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Ενότητα Α’ : Μεθοδολογία Εξειδίκευσης
Το Έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ» προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.4314/2014. Αποτελεί ένα
υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων (ΕΠ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα την επίτευξη των στόχων
και υλοποίηση των προτεραιοτήτων που αναφέρονται στα εγκεκριμένα τους σχέδια. Βάση της
εξειδίκευσης αποτελούν : η επιλεγείσα στρατηγική, οι διαπιστωμένες ανάγκες και δυνατότητες, οι
στόχοι και οι προτεραιότητες που αναφέρονται στο ΕΠ ή αναδεικνύονται κατά τη διάρκεια υλοποίησής
του.
Τη συνολική ευθύνη για την κατάρτιση της εξειδίκευσης του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 έχει Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης συνεργαζόμενη προς τούτο με όλους τους αρμόδιους φορείς.
Βάσει του αρ. 19 του Ν.4314/2014 τίθεται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ, η
μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Προγράμματος, καθώς και ο
προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων, θέτοντας κατ' έτος στόχους.
Η εξειδίκευση είναι μία δυναμική διαδικασία, η έκταση και ο βαθμός της οποίας προσδιορίζεται
ανάλογα με τα κάθε φορά δεδομένα υλοποίησης που η ΔΑ έχει στη διάθεσή της. Η εξειδίκευση του ΕΠ
ΚΡΗΤΗ 2014-2020 γίνεται σταδιακά στη βάση αφενός της ωριμότητας έκδοσης προσκλήσεων για την
επιλογή πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας και αφετέρου των αναγκών στο πλαίσιο της
υλοποίησης του προγράμματος.
Το κυριότερο χαρακτηριστικό της εξειδίκευσης είναι ότι η ανάλυση γίνεται σε επίπεδο άξονα
προτεραιότητας και δράσης. Στην εξειδίκευση καθορίζονται μεταξύ άλλων: οι ενδεικτικοί δικαιούχοι, ο
τρόπος υλοποίησης, ο προγραμματισμός ενεργειών, οι δείκτες εκροής και οι ενδεικτικοί
προϋπολογισμοί. Κατά την εξειδίκευση γίνεται ειδικότερη αναφορά στις ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα έργα που η υλοποίησή τους έχει ξεκινήσει πριν την έγκριση του ΕΠ (εμπροσθοβαρή), τα μεγάλα
έργα και τα τμηματοποιημένα έργα (έργα που ένα τμήμα τους χρηματοδοτήθηκε από ΕΠ του ΕΣΠΑ
2007-2013 και ένα άλλο προβλέπεται να υλοποιηθεί από το ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020). Επίσης, γίνεται
αναφορά στις ενέργειες που θα αναληφθούν για την επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί
για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή των δράσεων που περιλαμβάνονται κάθε φορά στην εξειδίκευση ενός ΕΠ
(Ενότητες Γ’ και Δ’) βασίζεται σε μία σειρά κριτηρίων, τα οποία μεταξύ άλλων θα πρέπει να εστιάζουν
στη δυνατότητα που υπάρχει νε :


εξειδικευθούν οι δράσεις, να προσδιοριστεί η σύνδεσή τους με συγκεκριμένα πεδία
παρέμβασης και να αναλυθεί στα αντίστοιχα επίπεδα ο ενδεικτικός π/υ,



διαμορφωθεί σαφής και ρεαλιστικός χρονοπρογραμματισμός ενεργοποίησης μίας δράσης,
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. μη εκπλήρωση εκ των προτέρων
θεματικών αιρεσιμοτήτων),



προσδιοριστούν οι δυνητικοί δικαιούχοι μίας δράσης,



προσδιοριστούν ενδεχόμενοι ενδιάμεσοι φορείς, οι οποίοι θα κληθούν να διαχειριστούν μία ή
περισσότερες δράσεις,



καλυφθεί η ανάγκη για επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί για την κατανομή
του αποθεματικού επίδοσης.



καλυφθεί η ανάγκη για την κάλυψη των στόχων του αρ. 19 του Ν. 4314/2014 για τις εντάξεις,
τις νομικές δεσμεύσεις και τις δαπάνες.
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Επιπλέον, για την εξειδίκευση των δράσεων του Ε.Π. έχουν ληφθεί υπόψη: η στοχοθεσία του Πλαισίου
Επίδοσης και η ανάγκη για ένταξη των εμπροσθοβαρών και τμηματοποιημένων έργων του
προγράμματος.

Ενότητα Β’ : Διαδικασία Εξειδίκευσης
Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.4314/14 η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης προχώρησε στην σύνταξη του
εγγράφου εξειδίκευσης σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
- Η ΕΑΣ με την 32030/ΕΥΣΣΑ 798/20-3-2015 εγκύκλιο της απέστειλε οδηγίες στις Διαχειριστικές Αρχές
για την σύνταξη του εγγράφου της «Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ» (ΕΕΕΠ).
- Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης εξειδικεύει το ΕΠ Κρήτης 2014-2020, για το οποίο είναι υπεύθυνη
βάσει του τυποποιημένου από την ΕΑΣ εγγράφου ΕΕΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο
εγκεκριμένο ΕΠ όπως είναι καταχωρημένο στην SFC
- Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης προσδιορίζει τις Επιτελικές Δομές οι οποίες σχετίζονται με τους
τομείς στρατηγικής της (βλ. άρ. 18 του Ν. 4314/2014 καθώς και σχετικό πίνακα διαβούλευσης της
3ης εγκυκλίου για το σχεδιασμό των ΕΠ της περιόδου 2014-2020). Για έργα και δράσεις τοπικής
ανάπτυξης και ιδίως των πράξεων που εντάσσονται σε κατηγορίες δράσεων με δικαιούχους τους
δήμους, η ΔΑ συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ,
(άρ. 24Α του Ν. 4314/2014) που συγκροτείται από την ΚΕΔΕ. Ειδικά, για τις δράσεις διοικητικής
μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των Υπουργείων, η ΔΑ συνεργάζεται για την
έκδοση προσκλήσεων πράξεων, και για τον προγραμματισμό προσκλήσεων, με την Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) η οποία με τη σειρά της συνεργάζεται προς τούτο με τις
Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων στους Θεματικούς Στόχους 2 και 11 του Κανονισμού (βλ.
παρ. 2, αρ. 26, Ν. 4314/2014).
- Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης συνεργάστηκε για τη διαμόρφωση του εγγράφου ΕΕΕΠ με τις ως άνω
Επιτελικές Δομές και ελλείψει αυτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και την ΠΕΑΣ
Κρήτης (μέσω της ΠΕΔ Κρήτης) ενημερώνοντας τις για την έναρξη της διαδικασίας εξειδίκευσης,
αποστέλλοντας το τυποποιημένο έντυπο πρότασης για την υποβολή τυχόν προτάσεων, θέτοντας
δεσμευτική ημερομηνία παραλαβής. Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, μετά την εξέταση των
προτάσεων, διαμόρφωσε το τελικό σχέδιο εγγράφου ΕΕΕΠ με βάση το εγκεκριμένο ΕΠ και την
ιεράρχηση των αναγκών.
- Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης εισηγείται το τελικό σχέδιο του ΕΕΕΠ στον Περιφερειάρχη Κρήτης.
- Ο Περιφερειάρχης εισηγείται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ Κρήτη 20142020 τη μεθοδολογία, τη διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και τον
προγραμματισμό των προσκλήσεων και των εντάξεων, σύμφωνα με τους κατ’ έτος στόχους. Η
έγκριση του εγγράφου ΕΕΕΠ ή ενδεχόμενη αναθεώρηση αυτού, γίνεται κατά κανόνα στο πλαίσιο
συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και εφόσον προκύψουν επείγουσες κατά την κρίση
της ΔΑ ανάγκες, η έγκριση/αναθεώρηση μπορεί να γίνει και με γραπτή διαδικασία. Η έγκριση του
πρώτου ΕΕΕΠ γίνεται υποχρεωτικά σε συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Το έγγραφο
ΕΕΕΠ αναθεωρείται υποχρεωτικά ως αποτέλεσμα ενδεχόμενης αναθεώρησης του ΕΠ. Στις
συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης -και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος- παρουσιάζεται
ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στο έγγραφο ΕΕΕΠ στόχων.
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- Βάσει του εγκεκριμένου κάθε φορά ΕΕΕΠ, η ΔΑ δύναται να προβεί στην έκδοση προσκλήσεων μόνο
για εκείνες τις δράσεις οι οποίες έχουν εξειδικευτεί. Εξειδίκευση δράσεων στις Επενδυτικές
Προτεραιότητες που συνδέονται με εκ των προτέρων θεματικές αιρεσιμότητες ή/ και τυχόν σχετικές
«αυτοδεσμεύσεις» που δεν έχουν εκπληρωθεί, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από την ΔΑ. Θα
πρέπει ωστόσο να λαμβάνονται υπόψη πιθανοί κίνδυνοι/επιπτώσεις που απορρέουν από
ενδεχόμενη μη εκπλήρωσή τους.
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Ενότητα Γ’ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ
Κεφάλαιο Α : Ανάλυση ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας & Δράση
Άξονας Προτεραιότητας 1 : «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας της Κρήτης»
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

1, 2, 3

Ταμείο

ΕΤΠΑ

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

51.622.091,25 €

% Κοινοτικής συμμετοχής

80 %

1. Αποθεματικό Επίδοσης
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι :
Πίνακας 1 : Πλαίσιο επίδοσης
Κατηγορία
περιφέρειας

Κωδικός
Δείκτη ή
βασικού
σταδίου
υλοποίησης

Μετάβαση

CO02

Μετάβαση

CO26

Μετάβαση

Κ320

Μετάβαση

F100

Μετάβαση

K321

Μετάβαση

Τ3001

Ορόσημο για το 2018

Δείκτης ή βασικό
στάδιο
υλοποίησης

Μονάδα
μέτρησης κατά
περίπτωση

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Έρευνα, καινοτομία:
Αριθμός επιχειρήσεων που
συνεργάζονται με
ερευνητικά ιδρύματα
Συμβάσεις που έχουν
υπογραφεί για την
υλοποίηση των έργων
Ποσό Πιστοποιημένων
Δαπανών
Συμβάσεις που έχουν
υπογραφεί για την
υλοποίηση των έργων
Αριθμός φορέων και
οργανισμών του Δημοσίου
και ευρύτερου Δημοσίου
τομέα που ενισχύονται

Επιχειρήσεις

-

-

180

Επιχειρήσεις

-

-

0

ΑΡΙΘΜΟΣ

-

-

100

ΕΥΡΩ

-

-

16.000.000

ΑΡΙΘΜΟΣ

-

-
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ΑΡΙΘΜΟΣ

-

-

0

Ενδεικτικές ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι
στόχοι που έχουν τεθεί για την επίτευξη του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και
ενδεικτικά, οι ακόλουθες:
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της
δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την επίτευξη του
αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης
δεικτών
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- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων
στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.
- Ανάθεση αναγκαίων μελετών/εμπειρογνωμοσυνών για την κατάρτιση μεθοδολογίας μέτρησης των
δεικτών
- Προώθηση των διαδικασιών υλοποίησης της RISCrete και ειδικότερα των ενεργειών
επιχειρηματικής ανακάλυψης
- Συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές για την έγκαιρη επίλυση θεσμικών και κανονιστικών
προβλημάτων που επηρεάζουν την υλοποίηση των δράσεων
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2. Θεματικός στόχος 1 – Επενδυτική Προτεραιότητα 1.b
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

1 - «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτομίας»

Επενδυτική προτεραιότητα

1.b – «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και
καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ
επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής
επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη
μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην
οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων
υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα
συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς
εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και
εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών
έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων
παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες,
και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής»

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

1. Αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε
δραστηριότητες ΕΤΑΚ στους τομείς προτεραιότητας της
στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης»

Δείκτες αποτελέσματος

Τ3101 - Ιδιωτική Δαπάνη των επιχειρήσεων σε ΕΤΑΚ σε σχέση με το
Περιφερειακό ΑΕΠ

2.1 Δράση 1.b.1 : Έργα επίδειξης - πειραματικής ανάπτυξης, που προωθούν την έρευνα και
καινοτομία σε τομείς της RIS3Crete
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
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Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν έργα επίδειξης –πειραματικής ανάπτυξης των
Ερευνητικών Οργανισμών που προωθούν την έρευνα και καινοτομία στην Περιφέρεια Κρήτης. Η
δράση επικεντρώνεται σε θεματικούς τομείς, οι οποίοι αναδείχθηκαν από τη διαδικασία της
επιχειρηματικής ανακάλυψης της RIS3Crete.
Στόχος της δράσης είναι :


Η ενθάρρυνση και υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, τα αποτελέσματα
των οποίων μπορούν να έχουν αποδεδειγμένη εφαρμογή σε επιχειρήσεις, στους τομείς
προτεραιότητας της RIS3Crete.
 Η οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση.
 Η ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα, αλλά και σε νέα προϊόντα,
υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας.
 Η σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της οικονομίας.
 Η ευρεία διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση
(Νομική Βάση : 2014/C198/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής – Πλαίσιο σχετικά με τις Κρατικές
Ενισχύσεις για ΕΑΚ – Σημείο 2.1.1)
Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης διέπεται από το άρθρο 2.1.1, σημείο 19 της Ανακοίνωσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και
την καινοτομία» (2014/C 198/01).
Η δράση εμπίπτει στο Πεδίο Παρέμβασης ΕΤΠΑ με κωδικό 60 «Δραστηριότητες έρευνας και
καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και κέντρα ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της
δικτύωσης». ( Πίνακας Ι του παραρτήματος Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.215/2014 της
Επιτροπής).
Για την υλοποίηση των δράσεων επίδειξης-πειραματικής ανάπτυξης, οι δυνητικοί δικαιούχοι θα
δημιουργήσουν το κατάλληλο μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ενισχυόμενες δαπάνες των παρακάτω
κατηγοριών :
1. Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (πειραματική ανάπτυξη) (άρθρο 25 του ΕΕ651/2014)
2. Δράσεις προώθησης της καινοτομίας (απόκτηση/επικύρωση/προστασία διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας) (άρθρο 28 του ΕΕ651/2014)
Για τους ερευνητικούς οργανισμούς που διαθέτουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις (και θα λάβουν
100% χρηματοδότηση) προβλέπονται έμμεσες δαπάνες. Οι έμμεσες δαπάνες υπολογίζονται ως
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σταθερό ποσοστό 15% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (Καν 1303/2013, άρθρο 68,
παρ. 1, περίπτωση β, ΥΑΕΚΕΔ άρθρο 23 και 25.Α.1.α).
Η επιλεξιμότητα των δαπανών (Έρευνας& Ανάπτυξης και Προώθησης Καινοτομίας), καθώς και οι
εφαρμοζόμενες επιλογές απλοποιημένου κόστους που αφορούν στην πράξη καθορίζονται από τις
διατάξεις
της
Απόφασης
του
Υπουργού
Οικονομίας,
Ανάπτυξης
και
Τουρισμού
110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016
«Τροποποίηση
και
αντικατάσταση
της
υπ'
αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»» (Β΄ 3521) (ΥΑΕΚΕΔ).
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων δε θα υπερβαίνει τους 36 μήνες.
Ανώτερος Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης : 250.000 ευρώ
Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική και δύναται να εμπλέκει εμπειρογνώμονες από το
Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών
Τα έργα που θα επιλεγούν θα πρέπει :
 να ευθυγραμμίζονται με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
(RIS3Crete),
 να δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης ερευνητών ,
 να προωθούν την συνεργασία των ΑΕΙ και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας με σκοπό
τη δημιουργία κρίσιμης μάζας για την προώθηση βιώσιμων τεχνολογικών εφαρμογών,
 να αποδεικνύουν την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων της έρευνας και
καινοτομίας, από επιχειρήσεις της Κρήτης,
 να αποδεικνύουν τη διάχυση των αποτελεσμάτων με σαφώς περιγεγραμμένες διαδικασίες.
 να εναρμονίζονται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της χώρας και της ΕΕ, για την προώθηση της
Ε&Τ και καινοτομίας,
 να λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ,
 να μην προωθούν την μαζική παραγωγή που να στηρίζεται σε αγορά έτοιμων τεχνολογιών (of
off-the- shelf technologies)
Κατά την αξιολόγηση των έργων θα εξετάζεται η συμβολή των έργων στη Μακροπεριφερειακή
Στρατηγική Αδριατική –Ιόνιο.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

C024

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Αριθμός νέων
ερευνητών σε φορείς
που λαμβάνουν
ενίσχυση

Ισοδύναμα
πλήρους
χρόνου

Μετάβαση
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Τιμή-στόχος (2023)
Άνδ
ρες

Γυναί
κες

Σύνολο

9

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 2 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
1.500.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

1.500.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.200.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

300.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
Ερευνητικοί Οργανισμοί με εγκαταστάσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
Ως Ερευνητικοί Οργανισμοί νοούνται: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα–
Ινστιτούτα-Ερευνητικά Εργαστήρια, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης,
πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας,
βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω
δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Οκτώβριος 2017
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Δ’ Τρίμηνο 2017

2.2 Δράση 1.b.2 : Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, σε τομείς της
RIS3Crete
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα
έργα
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Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν έργα που προωθούν την ανάπτυξη δεσμών και
συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης
εκπαίδευσης.
Η δράση επικεντρώνεται σε θεματικούς τομείς, οι οποίοι αναδείχθηκαν από τη διαδικασία της
επιχειρηματικής ανακάλυψης της RIS3Crete (εκτός του τομέα της ενέργειας).
Η δράση επιδιώκει τη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα
επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον επιδιώκει την άμεση
και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών
δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις .
Στόχοι της Δράσης:
 Η οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση.
 Η ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα,
υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας.
 Η σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.
 Η ενδυνάμωση του περιφερειακού οικοσυστήματος της καινοτομίας.
Η υλοποίηση της δράσης εμπίπτει στο Πεδίο Παρέμβασης 62 «Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία
πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ’ εξοχή προς όφελος ΜΜΕ». (πίνακας Ι του παραρτήματος Ι του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.215/2014 της Επιτροπής).
Για την υλοποίηση των δράσεων επίδειξης-πειραματικής ανάπτυξης, οι δυνητικοί δικαιούχοι θα
δημιουργήσουν το κατάλληλο μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ενισχυόμενες δαπάνες των παρακάτω
κατηγοριών :
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κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική
ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας) )(άρθρο 25 του ΕΕ651/2014)
δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων)
(άρθρο 28 του ΕΕ651/2014)

Οι ενισχύσεις της Δράσης αποτελούν επιχορηγήσεις και θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών
ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της
Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής) και το σημείο 19 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την
καινοτομία» (2014/C 198/01).
Η ένταση της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης. Οι
ενισχυόμενες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να κατατάσσονται σε όλες τις κατηγορίες με βάση το μέγεθός
τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες).
Μόνο για τους ερευνητικούς οργανισμούς που διαθέτουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις (και θα
λάβουν 100% χρηματοδότηση) προβλέπονται έμμεσες δαπάνες. Οι έμμεσες δαπάνες υπολογίζονται ως
σταθερό ποσοστό 15% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (Καν 1303/2013, άρθρο 68,
παρ. 1, περίπτωση β, ΥΑΕΚΕΔ άρθρο 23 και 25.Α.1.α). Οι έμμεσες δαπάνες δεν εφαρμόζονται στις
επιχειρήσεις.
Η επιλεξιμότητα των δαπανών (Έρευνας& Ανάπτυξης και Προώθησης Καινοτομίας), καθώς και οι
εφαρμοζόμενες επιλογές απλοποιημένου κόστους που αφορούν στην πράξη καθορίζονται από τις
διατάξεις
της
Απόφασης
του
Υπουργού
Οικονομίας,
Ανάπτυξης
και
Τουρισμού
110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016
«Τροποποίηση
και
αντικατάσταση
της
υπ'
αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»» (Β΄ 3521) (ΥΑΕΚΕΔ).
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων δε θα υπερβαίνει τους 36 μήνες .
Το ανώτερο όριο συνολικού π/υ των σχεδίων θα ανέλθει σε 500.000 ευρώ εφόσον συμμετέχουν έως
2 επιχειρήσεις. Το όριο μπορεί να φθάσει 600.000 ευρώ εφόσον συμμετέχουν 3 ή περισσότερες από
τρείς επιχειρήσεις.
Η συμμετοχή των Ερευνητικών Οργανισμών δεν μπορεί να υπερβεί το 50% του π/υ δημόσιας
δαπάνης του έργου.
Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική και δύναται να εμπλέκει εμπειρογνώμονες από το
Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών
Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
Τα έργα που θα επιλεγούν θα πρέπει :
 να ευθυγραμμίζονται με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
(RIS3Crete),
 να δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης ερευνητών ,
 να προωθούν την συνεργασία των ΑΕΙ και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας με σκοπό
τη δημιουργία κρίσιμης μάζας για την προώθηση βιώσιμων τεχνολογικών εφαρμογών,
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να εναρμονίζονται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της χώρας και της ΕΕ, για την προώθηση της
Ε&Τ και καινοτομίας,
να λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ,
να μην προωθούν την μαζική παραγωγή που να στηρίζεται σε αγορά έτοιμων τεχνολογιών (of
off-the- shelf technologies)

Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO26

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Αριθμός
επιχειρήσεων που
συνεργάζονται με
ερευνητικά
ιδρύματα

Επιχειρήσεις

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδ
ρες

Γυναί
κες

Σύνολο

80

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
11.632.558,00

Συνολικό Κόστος (α)

8.724.418,75

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

6.979.535,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.744.883,75
2.908.139,25 (Μ.Ο 25 %)

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
α. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη (έχουν έδρα ή παράρτημα στην Κρήτη)
Υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.
β. Ερευνητικοί Οργανισμοί
Ως Ερευνητικοί Οργανισμοί νοούνται: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα −
Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό
καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός των
οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή
πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη
διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.
γ. Λοιποί φορείς της Περιφέρειας Κρήτης (που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί)
α) Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου
14 του Ν. 4270/2014 (Α' 143),
β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (π.χ Μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα, Δημόσια
Νοσοκομεία κ.α.),
γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το
Κράτος και
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δ) Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το Ν. 4182/2013,υπό την προϋπόθεση: (α) πρόβλεψης για
δραστηριότητα έρευνας στο Καταστατικό του Φορέα και (β) μη οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα
με το κοινοτικό δίκαιο.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Οκτώβριος 2017
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

A’ Τρίμηνο 2018

2.3 Δράση 1.b.3 : Έρευνα και ανάπτυξη από ΜΜΕ, σε τομείς της RIS3Crete
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ
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Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν έργα που προωθούν την ενσωμάτωση ερευνητικών
δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ),
καθώς την ενίσχυση της δικτύωσης των ΜΜΕ. Η δράση επικεντρώνεται σε θεματικούς τομείς, οι
οποίοι αναδείχθηκαν από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης της RIS3Crete.
Η δράση επιδιώκει τη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα
επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον επιδιώκει την άμεση
και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών
δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις .
Στόχοι της Δράσης:
 Η οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση.
 Η ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα,
υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας .
 Η σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.
 Η ενδυνάμωση του περιφερειακού οικοσυστήματος της καινοτομίας .
Η υλοποίηση της δράσης εμπίπτει στο Πεδίο Παρέμβασης 64 «Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε
ΜΜΕ (Συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών διεργασιών σχεδιασμού, υπηρεσιών και
κοινωνικής οικονομίας)». (πίνακας Ι του παραρτήματος Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ.215/2014 της Επιτροπής).
Για την υλοποίηση των δράσεων, οι δυνητικοί δικαιούχοι θα δημιουργήσουν το κατάλληλο μίγμα
ενεργειών, αξιοποιώντας ενισχυόμενες δαπάνες των παρακάτω κατηγοριών :



κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική
ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας) )(άρθρο 25 του ΕΕ651/2014)
δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων)
(άρθρο 28 του ΕΕ651/2014)

Οι ενισχύσεις της Δράσης αποτελούν επιχορηγήσεις και θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών
ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της
Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής) και το σημείο 19 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την
καινοτομία» (2014/C 198/01).
Η ένταση της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης.
Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να κατατάσσονται σε όλες τις κατηγορίες με βάση το
μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες).
Η επιλεξιμότητα των δαπανών (Έρευνας& Ανάπτυξης και Προώθησης Καινοτομίας), καθώς και οι
εφαρμοζόμενες επιλογές απλοποιημένου κόστους που αφορούν στην πράξη καθορίζονται από τις
διατάξεις
της
Απόφασης
του
Υπουργού
Οικονομίας,
Ανάπτυξης
και
Τουρισμού
110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016
«Τροποποίηση
και
αντικατάσταση
της
υπ'
αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»» (Β΄ 3521) (ΥΑΕΚΕΔ).
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Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων δε θα υπερβαίνει τους 36 μήνες.
Ανώτερος Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης :
100.000 ευρώ αν συμμετέχει μια επιχείρηση
200.000 ευρώ αν συμμετέχουν δυο επιχειρήσεις
300.000 ευρώ αν συμμετέχουν τρεις επιχειρήσεις
400.000 ευρώ αν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις
Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική και δύναται να εμπλέκει εμπειρογνώμονες από το
Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών
Τα έργα που θα επιλεγούν θα πρέπει :
 να ευθυγραμμίζονται με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
(RIS3Crete),
 να δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης ερευνητών ,
 να εναρμονίζονται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της χώρας και της ΕΕ, για την προώθηση της
Ε&Τ και καινοτομίας,
 να λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ,
 να μην προωθούν την μαζική παραγωγή που να στηρίζεται σε αγορά έτοιμων τεχνολογιών (of
off-the- shelf technologies)
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO26

Δείκτης

Αριθμός
επιχειρήσεων που
συνεργάζονται με
ερευνητικά
ινστιτούτα

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Επιχειρήσεις

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδ
ρες

Γυναί
κες

Σύνολο

30

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 4 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
3.000.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

1.500.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.200.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

300.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.500.000,00 (ΜΟ 50% )

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη (έχουν έδρα ή παράρτημα στην Κρήτη)
Υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Οκτώβριος 2017
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Α’ Τρίμηνο 2018

3. Θεματικός στόχος 2 – Επενδυτική Προτεραιότητα 2.b
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

2 - «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών»

Επενδυτική προτεραιότητα

2.b – «Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό
εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ»

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

2. Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, στην
οργάνωση, παραγωγή και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών
στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής «Έξυπνης
Εξειδίκευσης»

Δείκτες αποτελέσματος

Τ3102 - Ακαθάριστη Προστιθέμενη αξία ΤΠΕ

4. Θεματικός στόχος 2 – Επενδυτική Προτεραιότητα 2.c
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

2 - «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών»

Επενδυτική προτεραιότητα

2.c – «Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής
ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής
υγείας»

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

3. Διεύρυνση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το
Δημόσιο, προς τους πολίτες

Δείκτες αποτελέσματος

Τ3103 - Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, επί του συνολικού
πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών
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4.1 Δράση 2.c.1 : Ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και
τουρισμού (τομέων της RIS3Crete)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν φορείς και οργανισμοί της Κρήτης προκειμένου να
αναπτύξουν ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες/προϊόντα στους τομείς του πολιτισμού και
τουρισμού, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους τομείς προτεραιότητας της RIS3Crete.
Η δράση επιδιώκει τη βελτίωση των λειτουργιών του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ως
βασικής αναπτυξιακής συνιστώσας μέσω :
 της εφαρμογής ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που επηρεάζουν την ανάπτυξη της
τοπικής οικονομίας όπως η διαχείριση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς (e- culture)
και του τουριστικού δυναμικού (e-tourism), οι οποίοι συγκαταλέγονται στους βασικούς τομείς
προτεραιότητας της RIS Crete.
 της ανάπτυξης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών στους παραπάνω αναφερόμενους
τομείς.
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Η δράση επικεντρώνεται σε θεματικούς τομείς, οι οποίοι αναδείχθηκαν από τη διαδικασία της
επιχειρηματικής ανακάλυψης της RIS3Crete
Στόχος της δράσης είναι :



η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη από τον δημόσιο τομέα, μέσω της
αξιοποίησης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών
η ενδυνάμωση και διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας μέσω της παροχής νέων υπηρεσιών
υψηλής
προστιθέμενης
αξίας
(πχ
δημιουργία
νέων
προϊόντων
που
εμπλουτίζουν/διαφοροποιούν το τουριστικό προϊόν της Κρήτης (τουρισμός - πολιτισμός).

