έτους 2019.
5. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού
•

Απαιτήσεις Παρακολούθησης Δεικτών
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ για
τις απαιτήσεις παρακολούθησης των δεικτών του Ε.Π. Συγκεκριμένα,
αναφέρθηκαν οι κανονιστικές και οι άλλες απαιτήσεις σχετικά με την
παρακολούθηση των δεικτών, ο προσανατολισμός της προγραμματικής
περιόδου 2014 – 2020 στην επίτευξη αποτελεσμάτων, οι απαιτήσεις της Γενικής
Αιρεσιμότητας 7, το Πλαίσιο Επίδοσης και οι ανάγκες Αξιολόγησης των Ε.Π.
Επίσης, έγινε αναφορά στην πρόσφατη εμπειρία των ελέγχων των συστημάτων
παρακολούθησης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επισημάνθηκαν οι παράγοντες
αξιοπιστίας των συστημάτων παρακολούθησης των δεικτών. Η Επιτροπή
Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τις ενέργειες των υπηρεσιών της ΕΑΣ στο
πλαίσιο της παρακολούθησης των δεικτών με στόχο την αρωγή των
Διαχειριστικών Αρχών και των Τελικών Δικαιούχων, καθώς και για την
εκπλήρωση και την τήρηση των απαιτήσεων παρακολούθησής τους. Τέλος, έγινε
σύντομη αναφορά για τις προβλέψεις της επόμενης προγραμματικής περιόδου
2021 – 2027 αναφορικά με το σύστημα δεικτών των προγραμμάτων.

•

Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ – ενέργειες επιτάχυνσης της
εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε σχετικά από την εκπρόσωπο της
ΕΥΣΕ.

•

Ενημέρωση για την πορεία διαπραγμάτευσης και στρατηγικού σχεδιασμού της
Επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ για
την πρόταση προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη
προγραμματική περίοδο 2021-2027. Έγινε αναφορά στις πολιτικές
προτεραιότητες που χρηματοδοτούνται, τη μεθοδολογία κατανομής των πόρων
της Πολιτικής Συνοχής και ιδιαίτερα στο αποτέλεσμα της πρότασης και τις
δυσκολίες για τη χώρα μας. Τέλος, έγινε αναφορά στις εν εξελίξει
διαπραγματεύσεις επί της πρότασης προϋπολογισμού και του κανονιστικού
πλαισίου.

•

Ενημέρωση για τον Κανονισμού ΕΚΤ+ της Επόμενης Προγραμματικής Περιόδου
2021 – 2027
Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε σχετικά από τον εκπρόσωπο της
ΕΥΣΕΚΤ.
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6. Λοιπές Παρεμβάσεις
Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης έγινε παρέμβαση
- ενημέρωση από εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων στη ΜΟΔ ΑΕ και
επιδόθηκε υπόμνημα με τις θέσεις του Συλλόγου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Συνημμένα
1. Κατάλογος Συμμετεχόντων Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης
2. Πίνακας – Δελτία Νέων Δράσεων που εξειδικεύονται – Μεθοδολογία Αξιολόγησης
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