Η δράση εμπίπτει στο Πεδίο Παρέμβασης ΕΤΠΑ με κωδικό 79 «Πρόσβαση σε πληροφορίες του
δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών
βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού)». (Πίνακας Ι του παραρτήματος
Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.215/2014 της Επιτροπής).
Η επιλεξιμότητα των δαπανών που αφορούν στην πράξη καθορίζονται από τις διατάξεις της Απόφασης
του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 «Τροποποίηση
και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»» (Β΄
3521) (ΥΑΕΚΕΔ).
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων δε θα υπερβαίνει τους 36 μήνες.
Ανώτερος Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης : 300.000 ευρώ
Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική και δύναται να εμπλέκει εμπειρογνώμονες από το
Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών
Τα έργα που θα επιλεγούν θα πρέπει :
 να δίνουν έμφαση στην ανοικτότητα και διαλειτουργικότητα των εφαρμογών και του
περιεχομένου που αναπτύσσουν.
 να είναι φιλικά προς τον χρήστη και να διασφαλίζουν την χρήση από ευάλωτες ομάδες
πληθυσμού.
 να ευθυγραμμίζονται με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
(RIS3Crete),.
 να συμβάλλουν στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
 να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.
 να αναδεικνύουν τους πολιτιστικούς πόρους της Κρήτης, διασυνδέοντας τους με την τοπική
οικονομία
 να εναρμονίζονται με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, καθώς και τις σχετικές κατευθυντήριες
αρχές της ΕΕ
 να μην προωθούν την μαζική παραγωγή που να στηρίζεται σε αγορά έτοιμων τεχνολογιών (of
off- the- shelf technologies).
 να συμμορφώνονται με το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας
 Κατά την αξιολόγηση των έργων θα εξετάζεται η συμβολή των έργων στη
Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατική-Ιόνιο
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Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

T3001

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

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

Αριθμός

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδ
ρες

Γυναί
κες

Σύνολο
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Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 5 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
4.724.419,00

Συνολικό Κόστος (α)

4.724.419,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

3.779.535,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

944.884,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
Περιφέρεια Κρήτης / Δήμοι Κρήτης / Υπ. Πολιτισμού / Λοιποί φορείς του δημόσιου και ευρύτερου
δημόσιου τομέα καθ’ αρμοδιότητα
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Οκτώβριος 2017

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
Εκτιμώμενη ημερομηνία τροποποίησης της πρόσκλησης

Δ’ Τρίμηνο 2017
Ιούλιος 2018
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4.2 Δράση 2.c.ch.1 : Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους τομείς πολιτισμού - τουρισμού (ΣΒΑΑ
Χανίων)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν φορείς και οργανισμοί εντός της περιοχής του Σχεδίου
Β.Α.Α. Χανίων προκειμένου να αναπτύξουν ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες/προϊόντα στους
τομείς του πολιτισμού και τουρισμού, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους τομείς προτεραιότητας της
RIS3Crete.
Η δράση επιδιώκει τη βελτίωση των λειτουργιών του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ως
βασικής αναπτυξιακής συνιστώσας μέσω :
 της εφαρμογής ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που επηρεάζουν την ανάπτυξη της
τοπικής οικονομίας όπως η διαχείριση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς (e-culture)
και του τουριστικού δυναμικού (e-tourism), οι οποίοι συγκαταλέγονται στους βασικούς τομείς
προτεραιότητας της RIS Crete.
 της ανάπτυξης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών στους παραπάνω αναφερόμενους
τομείς.
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Στόχος της δράσης είναι :



η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη από τον δημόσιο τομέα, μέσω της αξιοποίησης
ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
η ενδυνάμωση και διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας μέσω της παροχής νέων υπηρεσιών
υψηλής
προστιθέμενης
αξίας
(πχ
δημιουργία
νέων
προϊόντων
που
εμπλουτίζουν/διαφοροποιούν το τουριστικό προϊόν της Κρήτης (τουρισμός - πολιτισμός).

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων δε θα υπερβαίνει τους 36 μήνες.
Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική και δύναται να εμπλέκει εμπειρογνώμονες από το
Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών
Τα έργα που θα επιλεγούν θα πρέπει :
 να δίνουν έμφαση στην ανοικτότητα και διαλειτουργικότητα των εφαρμογών και του
περιεχομένου που αναπτύσσουν.
 να είναι φιλικά προς τον χρήστη και να διασφαλίζουν την χρήση από ευάλωτες ομάδες
πληθυσμού.
 να ευθυγραμμίζονται με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
(RIS3Crete).
 να συμβάλλουν στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
 να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.
 να αναδεικνύουν τους πολιτιστικούς πόρους της Κρήτης, διασυνδέοντας τους με την τοπική
οικονομία.
 να εναρμονίζονται με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, καθώς και τις σχετικές κατευθυντήριες
αρχές της ΕΕ
 να μην προωθούν την μαζική παραγωγή που να στηρίζεται σε αγορά έτοιμων τεχνολογιών (of
off- the- shelf technologies).
 να συμμορφώνονται με το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας.
Τα τεχνικά δελτία των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να έχουν προεγκριθεί από τη Γενική
Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής ως προς τη συμβατότητά τους με την Εθνική Ψηφιακή
Στρατηγική, σύμφωνα με το άρθρο 160, παρ. 1ζ, του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-05-2016).
Για τις προτεινόμενες πράξεις που αφορούν σε εφαρμογές ΤΠΕ σε μνημεία ή μουσεία
αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού απαιτείται η εξασφάλιση σύμφωνης γνώμης των
υπηρεσιών του εν λόγω Υπουργείου και εφ’ όσον απαιτηθεί η σύναψη σχετικού μνημονίου
συνεργασίας.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

T3001

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Αριθμός φορέων και
οργανισμών του

Αριθμός

Μετάβαση
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Τιμή-στόχος (2023)
Άνδ
ρες

Γυναί
κες

Σύνολο
19

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Δημοσίου και
ευρύτερου
Δημόσιου τομέα
που ενισχύονται

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 6 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
250.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

250.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

200.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

50.000,00

εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

50.000,00
0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Χανίων / Υπ. Πολιτισμού / Λοιποί φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα καθ’
αρμοδιότητα
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Νοέμβριος 2017

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Α’ Τρίμηνο 2018
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4.3 Δράση 2.c.he.1 : Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού
και ενίσχυσης ταυτότητας προορισμού (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν ο Δήμος Ηρακλείου καθώς και φορείς του Δημόσιου και
του ευρύτερου δημόσιου τομέα που διαχειρίζονται πολιτιστικά αγαθά ή προσφέρουν τουριστικές και
πολιτιστικές υπηρεσίες στην περιοχή παρέμβασης. Στόχος είναι να αναπτυχθούν ολοκληρωμένες
ψηφιακές υπηρεσίες/προϊόντα στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού, οι οποίοι συγκαταλέγονται
στους τομείς προτεραιότητας της RIS3Crete.
Η δράση επιδιώκει τη βελτίωση των λειτουργιών του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ως
βασικής αναπτυξιακής συνιστώσας μέσω :
 της εφαρμογής ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που επηρεάζουν την ανάπτυξη της
τοπικής οικονομίας όπως η διαχείριση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς (e-culture)
και του τουριστικού δυναμικού (e-tourism), οι οποίοι συγκαταλέγονται στους βασικούς τομείς
προτεραιότητας της RIS Crete.
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της ανάπτυξης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών στους παραπάνω αναφερόμενους
τομείς.

Στόχος της δράσης είναι :



η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη από τον δημόσιο τομέα, μέσω της αξιοποίησης
ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
η ενδυνάμωση και διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας μέσω της παροχής νέων υπηρεσιών
υψηλής
προστιθέμενης
αξίας
(πχ
δημιουργία
νέων
προϊόντων
που
εμπλουτίζουν/διαφοροποιούν το τουριστικό προϊόν της Κρήτης (τουρισμός - πολιτισμός).

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων δε θα υπερβαίνει τους 36 μήνες.
Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική και δύναται να εμπλέκει εμπειρογνώμονες από το
Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών
Τα έργα που θα επιλεγούν θα πρέπει :
 να δίνουν έμφαση στην ανοικτότητα και διαλειτουργικότητα των εφαρμογών και του
περιεχομένου που αναπτύσσουν.
 να είναι φιλικά προς τον χρήστη και να διασφαλίζουν την χρήση από ευάλωτες ομάδες
πληθυσμού.
 να ευθυγραμμίζονται με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
(RIS3Crete).
 να συμβάλλουν στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
 να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.
 να αναδεικνύουν τους πολιτιστικούς πόρους της Κρήτης, διασυνδέοντας τους με την τοπική
οικονομία.
 να εναρμονίζονται με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, καθώς και τις σχετικές κατευθυντήριες
αρχές της ΕΕ
 να μην προωθούν την μαζική παραγωγή που να στηρίζεται σε αγορά έτοιμων τεχνολογιών (of
off- the- shelf technologies).
 να συμμορφώνονται με το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας.
Τα τεχνικά δελτία των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να έχουν προεγκριθεί από τη Γενική
Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής ως προς τη συμβατότητά τους με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική,
σύμφωνα με το άρθρο 160, παρ. 1ζ, του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-05-2016).
Για τις προτεινόμενες πράξεις που αφορούν σε εφαρμογές ΤΠΕ σε μνημεία ή μουσεία αρμοδιότητας
του Υπουργείου Πολιτισμού απαιτείται η εξασφάλιση σύμφωνης γνώμης των υπηρεσιών του εν λόγω
Υπουργείου και εφ’ όσον απαιτηθεί η σύναψη σχετικού μνημονίου συνεργασίας.

Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

T3001

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Αριθμός φορέων και
οργανισμών του

Αριθμός

Μετάβαση
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Τιμή-στόχος (2023)
Άνδ
ρες

Γυναί
κες

Σύνολο
19

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Δημοσίου και
ευρύτερου
Δημόσιου τομέα
που ενισχύονται

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 7 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
400.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

400.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

320.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

80.000,00

εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

80.000,00
0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Ηρακλείου / Υπ. Πολιτισμού / Λοιποί φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα καθ’
αρμοδιότητα
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Νοέμβριος 2017

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Α’ Τρίμηνο 2018

5. Θεματικός στόχος 3 – Επενδυτική Προτεραιότητα 3.a
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

3 - «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του
τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)»

Επενδυτική προτεραιότητα

3.a – «Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη
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διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη
στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω
φυτωρίων επιχειρήσεων»
Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

4. Η αύξηση των νεοφυών επιχειρήσεων στους τομείς
προτεραιότητας της στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης»

Δείκτες αποτελέσματος

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

6. Θεματικός στόχος 3 – Επενδυτική Προτεραιότητα 3.c
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

3 - «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του
τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)»

Επενδυτική προτεραιότητα

3.c – «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων
ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών»

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

5. Η αύξηση των επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης
αξίας

Δείκτες αποτελέσματος

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

6.1 Δράση 3.c.1: Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ στην Κρήτη

Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
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ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________
Συνεισφορά δράσης στο
πλαίσιο επίδοσης
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ» υλοποιείται
στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των Χρηματοδοτικών Μέσων προς
όφελος των επιχειρήσεων. Τα χρηματοδοτικά μέσα σε σχέση με τις μη-επιστρεπτέες ενισχύσεις
παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα:
1. Μόχλευση πόρων και αυξημένο αντίκτυπο των προγραμμάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον
2. Αυξημένη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα λόγω της ανακύκλωσης των πόρων
(επιστροφή πόρων από τις επιχειρήσεις και επαναχρησιμοποίησή τους)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων των Ευρωπαϊκών
Διαρθρωτικών -Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), η στήριξη των μέσων αυτών βασίζεται σε μια εκ των
προτέρων αξιολόγηση (ex-ante) η οποία καταδεικνύει την αποτυχία της αγοράς, το χρηματοδοτικό
κενό, το εκτιμώμενο επίπεδο και τύπο των επενδυτικών αναγκών καθώς και την επιθυμητή μόχλευση
των δημόσιων πόρων με την ενεργοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων.
Η αξιολόγηση αυτή υλοποιήθηκε και κατέδειξε την ανάγκη λειτουργίας ενός Ταμείου Χαρτοφυλακίου
το οποίο θα συνεπενδύει μαζί με τις Τράπεζες σε χρηματοδοτικά μέσα προκειμένου να παρέχονται
στις επιχειρήσεις δανειακά και εγγυοδοτικά προϊόντα με ευνοϊκούς όρους.
Σκοπός της σύστασης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση. Ειδικότερα, στόχοι
του Ταμείου είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση επενδυτικών κεφαλαίων και
κεφαλαίων κίνησης, για την ίδρυση νέων καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων, για
την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού
τους, την ενίσχυση της εξωστρέφειά τους και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία
τους, καθώς και για την ενδυνάμωση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται
στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.
Οι πόροι του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 που θα διατεθούν στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα καλύψουν δάνεια επιμερισμένου
ρίσκου με ευνοϊκούς όρους.
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Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω εκχώρησης προς την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ που θα ορισθεί Ενδιάμεσος Φορέας,
σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του
ΕΣΠΑ 2014-2020.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO01

CO02

Δείκτης
Αριθμός
επιχειρήσεων που
λαμβάνουν
στήριξη
Αριθμός
επιχειρήσεων που
λαμβάνουν
επιχορηγήσεις

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Αριθμός

Μετάβαση

Αριθμός

Μετάβαση

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

185

ΝΑΙ

ΟΧΙ

185

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνολο

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
10.000.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

10.000.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

8.000.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

2.000.000,00

εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

10.000.000,00

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
ΕΤΕΑΝ ΑΕ (ως διαχειριστής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου και ως δικαιούχος της πράξης). Η ΕΤΕΑΝ
αναλαμβάνει με ανάθεση καθήκοντα διαχείρισης Ταμείου Χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το Άρθρο 38,
παράγραφος 4, λαμβάνοντας υπόψη ότι καλύπτει τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Άρθρο 7 του
Καν.480/2014 και σε συμφωνία με την Οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις Δημόσιες Συμβάσεις και ειδικότερα
το άρθρο 12 και το έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά με την επιλογή φορέων εφαρμογής
μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (2016/C 276/1).
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Οι τελικοί αποδέκτες των ενισχύσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ θα είναι, υπό σύσταση, νέες
και υφιστάμενες επιχειρήσεις της Κρήτης και ιδίως Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις,
όλων των τύπων των εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ, κλπ).
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση
δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή
τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
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Δεκέμβριος 2017
Νοέμβριος 2017
Δεκέμβριος 2017

Πίνακας 8 : Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)
Κωδ.
ΑΠ
(1)

ΔΔ
(2)

Κωδ.
ΘΣ
(3)

1

1

51.622.091,25

2

3

ΔΔ
(4)

11.724.419.00

9.724.418,75

20.173.253,75

Κωδ.
Επεν.
Προτ.
(5)
1b

2c

3c

ΔΔ
(6)

11.724.419.00

5.724.418,75

18.173.253,75

Κωδ.
Ειδικού
στόχου
(7)
1

3

5

ΔΔ
(8)

11.724.419.00

5.724.418,75

18.173.253,75

Κωδ.
Δράσης/
πρόσκλησης
(9)

Κατηγορία
περιφέρειας
(11)

Κωδ.
πεδίου
παρέμβασης
(12)

ΔΔ
(13)

1.b.1

1.500.000,00

60

1.500.000,00

1.b.2

8.724.418,75

62

8.724.418,75

1.b.3

1.500.000,00

64

1.500.000,00

2.c.1

4.724.419,00

79

4.724.419,00

2.c.ch.1

250.000,00

79

250.000,00

2.c.he.1

400.000,00

79

10.000.000,00

66

400.000,00
10.000.000,0
0

3.c.1

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC.
(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ
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ΔΔ
(10)

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Πίνακας 9 : Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων
Κωδικός
Δράσης
(1)

Χαρακτηρισμός
δράσης
(2)

Κατηγορία
περιφέρειας (3)

1.b.1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

« «

« «

« «

« «

« «

« «

« «

« «

« «

« «

« «

« «

1.b.2
1.b.3
2.c.1
2.c.ch.1
2.c.he.1
3.c.1

ΔΔ
(4)

1.500.000,00
8.724.418,75
1.500.000,00
4.724.419,00
250.000,00
400.000,00
10.000.000,00

Τρόπος υλοποίησης
δράσης
(5)
ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
« «
« «
« «
« «

ΔΔ
(6)

ΔΔ
που συνεισφέρει στο
πλαίσιο επίδοσης
(7)

1.500.000,00
8.724.418,75

8.724.418,75

1.500.000,00

1.500.000,00

4.724.419,00

4.724.419,00

250.000,00

« «

400.000,00

« «

10.000.000,00

(1): συμπληρώνονται μόνο οι σχετικοί κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC
(2)-(9): επιλογή βάσει όσων έχουν αντίστοιχα συμπληρωθεί στην ενότητα 2.1 με τους αντίστοιχους π/υ τους
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ΔΔ
μη εκπληρούμενων
θεματικών
αιρεσιμοτήτων
(8)

ΔΔ
μη εκπληρούμενων
αυτοδεσμεύσεων
(9)

Άξονας Προτεραιότητας 2: «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του
περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
στην Κρήτη»
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

4, 5, 6, 7

Ταμείο

ΕΤΠΑ

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες

Τ.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το
νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για
αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση
του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που
καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης
απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα
προγράμματα.

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

258.392.976,25 €

% Κοινοτικής συμμετοχής

80 %

7. Αποθεματικό Επίδοσης
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι :
Πίνακας 1 : Πλαίσιο επίδοσης
Κατηγορία
περιφέρειας

Κωδικός
Δείκτη ή
βασικού
σταδίου
υλοποίησης

Μετάβαση

Δείκτης ή βασικό
στάδιο
υλοποίησης

Μονάδα
μέτρησης κατά
περίπτωση

CO09

Αειφόρος Τουρισμός:
Αύξηση του αναμενόμενου
αριθμού επισκέψεων σε
ενισχυόμενες τοποθεσίες
πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς και πόλους
έλξης επισκεπτών

Μετάβαση

CO13

Μετάβαση

Ορόσημο για το 2018
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Επισκέψεις /
έτος

-

-

0

Οδικό δίκτυο: Συνολικό
μήκος νέων οδών

χλμ.

-

-

11

CO14

Οδικό δίκτυο: Συνολικό
μήκος
ανακατασκευασμένων ή
αναβαθμισμένων οδών

χλμ.

-

-

0

Μετάβαση

CO18

Ύδρευση: Πρόσθετος
πληθυσμός που
εξυπηρετείται από
βελτιωμένες υπηρεσίες
ύδρευσης

Άτομα

-

-

0

Μετάβαση

CO19

Επεξεργασία λυμάτων:
Πρόσθετος πληθυσμός
που εξυπηρετείται από
βελτιωμένη επεξεργασία
λυμάτων

Ισοδύναμο
πληθυσμού

-

-

42.000
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Μετάβαση

CO31

Ενεργειακή απόδοση:
Αριθμός νοικοκυριών που
κατατάσσονται σε
καλύτερη κατηγορία
ενεργειακής κατανάλωσης

Νοικοκυριά

-

-

0

Μετάβαση

CO32

Ενεργειακή απόδοση:
Μείωση της ετήσιας
κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας
των δημόσιων κτιρίων

kWh/έτος

-

-

0

Μετάβαση

F100

Ποσό Πιστοποιημένων
Δαπανών

ΕΥΡΩ

-

-

66.841.000

Μετάβαση

Κ322

Συμβάσεις που έχουν
υπογραφεί για την
υλοποίηση των έργων

ΑΡΙΘΜΟΣ

-

-

720

Μετάβαση

Κ323

Έργα για τα οποία έχει
υπογραφεί τουλάχιστον
μια σύμβαση τεχνικού
έργου

ΑΡΙΘΜΟΣ

-

-

12

Μετάβαση

Κ324

Έργα για τα οποία έχει
υπογραφεί τουλάχιστον
μια σύμβαση τεχνικού
έργου

ΑΡΙΘΜΟΣ

-

-

5

Μετάβαση

Κ325

Έργα για τα οποία έχει
υπογραφεί τουλάχιστον
μια σύμβαση τεχνικού
έργου

ΑΡΙΘΜΟΣ

-

-

8

Μετάβαση

Κ326

Έργα για τα οποία έχει
υπογραφεί τουλάχιστον
μια σύμβαση τεχνικού
έργου

ΑΡΙΘΜΟΣ

-

-

4

Ενδεικτικές ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι
στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι οι ακόλουθες:
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή
της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την κατανομή του
αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και
παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων
στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.
- Ανάθεση αναγκαίων μελετών/εμπειρογνωμοσυνών για την κατάρτιση μεθοδολογίας μέτρησης
των δεικτών
- Ενημέρωση των δικαιούχων για το νέο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων όπως αυτό
διαμορφώνεται από τους νέους ενωσιακούς κανονισμούς
- Προώθηση κανονιστικών και θεσμικών ρυθμίσεων που επηρεάζουν την υλοποίηση των πράξεων
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8. Θεματικός στόχος 4 – Επενδυτική Προτεραιότητα 4.c
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

4 – «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»

Επενδυτική προτεραιότητα

4.c – «Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης
διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των
δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης»

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

6. Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

Δείκτες αποτελέσματος

Τ3106 - Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας

8.1 Δράση 4.c.1: Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.04.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
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Περιγραφή δράσης
Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων (εκτός των
κτιρίων της Γενικής Κυβέρνησης), με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό
Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Επιπλέον, σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού
εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με
τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της
οικονομίας.
Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των
δημοσίων κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της
υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή
ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.
Η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων η οποία θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της
παρούσας δράσης θα αφορά ενδεικτικά σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση),
αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, κλπ.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της δράσης:
 Θα καθοριστούν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων
κτιρίων, με στόχο την υλοποίηση παρεμβάσεων που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα
επίπεδα ενεργειακής απόδοσης ή, εάν αυτό είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτό, την
αναβάθμισή τους σε ενεργειακή κατηγορία Α, Α+, ή σε σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης
Κτίρια.
 Θα καθοριστούν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις.
 Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται μέσω της διενέργειας ενεργειακής
επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των
παρεμβάσεων.
Η δράση συμβάλλει στην Περιφερειακή Στρατηγική Ενέργειας, δεδομένου ότι η εξοικονόμηση
ενέργειας που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης των δημοσίων κτιρίων
αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής.
Κατά το σχεδιασμό των δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια τίθενται κριτήρια
που αφορούν στην ενεργειακή κατανάλωση και τα χαρακτηριστικά των κτιρίων (π.χ. χρήση κτιρίου,
προφίλ λειτουργίας, παλαιότητα συστημάτων, συνολική επιφάνεια, κατηγορία ενεργειακής
απόδοσης κ.α.) προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα σε κτίρια που έχουν υψηλή ενεργειακή
κατανάλωση και μέσω της αναβάθμισης των οποίων επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση
ενέργειας (βάσει των δεικτών του προγράμματος). Επιπλέον, οι προς χρηματοδότηση παρεμβάσεις
θα περιλαμβάνουν, όπου αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, έξυπνα συστήματα διαχείρισης
ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ.
Ειδικότερα για τα δημόσια κτίρια θα επιλεγούν πράξεις οι οποίες :
• Έχουν μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση
• Επιτυγχάνουν το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας
• Έχουν επιδεικτικό χαρακτήρα (τόσο όσον αφορά τα ίδια τα κτίρια όσο και για τα συστήματα
που θα εφαρμοστούν)
• Συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού
• Εξασφαλίζουν ωριμότητα υλοποίησης
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Η παρούσα δράση δεν εφαρμόζεται σε περιοχές εφαρμογής της στρατηγικής ΒΑΑ.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO32

CO34

Δείκτης
Ενεργειακή απόδοση:
Μείωση της ετήσιας
κατανάλωσης
πρωτογενούς
ενέργειας των
δημοσίων κτιρίων
Μείωση εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου:
Εκτιμώμενη ετήσια
μείωση των
εκπομπών των αερίων
θερμοκηπίου

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Άνδ
ρες

Γυναί
κες

Σύνολο

Kwh/έτος

Μετάβαση

-

-

8.600.000

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τόνοι
ισοδύναμ
ος CO2

Μετάβαση

-

-

4.599

OXI

ΟΧΙ

Τιμή-στόχος (2023)

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
12.121.575,00

Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

12.121.575,00
9.697.260,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

2.424.315,00

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Περιφέρεια Κρήτης, ΟΤΑ Α’ βαθμού, Λοιποί φορείς του Δημόσιου Τομέα.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας 4.1
31-12-2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
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Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Δ’ Τρίμηνο 2016

Οκτώβριος 2016

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Α’ Τρίμηνο 2017

8.2 Δράση 4.c.2: Εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά
δράσης
πλαίσιο επίδοσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
στο

Ενδιάμεσοι φορείς

Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Η δράση θα εφαρμοσθεί μέσω ενδιάμεσου φορέα που θα
επιλεγεί. Οι διαδικασίες χρηματοδότησης και τα κριτήρια
επιλογής θα περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εφαρμογής της
δράσης, ο οποίος θα εκδοθεί από τον ΕΦΔ και θα συνοδεύει
την πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.04.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν
σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ιδία
42

κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, ή στις οποίες θα υλοποιηθούν
παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό προβλέπεται η καταβολή ενίσχυσης η οποία θα αφορά, είτε σε
απευθείας επιχορήγηση του ωφελούμενου, είτε σε επιχορήγηση σε συνδυασμό με άτοκο ή
χαμηλότοκο δάνειο. Το χρηματοδοτικό εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της
δράσης θα προκύψει από την εκ των προτέρων αξιολόγηση χρηματοδοτικού μέσου για δράσεις
εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα που υλοποιείται.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ο κοινωνικός χαρακτήρας του Προγράμματος θα τεθούν
συγκεκριμένα κριτήρια που θα αφορούν στην εισοδηματική κατάσταση του ιδιοκτήτη και
ενδεχομένως στην τιμή ζώνης που βρίσκεται το ακίνητο. Ειδικά κίνητρα θα καθοριστούν επίσης για
τις περιπτώσεις των πολυκατοικιών, όπου τα τελικά αποτελέσματα εξοικονόμησης είναι πολύ
μεγαλύτερα.
Οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω της παρούσας δράσης θα αφορούν, μεταξύ άλλων,
θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, συστήματα σκίασης, αναβάθμιση συστήματος
θέρμανσης, κλπ. Προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών θα τεθεί
συγκεκριμένος ενεργειακός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί μέσω των χρηματοδοτούμενων
παρεμβάσεων. Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται μέσω της διενέργειας
ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την
υλοποίηση των παρεμβάσεων.
Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης αποτυπώνονται οι εθνικοί στόχοι εξοικονόμησης
ενέργειας. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι οποίοι έχουν τεθεί και στο υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, θα καθορίζονται συγκεκριμένες απαιτήσεις για
την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, ώστε να γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια, τεχνικά
εφικτή και οικονομικά αποδοτική, για την τήρηση των ελάχιστων απαιτούμενων επιπέδων
ενεργειακής απόδοσης
Η δράση θα συμβάλλει στον στόχο της Περιφέρειας για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου
σχεδίου εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες και γενικότερα για την κάλυψη αδυναμιών στην
ενέργεια, υψηλή εξάρτηση από πετρέλαιο, εποχικό έλλειμμα μεταξύ ζήτησης για ηλεκτρική
ενέργεια και της προσφοράς λόγω τουρισμού, ενώ ενισχύει τη συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές
Οδηγίες (2010/31/ΕΕ, συμμόρφωση για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων και 2012/27/ΕΕ για την
αποδοτικότητα στη χρήση ενέργειας).
Η δράση θα εφαρμοσθεί μέσω ενδιάμεσου φορέα που θα επιλεγεί. Οι διαδικασίες χρηματοδότησης
και τα κριτήρια επιλογής θα περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εφαρμογής της δράσης, ο οποίος θα
εκδοθεί από τον ΕΦΔ και θα συνοδεύει την πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO31

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άνδ
ρες

Γυναί
κες

Σύνολο

Αριθμός νοικοκυριών
που κατατάσσονται
σε καλύτερη

Νοικοκυρ
ιά

Μετάβαση

-

-

720
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Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CO34

κατηγορία
ενεργειακής
κατανάλωσης
Μείωση εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου:
Εκτιμώμενη ετήσια
μείωση των
εκπομπών των αερίων
θερμοκηπίου

Τόνοι
ισοδύναμ
ος CO2

Μετάβαση

-

-

4.599

OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
6.000.000,00

Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

6.000.000,00
4.800.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

1.200.000,00

9.000.000,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας 4.1
31-12-2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
Δ’ Τρίμηνο 2016
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Οκτώβριος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
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Β’ Τρίμηνο 2017

ΟΧΙ

8.3 Δράση 4.c.ch.1 : Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης σε Δημοτικά Κτίρια ή και
εμβληματικά κτίρια φορέων μη ιδιωτικού χαρακτήρα (ΣΒΑΑ Χανίων)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.04.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων (εκτός των
κτιρίων της Γενικής Κυβέρνησης), με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό
Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Επιπλέον, σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού
εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με
τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της
οικονομίας.
Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των
δημοσίων κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της
υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή
ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.
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Η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων η οποία θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της
παρούσας δράσης θα αφορά ενδεικτικά σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση),
αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, κλπ.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της δράσης:
 Θα καθοριστούν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων
κτιρίων, με στόχο την υλοποίηση παρεμβάσεων που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα
επίπεδα ενεργειακής απόδοσης ή, εάν αυτό είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτό, την
αναβάθμισή τους σε ενεργειακή κατηγορία Α, Α+, ή σε σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης
Κτίρια.
 Θα καθοριστούν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις.
 Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται μέσω της διενέργειας ενεργειακής
επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των
παρεμβάσεων.
Η δράση συμβάλλει στην Περιφερειακή Στρατηγική Ενέργειας, δεδομένου ότι η εξοικονόμηση
ενέργειας που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης των δημοσίων κτιρίων
αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής.
Κατά το σχεδιασμό των δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια τίθενται κριτήρια
που αφορούν στην ενεργειακή κατανάλωση και τα χαρακτηριστικά των κτιρίων (π.χ. χρήση κτιρίου,
προφίλ λειτουργίας, παλαιότητα συστημάτων, συνολική επιφάνεια, κατηγορία ενεργειακής
απόδοσης κ.α.) προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα σε κτίρια που έχουν υψηλή ενεργειακή
κατανάλωση και μέσω της αναβάθμισης των οποίων επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση
ενέργειας (βάσει των δεικτών του προγράμματος). Επιπλέον, οι προς χρηματοδότηση παρεμβάσεις
θα περιλαμβάνουν, όπου αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, έξυπνα συστήματα διαχείρισης
ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ.
Ειδικότερα για τα δημόσια κτίρια θα επιλεγούν πράξεις οι οποίες :
• Έχουν μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση
• Επιτυγχάνουν το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας
• Έχουν επιδεικτικό χαρακτήρα (τόσο όσον αφορά τα ίδια τα κτίρια όσο και για τα συστήματα
που θα εφαρμοστούν)
• Συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού
• Εξασφαλίζουν ωριμότητα υλοποίησης
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO32

CO34

Δείκτης
Ενεργειακή απόδοση:
Μείωση της ετήσιας
κατανάλωσης
πρωτογενούς
ενέργειας των
δημοσίων κτιρίων
Μείωση εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου:
Εκτιμώμενη ετήσια
μείωση των

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άνδ
ρες

Γυναί
κες

Σύνολο

Kwh/έτος

Μετάβαση

-

-

Τόνοι
ισοδύναμ
ος CO2

Μετάβαση

-

-
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Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

8.600.000

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4.599

OXI

ΟΧΙ

Τιμή-στόχος (2023)

εκπομπών των αερίων
θερμοκηπίου

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
800.000,00

Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

800.000,00
640.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

160.000,00

160.000,00
0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Χανίων / Λοιποί φορείς του δημόσιου τομέα καθ’ αρμοδιότητα.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Νοέμβριος 2017
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Α’ Τρίμηνο 2018

8.4 Δράση 4.c.he.1 : Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια (ΣΒΑΑ
Ηρακλείου)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση
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Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.04.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων (εκτός των
κτιρίων της Γενικής Κυβέρνησης), με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό
Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Επιπλέον, σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού
εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με
τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της
οικονομίας.
Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των
δημοσίων κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της
υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή
ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.
Η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων η οποία θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της
παρούσας δράσης θα αφορά ενδεικτικά σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση),
αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, κλπ.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της δράσης:
 Θα καθοριστούν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων
κτιρίων, με στόχο την υλοποίηση παρεμβάσεων που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα
επίπεδα ενεργειακής απόδοσης ή, εάν αυτό είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτό, την
αναβάθμισή τους σε ενεργειακή κατηγορία Α, Α+, ή σε σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης
Κτίρια.
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Θα καθοριστούν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις.
Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται μέσω της διενέργειας ενεργειακής
επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των
παρεμβάσεων.

Η δράση συμβάλλει στην Περιφερειακή Στρατηγική Ενέργειας, δεδομένου ότι η εξοικονόμηση
ενέργειας που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης των δημοσίων κτιρίων
αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής.
Κατά το σχεδιασμό των δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια τίθενται κριτήρια
που αφορούν στην ενεργειακή κατανάλωση και τα χαρακτηριστικά των κτιρίων (π.χ. χρήση κτιρίου,
προφίλ λειτουργίας, παλαιότητα συστημάτων, συνολική επιφάνεια, κατηγορία ενεργειακής
απόδοσης κ.α.) προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα σε κτίρια που έχουν υψηλή ενεργειακή
κατανάλωση και μέσω της αναβάθμισης των οποίων επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση
ενέργειας (βάσει των δεικτών του προγράμματος). Επιπλέον, οι προς χρηματοδότηση παρεμβάσεις
θα περιλαμβάνουν, όπου αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, έξυπνα συστήματα διαχείρισης
ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ.
Ειδικότερα για τα δημόσια κτίρια θα επιλεγούν πράξεις οι οποίες :
• Έχουν μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση
• Επιτυγχάνουν το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας
• Έχουν επιδεικτικό χαρακτήρα (τόσο όσον αφορά τα ίδια τα κτίρια όσο και για τα συστήματα
που θα εφαρμοστούν)
• Συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού
• Εξασφαλίζουν ωριμότητα υλοποίησης
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO32

CO34

Δείκτης
Ενεργειακή απόδοση:
Μείωση της ετήσιας
κατανάλωσης
πρωτογενούς
ενέργειας των
δημοσίων κτιρίων
Μείωση εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου:
Εκτιμώμενη ετήσια
μείωση των
εκπομπών των αερίων
θερμοκηπίου

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Άνδ
ρες

Γυναί
κες

Σύνολο

Kwh/έτος

Μετάβαση

-

-

8.600.000

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τόνοι
ισοδύναμ
ος CO2

Μετάβαση

-

-

4.599

OXI

ΟΧΙ

Τιμή-στόχος (2023)

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
1.200.000,00
1.200.000,00

Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)
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960.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

240.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

240.000,00
0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Ηρακλείου / Λοιποί φορείς του δημόσιου τομέα καθ’ αρμοδιότητα.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Νοέμβριος 2017
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Α’ Τρίμηνο 2018

9. Θεματικός στόχος 4 – Επενδυτική Προτεραιότητα 4.f
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

4 - «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»

Επενδυτική προτεραιότητα

4.f – «Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και
υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών»

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

7. Καινοτόμες εφαρμογές για την μείωση της καταναλούμενης
ενέργειας και των εκπομπών CO2
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Δείκτες αποτελέσματος

Τ3107 - Αριθμός των Διπλωμάτων Ευρασιτεχνίας - Πατέντες
(patents)

9.1 Δράση 4.f.1 : Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, για την
προώθηση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν έργα που προωθούν την ανάπτυξη δεσμών και
συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης
εκπαίδευσης στον τομέα της ενέργειας (προώθηση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα), τομέα προτεραιότητας της RIS3Crete. Η δράση επικεντρώνεται σε θεματικούς υποτομείς,
οι οποίοι αναδείχθηκαν από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης.
Βασικοί στόχοι της δράσης είναι:
Α. Η προώθηση καινοτόμων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και εν γένει μείωσης των εκπομπών
CO2 μέσω:
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(α) της ανάπτυξης ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων όπως :
 η ανάπτυξη υλικών, τεχνολογιών και συστημάτων που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση
 η εφαρμογή τεχνολογιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης συστημάτων υψηλής
κατανάλωσης
 η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στις ΑΠΕ
(β) της προώθησης συνεργατικών σχημάτων μεταξύ των φορέων της γνώσης και των επιχειρήσεων
της Κρήτης που δραστηριοποιούνται στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ.
Β. Η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα
επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Η υλοποίηση της δράσης εμπίπτει στο Πεδίο Παρέμβασης 65 «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».
(πίνακας Ι του παραρτήματος Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.215/2014 της Επιτροπής).
Για την υλοποίηση των δράσεων επίδειξης-πειραματικής ανάπτυξης, οι δυνητικοί δικαιούχοι θα
δημιουργήσουν το κατάλληλο μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ενισχυόμενες δαπάνες των παρακάτω
κατηγοριών :



κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική
ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας) (άρθρο 25 του ΕΕ651/2014)
δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων)
(άρθρο 28 του ΕΕ651/2014)

Οι ενισχύσεις της Δράσης αποτελούν επιχορηγήσεις και θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών
ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της
Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής) και το σημείο 19 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την
καινοτομία» (2014/C 198/01).
Η ένταση της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης.
Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να κατατάσσονται σε όλες τις κατηγορίες με βάση το
μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες).
Μόνο για τους ερευνητικούς οργανισμούς που διαθέτουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις (και θα
λάβουν 100% χρηματοδότηση) προβλέπονται έμμεσες δαπάνες. Οι έμμεσες δαπάνες υπολογίζονται
ως σταθερό ποσοστό 15% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (Καν 1303/2013,
άρθρο 68, παρ. 1, περίπτωση β, ΥΑΕΚΕΔ άρθρο 23 και 25.Α.1.α). Οι έμμεσες δαπάνες δεν
εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις.
Η επιλεξιμότητα των δαπανών (Έρευνας& Ανάπτυξης και Προώθησης Καινοτομίας), καθώς και οι
εφαρμοζόμενες επιλογές απλοποιημένου κόστους που αφορούν στην πράξη καθορίζονται από τις
διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016
«Τροποποίηση
και
αντικατάσταση
της
υπ'
αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
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συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»» (Β΄ 3521) (ΥΑΕΚΕΔ).
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων δε θα υπερβαίνει τους 36 μήνες.
Το ανώτερο όριο συνολικού π/υ των σχεδίων θα ανέλθει σε 500.000 ευρώ εφόσον συμμετέχουν
έως 2 επιχειρήσεις. Το όριο μπορεί να φθάσει 600.000 ευρώ εφόσον συμμετέχουν 3 ή
περισσότερες από τρείς επιχειρήσεις.
Η συμμετοχή των Ερευνητικών Οργανισμών δεν μπορεί να υπερβεί το 50% του π/υ δημόσιας
δαπάνης του έργου.
Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική και δύναται να εμπλέκει εμπειρογνώμονες από το
Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών
Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω
του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
Τα έργα που θα επιλεγούν θα πρέπει :
 να ευθυγραμμίζονται με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
(RIS3Crete),
 να δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης ερευνητών , νέων και αποφοίτων ΑΕΙ
 να κινητοποιούν τον ιδιωτικό τομέα (μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων)
 να προωθούν την συνεργασία των ΑΕΙ και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας
 να εναρμονίζονται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της χώρας και της ΕΕ, για την προώθηση
της Ε&Τ και καινοτομίας,
 να λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ,
 να συμβάλλουν στη μείωση εκπομπών CO2
 να μην προωθούν την μαζική παραγωγή που να στηρίζεται σε αγορά έτοιμων τεχνολογιών
(of off-the- shelf technologies)
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Τ3002

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Αριθμός συνεργασιών
φορέων –
επιχειρήσεων –
ερευνητικών
ιδρυμάτων

Αριθμός

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδ
ρες

Γυναί
κες

Σύνολο

20

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 10 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
2.666.667,00

Συνολικό Κόστος (α)

2.000.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.600.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)
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400.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

666.667,00 (Μ.Ο 25%)

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
α. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη( έχουν έδρα ή παράρτημα στην Κρήτη)
Υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.
β. Ερευνητικοί Οργανισμοί
Ως Ερευνητικοί Οργανισμοί νοούνται: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα −
Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το
νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός
σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής
έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω
δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.
γ. Λοιποί φορείς της Περιφέρειας Κρήτης (που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί)
α) Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του
άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α' 143),
β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (π.χ. Μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα, Δημόσια
Νοσοκομεία κ.α.),
γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το
Κράτος και
δ) Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το Ν. 4182/2013,
υπό την προϋπόθεση: (α) πρόβλεψης για δραστηριότητα έρευνας στο Καταστατικό του Φορέα και
(β) μη οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Οκτώβριος 2017
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Α’ Τρίμηνο 2018

10. Θεματικός στόχος 5 – Επενδυτική Προτεραιότητα 5.b
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

5 - «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων»

Επενδυτική προτεραιότητα

5.b – «Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών
κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και
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ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών»
Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

8. Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο
περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές

Δείκτες αποτελέσματος

Τ3108 - Ποσοστό περιοχών που καλύπτονται με μέτρα
προστασίας φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος σε σχέση με
τη συνολική έκταση της Περιφέρειας

10.1 Δράση 5.b.1: Επενδύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η ενίσχυση των καθ’ ύλην αρμόδιων φορέων για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
Στη δράση αυτή δύναται να συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια υδροφόρων πυροσβεστικών
οχημάτων διαφόρων χωρητικοτήτων, καθώς και σειράς φορητών και μικρού μεγέθους ειδικών
διασωστικών εξοπλισμών και εξοπλισμών δασοπυρόσβεσης και ως εκ τούτου και η πράξη
«Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την Περιφέρεια Κρήτης» (μεταφερόμενο έργο), που
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αποτελεί τμήμα μίας συνολικότερης παρέμβασης στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής
Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 129374/14-12-2015 και 10978/ΕΥΣΣΑ 178/1-2-2016 επιστολές της
Εθνικής Αρχής Συντονισμού, «…προϋπόθεση για την υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του
Θεματικού Στόχου 5, αποτελεί η ύπαρξη ενός πλαισίου στρατηγικής για την προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή όπου θα δίνονται κατευθύνσεις πολιτικής…… Συνεπώς η υλοποίηση των δράσεων
στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 5 που αφορούν την προμήθεια πυροσβεστικού και οχημάτων και
τα έργα αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων δεν συνδέεται με σχετική αυτοδέσμευση
δεδομένου ότι υπάρχει το απαραίτητο πλαίσιο μέσω της Εθνικής Στρατηγικής για την Κλιματική
Αλλαγή αφού η αιρεσιμότητα 5.1 έχει εκπληρωθεί. Ειδικότερα για τις δράσεις της Πυροσβεστικής
εκπονούνται και επικαιροποιούνται κάθε έτος Επιχειρησιακά Σχέδια ανά Περιφέρεια σχετικά με την
διαχείριση κινδύνου συμπεριλαμβανομένων των πυρκαγιών.
Η περαιτέρω εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή σε
περιφερειακό επίπεδο, θα καλύψει τις προϋποθέσεις που έχουν ενσωματωθεί στα Προγράμματα
σχετικά με το Θεματικό Στόχο 5 με σκοπό να ολοκληρωθεί το σχετικό στρατηγικό πλαίσιο. Η
εξειδίκευση της στρατηγικής θα γίνει με οριζόντιες προδιαγραφές που θα διαμορφωθούν από το
αρμόδιο Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΝ.»
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Προμήθεια
πυροσβεστικών
οχημάτων

Αριθμός

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

-

-

4

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
920.000,00

Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

920.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)
Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

736.000,00
184.000,00

0,00
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Δυνητικοί δικαιούχοι
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Βλέπε περιγραφή δράσης
Βλέπε περιγραφή δράσης
Α’ Τρίμηνο 2016

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Α’ Τρίμηνο 2016
A’ Τρίμηνο 2016

10.2 Δράση 5.b.2: Υποδομές αντιμετώπισης κινδύνων κλιματικής αλλαγής
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά
δράσης
πλαίσιο επίδοσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
στο

Ενδιάμεσοι φορείς

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Τ.5.1

Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
ΝΑΙ
ΟΧΙ
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Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση πράξεων που αντιμετωπίζουν τους
κινδύνους της κλιματικής αλλαγής (φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές).
Ειδικότερα θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή έργων υποδομής όπως (έργα αντιμετώπισης
πλημμυρικών φαινομένων - αντιπλημμυρικά, έργα προστασίας από τη διάβρωση των ακτών,
έργα προστασίας δασικών περιοχών από πυρκαγιές).
Για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν εξετάζεται :
 Η συμμόρφωση τους με την Εθνική Στρατηγική για την κλιματική αλλαγή
 Η συμμόρφωση τους με το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων
 Η συμμόρφωση με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος
Κρήτης
 Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον
 Οι επιπτώσεις στους κλάδους της τοπικής οικονομίας
 Οι επιπτώσεις στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών
 Η ωριμότητα υλοποίησης
 Η υιοθέτηση προδιαγραφών πράσινης υποδομής
 Ειδικότερα όσον αφορά στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας , θα δοθεί προτεραιότητα
στα έργα που αντιμετωπίζουν πλημμυρικά φαινόμενα στις περιοχές των Ζωνών Δυνητικά
Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στο Υδατικό Διαμέρισμα της Κρήτης, όπως αυτές έχουν
προκύψει από την προκαταρκτική αξιολόγηση του ΥΠΕΝ σε εφαρμογή της οδηγίας
2007/60/ΕΚ.
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 8 - «Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και
δομημένο περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές».
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Τ3003

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άνδ
ρες

Γυναίκ
ες

Σύνολο

Πληθυσμός που
ωφελείται από έργα
πρόληψης και
διαχείρισης κινδύνων

Αριθμός

Μετάβαση

-

-

623.00
0

Τιμή-στόχος (2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
7.934.788,75

Συνολικό Κόστος (α)

7.934.788,75
6.347.831,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

1.586.957,75

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
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εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Περιφέρεια Κρήτης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, ΟΤΑ Α’ βαθμού, ΔΕΥΑ, Λοιποί φορείς καθ’
αρμοδιότητα.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας 5.1
Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Οκτώβριος 2016
Ημερομηνία έκδοσης της 1ης πρόσκλησης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της 2ης πρόσκλησης

ΙΑΝ. 2017
Δ’ Τρίμηνο 2018

10.3 Δράση 5.b.3: Βελτίωση της ετοιμότητας των φορέων για τη διαχείριση καταστροφών
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ
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Ενδιάμεσοι φορείς

-

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

-

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση πράξεων που βελτιώνουν – αναβαθμίζουν
την ετοιμότητα και ικανότητα των φορέων να διαχειριστούν φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.
Ειδικότερα θα χρηματοδοτηθεί η προμήθεια εξοπλισμού που συμβάλει στη βελτίωση της
ετοιμότητας των καθ’ υλη αρμόδιων φορέων για τη διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών
καταστροφών και την αντιμετώπιση των κινδύνων (εξοπλισμός πυροσβεστικής υπηρεσίας για
αντιμετώπιση πυρκαγιών και λοιπών καταστάσεων κινδύνου, εξοπλισμός υπηρεσιών πολιτικής
προστασίας, κλπ).
Για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν εξετάζεται :
 Η συμμόρφωση τους με την Εθνική Στρατηγική για την κλιματική αλλαγή.
 Η συμμόρφωση τους με το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων.
 Η συμβατότητά τους με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Καταστροφών του Φορέα
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 8 - «Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και
δομημένο περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές».
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Τ3003

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Πληθυσμός που
ωφελείται από έργα
πρόληψης και
διαχείρισης κινδύνων

Αριθμός

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνο
λο

-

-

623.0
00

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
2.500.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

2.500.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.000.000,00
500.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)
Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
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εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Περιφέρεια Κρήτης, ΟΤΑ Α’ βαθμού, Υπουργείο Εσωτερικών,
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής
Πολιτικής, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας 5.1
Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Σεπτέμβριος 2018
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Δ’ Τρίμηνο 2018

10.4 Δράση 5.b.ch.1 : Επενδύσεις για την ενίσχυση της προστασίας του παράκτιου
αστικού περιβάλλοντος (ΣΒΑΑ Χανίων)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ
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Ενδιάμεσοι φορείς

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση πράξεων που συμβάλλουν στην
αντιμετώπιση των επικίνδυνων κατολισθητικών φαινομένων που έχουν εκδηλωθεί σε τμήματα του
παράκτιου πρανούς της περιοχής παρέμβασης της ΒΑΑ και θέτουν σε κίνδυνο το ανθρωπογενές,
φυσικό και δομημένο περιβάλλον (υφιστάμενα έργα υποδομών και πολιτισμού του Δήμου,
επιχειρηματικές δραστηριότητες κ.τ.λ.).
Επίσης προβλέπεται η χρηματοδότηση πράξεων για την αποκατάσταση των σπηλαιώσεων του
Ενετικού Λιμένα Χανίων καθώς και η λήψη μέτρων και ήπιων τεχνικών παρέμβασης (π.χ.
κυματοθραύστες, εμπλουτισμό με άμμο, υφάλους, πρόβολοι κ.α.) για την προστασία της παράκτιας
ζώνης της περιοχής ΒΑΑ από τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και την άρση/ μετριασμό των
παραγόντων που δύναται μελλοντικά να προκαλέσουν αστοχίες και υποβάθμιση του παράκτιου
αστικού περιβάλλοντος.
Για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν εξετάζεται :
•
Η συμμόρφωση τους με την Εθνική Στρατηγική για την κλιματική αλλαγή
•
Η συμμόρφωση τους με το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων
•
Η συμμόρφωση με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος
Κρήτης
•
Η συμμόρφωση με την αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος
Κρήτης που υλοποιήθηκε από το ΥΠΕΚΑ
•
Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον
•
Οι επιπτώσεις στους κλάδους της τοπικής οικονομίας
•
Οι επιπτώσεις στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών
•
Η ωριμότητα υλοποίησης
Η δράση υποστηρίζει τον Ειδικό Στόχο 5 – «Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο
περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές» της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων.
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 8 - «Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και
δομημένο περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές» του ΕΠ Κρήτη 2014-2020.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
Τιμή-στόχος (2023)
περιφέρειας
Άνδρ Γυναίκ
(κατά
Σύνολο
ες
ες
περίπτωση)
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Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Τ3003

Πληθυσμός που
ωφελείται από έργα
πρόληψης και
διαχείρισης κινδύνων

Αριθμός

Μετάβαση

-

-

623.000

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
900.000,00
900.000,00

Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

720.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

180.000,00

εκ της οποίας Δ.Δ. για τα εμπροσθοβαρή
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για τμηματοποιημένα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

180.000,00
0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Χανίων, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας 5.1
Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Μάιος 2017
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Β’ Τρίμηνο 2017

10.5 Δράση 5.b.ch.2 : Επενδύσεις για την ενίσχυση των μηχανισμών Αντιμετώπισης
Φυσικών Καταστροφών & Δράσεις Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης του Κοινού σε
θέματα Περιβαλλοντικών Κινδύνων & Πολιτικής Προστασίας (ΣΒΑΑ Χανίων)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση
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ΟΧΙ

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση (α) της προμήθειας εξοπλισμού και στην
επέκταση-εκσυγχρονισμό των υποδομών ενίσχυσης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, στην
αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και (β) πράξεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του
κοινού σε θέματα περιβαλλοντικών κινδύνων και πολιτικής προστασίας στην περιοχή παρέμβασης
του Σχεδίου Β.Α.Α.
Για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν εξετάζεται :
• Η συμμόρφωση τους με την Εθνική Στρατηγική για την κλιματική αλλαγή
• Η συμμόρφωση τους με το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων
• Η συμμόρφωση με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων του Δήμου Χανίων
• Η συμμόρφωση με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος
Κρήτης
• Η συμμόρφωση με την αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος
Κρήτης που υλοποιήθηκε από το ΥΠΕΚΑ
• Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον
• Οι επιπτώσεις στους κλάδους της τοπικής οικονομίας
• Οι επιπτώσεις στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών
• Η ωριμότητα υλοποίησης
Η δράση υποστηρίζει τον Ειδικό Στόχο 5 – «Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο
περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές» της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων.
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Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 8 - «Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και
δομημένο περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές» του ΕΠ Κρήτη 2014-2020.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Τ3003

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
Τιμή-στόχος (2023)
περιφέρειας
Άνδρ Γυναίκ
(κατά
Σύνολο
ες
ες
περίπτωση)

Πληθυσμός που
ωφελείται από έργα
πρόληψης και
διαχείρισης κινδύνων

Αριθμός

Μετάβαση

-

-

623.000

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
580.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

580.000,00
464.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

116.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα εμπροσθοβαρή
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για τμηματοποιημένα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

116.000,00
0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Χανίων , ΦοΔΣΑ [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)], Πολυτεχνείο Κρήτης, Πυροσβεστική Υπηρεσία,
Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας 5.1
Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Μάιος 2017
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
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Β’ Τρίμηνο 2017

10.6 Δράση 5.b.ch.3 : Επενδύσεις για την ενίσχυση των μηχανισμών Αντιμετώπισης
Σεισμικού Κινδύνου (ΣΒΑΑ Χανίων)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση πράξεων που συμβάλλουν: α) στην
οργάνωση χώρων καταφυγής πληθυσμού μετά από σεισμό στην περιοχή παρέμβασης, β) στη
διαχείρισης στερεών και λοιπών αποβλήτων που μπορεί να προκύψουν από κινδύνους μη
συσχετιζόμενους με την κλιματική αλλαγή (πχ σεισμοί) και κινδύνους που συνδέονται με
ανθρώπινες δραστηριότητες (πχ τεχνολογικά ατυχήματα) στην περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου
Β.Α.Α. και γ) στην πρόληψη & αντιμετώπιση εκτάκτων και δυνητικά καταστροφικών γεγονότων από
διαρροή εύφλεκτων / επικινδύνων υλικών στην παλιά πόλη & στο εμπορικό κέντρο.
Για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν εξετάζεται :
•
Η συμμόρφωση τους με την Εθνική Στρατηγική για την κλιματική αλλαγή
•
Η συμμόρφωση τους με το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων
•
Η συμμόρφωση με το Σχέδιο Διαχείρισης κινδύνων του Δήμου Χανίων
•
Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον
•
Οι επιπτώσεις στους κλάδους της τοπικής οικονομίας
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•
•

Οι επιπτώσεις στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών
Η ωριμότητα υλοποίησης

Η δράση υποστηρίζει τον Ειδικό Στόχο 5 – «Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο
περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές» της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων.
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 8 - «Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και
δομημένο περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές» του ΕΠ Κρήτη 2014-2020.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Τ3003

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
Τιμή-στόχος (2023)
περιφέρειας
Άνδρ Γυναίκ
(κατά
Σύνολο
ες
ες
περίπτωση)

Πληθυσμός που
ωφελείται από έργα
πρόληψης και
διαχείρισης κινδύνων

Αριθμός

Μετάβαση

-

-

623.000

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
320.000,00
320.000,00

Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

256.000,00
64.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)
Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα εμπροσθοβαρή
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για τμηματοποιημένα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

64.000,00
0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Χανίων, ΦΟΣΔΑ [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)], Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας 5.1
Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
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Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Μάιος 2017
Β’ Τρίμηνο 2017

10.7 Δράση 5.b.he.1 : Δράσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το
κλίμα (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση πράξεων που συμβάλλουν στη
μείωση/αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές και κινδύνους που απορρέουν
από την κλιματική αλλαγή με έμφαση σε δράσεις αποκατάστασης /αντιμετώπισης της διάβρωσης
των ακτών, ιστορικών κτισμάτων και μνημείων που χωροθετούνται επί της ακτογραμμής.
Για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν εξετάζεται :
• Η συμμόρφωση τους με την Εθνική Στρατηγική για την κλιματική αλλαγή
• Η συμμόρφωση τους με το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων
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•

Η συμμόρφωση με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος
Κρήτης
Η συμμόρφωση με την αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος
Κρήτης που υλοποιήθηκε από το ΥΠΕΚΑ
Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον
Οι επιπτώσεις στους κλάδους της τοπικής οικονομίας
Οι επιπτώσεις στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών
Η ωριμότητα υλοποίησης
Η αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας των ΑΕΙ και των ερευνητικών Ιδρυμάτων (εφ’ όσον
απαιτείται)
Η υιοθέτηση προδιαγραφών πράσινης υποδομής

•
•
•
•
•
•
•

Η δράση υποστηρίζει τον Ειδικό στόχο 6 – «Μείωση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές» της
εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου.
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 8 - «Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και
δομημένο περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές» του ΕΠ Κρήτη 2014-2020.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Τ3003

Δείκτης

Πληθυσμός που
ωφελείται από έργα
πρόληψης και
διαχείρισης κινδύνων

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Αριθμός

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκ
ες

Σύνολο

-

-

623.000

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
2.400.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

2.400.000,00
1.920.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

480.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα εμπροσθοβαρή
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για τμηματοποιημένα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

480.000,00
0,00
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Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Ηρακλείου, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου,
Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας 5.1
Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Μάιος 2017
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Β Τρίμηνο 2017

10.8 Δράση 5.b.he.2 : Δράσεις για την διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη
σχετιζόμενους με το κλίμα (ΣΒΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
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Σύνδεση με αιρεσιμότητες

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων, προμηθειών εκσυγχρονισμένου
τεχνολογικά εξοπλισμού, δράσεων ενημέρωσης ευαισθητοποίησης, για την επιχειρησιακή
αναβάθμιση του Δήμου και των εμπλεκόμενων συντελεστών του στο πλαίσιο εφαρμογής:
1. του υφιστάμενου τοπικού σχεδίου "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ" (σχέδιο αντιμετώπισης μετά από σεισμό),
που θα δημιουργήσει και προϋποθέσεις αναθεώρησής του
2. της διαχείρισης οποιασδήποτε άλλης κρίσης εξαιτίας κινδύνου μη σχετιζόμενου με το κλίμα
εν γένει (π.χ πυρκαγιά μέσω της Αναβάθμισης – Ενίσχυσης - Επέκτασης του υφιστάμενου
Συστήματος Πυρόσβεσης, κ.λ.π)
Για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν εξετάζεται :
• Η συμμόρφωση τους με το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων
• Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον
• Οι επιπτώσεις στους κλάδους της τοπικής οικονομίας
• Οι επιπτώσεις στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών
• Η ωριμότητα υλοποίησης
• Η συμμόρφωση με το Σχέδιο Ξενοκράτης
Η δράση υποστηρίζει τον Ειδικό στόχο 6 – «Μείωση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές»
της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου.
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 8 - «Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και
δομημένο περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές» του ΕΠ Κρήτη 2014-2020.

Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Τ3003

Δείκτης

Πληθυσμός που
ωφελείται από έργα
πρόληψης και
διαχείρισης κινδύνων

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άνδρ
ες

Γυναίκ
ες

Σύνολο

Αριθμός

Μετάβαση

-

-

623.000

Τιμή-στόχος (2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
300.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

300.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

240.000,00
60.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)
Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα εμπροσθοβαρή
έργα
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εκ της οποίας Δ.Δ. για τμηματοποιημένα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

60.000,00
0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Ηρακλείου, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας 5.1
Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Μάιος 2017
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Β’ Τρίμηνο 2017

10.9 Δράση 5.b.4: Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
(ΠεΣΠΚΑ) Κρήτης
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ
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Ενδιάμεσοι φορείς

-

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

-

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση πράξεων που βελτιώνουν το σχεδιασμό και
την ετοιμότητα των φορέων να διαχειριστούν φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.
Ειδικότερα θα χρηματοδοτηθούν:
- Σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν εξετάζεται :
 Η συμμόρφωση τους με την Εθνική Στρατηγική για την κλιματική αλλαγή.
 Η συμμόρφωση τους με το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων.
 Η συμβατότητά τους με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Καταστροφών του Φορέα
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 8 - «Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και
δομημένο περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές».
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

08708

Δείκτης
Μελέτη
Περιφερειακού
Σχεδίου για την
Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή
(ΠεΣΠΚΑ)

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Αριθμός

Μετάβαση

Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνο
λο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

-

-

1

ΟΧΙ

Τιμή-στόχος (2023)

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
220.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

220.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

176.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για

44.000,00
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Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Περιφέρεια Κρήτης.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας 5.1
Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Σεπτέμβριος 2018
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Δ’ Τρίμηνο 2018

11. Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6.a
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

6 - «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση
της αποδοτικότητας των πόρων»

Επενδυτική προτεραιότητα

6.a – «Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου
της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που
υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις»

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

9. Αύξηση στερεών αποβλήτων που ανακυκλώνονται

Δείκτες αποτελέσματος

Τ3109 - Ποσοστό κλάσματος, που οδηγείται σε ανακύκλωση
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11.1 Δράση 6.a.he.1 : Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση της
ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)
Δράση 6.a.he.1 : Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και
επαναχρησιμοποίησης (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση πράξεων που συμβάλλουν στην ενημέρωση και
την ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης (παλιά πόλη του Ηρακλείου) να
εφαρμόσουν συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων εναρμονισμένα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς
και τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ).
Αφορά σε ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης, σχεδιασμένες για συγκεκριμένες ομάδες στόχου
με σκοπό την εφαρμογή του συστήματος αποκομιδής τύπου Πόρτα - Πόρτα εντός της Παλιάς Πόλης
Ηρακλείου.
Για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν εξετάζεται :
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•

Η συμμόρφωση προς τους Κοινοτικούς Κανονισμούς και Οδηγίες για τη διαχείριση των
απορριμμάτων
Η συμμόρφωση με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων
Η συμμόρφωση με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων
Η ωριμότητα υλοποίησης
Η αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας ΑΕΙ και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (εφ’οσομ απαιτείται

•
•
•
•

Η δράση υποστηρίζει τον Ειδικό στόχο 7 – «Αύξηση της ανακύκλωσης» της εγκεκριμένης Στρατηγικής
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου.
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 9 - «Αύξηση στερεών αποβλήτων που
ανακυκλώνονται» του ΕΠ Κρήτη 2014-2020.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

Δράσεις ενημέρωσης –
ευαισθητοποίησης για
την ενίσχυση της
ανακύκλωσης και
επαναχρησιμοποίησης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Αριθμός

Μετάβαση

Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνο
λο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

-

-

1

ΟΧΙ

Τιμή-στόχος (2023)

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
100.000,00
100.000,00

Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

80.000,00
20.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)
Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

100.000,00
0,00
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Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Ηρακλείου
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
15-3-2015
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
22-4-2016
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Μάιος 2017
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Β’ Τρίμηνο 2017

12. Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6.b
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

6 - «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση
της αποδοτικότητας των πόρων»

Επενδυτική προτεραιότητα

6.b – «Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου
της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που
υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις»

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες

Τ.06.1

Ειδικοί στόχοι

10. Η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στον παράκτιο χώρο
της Κρήτης και η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα
11. Η βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των υδάτινων
πόρων και η εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου νερού σε
όλους τους κατοίκους της Κρήτης

Δείκτες αποτελέσματος

Τ3110 - Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από
δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στο επίπεδο της
Περιφέρειας
Τ3111 - Διαθέσιμη ημερήσια παροχή πόσιμου νερού, από έργα
διαχείρισης υδάτινων πόρων, παροχή πόσιμου νερού

12.1 Δράση 6.b.1: Υποδομές διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση
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Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση της κατασκευής της ΕΕΛ Παλαιόχωρας
και των απαραίτητων δικτύων αποχέτευσης με την οποία ολοκληρώνεται η υποχρέωση τήρησης του
Ευρωπαϊκού κεκτημένου για τους οικισμούς Γ’ Κατηγορίας στην Κρήτη.
Το έργο που θα χρηματοδοτηθεί θα πρέπει να :
 Συμμορφώνεται με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού
Διαμερίσματος Κρήτης
 Συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες αρχές της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, την
οδηγία 2008/56 περί διαχείρισης και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των
λοιπών οδηγιών
 Εξασφαλίζει ωριμότητα υλοποίησης.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 11 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO19

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Επεξεργασία
λυμάτων:
Πρόσθετος
πληθυσμός που
εξυπηρετείται

Ισοδύναμο
πληθυσμού

Μετάβαση
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Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

-

-

75.000

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

από
βελτιωμένη
επεξεργασία
λυμάτων

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 12 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
10.000.000,00

Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

10.000.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)
Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

8.000.000,00
2.000.000,00

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Καντάνου-Σελίνου, ΔΕΥΑ Καντάνου-Σελίνου, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Μάρτιος 2015
Μάρτιος 2015

Φεβρουάριος 2017
Μάρτιος 2017

12.2 Δράση 6.b.2: Υποδομές διαχείρισης λυμάτων
Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση
Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των
τηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών
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εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα

εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ
του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014,
«Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των
σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 20072013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ.
51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των
ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της
ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ.
73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως
κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονται :
 Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων προστατευόμενων και παράκτιων τουριστικών
περιοχών
 Ειδικά προγράμματα παρακολούθησης ορθής λειτουργίας των ΕΕΛ
Τα έργα αυτά εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα του νερού κολύμβησης και των υπογείων υδάτων
συμβάλλουν στην προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας χλωρίδας και πανίδας.
Τα έργα που θα επιλεγούν θα :
 Συμμορφώνονται με τις οδηγίες και τους κανονισμούς όσον αφορά με την ικανοποίηση
του Ευρωπαϊκού κεκτημένου
 Συμμορφώνονται με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού
Διαμερίσματος Κρήτης
 Συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες αρχές της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, την
οδηγία 2008/56 περί διαχείρισης και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των
λοιπών οδηγιών
 Αντιμετωπίζουν ανάγκες παράκτιων τουριστικών περιοχών και οικολογικά ευαίσθητων
περιοχών της Κρήτης
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 Εξασφαλίζουν ωριμότητα υλοποίησης.
 Συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων (δείκτες εκροών-αποτελέσματος)
Στο πλαίσιο δράσης θα ενταχθούν τα παρακάτω εμπροσθοβαρή/μεταφερόμενα έργα :
 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
 ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ
 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ε.Λ.) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO19

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Επεξεργασία
λυμάτων:
Πρόσθετος
πληθυσμός που
εξυπηρετείται
από
βελτιωμένη
επεξεργασία
λυμάτων

Ισοδύναμο
πληθυσμού

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

-

-

75.000

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
53.333.834,00

Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

53.333.834,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)
Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

42.667.067,00
10.666.767,00
48.624.554,48

0,00
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Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Μάρτιος 2015
Μάρτιος 2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Γ’ Τρίμηνο 2015

Ιούνιος 2015

12.3 Δράση 6.b.3: Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης
σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
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ΟΧΙ
Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονται :
• Η χρηματοδότηση της παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Κρήτης
σε καθορισμένες ακτές κολύμβησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ.
• Οι ταυτότητες των ακτών κολύμβησης.
• Ενημέρωση φορέων και κοινού.
Το έργο που θα χρηματοδοτηθεί θα πρέπει να :
• Συμμορφώνεται με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος
Κρήτης
• Συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες αρχές της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, την οδηγία
2008/56 περί διαχείρισης και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των λοιπών
οδηγιών
• Εξασφαλίζει ωριμότητα υλοποίησης.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Νέος

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Ταυτότητες και
παρακολούθηση
της ποιότητας
των νερών
ακτών
κολύμβησης

Αριθμός

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

-

-

143

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
367.000,00

Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

367.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)
Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

293.600,00
73.400,00

0,00
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Δυνητικοί δικαιούχοι
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Δεκέμβριος 2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Δεκέμβριος 2015

12.4 Δράση 6.b.4: Υποδομές ορθολογικής διαχείρισης υδατικών πόρων (πόσιμο νερό)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά
δράσης
πλαίσιο επίδοσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.06.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
84

Περιγραφή δράσης
Με την υλοποίηση της δράσης επιδιώκεται η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της
Κρήτης, μέσω του περιορισμού των διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης και λοιπών έργων υποδομής και
της εξασφάλισης καλής ποιότητας πόσιμου νερού.
Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν έργα :
 αναβάθμισης – συμπλήρωσης υφισταμένων δικτύων
 κατασκευής νέων δικτύων και συστημάτων ύδρευσης.
Για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν εξετάζεται :
 Η συμμόρφωση με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατ. Διαμερ. Κρήτης
 Η συμβολή στην ορθολογική διαχείριση του νερού και στη διασφάλιση της ποιότητας του
πόσιμου νερού
 Η αποδοτικότητα της παρέμβασης
 Η ωριμότητα υλοποίησης
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 11 - «Η βελτίωση της αποδοτικότητας στη
χρήση των υδάτινων πόρων και η εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου νερού σε όλους τους
κατοίκους της Κρήτης».
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO18

Δείκτης
Ύδρευση: Πρόσθετος
πληθυσμός που
εξυπηρετείται από
βελτιωμένες
υπηρεσίες ύδρευσης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άτομα

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνο
λο

-

-

30.00
0

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
7.200.000,00
7.200.000,00

Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

5.760.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)
Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.440.000,00

εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
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Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Περιφέρεια Κρήτης, ΟΤΑ Α’ βαθμού, ΔΕΥΑ, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας 6.1
31-12-2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Οκτώβριος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Δ’ Τρίμηνο 2016

12.5 Δράση 6.b.5: Δράσεις / έργα που θέτουν σε εφαρμογή το Σχέδιο Διαχείρισης των
Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία
2000/60/ΕΚ
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν για
τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και
τα τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.06.1
ΝΑΙ
86

ΟΧΙ
Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση πράξεων η αναγκαιότητα των οποίων έχει
αναδειχθεί από το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος της
Κρήτης, το οποίο έχει εκπονηθεί σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Ειδικότερα θα χρηματοδοτηθούν οι παρακάτω δράσεις:
- Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και υπηρεσίες υποστήριξης για την εφαρμογή των
μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης
- Λεπτομερής Οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας για απολήψεις νερού
ύδρευσης
- Εκπόνηση μελετών για τις λίμνες και τα ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα της
Περιφέρειας Κρήτης
- Μελέτη για την αντιμετώπιση του προβλήματος λειψυδρίας
- Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων
κολύμβησης περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ
- Συγκριτική τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση προτάσεων αξιοποίησης υφάλμυρων νερών
πηγών Αλμυρού Ηρακλείου, Αλμυρού Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας
- Υδρογεωλογική – Διαχειριστική μελέτη για την αναρρύθμιση των καρστικών πηγών Αγυιάς
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 11 - «Η βελτίωση της αποδοτικότητας στη
χρήση των υδάτινων πόρων και η εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου νερού σε όλους τους
κατοίκους της Κρήτης».
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

ΝΕΟΣ

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Αριθμός
παρεμβάσεων που
θέτουν σε εφαρμογή
το Σχέδιο Διαχείρισης
των Λεκανών
Απορροής του
Υδατικού
Διαμερίσματος της
Κρήτης

Αριθμός

Μετάβαση

Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνο
λο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

-

-

6

ΟΧΙ

Τιμή-στόχος (2023)

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
1.100.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

1.100.000,00
880.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

220.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
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Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας 6.1
31-12-2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Οκτώβριος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Δ’ Τρίμηνο 2016

12.6 Δράση 6.b.6: Ειδικά προγράμματα παρακολούθησης ορθής λειτουργίας των
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων - μονάδων ελαιοτριβείων - μονάδων
τυροκομείων και λοιπών δυνητικά για τα ύδατα ρυπογόνων δραστηριοτήτων
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
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Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.06.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση ειδικού προγράμματος παρακολούθησης
ορθής λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων - μονάδων ελαιοτριβείων μονάδων τυροκομείων και λοιπών δυνητικά για τα ύδατα ρυπογόνων δραστηριοτήτων το οποίο
έχει αναδειχθεί ως αναγκαιότητα από το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού
Διαμερίσματος Κρήτης.
Η δράση αφορά στα μέτρα :
 «GR13OM07-02 Ενίσχυση δράσεων ελέγχου της αποτελεσματικής λειτουργίας των
υφιστάμενων έργων επεξεργασίας και αποχέτευσης λυμάτων»,
 «GR13SM05-05 Έλεγχοι των όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων των τυροκομείων» και
 «GR13SM05-06 Έλεγχοι λειτουργίας των εξατμισοδεξαμενών απόθεσης των υγρών
αποβλήτων των ελαιοτριβείων»
του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης.
Τα αστικά λύματα, τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων και τυροκομείων αποτελούν σημαντικές
σημειακές πηγές πίεσης στα υδατικά συστήματα του ΥΔ Κρήτης. Η εντατικοποίηση και ο
εξορθολογισμός στοχευμένων ελέγχων τήρησης των περιβαλλοντικών όρων διάθεσής τους σε
επιφανειακά ή σε υπόγεια ύδατα, θεωρούνται επιβεβλημένες δράσεις. Επιπλέον, κρίνεται
απαραίτητο να διασφαλιστούν και οι έλεγχοι στις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών ή τυχόν
καταγγελιών για ρύπανση στους υδατικούς πόρους του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης από λοιπές
δραστηριότητες.
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη των Ειδικών Στόχων 10 – «Η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων
στον παράκτιο χώρο της Κρήτης και η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα» και 11 - «Η βελτίωση
της αποδοτικότητας στη χρήση των υδάτινων πόρων και η εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου
νερού σε όλους τους κατοίκους της Κρήτης».
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Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

ΝΕΟΣ

Δείκτης
Αριθμός
προγραμμάτων
παρακολούθησης
ορθής λειτουργίας
ΕΕΛ

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Αριθμός

Μετάβαση

Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνο
λο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

-

-

1

ΟΧΙ

Τιμή-στόχος (2023)

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
230.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

230.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

184.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

46.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Περιφέρεια Κρήτης
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας 6.1
31-12-2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Οκτώβριος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
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Δ’ Τρίμηνο 2016

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

12.7 Δράση 6.b.7: Σύνταξη - Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης και Στρατηγικών
Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν για
τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.06.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση της Σύνταξης - Επικαιροποίησης Γενικών
Σχεδίων Ύδρευσης, η οποία έχει αναδειχθεί ως αναγκαιότητα από το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης. Η δράση αφορά στο μέτρο Μ13Β0301 του
Αναθεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (ΦΕΚ
4666/Β’/2017).
Κατά τη σύνταξη του σχεδίου, θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες
ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα
κατάλληλα μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικά υδραγωγεία σε
προκαταρκτικό επίπεδο. Επίσης θα περιλαμβάνεται τουλάχιστον προκαταρκτική μελέτη Ασφάλειας
Νερού σύμφωνα με την οδηγία 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού ή εφόσον υπάρχει θα ενσωματώνεται
στο σχέδιο. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης
για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των προγραμμάτων μέτρων.
Η υλοποίηση της δράσης αφορά στα κύρια αστικά κέντρα του νησιού (Ηράκλειο, Χανιά,
Ρέθυμνο, Γάζι, Χερσόνησο, Μάλια, Αγ. Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία).
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Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη των Ειδικών Στόχων 10 – «Η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων
στον παράκτιο χώρο της Κρήτης και η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα» και 11 - «Η βελτίωση
της αποδοτικότητας στη χρήση των υδάτινων πόρων και η εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου
νερού σε όλους τους κατοίκους της Κρήτης».
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

02109

Δείκτης
Αριθμός γενικών
σχεδίων ύδρευσης
(master plan)

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Αριθμός

Μετάβαση

Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνο
λο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

-

-

8

ΟΧΙ

Τιμή-στόχος (2023)

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
900.000,00

Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

900.000,00
750.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

150.000,00

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
ΔΕΥΑ ή λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα .
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας 6.1
31-12-2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Οκτώβριος 2016
Ημερομηνία έκδοσης της 1ης πρόσκλησης

ΙΑΝ. 2017
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Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της 2ης πρόσκλησης

Δ’ Τρίμηνο 2018

13. Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6.c
Θεματικός στόχος (ΘΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα
Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

6 - «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση
της αποδοτικότητας των πόρων»
6.c – «Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς»

12. Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε
διασύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη
Τ3112 - Αριθμός επισκεπτών σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς
στην Περιφέρεια

Δείκτες αποτελέσματος

13.1 Δράση 6.c.1: Συμπλήρωση – Αναβάθμιση Μουσείων
Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση
Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των
τηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών
εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ
του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014,
«Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των
σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 20072013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ.
51760/20.10.2014, «Παρακολούθηση της εφαρμογής των
ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της
ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ.
73438/17.12.2014, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 με αρ. πρωτ.
127558/ΕΥΘΥ 1227/9.12.2015 και «Ενέργειες ενεργοποίησης του
ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013»

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
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Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση για την συμπλήρωση - αναβάθμιση
μουσείων. Στην παρούσα εξειδίκευση περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση του έργου «Ανέγερση του
Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσαράς Κρήτης» ως τμηματοποιημένου έργου.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO09

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Αύξηση του
αναμενόμενου
αριθμού
επισκέψεων σε
ενισχυόμενες
τοποθεσίες
πολιτιστικής και
φυσικής
κληρονομιάς
και πόλους
έλξης
επισκεπτών

Επισκέψεις
ανά έτος

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

-

-

135.500

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
400.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

400.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)
Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

320.000,00
80.000,00

400.000,00
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Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Περιφέρεια Κρήτης, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Απρίλιος 2015
Β’ Τρίμηνο 2016

13.2 Δράση 6.c.2: Συμπλήρωση αρχαιολογικών μουσείων Περιφέρειας Κρήτης
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά
επίδοσης

δράσης

στο

Ενδιάμεσοι φορείς

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
πλαίσιο

ΝΑΙ
ΟΧΙ
-

Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
ΝΑΙ
ΟΧΙ
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Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν πράξεις συμπλήρωσης των αρχαιολογικών μουσείων
της Κρήτης και ειδικότερα η οργάνωση των μόνιμων εκθέσεων των Αρχαιολογικών Μουσείων
Χανίων, Αγ. Νικολάου και Μεσαράς, τα κτίρια και οι προσωρινές εκθέσεις των οποίων
υλοποιήθηκαν από ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2014.
Ο Π/Υ καθ’ ενός από τα παραπάνω έργα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5 εκ ευρώ
δεδομένου ότι η υποστήριξη των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε έργα πολιτισμού και τουρισμού
περιορίζεται σε έργα μικρής κλίμακας. Μια επένδυση σε υποδομές στους τομείς αυτούς θα
θεωρείται μικρής κλίμακας, αν το συνολικό κόστος του είναι μικρότερο ή ίσο των 5 εκατομμυρίων
ευρώ. Το όριο αυτό αυξάνεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ στην περίπτωση έργων υποδομής που
θεωρούνται παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης του
1972 που αφορά στην προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς από την
UNESCO.
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 12 - «Προστασία και αξιοποίηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς σε διασύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη»
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO09

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Αύξηση του
αναμενόμενου
αριθμού επισκέψεων
σε ενισχυόμενες
τοποθεσίες
πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς
και πόλους έλξης
επισκεπτών

Επισκέψεις ανά
έτος

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνο
λο

-

-

135.5
00

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
6.000.000

Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

6.000.000
4.800.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)
Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

1.200.000
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εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Οκτώβριος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
Τροποποίηση πρόσκλησης

Δ’ Τρίμηνο 2016
Β’ Τρίμηνο 2017

13.3 Δράση 6.c.3: Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Περιφέρειας
Κρήτης
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
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Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες

-

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν έργα :

Προστασίας και ανάδειξης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων υψηλής προστιθέμενης
αξίας για την Κρήτη,

Αναβάθμισης/οργάνωσης αρχαιολογικών και λοιπών χώρων ιστορικού και πολιτισμικού
ενδιαφέροντος υψηλής επισκεψιμότητας, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των
επισκεπτών,

Προστασίας και ανάδειξης μνημείων, αρχαιολογικών και λοιπών ιστορικών χώρων που
αποτελούν σημεία αναφοράς σημαντικών πολιτισμικών διαδρομών της Κρήτης, υπό την έννοια της
ενοποίησης αρχαιολογικών/πολιτισμικών χώρων.
Ο Π/Υ καθ’ ενός από τα παραπάνω έργα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5 εκ ευρώ δεδομένου
ότι η υποστήριξη των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε έργα πολιτισμού και τουρισμού περιορίζεται σε
έργα μικρής κλίμακας. Μια επένδυση σε υποδομές στους τομείς αυτούς θα θεωρείται μικρής
κλίμακας, αν το συνολικό κόστος του είναι μικρότερο ή ίσο των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το όριο αυτό
αυξάνεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ στην περίπτωση έργων υποδομής που θεωρούνται παγκόσμια
πολιτιστική κληρονομιά κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης του 1972 που αφορά στην
προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς από την UNESCO.
Για τα έργα που θα επιλεγούν εξετάζεται :











Η σημαντικότητα των μνημείων
Η συμβολή στην τοπική οικονομία και στη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων
Η συμπληρωματικότητα με δράσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013
Η δημιουργία προϋποθέσεων για αύξηση της επισκεψιμότητας
Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και ΤΠΕ
Η ωριμότητα του έργου
Η αστική αναζωογόνηση και η ανάπτυξη της υπαίθρου
Η εναρμόνιση με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3(1)(ε) του Κανονισμού ΕΕ 1301/2013
Η επίπτωση στο περιβάλλον
Η υιοθέτηση προδιαγραφών πράσινης υποδομής

Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 12 - «Προστασία και αξιοποίηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς σε διασύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη».
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη
CO09

Δείκτης
Αύξηση του

Μονάδα
μέτρησης
Επισκέ-

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)
Μετάβαση
98

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες
-

Γυναίκ
Σύνολο
ες
-

135.500

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΝΑΙ

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ
)
ΟΧΙ

09404

αναμενόμενου
αριθμού επισκέψεων
σε ενισχυόμενες
τοποθεσίες
πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς
και πόλους έλξης
επισκεπτών
Αναβάθμιση,
προστασία και
ανάδειξη χώρων
πολιτιστικής
κληρονομιάς

ψεις ανά
έτος

Αριθμός

Μετάβαση

-

-

4

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
7.500.000

Συνολικό Κόστος (α)

7.500.000
6.000.000

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

1.500.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα εμπροσθοβαρή
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για τμηματοποιημένα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Οκτώβριος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης
2η Τροποποίηση Πρόσκλησης
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Δ’ Τρίμηνο 2016
Β’ Τρίμηνο 2017
Δ’ Τρίμηνο 2017

ΟΧΙ

13.4 Δράση 6.c.4: Ενίσχυση δράσεων τουριστικής προβολής
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

-

Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
-

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν πράξεις :



Προβολής των φυσικών και πολιτισμικών πόρων της Κρήτης και εν γένει του τουριστικού
προϊόντος αυτής τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο διεθνή χώρο.
Προβολής των φυσικών και πολιτισμικών πόρων της Κρήτης που θα
ενημερώνουν/διευκολύνουν τους επισκέπτες του νησιού κατά τη διάρκεια της παραμονής
τους/περιήγησής τους σ’ αυτό.

Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 12 - «Προστασία και αξιοποίηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς σε διασύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη».
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)
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Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνο
λο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Αριθμός ενεργειών
προβολής των
ΝΕΟΣ

φυσικών και
πολιτιστικών πόρων
της Κρήτης

Αριθμός

Μετάβαση

3

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
4.000.000

Συνολικό Κόστος (α)

4.000.000

Δημόσια Δαπάνη (β)

3.000.000
1.000.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)
Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Περιφέρεια Κρήτης
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Οκτώβριος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
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Α’ Τρίμηνο 2017

13.5 Δράση 6.c.ch.1 : Διατήρηση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής, πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς κατά μήκος του πράσινου δικτύου διαδρομών πολιτισμού τουρισμού /Δράσεις σήμανσης και ενημέρωσης για τη θέση και το περιεχόμενο των
πολιτιστικών - ιστορικών και φυσικών πόρων (ΣΒΑΑ Χανίων)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά
επίδοσης

δράσης

στο

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
πλαίσιο

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Ο Δήμος Χανίων διαθέτει στα όρια της περιοχής παρέμβασης ένα μεγάλο αριθμό σημείων
ενδιαφέροντος τα οποία μπορούν να συγκροτήσουν αξιόλογες πολιτιστικές και θεματικές
διαδρομές και να συνδεθούν με το πολιτιστικό αλλά και το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Στο
πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν: (α) πράξεις ανάδειξης αξιόλογων σημείων
ενδιαφέροντος (ιστορικών- αρχιτεκτονικών- πολιτιστικών) κατά μήκος του πράσινου δικτύου
διαδρομών πολιτισμού – τουρισμού και (β) η σήμανση, ηλεκτρονική και φυσική των τοποσήμωνπόλων έλξης επί του δικτύου των διαδρομών και σε περιοχές εντός του ιστορικού κέντρου με στόχο
την ανάδειξη τους, την ενίσχυση της επισκεψιμότητάς τους και τη διάχυση του επισκέπτη.
Στο πλαίσιο της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς εφαρμόζονται τα
παρακάτω κριτήρια επιλογής πράξεων:



Η σημαντικότητα των μνημείων
Η συμβολή στην τοπική οικονομία και στη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων
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Η συμπληρωματικότητα με δράσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013
Η δημιουργία προϋποθέσεων για αύξηση της επισκεψιμότητας
Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και ΤΠΕ
Η ωριμότητα του έργου
Η αστική αναζωογόνηση και η ανάπτυξη της υπαίθρου
Η εναρμόνιση με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3(1)(ε) του Κανονισμού ΕΕ 1301/2013
Η επίπτωση στο περιβάλλον
Η υιοθέτηση προδιαγραφών πράσινης υποδομής

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που
προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και
γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές
της διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)
Η δράση υποστηρίζει τον Ειδικό Στόχο 1 «Ενίσχυση επισκεψιμότητας (αύξηση αριθμού επισκεπτών
σε όλη την διάρκεια του χρόνου)», σύμφωνα με την εγκεκριμένη στρατηγική ΒΑΑ «Η Αναζωογόνηση
του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής».
Η δράση συμβάλει άμεσα στον Ειδικό Στόχο 12 του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 - «Προστασία και
αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε διασύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη» της ΕΠ 6c και
η συμβολή αποτυπώνεται άμεσα μέσα από την αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε
ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης
Αναβάθμιση,
προστασία και
ανάδειξη χώρων
πολιτιστικής
κληρονομιάς

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Αριθμός

Μετάβαση

Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνο
λο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

-

-

5

ΟΧΙ

Τιμή-στόχος (2023)

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
1.380.000

Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

1.380.000
1.104.000
276.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
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Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

276.000
0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Χανίων, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, λοιποί φορείς καθ
αρμοδιότητα.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Μάιος 2017
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Β’ Τρίμηνο 2017

13.6 Δράση 6.c. he.1 : Δράσεις προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης ιστορικών και
πολιτιστικών στοιχείων κατά μήκος επιλεγμένων διαδρομών (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά
επίδοσης

δράσης

στο

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
πλαίσιο

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
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Σύνδεση με αιρεσιμότητες

-

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις ανάδειξης χώρων ιστορικής πολιτιστικής
κληρονομιάς, που συνδέονται με την ιστορία της πόλης και αξιοποίησης τους μέσω νέων
δραστηριοτήτων πολιτιστικού περιεχομένου, που ενισχύουν το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν
και την ταυτότητα της πόλης του Ηρακλείου.
Στο πλαίσιο της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς εφαρμόζονται τα
παρακάτω κριτήρια επιλογής πράξεων :











Η σημαντικότητα των μνημείων
Η συμβολή στην τοπική οικονομία και στη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων
Η συμπληρωματικότητα με δράσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013
Η δημιουργία προϋποθέσεων για αύξηση της επισκεψιμότητας
Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και ΤΠΕ
Η ωριμότητα του έργου
Η αστική αναζωογόνηση
Η εναρμόνιση με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3(1)(ε) του Κανονισμού ΕΕ 1301/2013
Η επίπτωση στο περιβάλλον
Η υιοθέτηση προδιαγραφών πράσινης υποδομής

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που
προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και
γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές
της διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)
Η δράση υποστηρίζει τον Ειδικό Στόχο 9 «Αύξηση επισκεψιμότητας ιστορικών – πολιτιστικών
χώρων» της ΒΑΑ στο πλαίσιο του Άξονα Στρατηγικής 2 «Συνοχή στη πόλη». Ειδικότερα υποστηρίζει
τον Ειδικό Στόχο σε ότι αφορά την ενίσχυση της επισκεψιμότητας στην παλιά πόλη του Ηρακλείου,
σύμφωνα με την εγκεκριμένη στρατηγική ΒΑΑ «Ηράκλειο έξυπνη – συνεκτική πόλη, τόπος
συνάντησης «5+1» πολιτισμών».
Η δράση συμβάλει άμεσα στον Ειδικό Στόχο 12 του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 - «Προστασία και
αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε διασύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη» της ΕΠ 6c και
η συμβολή αποτυπώνεται άμεσα μέσα από την αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε
ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης
Αναβάθμιση,
προστασία και
ανάδειξη χώρων
πολιτιστικής
κληρονομιάς

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Αριθμός

Μετάβαση
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Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνο
λο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

-

-

5

ΟΧΙ

Τιμή-στόχος (2023)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
1.820.000

Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

1.820.000
1.456.000
364.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)
Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

364.000
0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Ηρακλείου, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, λοιποί φορείς καθ αρμοδιότητα.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Μάιος 2017
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Β’ Τρίμηνο 2017

14. Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6.d
Θεματικός στόχος (ΘΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

6 - «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση
της αποδοτικότητας των πόρων»
6.d – «Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του
εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ
άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων
υποδομών»

13. Η αύξηση του βαθμού εφαρμογής πλαισίου διαχείρισης των
οικοτόπων
14. H αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης του χωρικού σχεδιασμού
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Δείκτες αποτελέσματος

στο τοπικό επίπεδο
Τ3113 - Ποσοστό επιφάνειας οικοτόπων που βρίσκονται σε
καθεστώς διατήρησης ως προς τη συνολική επιφάνεια οικοτόπων
της Περιφέρειας
Τ3114 - Αναλογία της έκτασης που υπάγεται σε θεσμοθετημένο
χωρικό σχεδιασμό ως προς τη συνολική έκταση της Περιφέρειας

14.1 Δράση 6.d.1: Ενίσχυση και ανάδειξη οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν για
τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

-

Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν πράξεις :
εφαρμογής σχεδίων Διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000.
προστασίας και ανάδειξης των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης.
αποκατάστασης υποβαθμισμένων φυσικών οικοτόπων.
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών.
Επιδιώκεται η προστασία και ανάδειξη των οικοτόπων της Κρήτης (χερσαίων και θαλάσσιων) καθώς
και η διατήρηση, προστασία και ανάδειξη της μοναδικής βιοποικιλότητας της Κρήτης σε συμφωνία
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με το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για το δίκτυο NATURA 2000 και ανάδειξη του χερσαίου και
θαλάσσιου οικοσυστήματος μέσω :


της εφαρμογής δράσεων που προβλέπονται στα εγκεκριμένα Σχεδία Διαχείρισης για χερσαίες
και θαλάσσιες περιοχές NATURA 2000
 της υλοποίησης δράσεων προστασίας και ανάδειξης οικοτόπων συμπεριλαμβανομένων
δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης όπως αυτές προβλέπονται από τον Ν.3937/2011
«Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» ακόμα και πριν την ολοκλήρωση των
Διαχειριστικών Σχεδίων.
Για τα έργα που θα επιλεγούν εξετάζεται :



Η συμμόρφωση με Ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς
Η συμμόρφωση με Εθνικά Σχέδια δράσης βιοποικιλότητας και το Ν.3937/2011 «Διατήρηση
της βιοπικοιλότητας και άλλες διατάξεις»
 Η συμμόρφωση με το πλαίσιο δράσεων προτεραιότητας NATURA 2000 (PAF)
 Η συμμόρφωση με τα σχέδια διαχείρισης περιοχών Natura όπου έχουν εγκριθεί
 Η επιδεικτικότητα των παρεμβάσεων
 Η συμβολή στην ανάπτυξη της υπαίθρου
 Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με όρους αειφορίας
 Η ωριμότητα υλοποίησης.
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 13 - «Η αύξηση του βαθμού εφαρμογής
πλαισίου διαχείρισης των οικοτόπων».
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO23

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Φύση και
βιοποικιλότητα:
Επιφάνεια οικοτόπων
που λαμβάνουν
ενίσχυση για να
αποκτήσουν καλύτερο
καθεστώς διατήρησης

εκτάρια

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνο
λο

-

-

126.0
00

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
2.000.000
2.000.000

Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

1.600.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

400.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
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έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Περιφέρεια Κρήτης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, ΟΤΑ Α΄ βαθμού, Φορείς Διαχείρισης, Λοιποί
φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Οκτώβριος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Δ’ Τρίμηνο 2016

15. Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6.e
Θεματικός στόχος (ΘΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

Δείκτες αποτελέσματος

6 - «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση
της αποδοτικότητας των πόρων»
6.e – «Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση
και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά
εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση
περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την
προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου»

15. Η βελτίωση των χαρακτηριστικών του φυσικού και
δομημένου περιβάλλοντος υποβαθμισμένων αστικών
περιοχών
Τ3115 - Μείωση αερίων θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα των
δράσεων των στόχων των Προγραμμάτων (ΣΕΣ)
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15.1 Δράση 6.e.1: Βελτίωση – αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν για
τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

-

Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν έργα Ανάπλασης Δημόσιων Ανοικτών χώρων
(κοινόχρηστοι χώροι) και Οδικών Αρτηριών στα αστικά κέντρα της Κρήτης, εκτός των περιοχών
εφαρμογής ΒΑΑ, με συγκεκριμένα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα τα έργα της
παρούσας δράσης αφορούν στην αναβάθμιση δημόσιων υπαίθριων χώρων των αστικών κέντρων με
σκοπό τη βελτίωση του μικροκλίματος , τη δημιουργία ελκυστικών υπαίθριων χώρων για τους
πολίτες, καθώς και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πολιτών και επισκεπτών
(συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ).
Για τα έργα που θα επιλεγούν εξετάζεται :









Η αναζωογόνηση του αστικού χώρου.
Η συμβολή στη μείωση των εκπομπών CO2.
Η επιδεικτικότητα των παρεμβάσεων.
Η ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας
Η συμβολή στη βιώσιμη κινητικότητα.
Η εφαρμογή των Οδηγιών 2008/50/ΕΚ, 2001/81/ΕΚ και 2004/107/ΕΚ για την ποιότητα του
αέρα.
Η συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/49/ΕΚ για τον θόρυβο.
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 Η ωριμότητα υλοποίησης.
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 15 - «Η βελτίωση των χαρακτηριστικών του
φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος υποβαθμισμένων αστικών περιοχών».
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO38

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Αστική ανάπτυξη:
Δημιουργία ή
ανάπλαση υπαίθριων
χώρων σε αστικές
περιοχές

τ.μ.

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνο
λο

-

-

40.90
0

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
3.000.000
3.000.000

Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

2.400.000
600.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)
Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Περιφέρεια Κρήτης, ΟΤΑ Α΄ βαθμού
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Οκτώβριος 2016
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Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Δ’ Τρίμηνο 2016

15.2 Δράση 6.e.ch.1 : Επενδύσεις για τη δημιουργία πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και
μέσων για την βελτίωση της προσβασιμότητας σε επιμέρους κόμβους του πράσινου
δικτύου διαδρομών πολιτισμού (ΣΒΑΑ Χανίων)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση πράξεων για τη δημιουργία: (α) ενός δικτύου
πεζοδρόμων και διαπλατύνσεων υφιστάμενων πεζοδρομίων με παράλληλο περιορισμό στάθμευσης
και κίνησης οχημάτων, φιλικού προς τον πεζό που συνδέει την πλειονότητα των σημείων
πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος αλλά και βασικές εμπορικές περιοχές, (β)
ποδηλατοδρόμους κατά μήκος του πράσινου δικτύου και (γ) εναλλακτικών μέσων κυκλοφορίας.
Για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν εξετάζεται :
•

Η αναζωογόνηση του αστικού χώρου
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•
•
•
•
•

Η συμβολή στη μείωση των εκπομπών CO2
Η επιδεικτικότητα των παρεμβάσεων
Η ευαισθητοποίηση των πολιτών
Η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας (παραγωγή νέων υλικών)
Η συμβολή στη βιώσιμη κινητικότητα

•
Η εφαρμογή των Οδηγιών 2008/50/ΕΚ, 2001/81/ΕΚ και 2004/107/ΕΚ για την ποιότητα του
αέρα
•
Η συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/49/ΕΚ για τον θόρυβο
•
Η ωριμότητα υλοποίησης.
•
Η προστασία και Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
•
Η διασύνδεση πολλαπλών και διάσπαρτων χώρων ιστορίας - πολιτισμού, μνημείων,
διατηρητέων και αξιόλογων κτιρίων
Η δράση υποστηρίζει τον Ειδικό Στόχο 2 – «Μείωση θορύβου, αερίων ρύπων» της εγκεκριμένης
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων.
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 15 - «Η βελτίωση των χαρακτηριστικών του
φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος υποβαθμισμένων αστικών περιοχών» του ΕΠ Κρήτη 20142020.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

CO38

Αστική ανάπτυξη:
Δημιουργία ή
ανάπλαση υπαίθριων
χώρων σε αστικές
περιοχές

τ.μ.

Κατηγορία
Τιμή-στόχος (2023)
περιφέρειας
Άνδρ Γυναίκ
(κατά
Σύνολο
ες
ες
περίπτωση)

Μετάβαση

-

-

53.000

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
3.254.445,00

Συνολικό Κόστος (α)

3.254.445,00
2.603.556,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

650.889,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα εμπροσθοβαρή
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για τμηματοποιημένα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

3.254.445,00
0,00
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Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Χανίων, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας 5.1
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
Εκτιμώμενη ημερομηνία τροποποίησης της πρόσκλησης

Ημερομηνία

Μάιος 2017
Β’ Τρίμηνο 2017
Ιούλιος 2018

15.3 Δράση 6.e.he.1 : Επενδύσεις για τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας στο δημόσιο
κοινόχρηστο χώρο και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
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Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση παρεμβάσεων στο δημόσιο κοινόχρηστο
χώρο, σε εφαρμογή των κατευθύνσεων του εγκεκριμένου ΣΔΑΕ του Δήμου Ηρακλείου. Οι
παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αναπλάσεις και διαμορφώσεις κοινόχρηστων ανοιχτών χώρων:
α) με χρήση υλικών που μειώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (αυξημένες θερμοκρασίες
κυρίως κατά τους θερινούς μήνες που έχουν σαν συνέπεια αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση για
ψύξη στο δομημένο περιβάλλον)
β) με την ενσωμάτωση συστημάτων τηλεδιαχείρισης και ηλεκτροφωτισμού νέας τεχνολογίας LED,
που εκτός της αισθητικής αναβάθμισης, θα επιφέρουν και τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση
ενέργειας.
γ) με αύξηση των φυτεύσεων επιλέγοντας είδη προσαρμοσμένα στο τοπικό μικροκλίμα (με συνέπεια
την μείωση της ενέργειας αλλά και φυσικών πόρων που καταναλώνονται για άρδευση). Οι
διαμορφώσεις φύτευσης επιλέγονται έτσι ώστε να αναδεικνύεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των
περιοχών παρέμβασης και ταυτόχρονα να μειώνονται εξαιτίας της υψηλής φύτευσης και οι
εκπομπές CO2 καθώς και ο θόρυβος, με βάση το πλαίσιο κατευθύνσεων του ΣΔΑΕ.
δ) με ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, όπου προβλέπετε αναβάθμιση του δημόσιου χώρου στις
διαδρομές πεζών και ποδηλάτων και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την καλύτερη πρόσβαση
ανθρώπων με ιδιαιτερότητες αλλά και αυτών που κινούνται με οικολογικά μέσα μεταφοράς όπως το
ποδήλατο συμβάλλοντας στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου.
Για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν εξετάζεται :

Η αναζωογόνηση του αστικού χώρου

Η συμβολή στη μείωση των εκπομπών CO2

Η επιδεικτικότητα των παρεμβάσεων

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών

Η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας (παραγωγή νέων υλικών)

Η συμβολή στη βιώσιμη κινητικότητα
 Η εφαρμογή των Οδηγιών 2008/50/ΕΚ, 2001/81/ΕΚ και 2004/107/ΕΚ για την ποιότητα του αέρα
 Η συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/49/ΕΚ για τον θόρυβο
 Η ωριμότητα υλοποίησης.
 Η χωρική συσχέτιση με τις ζώνες επιρροής των ειδικών διαδρομών τουρισμού και συνδυασμένης
ανάδειξης περιβαλλοντικών ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών
Η δράση υποστηρίζει τον Ειδικό στόχο 4 – «Βελτίωση και ανάδειξη των χαρακτηριστικών του αστικού
περιβάλλοντος» της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου.
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 15 - «Η βελτίωση των χαρακτηριστικών του
φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος υποβαθμισμένων αστικών περιοχών» του ΕΠ Κρήτη 20142020.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη
CO38

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Αστική ανάπτυξη:

τ.μ.

Κατηγορία
Τιμή-στόχος (2023)
περιφέρειας
Γυναίκ
(κατά
Άνδρες
Σύνολο
ες
περίπτωση)
Μετάβαση
53.000
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Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΟΧΙ

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΟΧΙ

Δημιουργία ή
ανάπλαση
υπαίθριων χώρων
σε αστικές περιοχές

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
4.881.667,00
4.881.667,00

Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

3.905.337,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

976.333,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα εμπροσθοβαρή
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για τμηματοποιημένα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

3.905.337,00
0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Ηρακλείου, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
Εκτιμώμενη ημερομηνία τροποποίησης πρόσκλησης
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Ημερομηνία

Μάιος 2017
B’ Τρίμηνο 2017
Ιούλιος 2018

15.4 Δράση 6.e.2 : Παρακολούθηση ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα στην Περιφέρεια
Κρήτης
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν για
τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

-

Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθεί η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού καταγραφής
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Κρήτης. Με την χρηματοδότηση αυτή θα
δημιουργηθεί και θα λειτουργήσει δίκτυο σταθερών αστικών και περιαστικών σταθμών μέτρησης
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κρήτης (Ηράκλειο,
Χανιά).
Για τα έργα που θα επιλεγούν εξετάζεται :





Η συμβολή στη μείωση των εκπομπών CO2.
Η επιδεικτικότητα των παρεμβάσεων.
Η ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Η εφαρμογή των Οδηγιών 2008/50/ΕΚ, 2001/81/ΕΚ και 2004/107/ΕΚ για την ποιότητα του
αέρα.
 Η ωριμότητα υλοποίησης.
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 15 - «Η βελτίωση των χαρακτηριστικών του
φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος υποβαθμισμένων αστικών περιοχών».
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Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

08301

Δείκτης
Εγκατάσταση
Σταθμών μέτρησης
ποιότητας
Ατμοσφαιρικής
ρύπανσης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

αριθμός

Μετάβαση

Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνο
λο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

-

-

4

ΟΧΙ

Τιμή-στόχος (2023)

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
900.000

Συνολικό Κόστος (α)

900.000

Δημόσια Δαπάνη (β)

720.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

180.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Περιφέρεια Κρήτης
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Σεπτέμβριος 2018
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
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Δ’ Τρίμηνο 2018

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

16. Θεματικός στόχος 7 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7.b
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

7 - «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των
προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων»

Επενδυτική προτεραιότητα

7.b – «Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της
σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις
υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών
κόμβων»

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

16. Η ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας

Δείκτες αποτελέσματος

Τ3116 - Απαιτούμενος χρόνος μετακίνησης από το νότιο στο
βόρειο τμήμα της Περιφέρειας

16.1 Δράση 7.b.1: Αναβάθμιση Οδικού Δικτύου
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των
τηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών
εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ
του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014,
«Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των
σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 20072013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ.
51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των
ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της
ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ.
73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως
κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

στο
-

Όλη η χώρα
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Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η αναβάθμιση τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της
Κρήτης που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα στο διευρωπαϊκό δίκτυο και κόμβους (ΔΕΜ).
Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δράσεις
συντήρησης του οδικού δικτύου.
Για τα έργα που θα επιλεγούν εξετάζεται :








Η συμμόρφωση του με το ΣΠΕΜ
Η βελτίωση της συνδεσιμότητας με το ΔΕΜ και τους κόμβους περιοχών υψηλής
επισκεψιμότητας και παραγωγικότητας
Η αποδεδειγμένη συμβολή στην τοπική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα
Η συμμόρφωση με τα Air Quality Plans που προβλέπονται στην Οδηγία 2008/50/ΕΚ και με
την Οδηγία 2002/49/ΕΚ για τη διαχείριση περιβαλλοντικού θορύβου
Η ωριμότητα υλοποίησης τους
Η ικανότητα του δικαιούχου να εκτελεί και να συντηρεί το έργο
Η συμβολή στην επίτευξη των στόχων (δείκτες εκροών-αποτελέσματος)

Στο πλαίσιο δράσης θα ενταχθούν ως τμηματοποιημένα – εμπροσθοβαρή τα παρακάτω έργα :
 ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΜΥΛΟΙ - ΕΛΟΣ - ΒΑΘΗ – ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ
 ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΧΟΥΔΕΤΣΙ-ΠΥΡΓΟΣ
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 16 - «Η ενίσχυση της περιφερειακής
κινητικότητας».
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO13

CO14

Δείκτης
Οδικό δίκτυο:
Συνολικό μήκος νέων
οδών
Οδικό δίκτυο:
Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμένων
ή αναβαθμισμένων
οδών

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνο
λο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

χλμ.

Μετάβαση

-

-

15

ΝΑΙ

ΟΧΙ

χλμ.

Μετάβαση

-

-

80

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Τιμή-στόχος (2023)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
45.000.000,00

Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

45.000.000,00
36.000.000,00
9.000.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)
Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

11.744.311,00

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Περιφέρεια Κρήτης
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Ιούνιος 2015
Ημερομηνία έκδοσης της 1ης πρόσκλησης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της 1ης Τροποποίησης πρόσκλησης

Φεβρουάριος
2016
Δ’ Τρίμηνο 2016

16.2 Δράση 7.b.2: Υποδομές βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Κρήτης
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα
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Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά
επίδοσης

δράσης

στο

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
πλαίσιο

Ενδιάμεσοι φορείς

ΝΑΙ
ΟΧΙ
-

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

-

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση πράξεων που ενισχύουν / βελτιώνουν την
ενεργητική και παθητική οδική ασφάλεια του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της
Περιφέρειας Κρήτης.
Οι πράξεις που θα υλοποιηθούν θα αναδειχθούν από Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας και
Πρόληψης Ατυχημάτων στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης.
Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δράσεις
συντήρησης του οδικού δικτύου.
Για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν εξετάζεται :
 Η συμβατότητά τους με το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων της
Περιφέρειας Κρήτης,
 Η συμμόρφωσή τους με το Εθνικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων,
 Η ωριμότητα υλοποίησης του έργου,
 Η βιωσιμότητα του έργου,
 Η ικανότητα του δικαιούχου να εκτελεί το έργο.
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 16 - «Η ενίσχυση της περιφερειακής
κινητικότητας».
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO14

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Οδικό δίκτυο:
Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμένων
ή αναβαθμισμένων

χλμ.

Μετάβαση
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Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνο
λο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

-

-

80

ΝΑΙ

Τιμή-στόχος (2023)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

οδών

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
23.582.778,75

Συνολικό Κόστος (α)

23.582.778,75
18.866.223,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)
Εθνική Συμμετοχή (δ)

4.716.555,75

εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Περιφέρεια Κρήτης
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Οκτώβριος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
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Δ’ Τρίμηνο 2016

Πίνακας 4 : Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)
Κωδ.
ΑΠ
(1)

ΔΔ
(2)

2

258.392.976,25

Κωδ.
ΘΣ
(3)

4

ΔΔ
(4)

25.621.575,00

Κωδ.
Επεν.
Προτ.
(5)

4c

4f

5

22.854.788,75

5b

6a

6

139.333.833,75

6b

ΔΔ
(6)

23.621.575,00

2.000.0000,00

22.854.788,75

10.000.000,00

Κωδ.
Ειδικού
στόχου
(7)

6

7

8

ΔΔ
(8)

23.621.575,00

2.000.0000,00

22.854.788.75

9

10.000.000,00

10

63.333.834,00

79.333.834,00
11

16.000.000,00

6c

25.000.000,00

12

25.000.000,00

6d

10.000.000,00

13

5.000.000,00
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Κωδ.
Δράσης/
πρόσκλησης
(9)

ΔΔ
(10)

Κατηγορία
περιφέρειας
(11)

Κωδ.
πεδίου
παρέμβασης
(12)

ΔΔ
(13)

4.c.1

12.121.575,00

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

13

12.121.575,00

4.c.2

6.000.000,00

« «

14

6.000.000,00

4.c.ch.1

800.000,00

800.000,00

4.c.he.1

1.200.000,00

1.200.000,00

4.f.1

2.000.000,00

« «

65

2.000.000,00

5.b.1

920.000,00

« «

87

920.000,00

5.b.2

7.934.788,75

« «

87

7.934.788,75

5.b.3

2.500.000,00

« «

87

2.500.000,00

5.b.4

220.000,00

« «

87

220.000,00

5.b.ch.1

900.000,00

« «

87

900.000,00

5.b.ch.2

580.000,00

« «

87

580.000,00

5.b.ch.3

320.000,00

« «

88

320.000,00

5.b.he.1

2.400.000,00

« «

87

2.400.000,00

5.b.he.2

300.000,00

« «

88

300.000,00

6.a.he.1
6.b.1
6.b.2
6.b.3
6.b.4
6.b.5
6.b.6
6.b.7
6.c.1
6.c.2
6.c.3
6.c.4
6.c.ch.1
6.c.he.1
6.d.1

100.000,00
10.000.000,00
53.333.834,00
367.000,00
7.200.000,00
1.100.000,00
230.000,00
900.000,00
400.000,00
6.000.000,00
7.500.000,00
4.000.000,00
1.380.000,00
1.820.000,00
2.000.000,00

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

17

100.000,00

22

63.333.834,00

21
20
21
21
21
94
94
94
94
94
94
85

367.000,00
7.200.000,00
1.100.000,00
230.000,00
900.000,00
400.000,00
6.000.000,00
7.500.000,00
4.000.000,00
1.380.000,00
1.820.000,00
2.000.000,00

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

Κωδ.
ΑΠ
(1)

ΔΔ
(2)

Κωδ.
ΘΣ
(3)

ΔΔ
(4)

Κωδ.
Επεν.
Προτ.
(5)

6e

7

70.582.779,00

7b

ΔΔ
(6)

15.000.000,00

70.582.779,00

Κωδ.
Ειδικού
στόχου
(7)

15

16

ΔΔ
(8)

15.000.000,00

70.582.779,00

Κωδ.
Δράσης/
πρόσκλησης
(9)
6.e.1

3.000.000,00

6.e.ch.1

3.254.445,00

6.e.he.1
6.e.2

4.881.667,00
900.000,00

7.b.1

45.000.000,00

« «

7.b.2

23.582.778,75

« «

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC.
(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ
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ΔΔ
(10)

Κατηγορία
περιφέρειας
(11)
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«

Κωδ.
πεδίου
παρέμβασης
(12)
13
13
90
13
13
30
34
34

ΔΔ
(13)

3.000.000,00
3.054.445,00
200.000,00
4.881.667,00
900.000,00
22.000.000,00
23.000.000,00
23.582.778,75

Πίνακας 5 : Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων
Κωδικός
Δράσης
(1)

Χαρακτηρισμός δράσης
(2)

Κατηγορία
περιφέρειας (3)

4.c.1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

4.c.2
4.c.ch.1
4.c.he.1
4.f.1
5.b.1
5.b.2
5.b.3
5.b.4
5.b.ch.1
5.b.ch.2
5.b.ch.3
5.b.he.1
5.b.he.2
6.a.he.1
6.b.1
6.b.2
6.b.3
6.b.4
6.b.5
6.b.6
6.b.7
6.c.1
6.c.2
6.c.3
6.c.4
6.c.ch.1
6.c.he.1
6.d.1
6.e.1
6.e.ch.1
6.e.he.1
6.e.2
7.b.1
7.b.2

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

ΔΔ
(4)
12.121.575,00
6.000.000,00
800.000,00
1.200.000,00
2.000.000,00
920.000,00
7.934.788,75
2.500.000,00
220.000,00
900.000,00
580.000,00
320.000,00
2.400.000,00
300.000,00
100.000,00
10.000.000,00
53.333.833,75
367.000,00
7.200.000,00
1.100.000,00
230.000,00
900.000,00
400.000,00
6.000.000,00
7.500.000,00
4.000.000,00
3.254.445,00
4.881.667,00
2.000.000,00
3.000.000,00
3.254.445,00
4.881.667,00
900.000,00
45.000.000,00
23.582.778,75

Τρόπος υλοποίησης
δράσης
(5)
ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «

126

ΔΔ
(6)

ΔΔ που συνεισφέρει στο
πλαίσιο επίδοσης
(7)

12.121.575,00

12.121.575,00

6.000.000,00
800.000,00
1.200.000,00
2.000.000,00
920.000,00
7.934.788,75
2.500.000,00
220.000,00
900.000,00
580.000,00
320.000,00
2.400.000,00
300.000,00
100.000,00
10.000.000,00
53.333.833,75
367.000,00
7.200.000,00
1.100.000,00
230.000,00
900.000,00
400.000,00
6.000.000,00
7.500.000,00
4.000.000,00
3.254.445,00
4.881.667,00
2.000.000,00
3.000.000,00
3.254.445,00
4.881.667,00
900.000,00
45.000.000,00
23.582.778,75

6.000.000,00
800.000,00
1.200.000,00

10.000.000,00
53.333.833,75
7.200.000,00

400.000,00
6.000.000,00
7.500.000,00

45.000.000,00
23.582.778,75

ΔΔ μη εκπληρούμενων
θεματικών αιρεσιμοτήτων
(8)

ΔΔ μη εκπληρούμενων
αυτοδεσμεύσεων
(9)

(1): συμπληρώνονται μόνο οι σχετικοί κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC
(2)-(9): επιλογή βάσει όσων έχουν αντίστοιχα συμπληρωθεί στην ενότητα 2.1 με τους αντίστοιχους π/υ τους
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Άξονας Προτεραιότητας 3: «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής
συνοχής στην Κρήτη»
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

9,10

Ταμείο

ΕΤΠΑ

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

47.671.027,50 €

% Κοινοτικής συμμετοχής

80 %

17. Αποθεματικό Επίδοσης
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως
προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:
Πίνακας 1 : Πλαίσιο επίδοσης
Κατηγορία
περιφέρειας

Κωδικός
Δείκτη ή
βασικού
σταδίου
υλοποίησης

Μετάβαση

CO35

Μετάβαση

Ορόσημο για το 2018

Μονάδα
μέτρησης κατά
περίπτωση

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Παιδική μέριμνα και
εκπαίδευση: Δυναμικότητα
ενισχυόμενων υποδομών
παιδικής μέριμνας ή
εκπαίδευσης

Άτομα

-

-

0

CO36

Υγεία: Πληθυσμός που
καλύπτεται από βελτιωμένες
υπηρεσίες υγείας

Άτομα

-

-

305.000

Μετάβαση

F100

Ποσό Πιστοποιημένων
Δαπανών

ΕΥΡΩ

-

-

12.370.000

Μετάβαση

K327

Έργα για τα οποία έχει
υπογραφεί τουλάχιστον μια
σύμβαση τεχνικού έργου

ΑΡΙΘΜΟΣ

-

-

7

Δείκτης ή βασικό
στάδιο
υλοποίησης

Ενδεικτικές ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι
στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι οι ακόλουθες:
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή
της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την κατανομή του
αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και
παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων
στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.
- Ανάθεση αναγκαίων μελετών/εμπειρογνωμοσυνών για την κατάρτιση μεθοδολογίας μέτρησης
των δεικτών
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18. Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9.a
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

9 - «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκριση»

Επενδυτική προτεραιότητα

9.a – «Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές
υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική
ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση
στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω
βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού
χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την
ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας»

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

17. Αύξηση της δυναμικότητας των υποδομών παιδικής
φροντίδας για διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών
στην απασχόληση
18. Η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας
στο σύνολο των κατοίκων της Κρήτης

Δείκτες αποτελέσματος

Τ3117 - Ετήσια δυναμικότητα δομών σε επίπεδο δήμων
Τ3118 - Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών
υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια)

18.1 Δράση 9.a.1: Συμπλήρωση - αναβάθμιση Υποδομών Υγείας
Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση
Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των
τηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών
εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ
του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014,
«Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των
σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 20072013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ.
51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των
ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της
ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ.
73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως
κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
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Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.09.3
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονται η :

Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και ΒΙΤ Νοσοκομείων

Αναβάθμιση/συμπλήρωση των δομών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης
(Περιφερειακά, Πολυδύναμα Ιατρεία κλπ)

Παρεμβάσεις (προμήθεια εξοπλισμού) που αφορούν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) για την εξασφάλιση της
δημόσιας υγείας
Για την επιλογή πράξεων στον τομέα της υγείας εξετάζονται :
 Η συμμόρφωση με την Εθνική Στρατηγική Υγείας
 Η αναβάθμιση του γηρασμένου κτιριακού αποθέματος της δευτεροβάθμιας υγειονομικής
περίθαλψης στο πλαίσιο του χάρτη υποδομών υγείας που έχει συμφωνηθεί μεταξύ ΕΕ και
των αρμοδίων Εθνικών Αρχών
 Η συμπλήρωση των υποδομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στις πλέον απομακρυσμένες
περιοχές της Κρήτης στο πλαίσιο του χάρτη υποδομών υγείας που έχει συμφωνηθεί μεταξύ
ΕΕ και των αρμοδίων Εθνικών Αρχών
 Η εξασφάλιση της σκοπιμότητας του έργου από την αρμόδια Εθνική Αρχή
 Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της δομής υγείας
 Το επίπεδο ωριμότητας του έργου
 Η συμβολή στην επίτευξη των στόχων (δείκτες εκροών-αποτελέσματος)
Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση η οποία θα λαμβάνει υπόψη
τη χαρτογράφηση των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας καθώς και την
ασκούμενη πολιτική στον τομέα της υγείας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη
χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα
επέκτασης) στη σχέση κόστους- οφέλους και στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για
την λειτουργία της.
Στο πλαίσιο της δράσης θα ενταχθεί ως τμηματοποιημένο το έργο :
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΑΝΕΙΟ"
Επίσης στο πλαίσιο της δράσης θα ενταχθεί το παρακάτω εμπροσθοβαρές/μεταφερόμενο έργο :
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 25 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
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Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO36

Δείκτης
Υγεία: Πληθυσμός
που καλύπτεται
από βελτιωμένες
υπηρεσίες υγείας

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άτομα

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνολο

-

-

305.000

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

NAI

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
13.500.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

13.500.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

10.800.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

2.700.000,00

εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

1.475.000,00
10.000.000,00

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Περιφέρεια Κρήτης, 7η ΥΠΕ/Νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
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Ιούνιος 2015
Γ’ Τρίμηνο 2015

18.2 Δράση 9.a.2: Συμπλήρωση - αναβάθμιση Κοινωνικών Υποδομών
Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση
Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των
τηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών
εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ
του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014,
«Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των
σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 20072013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ.
51760/20.10.2014, «Παρακολούθηση της εφαρμογής των
ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της
ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ.
73438/17.12.2014
και
«Ολοκλήρωση
πράξεων
που
συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με Α.Π.
127558/ΕΥΘΥ 1227/9.12.2015.

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνεται κατασκευή - αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών με στόχο
την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα,
εξυπηρετούμενος πληθυσμός) στη σχέση κόστους- οφέλους και στην εξασφάλιση του απαραίτητου
προσωπικού για την λειτουργία της.
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Στο πλαίσιο της δράσης θα ενταχθεί το παρακάτω εμπροσθοβαρές/μεταφερόμενο έργο :
 Ανέγερση κτιρίου ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και ΚΗΦΗ Δήμου Μαλεβιζίου
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Τ3004

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Δυναμικότητα των
υποδομών
πρόνοιας που
ενισχύονται

Αριθμός

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνολο

-

-

100

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
1.855.060,00

Συνολικό Κόστος (α)

1.855.060,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.484.048,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

371.012,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

1.855.060,00

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Μαλεβιζίου, Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
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Απρίλιος 2015
Β’ Τρίμηνο 2015

18.3 Δράση 9.a.3: Συμπλήρωση - αναβάθμιση Υποδομών Παιδικής Φροντίδας
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης στο
πλαίσιο επίδοσης
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.09.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνεται η κατασκευή και αναβάθμιση δομών φροντίδας παιδιών
(Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί)
Για την επιλογή πράξεων για τους βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς εξετάζονται :
 Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και λειτουργίας της δομής
 Το επίπεδο ωριμότητας του έργου
 Τα στοιχεία ανεργίας του ενεργού πληθυσμού της περιοχής εγκατάστασης.
 Η συμβολή στην επίτευξη των στόχων (δείκτες εκροών-αποτελέσματος)
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO35

Δείκτης
Παιδική μέριμνα
και εκπαίδευση:
Δυναμικότητα

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άτομα

Μετάβαση
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Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

-

-

160

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ενισχυόμενων
υποδομών
παιδικής μέριμνας
ή εκπαίδευσης

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
4.000.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

4.000.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

3.200.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

800.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμοι – Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
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Ιούνιος 2015
Γ’ Τρίμηνο 2015

18.4 Δράση 9.a.4: Συμπλήρωση - αναβάθμιση Κοινωνικών Υποδομών στην Περιφέρεια
Κρήτης
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνεται κατασκευή - αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών με στόχο
την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας
Κρήτης.
Ειδικότερα προβλέπεται η χρηματοδότηση πράξεων:
- Κατασκευής – αναβάθμισης υποδομών κοινωνικής πρόνοιας (ΚΔΑΠ/ΜΕΑ, Γηροκομεία, ΚΗΦΗ,
Κέντρα Διημέρευσης, Στέγες ΑΜΕΑ, Ξενώνες Παιδιών-Εφήβων, Κέντρα Υποστήριξης κλπ).
- Δημιουργίας Δομών Στήριξης Ρομ.
Για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν εξετάζεται :
 Η συμμόρφωση με την Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και της
κοινωνικής ένταξης
 Η συμμόρφωση με την Περιφερειακή Στρατηγική για τους ΡΟΜ
 Η συνέργεια με τις δράσεις του Α.Π. 5
 Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της δομής πρόνοιας
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 Το επίπεδο ωριμότητας του έργου
Επιπλέον, θα εξετάζεται:
 η χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα του χώρου εγκατάστασης, εξυπηρετούμενος
πληθυσμός)
 η εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού, αλλά και των λοιπών προϋποθέσεων
εξασφάλισης της λειτουργίας της.
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 18 - «Η βελτίωση της πρόσβασης σε
υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας στο σύνολο των κατοίκων της Κρήτης».
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Τ3004

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Δυναμικότητα των
υποδομών
πρόνοιας που
ενισχύονται

Αριθμός

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνολο

-

-

100

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
2.336.103,75

Συνολικό Κόστος (α)

2.336.103,75

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.868.883,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

467.220,75

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Οκτώβριος 2016

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Δ’ Τρίμηνο 2016

18.5 Δράση 9.a.5: Συμπλήρωση - αναβάθμιση Υποδομών Φροντίδας και φιλοξενίας
παιδιών
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση
Ενέργειες που θα
Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των
αναληφθούν για τα
τηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ
και τα τμηματοποιημένα
του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014,
έργα
«Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των
σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 20072013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ.
51760/20.10.2014, «Παρακολούθηση της εφαρμογής των
ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της
ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ.
73438/17.12.2014, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 με αρ. πρωτ.
127558/ΕΥΘΥ 1227/9.12.2015 και «Ενέργειες ενεργοποίησης του
ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013»
Τρόπος υλοποίησης δράσης
Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης στο
ΝΑΙ
πλαίσιο επίδοσης
ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Τ.09.1
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Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνεται η κατασκευή και αναβάθμιση υποδομών φροντίδας και
φιλοξενίας παιδιών (Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί). Με την δράση ολοκληρώνεται το έργο
«Εκσυγχρονισμός και επέκταση Βρεφονηπιακού Σταθμού Αρχανών»
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO35

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Παιδική μέριμνα
και εκπαίδευση:
Δυναμικότητα
ενισχυόμενων
υποδομών
παιδικής μέριμνας
ή εκπαίδευσης

Άτομα

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

-

-

160

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
700.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

700.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

560.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

140.000,00
700.000,00

εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Οκτώβριος 2016

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Δ’ Τρίμηνο 2016

18.6 Δράση 9.a.6: Υποδομές Πρωτοβάθμιας Υγείας
Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση
Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των
τηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών
εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ
του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014,
«Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των
σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 20072013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ.
51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των
ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της
ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ.
73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως
κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

στο

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
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Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Τ.09.3
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνεται η αναβάθμιση/συμπλήρωση των δομών πρωτοβάθμιας
υγειονομικής περίθαλψης.
Στο πλαίσιο της δράσης θα ενταχθεί το παρακάτω εμπροσθοβαρές/μεταφερόμενο έργο :
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO36

Δείκτης
Υγεία: Πληθυσμός
που καλύπτεται
από βελτιωμένες
υπηρεσίες υγείας

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άτομα

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνολο

-

-

305.000

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

NAI

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
1.700.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

1.700.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.360.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

340.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

1.700.000,00

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Χανίων
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
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Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Οκτώβριος 2016

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Δ’ Τρίμηνο 2016

18.7 Δράση 9.a.7: Υποδομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Υγείας
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνεται η αναβάθμιση/συμπλήρωση των υποδομών και του
εξοπλισμού των μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.
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Για την επιλογή πράξεων στον τομέα της υγείας εξετάζονται :
 Η συμμόρφωση με την Εθνική Στρατηγική Υγείας
 Η αναβάθμιση του γηρασμένου κτιριακού αποθέματος της δευτεροβάθμιας υγειονομικής
περίθαλψης στο πλαίσιο του χάρτη υποδομών υγείας που έχει συμφωνηθεί μεταξύ ΕΕ και
των αρμοδίων Εθνικών Αρχών
 Η συμπλήρωση των υποδομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στις τουριστικές και πλέον
απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης στο πλαίσιο του χάρτη υποδομών υγείας που έχει
συμφωνηθεί μεταξύ ΕΕ και των αρμοδίων Εθνικών Αρχών
 Η εξασφάλιση της σκοπιμότητας του έργου από την αρμόδια Εθνική Αρχή
 Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της δομής υγείας
 Το επίπεδο ωριμότητας του έργου
 Η συμβολή στην επίτευξη των στόχων (δείκτες εκροών-αποτελέσματος)
Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση η οποία θα λαμβάνει υπόψη
τη χαρτογράφηση των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας καθώς και την
ασκούμενη πολιτική στον τομέα της υγείας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη
χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα
επέκτασης) στη σχέση κόστους- οφέλους και στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για
την λειτουργία της.
Η δράση εμπίπτει στο Πεδίο Παρέμβασης ΕΤΠΑ με κωδικό «053. Υποδομές στον τομέα της υγείας»
(Πίνακας Ι του παραρτήματος Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.215/2014 της Επιτροπής).

Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO36

Δείκτης
Υγεία: Πληθυσμός
που καλύπτεται
από βελτιωμένες
υπηρεσίες υγείας

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άτομα

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνολο

-

-

305.000

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

NAI

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
7.000.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

7.000.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

5.600.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.400.000,00

εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
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εκ της οποίας Δ.Δ. για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Περιφέρεια Κρήτης, 7η ΥΠΕ/Νοσοκομεία, Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Νοέμβριος 2017

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Δ’ Τρίμηνο 2017

18.8 Δράση 9.a.8: Κοινωνικές Υποδομές στην Περιφέρεια Κρήτης
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
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Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνεται κατασκευή - αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών με στόχο
την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας
Κρήτης.
Ειδικότερα προβλέπεται η χρηματοδότηση πράξεων:
- Κατασκευής – αναβάθμισης υποδομών κοινωνικής πρόνοιας (ΚΔΑΠ/ΜΕΑ, Γηροκομεία, ΚΗΦΗ,
Κέντρα Διημέρευσης, Στέγες ΑΜΕΑ, Ξενώνες Παιδιών-Εφήβων, Κέντρα Υποστήριξης κλπ).
- Δημιουργίας Δομών Στήριξης Ρομ.
Για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν εξετάζεται :
 Η συμμόρφωση με την Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και της
κοινωνικής ένταξης
 Η συμμόρφωση με την Περιφερειακή Στρατηγική για τους ΡΟΜ
 Η συνέργεια με τις δράσεις του Α.Π. 5
 Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της δομής πρόνοιας
 Το επίπεδο ωριμότητας του έργου
Επιπλέον, θα εξετάζεται:
 η χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα του χώρου εγκατάστασης, εξυπηρετούμενος
πληθυσμός)
 η εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού, αλλά και των λοιπών προϋποθέσεων
εξασφάλισης της λειτουργίας της.
Η δράση εμπίπτει στο Πεδίο Παρέμβασης ΕΤΠΑ με κωδικό «055. Άλλες κοινωνικές υποδομές που
συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη» (Πίνακας Ι του παραρτήματος Ι του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.215/2014 της Επιτροπής).
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 18 - «Η βελτίωση της πρόσβασης σε
υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας στο σύνολο των κατοίκων της Κρήτης».
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Τ3004

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Δυναμικότητα των
υποδομών
πρόνοιας που
ενισχύονται

Αριθμός

Μετάβαση
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Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνολο

-

-

100

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
2.000.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

2.000.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.600.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

400.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Νοέμβριος 2017

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Δ’ Τρίμηνο 2017
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19. Θεματικός στόχος 10 – Επενδυτική Προτεραιότητα 10.a
Θεματικός στόχος (ΘΑ)

10 - «Eπένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά
βίου μάθηση»

Επενδυτική προτεραιότητα

10.a – «Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά
βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και
εκπαίδευσης»

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

19. Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, στο
σύνολο της Περιφέρειας

Δείκτες αποτελέσματος

Τ3119 - Ετήσιος μέσος αριθμός μαθητών ανά σχολική μονάδα

19.1 Δράση 10.a.1: Συμπλήρωση / αναβάθμιση υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας,
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά
δράσης
πλαίσιο επίδοσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.09.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ

147

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η

Αναβάθμιση - συμπλήρωση των υποδομών υποχρεωτικής εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων
δράσεων του ψηφιακού σχολείου

Ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Για την επιλογή των πράξεων για την προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
εξετάζεται :
 Η εξασφάλιση υποδομών που μπορούν να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις του σύγχρονου
εκπαιδευτικού συστήματος
 Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων ασφαλείας των εκπαιδευτικών χώρων (πχ στατική
επάρκεια)
 Η αντιμετώπιση αυξημένων πιέσεων στέγασης ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα
 Το επίπεδο ωριμότητας των έργου
 Η συμβολή στην επίτευξη των στόχων (δείκτες εκροών-αποτελέσματος)
Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση λαμβάνουν υπόψη τη
χαρτογράφηση των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας που εκπονήθηκε
από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική
στον αντίστοιχο τομέα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη χωροθέτηση της υποδομής
(προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα επέκτασης) στη σχέση κόστουςοφέλους και στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της. Η
εκπαιδευτική υποδομή θα πρέπει να ικανοποιεί τις σύγχρονους κανόνες προσβασιμότητας.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO35

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Παιδική μέριμνα
και εκπαίδευση:
Δυναμικότητα
ενισχυόμενων
υποδομών
παιδικής μέριμνας
ή εκπαίδευσης

Άτομα

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

-

-

1.700

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

NAI

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
20.979.864,00

Συνολικό Κόστος (α)

20.979.864,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

16.783.891,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

4.195.973,00

εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
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εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμοι της Περιφέρειας, Λοιποί φορείς καθ΄ αρμοδιότητα
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ιανουάριος 2015

Ιούνιος 2015
Γ’ Τρίμηνο 2015

19.2 Δράση 10.a.2: Συμπλήρωση – αναβάθμιση εξοπλισμού υποδομών τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για
τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Τ.10.2
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
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Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η συμπλήρωση - αναβάθμιση εξοπλισμού υποδομών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ειδικότερα προβλέπεται η υλοποίηση καινοτόμων υποδομών, μεθοδολογιών και υπηρεσιών
ηλεκτρονικής μάθησης (μέσω ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης επόμενης γενιάς [next generation
digital learning environments]), στοχεύοντας στην άμεση συνεργασία μεταξύ των τριών ΑΕΙ της
Περιφέρειας Κρήτης, με την δημιουργία κοινών προγραμμάτων και συνεργασιών, και στην
υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων δια-βίου μάθησης και στην εξάπλωση
τους σε όλη την Κρήτη αλλά και διεθνώς.
Για την επιλογή των πράξεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση εξετάζεται :
 Η υποστήριξη εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας
 Η συγκράτηση της εκροής επιστημονικού και διδακτικού προσωπικού
 Η εξασφάλιση της σκοπιμότητας του έργου από το αρμόδιο Υπουργείο
 Το επίπεδο ωριμότητας του έργου
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 19 - «Η βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών εκπαίδευσης, στο σύνολο της Περιφέρειας».
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO35

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Παιδική μέριμνα
και εκπαίδευση:
Δυναμικότητα
ενισχυόμενων
υποδομών
παιδικής μέριμνας
ή εκπαίδευσης

Άτομα

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνολο

-

-

1.700

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ
)

NAI

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
5.000.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

5.000.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

4.000.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.000.000,00

εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
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τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
ΑΕΙ, ΤΕΙ Περιφέρειας Κρήτης
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας 10.2
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Έχει εκπληρωθεί

Οκτώβριος 2016
Α’ Τρίμηνο 2017

19.3 Δράση 10.a.3: Συμπλήρωση / αναβάθμιση υποδομών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση
Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των
τηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών
εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ
του
ΕΣΠΑ
2014-2020»
με
αρ.
πρωτ.
51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων
των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το
ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την
μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και
«Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσηςκατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των
ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και
των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από
24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
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Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά
δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο

Ενδιάμεσοι φορείς

ΝΑΙ
ΟΧΙ
-

Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.09.1

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η αναβάθμιση - συμπλήρωση των υποδομών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση λαμβάνουν υπόψη τη
χαρτογράφηση των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας που εκπονήθηκε
από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική
στον αντίστοιχο τομέα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη χωροθέτηση της υποδομής
(προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα επέκτασης) στη σχέση κόστουςοφέλους και στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της. Η
εκπαιδευτική υποδομή θα πρέπει να ικανοποιεί τις σύγχρονους κανόνες προσβασιμότητας.
Στο πλαίσιο της δράσης θα ενταχθεί το παρακάτω εμπροσθοβαρές/μεταφερόμενο έργο :
 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 4ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO35

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Παιδική μέριμνα
και εκπαίδευση:
Δυναμικότητα
ενισχυόμενων
υποδομών
παιδικής μέριμνας
ή εκπαίδευσης

Άτομα

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

-

-

1.700

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

NAI

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
3.500.000,00

Συνολικό Κόστος (α)
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3.500.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.800.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

700.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Ρεθύμνου
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ιανουάριος 2015

Οκτώβριος 2016
Δ’ Τρίμηνο 2016

19.4 Δράση 10.a.4: Συμπλήρωση - αναβάθμιση υποδομών προσχολικής και
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ

153

ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά
δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η Κατασκευή - αναβάθμιση - συμπλήρωση υποδομών
προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία – Δημοτικά)
Για την επιλογή των πράξεων εξετάζεται :
 Η εξασφάλιση υποδομών που μπορούν να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις του σύγχρονου
εκπαιδευτικού συστήματος
 Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων ασφαλείας των εκπαιδευτικών χώρων (πχ στατική
επάρκεια)
 Η αντιμετώπιση αυξημένων πιέσεων στέγασης ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα
 Το επίπεδο ωριμότητας των έργου
 Η συμβολή στην επίτευξη των στόχων (δείκτες εκροών-αποτελέσματος)
Νέες υποδομές θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη τη χαρτογράφηση των
υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας που εκπονήθηκε από την ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Κρήτης και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο
τομέα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα,
εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα επέκτασης) στη σχέση κόστους-οφέλους και στην
εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της. Η εκπαιδευτική υποδομή θα
πρέπει να ικανοποιεί τις σύγχρονους κανόνες προσβασιμότητας.
Η δράση εμπίπτει στα Πεδία Παρέμβασης ΕΤΠΑ με κωδικό «051. Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική
εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια)» και «052. Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση
και φροντίδα» (Πίνακας Ι του παραρτήματος Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.215/2014
της Επιτροπής).
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 19 - «Η βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών εκπαίδευσης, στο σύνολο της Περιφέρειας».
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)
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Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

CO35

Παιδική μέριμνα
και εκπαίδευση:
Δυναμικότητα
ενισχυόμενων
υποδομών
παιδικής μέριμνας
ή εκπαίδευσης

Άτομα

Μετάβαση

-

-

1.700

NAI

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
7.000.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

7.000.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

5.600.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

400.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμοι της Περιφέρειας, Λοιποί φορείς καθ΄ αρμοδιότητα
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Νοέμβριος 2017

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Δ’ Τρίμηνο 2017

19.5 Δράση 10.a.5: Συμπλήρωση - αναβάθμιση ψηφιακού εξοπλισμού υποδομών
προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
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ΟΧΙ

Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση
Ενέργειες που θα αναληφθούν για
τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η συμπλήρωση/αναβάθμιση ψηφιακού εξοπλισμού υποδομών
προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και η αξιοποίηση τους αποτελεί αναγκαιότητα, καθώς έχει ως
κύριο στόχο τη δημιουργία ενός σχολείου το οποίο θα είναι καινοτόμο, ελκυστικό για τους μαθητές
και θα παρέχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για όλους, σε ένα αναβαθμισμένο
σχολικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι εκπαιδευτικοί θα διευκολύνονται να καλλιεργήσουν τις
δεξιότητες και να αναπτύξουν τις ικανότητες των μαθητών. Ταυτόχρονα συμβάλει στην
αντιμετώπιση και μείωση του μείζονος προβλήματος της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου το
οποίο αποτελεί βασική αιρεσιμότητα της ΕΕ στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 20142020. Η χρήση των ΤΠΕ βοηθά στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, στην αλλαγή της
διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας.
Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη
στην Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επιπλέον, επιδιώκεται η
δημιουργία θετικών συνθηκών και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αξιοποίηση των
σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσους μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η απόκτηση του
κατάλληλου εξοπλισμού αποτελεί αδιαμφισβήτητο μέσο προς της επίτευξη των παραπάνω στόχων.
Για την επιλογή των πράξεων εξετάζεται:
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Η συμμόρφωση με την Χαρτογράφηση των αναγκών Ψηφιακού Εξοπλισμού σε επίπεδο
Σχολικών Μονάδων από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης
Η εξασφάλιση υποδομών που μπορούν να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις του σύγχρονου
εκπαιδευτικού συστήματος
Το επίπεδο ωριμότητας των έργου
Η συμβολή στην επίτευξη των στόχων (δείκτες εκροών-αποτελέσματος)






Η δράση εμπίπτει στα Πεδία Παρέμβασης ΕΤΠΑ με κωδικό «051. Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική
εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια)» και «052. Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση
και φροντίδα» (Πίνακας Ι του παραρτήματος Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.215/2014
της Επιτροπής).
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 19 - «Η βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών εκπαίδευσης, στο σύνολο της Περιφέρειας».
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO35

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Παιδική μέριμνα
και εκπαίδευση:
Δυναμικότητα
ενισχυόμενων
υποδομών
παιδικής μέριμνας
ή εκπαίδευσης

Άτομα

Αριθμός Σχολικών
Μονάδων που
εξοπλίζονται

Αριθμός

Τιμή-στόχος (2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ
)

Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνολο

Μετάβαση

-

-

1.700

NAI

ΟΧΙ

Μετάβαση

-

-

550

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
2.500.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

2.500.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.000.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

500.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
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ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ / Αυτοτελής Διεύθυνση Κτιριακής και
Υλικοτεχνικής Υποδομής (ΑΔΙΚΤΥΥΠ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Νοέμβριος 2017

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Δ’ Τρίμηνο 2017

19.6 Δράση 10.a.6: Συμπλήρωση - αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού
Κρήτης (ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ)
Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για
τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
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Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η συμπλήρωση - αναβάθμιση εξοπλισμού υποδομών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ειδικότερα προβλέπεται η παροχή σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων στους σπουδαστές των
Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, η οποία θα επιτευχθεί με την προμήθεια κατάλληλου τεχνικού και
εκπαιδευτικού εξοπλισμού που αποτελεί προτεραιότητα κομβικής σημασίας για τη Ναυτική
Εκπαίδευση.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί ομοιόμορφα σε όλες τις Σχολές Ε.Ν. της χώρας ο κατ’
ελάχιστον πρότυπος εκπαιδευτικός εξοπλισμός. Ειδικότερα:
α. Για την ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Κρήτης ενδεικτικά απαιτούνται : προσομοιωτής Γεφύρας, προσομοιωτής
GMDSS, προσομοιωτής χειρισμού υγρού φορτίου, εργαστήριο πολυμέσων.
β. Για την ΑΕΝ/Μηχανικών/Κρήτης ενδεικτικά απαιτούνται : προσομοιωτής Μηχανοστασίου,
Ηλεκτρικών Μηχανών, εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων – PLC, εργαστήριο Συστημάτων
Αυτόματου Ελέγχου (ΣΑΕ), εργαστήριο Καυσίμων Λιπαντικών, εργαστήριο Ψύξης Κλιματισμού,
εργαστήριο πολυμέσων.

Για την επιλογή των πράξεων εξετάζεται :
 Η υποστήριξη εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας
 Το επίπεδο ωριμότητας του έργου
Η δράση εμπίπτει στο Πεδίο Παρέμβασης ΕΤΠΑ με κωδικό «049. Εκπαιδευτική υποδομή για
τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Πίνακας Ι του παραρτήματος Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ.215/2014 της Επιτροπής).
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 19 - «Η βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών εκπαίδευσης, στο σύνολο της Περιφέρειας».
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO35

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Παιδική μέριμνα
και εκπαίδευση:
Δυναμικότητα
ενισχυόμενων
υποδομών
παιδικής μέριμνας
ή εκπαίδευσης

Άτομα

Μετάβαση
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Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνολο

-

-

1.700

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ
)

NAI

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
2.500.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

2.500.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.000.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

500.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
Υ.ΝΑ.Ν.Π./ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

0,00

ΣΩΜΑΤΟΣ

–

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ/

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Νοέμβριος 2017

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Δ’ Τρίμηνο 2017
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Πίνακας 4 : Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)
Κωδ.
ΑΠ
(1)

3

ΔΔ
(2)

Κωδ.
ΘΣ
(3)

ΔΔ
(4)

Κωδ.
Επεν.
Προτ.
(5)

ΔΔ
(6)

47.671.028,00

9

10

21.691.163,75

25.979.863,75

9a

10a

21.691.163,75

25.979.863,75

Κωδ.
Ειδικού
στόχου
(7)

ΔΔ
(8)

18

17.691.164,00

17
18
17
18
18
18

4.000.000,00
17.691.164,00
4.000.000,00
17.691.164,00
17.691.164,00
17.691.164,00

19

25.979.864,00

Κωδ.
Δράσης/
πρόσκλησης
(9)

ΔΔ
(10)

Κατηγορία
περιφέρειας
(11)

Κωδ.
πεδίου
παρέμβασης
(12)

ΔΔ
(13)

9.a.1
9.a.2
9.a.3
9.a.4
9.a.5
9.a.6
9.a.7
9.a.8

13.500.000,00
1.855.060,00
4.000.000,00
2.336.103,75
700.000,00
1.700.000,00
7.000.000,00
2.000.000,00

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
« «

10.a.1

20.979.864,00

10.a.2
10.a.3
10.a.4
10.a.5
10.a.6

5.000.000,00
3.500.000,00
7.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00

53
55
52
55
52
53
55
53
52
51
49
51

13.500.000,00
1.855.060,00
4.000.000,00
2.336.103,75
700.000,00
1.700.000,00
7.000.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
15.979.864,00
5.000.000,00
3.500.000,00
7.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC.
(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ
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Πίνακας 5 : Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων
Κωδικός
Δράσης
(1)

Χαρακτηρισμός δράσης
(2)

Κατηγορία
περιφέρειας (3)

9.a.1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

9.a.2
9.a.3
9.a.4
9.a.5
9.a.6
9.a.7
9.a.8
10.a.1
10.a.2
10.a.3
10.a.4
10.a.5
10.a.6

ΔΔ
(4)
13.500.000,00

Τρόπος υλοποίησης
δράσης
(5)
ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

1.855.060,00
4.000.000,00
2.336.103,75
700.000,00
1.700.000,00
7.000.000,00
2.000.000,00
20.979.864,00
5.000.000,00
3.500.000,00
7.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00

ΔΔ
(6)

ΔΔ
που συνεισφέρει στο
πλαίσιο επίδοσης
(7)

13.500.000,00
1.855.060,00
4.000.000,00
2.336.103,75
700.000,00
1.700.000,00
7.000.000,00
2.000.000,00
20.979.864,00
5.000.000,00
3.500.000,00
7.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00

(1): συμπληρώνονται μόνο οι σχετικοί κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC
(2)-(9): επιλογή βάσει όσων έχουν αντίστοιχα συμπληρωθεί στην ενότητα 2.1 με τους αντίστοιχους π/υ τους
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13.500.000,00
4.000.000,00
700.000,00
1.700.000,00
7.000.000,00
2.000.000,00
20.979.864,00
5.000.000,00
3.500.000,00
7.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00

ΔΔ
μη εκπληρούμενων
θεματικών αιρεσιμοτήτων
(8)

ΔΔ
μη εκπληρούμενων
αυτοδεσμεύσεων
(9)

Άξονας Προτεραιότητας 4: «Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή
των εργαζομένων στις αλλαγές»
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

8

Ταμείο

ΕΚΤ

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

5.434.595,00

% Κοινοτικής συμμετοχής

80 %

20. Αποθεματικό Επίδοσης
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως
προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:
Πίνακας 1 : Πλαίσιο επίδοσης
Κατηγορία
περιφέρειας

Κωδικός
Δείκτη ή
βασικού
σταδίου
υλοποίησης

Μετάβαση

Μετάβαση

Ορόσημο για το 2018

Δείκτης ή βασικό
στάδιο
υλοποίησης

Μονάδα
μέτρησης κατά
περίπτωση

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

CO23

αριθμός υποστηριζόμενων
πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων
(συμπεριλαμβανομένων
συνεταιριστικών
επιχειρήσεων και
επιχειρήσεων της
κοινωνικής οικονομίας)

Αριθμός

-

-

80

F100

Ποσό Πιστοποιημένων
Δαπανών

ΕΥΡΩ

-

-

1.725.000

Ενδεικτικές ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι
στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι οι ακόλουθες:
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη
συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και
παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων
στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.
- Ανάθεση αναγκαίων μελετών/εμπειρογνωμοσυνών για την κατάρτιση μεθοδολογίας
μέτρησης των δεικτών
- Ενημέρωση των ωφελουμένων για τις δυνατότητες που παρέχουν οι δράσεις του
προγράμματος
- Προώθηση θεσμικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που επηρεάζουν την υλοποίηση του
προγράμματος
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21. Θεματικός στόχος 8 – Επενδυτική Προτεραιότητα 8.iii
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

8 - «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και
στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού»

Επενδυτική προτεραιότητα

8.iii – «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία
νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων»

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

20. Η βελτίωση της απασχόλησης στους τομείς
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

της

Δείκτες αποτελέσματος

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

22. Θεματικός στόχος 8 – Επενδυτική Προτεραιότητα 8.v
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

8 - «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και
στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού»

Επενδυτική προτεραιότητα

8.v – «Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των
επιχειρηματιών στις αλλαγές»

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

21. Η βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού για την
στήριξη των προτεραιοτήτων της Περιφερειακής Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης

Δείκτες αποτελέσματος

Τ3121 - Επιχειρήσεις που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα τους

22.1 Δράση 8.v.1 : Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας
Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν
για τα εμπροσθοβαρή, τα
μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
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Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά
δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο

Ενδιάμεσοι φορείς

ΝΑΙ
ΟΧΙ
-

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Για την επίτευξη του στόχου της παρακολούθησης της αγοράς εργασίας (παρακολούθηση τάσεωνδιάγνωση αναγκών) προβλέπεται η Δημιουργία Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς
Εργασίας στην Κρήτη. Στην Δομή που θα δημιουργηθεί συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης το
Πανεπιστήμιο Κρήτης και οι αντίστοιχοι Κοινωνικοί Εταίροι.
Με τη δράση προβλέπεται η στήριξη της δομής με στόχο
 Να εντοπιστούν οι πραγματικές ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας σε επαγγελματικές
δεξιότητες, ειδικότητες και θέσεις εργασίας από την μεριά των επιχειρήσεων


Να εντοπιστούν οι ανάγκες και να δομηθεί το προφίλ δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού

Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης
Δημιουργία
Μηχανισμού
Παρακολούθησης
της Αγοράς
Εργασίας

Μονάδα
μέτρησης

Αριθμός

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

-

-

1

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
228.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

228.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

182.400,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

45.600,00

εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
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εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
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Ιούνης 2015
Γ’ Τρίμηνο 2015

Πίνακας 4 : Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)
Κωδ.
ΑΠ
(1)
4

ΔΔ
(2)

5.434.595,00

Κωδ.
ΘΣ
(3)

ΔΔ
(4)

8

5.434.595,00

Κωδ.
Επεν.
Προτ.
(5)
8v

ΔΔ
(6)

3.434.595,00

Κωδ.
Ειδικού
στόχου
(7)
21

ΔΔ
(8)

3.434.595,00

Κωδ.
Δράσης/
πρόσκλησης
(9)
8.v.1

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC.
(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ
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ΔΔ
(10)

Κατηγορία
περιφέρειας
(11)

228.000,00

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Κωδ.
πεδίου
παρέμβασης
(12)
106

ΔΔ
(13)

228.000,00

Πίνακας 5 : Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων
Κωδικός
Δράσης
(1)

Χαρακτηρισμός δράσης
(2)

Κατηγορία
περιφέρειας (3)

8.v.1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΔΔ
(4)
228.000,00

Τρόπος υλοποίησης
δράσης
(5)
ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΔΔ
(6)

ΔΔ
που συνεισφέρει στο
πλαίσιο επίδοσης
(7)

228.000,00

(1): συμπληρώνονται μόνο οι σχετικοί κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC
(2)-(9): επιλογή βάσει όσων έχουν αντίστοιχα συμπληρωθεί στην ενότητα 2.1 με τους αντίστοιχους π/υ τους
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ΔΔ
μη εκπληρούμενων
θεματικών αιρεσιμοτήτων
(8)

ΔΔ
μη εκπληρούμενων
αυτοδεσμεύσεων
(9)

Άξονας Προτεραιότητας 5: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη»
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

9

Ταμείο

ΕΚΤ

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

66.047.150,00 €

% Κοινοτικής συμμετοχής

80 %

23. Αποθεματικό Επίδοσης
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι :
Πίνακας 1 : Πλαίσιο επίδοσης
Κατηγορία
περιφέρειας

Κωδικός
Δείκτη ή
βασικού
σταδίου
υλοποίησης

Μετάβαση

F100

Ποσό Πιστοποιημένων
Δαπανών

Μετάβαση

Τ3006

Μετάβαση

Τ3007

Ορόσημο για το 2018

Μονάδα
μέτρησης κατά
περίπτωση

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

ΕΥΡΩ

-

-

20.896.000

Μειονεκτούντα άτομα που
έχουν την ευθύνη
φροντίδας παιδιών

Αριθμός

-

-

600

Μειονεκτούντα άτομα που
οφελούνται από παροχή
υπηρεσιών υγείας πρόνοιας

Αριθμός

-

-

7.000

Δείκτης ή βασικό
στάδιο
υλοποίησης

Ενδεικτικές ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι
στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι οι ακόλουθες:
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή
της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την κατανομή του
αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και
παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων
στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.
- Ανάθεση αναγκαίων μελετών/εμπειρογνωμοσυνών για την κατάρτιση μεθοδολογίας μέτρησης
των δεικτών
- Ενημέρωση των ωφελούμενων για τις δυνατότητες που παρέχουν οι δράσεις του προγράμματος
- Προώθηση θεσμικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που επηρεάζουν την υλοποίηση του
προγράμματος
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24. Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9.i
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

9 – «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης»

Επενδυτική προτεραιότητα

9.i – «Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την
προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής
και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης»

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

22. Η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για
μειονεκτούντα άτομα, που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας
23. Η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για
μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη της φροντίδας
παιδιών

Δείκτες αποτελέσματος

Τ3122 - Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση που κατέχουν
θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης
εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους
Τ3123 - Μειονεκτούντα άτομα με ευθύνη φροντίδας παιδιών που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν
εξειδίκευση
που
κατέχουν
θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών
από τη λήξη της συμμετοχής τους

24.1 Δράση 9.i.1: Παροχή φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
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Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά στην διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων
παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες
και ιδιωτικές):
 Βρεφικοί Σταθμοί
 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
 Παιδικοί Σταθμοί
 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
Η δράση συμβάλει στον στόχο της Περιφέρειας για αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των
ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους
όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι
αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής
προστασίας. Έτσι, η συγκεκριμένη δράση ενισχύει τις γυναίκες με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας
και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων.
Η δράση θα υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα, με ένα δικαιούχο, ο οποίος θα εκδώσει
πρόσκληση προς δομές και δυνητικά ωφελούμενες μητέρες. Ο δικαιούχος θα κάνει και τη σύζευξη
μεταξύ παιδιών και θέσεων σε δομές. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς τη γυναίκα
ωφελούμενη μέσω «εντολής τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου της.
Βάσει συμφωνίας των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη δράση Εναρμόνισης
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, και για το σύνολο της περιόδου 2014-2020, θα διατεθούν
490 εκ. δημόσια δαπάνη, εκ των οποίων τα 125 εκ. € έχουν ήδη διατεθεί για την χρονιά 2014-2015).
Επομένως για την περίοδο 2015-2020, διατίθενται με συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ:
 240 εκ € μέσω των ΠΕΠ (ΘΣ9), και με εστίαση σε γυναίκες κάτω του ορίου της φτώχειας
(άνεργες ή εργαζόμενες),
 125 εκ. € μέσω του Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΔΒΜ (ΘΣ8) και με εστίαση κυρίως σε γυναίκες με χαμηλό
οικογενειακό εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενες με επισφαλή θέση
εργασίας, είτε άνεργες.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 13 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Τ3006

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Μειονεκτούντα
άτομα που έχουν
την ευθύνη
φροντίδας παιδιών

Άτομα

Μετάβαση
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Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

360

840

1.200

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

NAI

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3: Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
7.051.665,00

Συνολικό Κόστος (α)

7.051.665,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

5.641.332,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.410.333,00

εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
ΕΕΤΑΑ
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ιούνιος 2015
Ιούνιος 2015

Ιούνιος 2015
Γ’ Τρίμηνο 2015

24.2 Δράση 9.i.2: Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (σχολικό έτος:
2016-2017)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
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και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά στην διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων
παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για σχολικό έτος 2016-2017, στις ακόλουθες
κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):
 Βρεφικοί Σταθμοί
 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
 Παιδικοί Σταθμοί
 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
Η δράση συμβάλει στον στόχο της Περιφέρειας για αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των
ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους
όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι
αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής
προστασίας. Έτσι, η συγκεκριμένη δράση ενισχύει τις γυναίκες με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας
και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων.
Η δράση θα υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα, με ένα δικαιούχο, ο οποίος θα εκδώσει
πρόσκληση προς δομές και δυνητικά ωφελούμενες μητέρες. Ο δικαιούχος θα κάνει και τη σύζευξη
μεταξύ παιδιών και θέσεων σε δομές. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς τη γυναίκα
ωφελούμενη μέσω «εντολής τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου της.
Βάσει συμφωνίας των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη δράση Εναρμόνισης
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, και για το σύνολο της περιόδου 2014-2020, θα διατεθούν
490 εκ. δημόσια δαπάνη, μέσω:
 των ΠΕΠ (ΘΣ9), και με εστίαση σε γυναίκες κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες ή
εργαζόμενες),
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του Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΔΒΜ (ΘΣ8) και με εστίαση κυρίως σε γυναίκες με χαμηλό οικογενειακό
εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενες με επισφαλή θέση εργασίας, είτε
άνεργες.

Δείκτες εκροής
Πίνακας 14 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άτομα

Άτομα

Μειονεκτούντα
άτομα που έχουν
την ευθύνη
φροντίδας παιδιών
Άτομα που
αποδεσμεύονται
από τη φροντίδα
εξαρτώμενων
ατόμων

Τ3006

10501

Τιμή-στόχος (2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Μετάβαση

360

840

1.200

NAI

ΟΧΙ

Μετάβαση

360

840

1.200

NAI

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3: Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
9.795.355,00

Συνολικό Κόστος (α)

9.795.355,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

3.760.888,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

6.034.467,00

εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
ΕΕΤΑΑ
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
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Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Ιούνιος 2016

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ιούλιος 2016

24.3 Δράση 9.i.3: Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (σχολικό έτος:
2017-2018)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά στην διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων
παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για σχολικό έτος 2017-2018, στις ακόλουθες
κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):
 Βρεφικοί Σταθμοί
 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
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 Παιδικοί Σταθμοί
 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
Η δράση συμβάλει στον στόχο της Περιφέρειας για αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των
ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους
όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι
αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής
προστασίας. Έτσι, η συγκεκριμένη δράση ενισχύει τις γυναίκες με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας
και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων.
Η δράση θα υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα, με ένα δικαιούχο, ο οποίος θα εκδώσει
πρόσκληση προς δομές και δυνητικά ωφελούμενες μητέρες. Ο δικαιούχος θα κάνει και τη σύζευξη
μεταξύ παιδιών και θέσεων σε δομές.
Βάσει συμφωνίας των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη δράση Εναρμόνισης
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, και για το σύνολο της περιόδου 2014-2020, θα διατεθούν
490 εκ. δημόσια δαπάνη, μέσω:
 των ΠΕΠ (ΘΣ9), και με εστίαση σε γυναίκες κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες ή
εργαζόμενες),
 του Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΔΒΜ (ΘΣ8) και με εστίαση κυρίως σε γυναίκες με χαμηλό οικογενειακό
εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενες με επισφαλή θέση εργασίας, είτε
άνεργες.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 15 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Τ3006

10501

Δείκτης

Μειονεκτούντα
άτομα που έχουν
την ευθύνη
φροντίδας
παιδιών
Άτομα που
αποδεσμεύονται
από τη φροντίδα
εξαρτώμενων
ατόμων

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άτομα

Άτομα

Τιμή-στόχος (2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Μετάβαση

360

840

1200

NAI

ΟΧΙ

Μετάβαση

360

840

1200

NAI

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3: Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
3.619.855

Συνολικό Κόστος (α)

3.619.855

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.895.884

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

723.971

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
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τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
ΕΕΤΑΑ
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

-

Μάϊος 2017

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Μάϊος 2017

24.4 Δράση 9.i.4: Παροχή Υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για το σχολικό
έτος 2018-2019
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
ΝΑΙ
ΟΧΙ
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Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά στην διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων
παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για σχολικό έτος 2018-2019, στις ακόλουθες
κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):
 Βρεφικοί Σταθμοί
 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
 Παιδικοί Σταθμοί
 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
Η δράση συμβάλει στον στόχο της Περιφέρειας για αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των
ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους
όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι
αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής
προστασίας. Έτσι, η συγκεκριμένη δράση ενισχύει τις γυναίκες με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας
και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων.
Η δράση θα υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα, με ένα δικαιούχο, ο οποίος θα εκδώσει
πρόσκληση προς δομές και δυνητικά ωφελούμενες μητέρες. Ο δικαιούχος θα κάνει και τη σύζευξη
μεταξύ παιδιών και θέσεων σε δομές.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 16 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

10501

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άτομα που
αποδεσμεύονται
από τη φροντίδα
εξαρτώμενων
ατόμων

Άτομα

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

15

795

810

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

NAI

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3: Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
2.332.763

Συνολικό Κόστος (α)

2.332.763

Δημόσια Δαπάνη (β)
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1.866.210

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

466.553

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
ΕΕΤΑΑ
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

-

Ιούλιος 2018

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ιούνιος 2018

25. Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9.ii
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

9 - «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης»

Επενδυτική προτεραιότητα

9.ii – «Κοινωνικοοικονομική
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά»

ένταξη

περιθωριοποιημένων

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

24. Η βελτίωση απασχολησιμότητας και ποιότητας ζωής των
ατόμων περιθωριοποιημένων ομάδων

Δείκτες αποτελέσματος

Τ3124 - 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

25.1 Δράση 9.ii.1 : Κέντρα Κοινότητας
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
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Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση
Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση περιλαμβάνει την χρηματοδότηση των Κέντρων Κοινότητας στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού της
Περιφέρειας Κρήτης. Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και
διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην
περιοχή παρέμβασης τους.
Βασικές υπηρεσίες των Κέντρων Κοινότητας είναι:
α) Πύλη Εισόδου για την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας,
κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
και την υποστήριξή τους για να ενταχθούν σε αυτά.
β) Διασύνδεση με φορείς που παρέχουν υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και άλλες κοινωνικές
υπηρεσίες στα γεωγραφικά όρια της περιοχής παρέμβασής τους. Κεντρικό ρόλο έχει η δικτύωση με
τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για τη διασφάλιση της άμεσης παραπομπής των ωφελουμένων ατόμων
αλλά και την πρόσβαση στην πληροφόρηση για προγράμματα και δράσεις προώθησης στην
απασχόληση τα οποία είναι ενεργά ή προγραμματίζεται να ενεργοποιηθούν.
γ) Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών όπως παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, παροχή
συμβουλευτικής αγωγής σε θέματα νομικού χαρακτήρα, ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού,
ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης, διοργάνωση εκδηλώσεων
με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο, μεικτές δράσεις για την
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κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, προγράμματα για τη δημιουργία ευκαιριών για νέους
κ.α.
Δύναται να λειτουργούν παραρτήματα για να εξυπηρετούν καταυλισμούς Ρομά, θύλακες
Μεταναστών κ.α. καθώς και κινητές μονάδες για τον εντοπισμό και εξυπηρέτηση ατόμων
απομακρυσμένων περιοχών. Επίσης, τα Κέντρα Κοινότητας μπορούν να δραστηριοποιούνται
διευρυμένα και στη διανομή βασικών αγαθών.
Τα Κέντρα Κοινότητας προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών για την προώθηση στην
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Ο στόχος της συγκεκριμένης δομής είναι να συγκεντρώσει
ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να επιτευχθεί
η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
Τα Κέντρα Κοινότητας συμβάλουν στον στόχο του Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την
διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, την προώθηση της ένταξης ευπαθών και ευάλωτων ομάδων,
την άρση εμποδίων πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας και την ενεργοποίηση
για πρόσβαση στην απασχόληση.
Οι ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους καθορίζονται από την ΚΥΑ Δ23/οικ. 144351135/29.3.2015 της Αν. Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Με την παρούσα δράση προβλέπεται η συγχρηματοδότηση της λειτουργίας ενός (1) Κέντρου
Κοινότητας σε κάθε Δήμο με πληθυσμό μεγαλύτερο των 10.000 (απογραφή 2011) για 3 έτη.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2: Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

C015

CO22

05502

Δείκτης

Μετανάστες
Συμμετέχοντες
αλλοδαπής
προέλευσης,
μειονότητες
(συμπεριλαμβα
νομένων
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων όπως οι
Ρομ)
Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή
δημόσιες υπηρεσίες
σε εθνικό,
περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο
Αριθμός

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άνδρες

Γυναίκ
ες

Σύνο
λο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Άτομα

Μετάβαση

96

144

240

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αριθμός

Μετάβαση

16

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αριθμός

Μετάβαση

16

ΟΧΙ

ΟΧΙ
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Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

05503

υποστηριζόμενων
δομών
Αριθμός
επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων
δομών

Άτομα

Μετάβαση

740

1110

1850

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
3.000.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

3.000.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.400.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

600.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
ΟΤΑ α΄ βαθμού, Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων, λοιποί φορείς καθ’
αρμοδιότητα
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ιούνιος 2015
Φεβρουάριος 2016

Απρίλιος 2016
Β΄ Τρίμηνο 2016

26. Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9.iii
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

9 - «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
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ΟΧΙ

φτώχειας και κάθε διάκρισης»
Επενδυτική προτεραιότητα

9.iii – «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση
των ίσων ευκαιριών»

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

25. Ο περιορισμός των διακρίσεων και εμποδίων λόγω φύλου,
φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού

Δείκτες αποτελέσματος

Τ3125 - Πληθυσμός
προηγμένες υπηρεσίες

ευπαθών

ομάδων

που

26.1 Δράση 9.iii.1 : Παροχή φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών με αναπηρία
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ
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λαμβάνουν

Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά στην διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων
παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες
και ιδιωτικές):
 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) ατόμων με αναπηρίες
Η δράση συμβάλει στον στόχο της Περιφέρειας για αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των
ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους
όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι
αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής
προστασίας. Έτσι, η συγκεκριμένη δράση ενισχύει τις γυναίκες με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας
και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων με αναπηρίες.
Η δράση θα υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα, με ένα δικαιούχο, ο οποίος θα εκδώσει
πρόσκληση προς δομές και δυνητικά ωφελούμενες μητέρες. Ο δικαιούχος θα κάνει και τη σύζευξη
μεταξύ παιδιών και θέσεων σε δομές. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς τη γυναίκα
ωφελούμενη μέσω «εντολής τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου της.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2: Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη
C016

Δείκτης

Συμμετέχοντες με
αναπηρία

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άτομα

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

76

114

190

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
121.761,00

Συνολικό Κόστος (α)

121.761,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

97.409,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

24.352,00

εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
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Δυνητικοί δικαιούχοι
ΕΕΤΑΑ
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ιούνιος 2015
Φεβρουάριος 2016

Ιούνιος 2015
Γ΄ Τρίμηνο 2015

26.2 Δράση 9.iii.2 : Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ
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Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά την υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη
μαθητών με αναπηρία η οποία εκτός των άλλων περιλαμβάνει την υποστήριξη των με αδυναμία
αυτοεξυπηρέτησης μαθητών που φοιτούν στις σχολικές μονάδες.
Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη θα υλοποιηθεί τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017
και 2017-2018.
Στόχος της πράξης είναι η ενσωμάτωση και εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των μαθητών
στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη
C016

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Συμμετέχοντες με
αναπηρία

Άτομα

Μετάβαση

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

76

114

190

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
1.888.125,00

Συνολικό Κόστος (α)

1.888.125,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.510.500,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

377.625,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης

Ιούνιος 2015

186

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Ημερομηνία έκδοσης της 1ης πρόσκλησης (για το σχολικό έτος 20152016)
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της 2ης πρόσκλησης (για το σχολικό
έτος 2016-2017)
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της 3ης πρόσκλησης (για το σχολικό
έτος 2018-2018)

Ιούνιος 2015
Αύγουστος 2015
Ιούλιος 2016
Ιούλιος 2017

26.3 Δράση 9.iii.3. : Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά τη χρηματοδότηση των δικαιούχων για τη λειτουργία των παρακάτω δομών:
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α) Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου, που έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί και πληρούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις
προδιαγραφές, που ορίζονται στο Π.Δ. 395/1993 καθώς και στο κεφάλαιο Γ της υπ’ αριθμ.
Π4α/οικ.4633/29.9.1993 απόφασης της Υφυπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
β) Λοιπά Κέντρα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί για την
παροχή υπηρεσιών συναφών προς τα Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας.
Στόχοι της πράξης είναι : η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν
υποστηρικτικών υπηρεσιών, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων
περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.
Με την παρούσα δράση προβλέπεται η συγχρηματοδότηση της λειτουργίας των υφιστάμενων –
λειτουργούντων κέντρων για 3 έτη.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη
C016
05502

05503

Δείκτης

Συμμετέχοντες με
αναπηρία
Αριθμός
υποστηριζόμενων
δομών
Αριθμός
επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων
δομών

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άτομα

Μετάβαση

Αριθμός

Μετάβαση

Άτομα

Μετάβαση

Άνδρες

Γυναίκ
ες

Σύνο
λο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

76

114

190

ΟΧΙ

ΟΧΙ

4

ΟΧΙ

ΟΧΙ

110

ΟΧΙ

ΟΧΙ
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44

66

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
3.348.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

3.348.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.678.400,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

669.600,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
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Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΤΑΠΤΟΚ
0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι

ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ενώσεις γονέων ατόμων με αναπηρία κλπ)
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ιούνιος 2015
Φεβρουάριος 2016

Απρίλιος 2016
Β΄ Τρίμηνο 2016

26.4 Δράση 9.iii.4 : Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών με αναπηρία
(σχολικό έτος: 2016-2017)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
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Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά στην διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων
παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για σχολικό έτος 2016-2017, στις ακόλουθες
κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):
 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) ατόμων με αναπηρία
Η δράση συμβάλει στον στόχο της Περιφέρειας για ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε
ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα στην αποδέσμευση των ωφελούμενων γονέων από
τα εξαρτώμενα τέκνα τους με αναπηρία. Επίσης συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και την
διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών σε θέσεις εργασίας.
Η δράση θα υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα, με ένα δικαιούχο, ο οποίος θα εκδώσει
πρόσκληση προς δομές και δυνητικά ωφελούμενες μητέρες. Ο δικαιούχος θα κάνει και τη σύζευξη
μεταξύ παιδιών και θέσεων σε δομές. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς τη γυναίκα
ωφελούμενη μέσω «εντολής τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου της.
Βάσει συμφωνίας των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη δράση Εναρμόνισης
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, και για το σύνολο της περιόδου 2014-2020, θα διατεθούν
490 εκ. δημόσια δαπάνη, μέσω:
 των ΠΕΠ (ΘΣ9), και με εστίαση σε γυναίκες κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες ή
εργαζόμενες),
 του Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΔΒΜ (ΘΣ8) και με εστίαση κυρίως σε γυναίκες με χαμηλό οικογενειακό
εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενες με επισφαλή θέση εργασίας, είτε
άνεργες.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη
C016

10501

Δείκτης

Συμμετέχοντες με
αναπηρία
Άτομα που
αποδεσμεύονται
από τη φροντίδα
εξαρτώμενων
ατόμων

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άτομα

Άτομα

Τιμή-στόχος (2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Μετάβαση

76

114

190

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Μετάβαση

76

114

190

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
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Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
101.174,00

Συνολικό Κόστος (α)

101.174,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

64.939,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

36.235,00

εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
ΕΕΤΑΑ
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

-

Ιούνιος 2016

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ιούλιος 2016

26.5 Δράση 9.iii.5 : Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών με αναπηρία
(σχολικό έτος: 2017-2018)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
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Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά στην διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων
παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για σχολικό έτος 2017-2018, στις ακόλουθες
κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):
 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) ατόμων με αναπηρία
Η δράση συμβάλει στον στόχο της Περιφέρειας για ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε
ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα στην αποδέσμευση των ωφελούμενων γονέων από
τα εξαρτώμενα τέκνα τους με αναπηρία. Επίσης συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και την
διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών σε θέσεις εργασίας.
Η δράση θα υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα, με ένα δικαιούχο, ο οποίος θα εκδώσει
πρόσκληση προς δομές και δυνητικά ωφελούμενες μητέρες. Ο δικαιούχος θα κάνει και τη σύζευξη
μεταξύ παιδιών και θέσεων σε δομές. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς τη γυναίκα
ωφελούμενη μέσω «εντολής τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου της.
Βάσει συμφωνίας των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη δράση Εναρμόνισης
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, και για το σύνολο της περιόδου 2014-2020, θα διατεθούν
490 εκ. δημόσια δαπάνη, μέσω:
 των ΠΕΠ (ΘΣ9), και με εστίαση σε γυναίκες κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες ή
εργαζόμενες),
 του Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΔΒΜ (ΘΣ8) και με εστίαση κυρίως σε γυναίκες με χαμηλό οικογενειακό
εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενες με επισφαλή θέση εργασίας, είτε
άνεργες.
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Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη
C016

10501

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άτομα

Άτομα

Συμμετέχοντες με
αναπηρία
Άτομα που
αποδεσμεύονται
από τη φροντίδα
εξαρτώμενων
ατόμων

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Μετάβαση

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Μετάβαση

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
62.504

Συνολικό Κόστος (α)

62.504

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

50.003

Εθνική Συμμετοχή (δ)

12.501

εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
ΕΕΤΑΑ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
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-

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Μάιος 2017

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Μάιος 2017

26.6 Δράση 9.iii.6 : Παροχή Υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών με αναπηρία
για το σχολικό έτος 2018-2019
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά στην διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων
παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για σχολικό έτος 2018-2019, στις ακόλουθες
κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):
 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) ατόμων με αναπηρία
Η δράση συμβάλει στον στόχο της Περιφέρειας για ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε
ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα στην αποδέσμευση των ωφελούμενων γονέων από
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τα εξαρτώμενα τέκνα τους με αναπηρία. Επίσης συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και την
διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών σε θέσεις εργασίας.
Η δράση θα υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα, με ένα δικαιούχο, ο οποίος θα εκδώσει
πρόσκληση προς δομές και δυνητικά ωφελούμενες μητέρες. Ο δικαιούχος θα κάνει και τη σύζευξη
μεταξύ παιδιών και θέσεων σε δομές. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς τη γυναίκα
ωφελούμενη μέσω «εντολής τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου της.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

10501

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άτομα

Μετάβαση

Άτομα που
αποδεσμεύονται
από τη φροντίδα
εξαρτώμενων
ατόμων

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

5

90

95

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
484.546

Συνολικό Κόστος (α)

484.546

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

387.637

Εθνική Συμμετοχή (δ)

96.909

εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
ΕΕΤΑΑ
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
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Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Ιούλιος 2017

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ιούνιος 2017

26.7 Δράση 9.iii.7 : Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020
& 2020-2021
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά την υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη
μαθητών με αναπηρία η οποία εκτός των άλλων περιλαμβάνει την υποστήριξη των με αδυναμία
αυτοεξυπηρέτησης μαθητών που φοιτούν στις σχολικές μονάδες.
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Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη θα υλοποιηθεί τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και
2020-2021.
Στόχος της πράξης είναι η ενσωμάτωση και εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των μαθητών
στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

11501

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Αριθμός Σχολικών
μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις

Αριθμός

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ
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Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
2.600.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

2.600.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.080.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

520.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Ιούνιος 2015

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ιούλιος 2018
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Ιούλιος 2018

27. Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9.iv
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

9 - «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης»

Επενδυτική προτεραιότητα

9.iv – «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες
και
υψηλής
ποιότητας
υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης
και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας»

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

26. Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε
υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας

Δείκτες αποτελέσματος

Τ3126 - 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

27.1 Δράση 9.iv.1 : Υποστήριξη Γυναικών θυμάτων βίας (Ξενώνες – Συμβουλευτικά
Κέντρα)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
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Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά την υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας με την λειτουργία συμβουλευτικών
κέντρων και ξενώνων φιλοξενίας.
Οι δράσεις των Συμβουλευτικών Κέντρων ενδεικτικά αφορούν:
 Υπηρεσίες ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης.
 Υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής και
 Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης.
 Υπηρεσίες συμβουλευτικής για κοινωνική/εργασιακή ένταξη και σύνδεση με τους φορείς
προώθησης στην απασχόληση, με σκοπό την εργασιακή επανένταξη μέσω οργανώσεων του
κοινωνικού τομέα της εργασίας
 Υπηρεσίες παραπομπής ή συνοδείας (όταν απαιτείται) των θυμάτων.
 Δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης για την εξάλειψη της έμφυλης βίας κατά των γυναικών
και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας
 Παροχή, σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους, νομικών υπηρεσιών (legal aid) σε
γυναίκες – θύματα βίας
Παράλληλα με την λειτουργία των ξενώνων παρέχεται η απαραίτητη φιλοξενία και ασφάλεια των
γυναικών.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Τ3007

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άτομα

Μετάβαση

Μειονεκτούντα
άτομα που
οφελούνται από
παροχή
υπηρεσιών υγείας
- πρόνοιας

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

4.400

6.600

11.000

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

NAI

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
1.565.448,00

Συνολικό Κόστος (α)

1.565.448,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.252.358,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

313.090,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
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εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
ΟΤΑ και φορείς τους, ΓΓ Ισότητας των Φύλων, Αστικές μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ιούνιος 2015

Ιούνιος 2015
Γ΄ Τρίμηνο 2015

27.2 Δράση 9.iv.2 : Δομές Παροχής Βασικών αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, παροχή
συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
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Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών» αφορά στη λειτουργία των παρακάτω δύο δομών α)
Δομή Σίτισης και βασικών αγαθών, και β) Κοινωνικό Φαρμακείο
Η πρώτη δομή αναφέρεται στα Κοινωνικά Παντοπωλεία και τις Δομές Παροχής Συσσιτίων. Τα
Κοινωνικά Παντοπωλεία είναι δομές διανομής τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής
υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, cd, κλπ, σε
σταθερή και τακτική βάση σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.
Η Δομή Παροχής Συσσιτίων παρέχει γεύματα, σε σταθερή και τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα
και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.
Ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού του κάθε Δήμου η δομή μπορεί να παρέχει υπηρεσίες
Κοινωνικού Παντοπωλείου ή παροχής γευμάτων ή και τις δύο υπηρεσίες μαζί. Οι δομές Σίτισης και
Βασικών Αγαθών επιδιώκεται να λειτουργήσουν σε συνέργεια με το ΤΕΒΑ. Ελάχιστος αριθμός
ωφελουμένων τα 100 νοικοκυριά ανά δομή.
Η δεύτερη δομή αναφέρεται στην παροχή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρμάκων,
υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν
ανάγκη. Το σχετικό φαρμακευτικό υλικό θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω συγκεκριμένων
συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη
συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών.
Οι Δομές Παροχής Βασικών αγαθών συμβάλουν στην εκπλήρωση των στόχων που έχει θέσει ο
Περιφερειακός Στρατηγικός Σχεδιασμός για την καταπολέμηση της φτώχειας (ΠΕΣΚΕ Κρήτης).
Με την παρούσα δράση προβλέπεται η συγχρηματοδότηση της λειτουργίας δομών στις κύριες
πόλεις των ΠΕ της Περιφέρειας Κρήτης (αστικά κέντρα με μεγάλη συγκέντρωση ατόμων σε
κατάσταση φτώχειας) για 3 έτη.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Τ3007

CO22

Δείκτης
Μειονεκτούντα άτομα
που οφελούνται από
Παροχή υπηρεσιών
υγείας - πρόνοιας
Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό,
περιφερειακό ή

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άτομα

Μετάβαση

Αριθμός

Μετάβαση
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Τιμή-στόχος (2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

4.400

6.600

11.000

NAI

ΟΧΙ

4

ΟΧΙ

ΟΧΙ

τοπικό επίπεδο
05502

05503

Αριθμός
υποστηριζόμενων
δομών
Αριθμός
επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων
δομών

Αριθμός

Μετάβαση

Άτομα

Μετάβαση

320

480

4

ΟΧΙ

ΟΧΙ

800

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
1.584.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

1.584.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.267.200,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

316.800,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
ΟΤΑ α΄ βαθμού, Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων ή ΜΚΟ (πιστοποιημένες
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2646/98) που συνάπτουν μνημόνιο συνεργασίας με
το Δήμο
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
27.3 Δράση 9.iv.3 : Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
202

Ιούνιος 2015
Φεβρουάριος 2016

Απρίλιος 2016
Β΄ Τρίμηνο 2016

Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση
Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά στην χρηματοδότηση της λειτουργίας των κέντρων που παρέχουν υπηρεσίες
ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα
(κινητικές δυσκολίες, άνοια, κλπ). Η εν λόγω δράση είναι συνέχιση δράσης που
συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑΝΑΔ την περίοδο 2007-2013.
Με την παρούσα δράση προβλέπεται η συγχρηματοδότηση της λειτουργίας 16 λειτουργούντων
δομών, για 1 έτος.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Τ3007
CO22

Δείκτης
Μειονεκτούντα άτομα
που οφελούνται από
Παροχή υπηρεσιών
υγείας - πρόνοιας
Αριθμός έργων που

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άτομα

Μετάβαση

Αριθμός

Μετάβαση
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Τιμή-στόχος (2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

4.400

6.600

11.000

NAI

ΟΧΙ

16

ΟΧΙ

ΟΧΙ

05502

05503

αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό,
περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο
Αριθμός
υποστηριζόμενων
δομών
Αριθμός
επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων
δομών

Αριθμός

Μετάβαση

Άτομα

Μετάβαση

135

202

16

ΟΧΙ

ΟΧΙ

337

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
1.685.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

1.685.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.348.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

337.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
ΟΤΑ α΄ βαθμού, Δημοτικά ΝΠΔΔ, Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
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Ιούνιος 2015
Φεβρουάριος 2016

Απρίλιος 2016
Β΄ Τρίμηνο 2016

27.4 Δράση 9.iv.4 : Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά στην στήριξη της λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου για την Κοινωνική
Ένταξη στην Περιφέρεια Κρήτης. Το παρατηρητήριο υποστηρίζει της υπηρεσίες της Περιφέρειας
Κρήτης για :

την αποτελεσματική παρακολούθηση και των συντονισμό των στόχων στο πλαίσιο της
ΠΕΣΚΕ

την ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και
αλληλεγγύης

την αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού
Η δράση συμβάλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά
ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες»
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Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO22

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή
δημόσιες
υπηρεσίες σε
Εθνικό,
Περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο

Αριθμός

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

1

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
400.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

400.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

320.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

80.000,00

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ
0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
Περιφέρεια Κρήτης
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Ιούνιος 2015

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ιούλιος 2018
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Ιούλιος 2018

27.5 Δράση 9.iv.5: Δράσεις για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια
Κρήτης
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν για
τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

-

Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η εξάρτηση αποτελεί πολυπαραγοντικό φαινόμενο, το οποίο έχει οξυνθεί - ως προς κάποιες
διαστάσεις του - τα τελευταία χρόνια. Κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής και κοινωνικής κρίσης,
οι χρήστες ναρκωτικών ουσιών είναι πολλαπλά επιβαρυμένοι κοινωνικά, σωματικά και ψυχικά, ενώ
«νέου τύπου» εξαρτήσεις έχουν κάνει δυναμικά την εμφάνιση τους τόσο στον πληθυσμό των
εφήβων/νέων όσο και στον πληθυσμό των ενήλικων. Ενδεικτικά αναφέρονται η αύξηση της βαριάς
χρήσης αλκοόλ ειδικά στην περιφέρεια και η αύξηση του τζόγου και των τυχερών παιχνιδιών στους
νέους, σε βαθμό που κατατάσσει τη χώρα στην πρώτη θέση πανευρωπαϊκά.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προκύψει στον τομέα των Εξαρτήσεων, το
Υπουργείο Υγείας προχώρησε σε εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου θέτοντας τις εξής προτεραιότητες:
γεωγραφική κάλυψη όλης της επικράτειας, ενίσχυση της δυνατότητας πλήρους απεξάρτησης,
κοινωνική επανένταξη των απεξαρτημένων και φροντίδα πληθυσμών σε κίνδυνο.
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Οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται, βάσει του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού,
καλύπτουν και τους τρεις πυλώνες παρέμβασης: την πρόληψη, τη θεραπεία και την κοινωνική
επανένταξη,
Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη μείωση της βλάβης και οι παρεμβάσεις εστιάζουν στην κάλυψη
των ελλείψεων που παρατηρούνται στο υπάρχον σύστημα. Όλες οι νέες δομές θα λειτουργούν σε
δίκτυο με τις ήδη υφιστάμενες κατά των εξαρτήσεων σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και με τις
υπόλοιπες δομές υγείας/ κοινωνικής φροντίδας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΤΟΜΥ, Μονάδες
Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, Κοινωνικά Ιατρεία κ.α).
Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν, εντάσσονται στο σχεδιασμό και τη στοχοθεσία του
Υπουργείου Υγείας για τον Τομέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Οι δράσεις θα διασφαλίζουν:
 την οφειλόμενη Διάρκεια των Πράξεων και τη διατήρηση λειτουργίας δομών όπου
απαιτείται
 την παρακολούθηση του θεραπευτικού αποτελέσματος και την πρόληψη της υποτροπής
από το δίκτυο υπηρεσιών υγείας
 την προώθηση της άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού και την κοινωνική ενσωμάτωση των
πρώην εξαρτημένων ή υπό απεξάρτηση ατόμων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι
συνθήκες «περιστρεφόμενης πόρτας» στις υπηρεσίες.
Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των νέων δομών/ υπηρεσιών καλύπτεται από το ήδη υφιστάμενο
για τους οργανισμούς κατά των εξαρτήσεων, καθώς σύμφωνα με τον ν.4139/13 (Νόμος περί
Εξαρτησιογόνων Ουσιών) οι φορείς με καταστατική αρμοδιότητα, που αποτελούν και τους
δικαιούχους των έργων, δύνανται να αναπτύσσουν νέες δομές στη βάση του σκοπού λειτουργίας
τους χωρίς προηγούμενες ενέργειες έγκρισης.
Ενδεικτικά οι δράσεις που δύνανται να χρηματοδοτηθούν είναι :
Α. Δομές και Υπηρεσίες Θεραπείας
Περιλαμβάνουν μονάδες Σωματικής Αποτοξίνωσης από οπιούχα και αλκοόλ, απεξάρτησης από το
αλκοόλ και τις «νόμιμες» εξαρτήσεις, για άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα, κοινωνικής
φροντίδας όπως γονεϊκής στήριξης και προστασίας εξαρτημένων, έγκαιρης παρέμβασης σε
έφηβους-νέους με παραβατική συμπεριφορά καθώς και πολυδύναμα κέντρα αντιμετώπισης
ολόκληρου του φάσματος των εξαρτητικών συμπεριφορών στην περιφέρεια με κινητές μονάδες με
στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε περιοχές εκτός αστικού ιστού, και δύνανται να είναι:
Α.1 Δομές Θεραπείας
1. Πολυδύναμα Κέντρα
Τα Πολυδύναμα Κέντρα (ΠΚ) έχουν ως στόχο να παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης
και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις
ανάγκες τους (εξαρτημένοι από ναρκωτικά, περιστασιακοί χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτομα με
διπλή διάγνωση κα) και να παραπέμπουν σε πιο εξειδικευμένες δομές εφόσον κρίνεται αναγκαίο
(προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας, μονάδες
αποτοξίνωσης κλπ).
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Για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των εξυπηρετουμένων θα ακολουθείται ολιστική
προσέγγιση και τις δομές θα μπορούν να προσεγγίζουν και τα άτομα του στενού τους
περιβάλλοντος, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημασία του συστήματος της οικογένειας
στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, ιδιαίτερα σε περιοχές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.
2. Κινητές Μονάδες
Οι Κινητές Μονάδες (ΚΜ) για παρέμβαση σε περιοχές εκτός αστικού ιστού θα απευθύνονται στον
πληθυσμό των ατόμων που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών - ή αντιμετωπίζουν άλλου τύπου
εξαρτητικές συμπεριφορές - και διαμένουν σε περιοχές εκτός αστικού ιστού ή σε περιοχές με
έλλειψη υπηρεσιών κατά των εξαρτήσεων. Βασική στόχευση των υπηρεσιών θα αποτελούν η
διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες αντιμετώπισης των
εξαρτήσεων και η παραπομπή σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
Οι ΚΜ θα συνεργάζονται και με υπηρεσίες που εμπλέκονται στην συνολικότερη αντιμετώπιση του
προβλήματος της εξάρτησης όπως υπηρεσίες παροχής εκπαίδευσης, δικαστικές υπηρεσίες,
σωφρονιστικά καταστήματα κ.α. Θα έχουν την έδρα τους σε περιοχές που παράλληλα
αναπτύσσονται Πολυδύναμα Κέντρα (ΠΚ) - ή εδρεύουν σταθερές δομές των δικαιούχων - και θα
λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς τις υπηρεσίες αυτές.
3. Μονάδες για άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα
Στόχο των μονάδων αποτελεί η εξυπηρέτηση των ατόμων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα διπλής
διάγνωσης (εξάρτηση και κάποιας μορφής ψυχιατρική διαταραχή) που σε μεγάλο βαθμό σήμερα
δεν καλύπτονται από τα θεραπευτικά προγράμματα και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Η ανάγκη για
ανάπτυξη υπηρεσιών τέτοιου τύπου τεκμαίρεται αφενός από τη διαπιστωμένη – στη βάση
επιδημιολογικών ερευνών – αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας ιδιαίτερα στον πληθυσμό
των εξαρτημένων και αφετέρου από την υψηλή προσέλευση ατόμων με διπλή διάγνωση στις
υπηρεσίες κατά των εξαρτήσεων.
Βασικές υπηρεσίες αυτών των μονάδων αποτελούν η ψυχιατρική εκτίμηση, η βραχεία παρέμβαση
για σταθεροποίηση της κατάστασης, η εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική και φαρμακευτική
υποστήριξη, η προετοιμασία και παραπομπή των ατόμων σε κατάλληλο πρόγραμμα απεξάρτησης –
εφόσον κρίνεται αναγκαίο – ή άλλου τύπου δομή ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες.
Β. Προγράμματα υπηρεσιών Πρόληψης
Οι δράσεις αυτές αφορούν στην ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των παρεμβάσεων πρόληψης των
εξαρτήσεων από τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές σε εθνικό επίπεδο,
με προγράμματα καθολικής και επικεντρωμένης πρόληψης που απευθύνονται σε γενικό πληθυσμό
και ειδικές ομάδες (άνεργοι, μετανάστες, άποροι και κοινωνικά περιθωριοποιημένοι, μονογονεϊκές
οικογένειες, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας κ.α) ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες
κοινωνικές ανάγκες.
Επιπλέον, οι υπηρεσίες πρόληψης μπορούν να παίξουν πρωτεύοντα ρόλο και στη διασύνδεση των
δομών κατά των εξαρτήσεων με αυτές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), ιδιαίτερα με την
ευαισθητοποίηση του υγειονομικού προσωπικού ώστε να αναγνωρίζει, να παρέχει πρωτοβάθμιες
υπηρεσίες και να διασυνδέει τον πληθυσμό στόχο με εξειδικευμένες δομές.
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Οι παρεμβάσεις πρόληψης θα περιγραφούν αναλυτικά από τον δικαιούχο φορέα ανάλογα με τις
ιδιαίτερες ανάγκες σε τοπικό επίπεδο και ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν δράσεις όπως:
-

Πρόληψης νέων μορφών εξάρτησης:

Τα ναρκωτικά δεν είναι πλέον οι μόνες ουσίες που προκαλούν εξάρτηση. Άλλες μορφές εξαρτήσεων
και εξαρτητικών συμπεριφορών έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Ανάμεσα σε αυτές είναι οι
εξαρτήσεις από τον τζόγο, τα ψυχοδραστικά φάρμακα, το διαδίκτυο κ.α., που δείχνουν να πλήττουν
σε παγκόσμιο επίπεδο και με διάφορες μορφές. Επιπλέον ανησυχητικό εμφανίζεται το γεγονός ότι η
εκδήλωση τέτοιων εξαρτήσεων παρατηρείται σε ολοένα και μικρότερες ηλικίες. Οι παρεμβάσεις
που θα υλοποιηθούν έχουν θα βασίζονται τόσο στην αξιοποίηση ήδη υπάρχοντος υλικού
(εγχειριδίων πρόληψης) όσο και στη δημιουργία νέου μεθοδολογικού πλαισίου και εργαλείων
ανίχνευσης νέων εξαρτήσεων, εξαρτητικών συμπεριφορών, περιπτώσεων σχολικού εκφοβισμού
(bullying). Θα περιλαμβάνουν ανάπτυξη νέου ενημερωτικού υλικού (έντυπου ή ηλεκτρονικού) με
σκοπό την καλύτερη στόχευση των επιμέρους ηλικιακών κατηγοριών.

-

Έγκαιρης Παρέμβασης στο Φοιτητικό Πληθυσμό, σε συνεργασία με τους Συμβουλευτικούς
Σταθμούς των Πανεπιστημίων:

Συνεργασία με τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς που λειτουργούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για
την παρέμβαση στην κρίση και την ανάπτυξη συστήματος παραπομπών από τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα προς τα Κέντρα Πρόληψης.
-

Οργάνωση δικτύου έγκαιρης παρέμβασης στη σχολική κοινότητα:

Έγκαιρη παρέμβαση στην κρίση και οργάνωση δικτύου παραπομπών στις σχολικές κοινότητες όλων
των βαθμίδων
-

Ενίσχυση της δικτύωσης των Κέντρων Πρόληψης με επίκεντρο τις δομές Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ):

Με γνώμονα το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων των Κέντρων Πρόληψης και το ρόλο τους στην
προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας όλων των ηλικιών και όχι μόνο των εφήβων, είναι αναγκαία η
ενίσχυση της δικτύωσης με τοπικούς φορείς, την πανεπιστημιακή κοινότητα καθώς και με τις δομές
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Για την διασύνδεση με την ΠΦΥ είναι σημαντική η ίδρυση και
λειτουργία Δικτύου Διασύνδεσης Παραπομπής που θα υποστηρίζεται από ηλεκτρονικά μέσα, θα
αποσαφηνίζει τις δομές αναφοράς και τις διόδους επικοινωνίας και θα διασφαλίζει την ανωνυμία
και εμπιστευτικότητα των δεδομένων
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

11205

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Αριθμός Ατόμων που
ωφελούνται από
υπηρεσίες υγείας για

αριθμός

Μετάβαση
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Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνο
λο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

-

-
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ΟΧΙ

Τιμή-στόχος (2023)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

εξαρτήσεις

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
2.150.000
2.150.000

Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

1.720.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

430.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατική αρμοδιότητα για την αντιμετώπιση
των εξαρτήσεων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 4139/2013 όπως : ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Οκτώβριος 2018

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Δ’ Τρίμηνο 2018

27.6 Δράση 9.iv.6: Ανάπτυξη δομών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση
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Ενέργειες που θα αναληφθούν για
τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

-

Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Οι βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση
είναι:
 η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας που θα παρέχονται
στην κοινότητα και
 η ταυτόχρονη αποδυνάμωση του ρόλου των ψυχιατρικών νοσοκομείων ως παρόχων
ψυχιατρικών υπηρεσιών και η κοινωνική επανένταξη των ψυχικά ασθενών
Οι δράσεις που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν αφορούν την παροχή μιας σειράς υπηρεσιών
ψυχικής υγείας στην κοινότητα σύμφωνα με τον Ν. 2716/1999.
Ενδεικτικά περιγράφονται οι εξής τύποι δράσεων:
Α. Εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (πρόληψηπροαγωγή)
1. «Υπηρεσίες ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας μέσω
της ενίσχυσης τομεοποιημένων μονάδων Ψυχικής Υγείας»
Ενισχύονται υφιστάμενες τομεοποιημένες μονάδες ψυχικής υγείας για να παρέχουν υπηρεσίες κατ’
οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας υγείας του άρθρου 6 του Ν. 2716/1999, (Κέντρα Ημέρας,
Κινητές Μονάδες Ψ.Υ. και Κέντρα Ψ.Υ.). Οι υπηρεσίες παρέχονται σε άτομα με ψυχικές διαταραχές
ή διαταραχές συμπεριφοράς κ.λπ. για την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση την αποφυγή της
κρίσης ή της υποτροπής της νόσου και την διασφάλιση της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας.
Οι προϋποθέσεις και η λειτουργία της πράξης ορίζονται αναλυτικά στο ΦΕΚ τ. Β’ 664/31-5-2001.
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Στόχος των υπηρεσιών κατ οίκον νοσηλείας είναι:
o Η αποφυγή του εγκλεισμού
o Η μη απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον
o Η στήριξη της οικογένειας του ασθενούς
o Η καταπολέμηση του στίγματος
2. «Πρόγραμμα διασύνδεσης των υφιστάμενων (ή νέων) Κέντρων Ημέρας με Μονάδες ΟΤΑ για
την Τρίτη ηλικία»
Η διασύνδεση των Κέντρων Ημέρας για την Άνοια με Δομές Φροντίδας ηλικιωμένων των ΟΤΑ όπως
τα ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ, Κέντρα διημέρευσης, μέσω δράσεων κατάρτισης - on the job training των
επαγγελματιών των ΟΤΑ, αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας από τους
επαγγελματίες των κοινωνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ.
Η δράση αφορά στην ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού σχετικά με τις μεθόδους
πρόληψης της άνοιας.
Περιλαμβάνει επίσης τον σχεδιασμό και την εφαρμογή σχετικών προληπτικών προγραμμάτων.
3. «Πρόγραμμα διασύνδεσης των Ιατρείων Μνήμης και Νοητικών λειτουργιών των Γενικών
Νοσοκομείων με Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»,
Η διασύνδεση των Ιατρείων Μνήμης με Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μέσω δράσεων
κατάρτισης - on the job training των επαγγελματιών της ΠΦΥ, αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών
πρόληψης και φροντίδας από τους επαγγελματίες ΠΦΥ.
Η συγκεκριμένη δράση αποβλέπει στην ένταξη της άνοιας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και αφορά
στην οργάνωση υπηρεσιών έγκαιρης διάγνωσης και διαχείρισης των ατόμων με άνοια - Alzheimer.
4. «Ειδικό Κέντρο Ημέρας για Alzheimer»
Τα ειδικά κέντρα ημέρας λειτουργούν ως μονάδες ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας ασθενών με
Alzheimer και άλλες συναφείς διαταραχές.
Σκοπός των Κέντρων Ημέρας είναι κυρίως η οργάνωση και εφαρμογή ομαδικών και ατομικών
θεραπευτικών προγραμμάτων για τα άτομα με διαγνωσμένη νόσο Alzheimer ή άλλες μορφές
άνοιας, που βρίσκονται στα αρχικά, μεσαία ή πιο προχωρημένα στάδια της νόσου.
5. «Πρόγραμμα ενίσχυσης εξειδικευμένων υπηρεσιών/ Ενίσχυση Κινητών Μονάδων για την
παροχή παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών»
Στο πλαίσιο της κάλυψης των ελλειμμάτων στην υποστήριξη παιδιών/εφήβων με προβλήματα
ψυχικής υγείας προβλέπεται η ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών μέσω της ενίσχυσης των
Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) του άρ.11
του ν.2716/99 (ΦΕΚ 96 Α΄) και των Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Κέντρα Ψυχικής Υγείας,
Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ).
6. Ενίσχυση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα)
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ).
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Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

11204

Δείκτης
Αριθμός Ατόμων που
ωφελούνται από
υπηρεσίες ψυχικής
υγείας

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

αριθμός

Μετάβαση

Άνδρες

Γυναί
κες

Σύνο
λο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

-

-

890

ΟΧΙ

Τιμή-στόχος (2023)

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
1.285.000

Συνολικό Κόστος (α)

1.285.000
1.028.000

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

257.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν. 2716/99
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Οκτώβριος 2018

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Δ’ Τρίμηνο 2018
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Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

27.7 Δράση 9.iv.7: Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Κρήτης
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα αναληφθούν για
τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

-

Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης» (ΤΟΜΥ), αποσκοπεί στην
καθολική προσιτή πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες του συνόλου του πληθυσμού χωρίς διακρίσεις,
και στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία (Reducing Health Inequalities). Το νέο μοντέλο
υπηρεσιών στοχεύει στην ορθολογική πλοήγηση των ατόμων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) μέσω
της ανακατεύθυνσης της ζήτησης από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα, όπως είναι τα
Νοσοκομεία, παρέχοντας ποιοτικές, ολιστικές και κοινοτικά προσανατολισμένες υπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), συγκροτούνται Σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4461/2017
(ΦΕΚ 38/τ.Α΄/28-3-2017) με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας,
αποτελούμενες από προσωπικό έως δώδεκα (12) ατόμων, ενισχύοντας και αναβαθμίζοντας, ως
αποκεντρωμένες μονάδες τους, το έργο που παρέχεται από τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ε.Σ.Υ. Οι ΤΟΜΥ λειτουργούν με ανθρώπινο δυναμικό πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης. Στελεχώνονται από επαγγελματίες υγείας και λοιπό προσωπικό, με
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συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ή με μετακίνηση προσωπικού σύμφωνα
με την ΥΑ για καθορισμό τρόπου λειτουργίας με αριθ. Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017 ΥΑ )
Οι ΤΟΜΥ έχουν καθήκον, με την εποπτεία της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), ως ΦΛΠ στις
δράσεις των ΤΟΜΥ, να παρέχουν καθολική, προσβάσιμη, κατάλληλη, αποτελεσματική, αποδοτική
και ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τα ανωτέρω που αφορούν
παροχή υπηρεσιών σε ΕΚΟ και στο γενικό πληθυσμό με έμφαση στις υπηρεσίες για την πρόληψη –
διατήρηση της καλής υγείας των ατόμων και της κοινότητας και παρεμβαίνουν θετικά στους
παράγοντες προσδιοριστικούς της υγείας και της διατήρησης της εργασιακής ένταξης (main risk
factors that determine population health will help increase people’s employability)
Στο άρθρο 1ο του Ν. 4486/2017 διατυπώνονται ρητά η δωρεάν και καθολική υγειονομική κάλυψη
του πληθυσμού, η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας με ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες και
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, η διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων
υπηρεσιών, η συνέχεια της φροντίδας υγείας, η ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών υγείας .
Με βάση την ΥΑ (καθορισμού τρόπου λειτουργίας) οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε άτομα, οικογένειες
και στην κοινότητα κατά κύριο λόγο περιλαμβάνουν την πρόληψη και διατήρηση της καλής υγείας
των πληθυσμών ευθύνης, ειδικότερα:
• την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού που καλύπτουν, με έμφαση στην πρόληψη της
νόσου και την αγωγή της υγείας,
• την ανάπτυξη παρεμβάσεων και δράσεων για την προαγωγή της υγείας στην οικογένεια,
στους χώρους εργασίας, στις σχολικές μονάδες και γενικά σε όλο το φάσμα της κοινότητας σε
συνεργασία με φορείς κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης κ.α.,
• την πρόληψη, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα σε ομάδες
ή άτομα του πληθυσμού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας,
• τη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων επιδημιολογικής επιτήρησης, σύμφωνα με το Διεθνή
Υγειονομικό Κανονισμό σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας.
• τη συστηματική παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού ευθύνης τους, στην Τ.ΟΜ.Υ. και
κατ΄ οίκον,
• την προγραμματισμένη φροντίδα υγείας ενηλίκων και παιδιών,
• την παρακολούθηση και συνδιαχείριση με τον (εκτός Τ.ΟΜ.Υ.) θεράποντα ιατρό χρόνιων
νοσημάτων στη Τ.ΟΜ.Υ. και κατ’ οίκον,
• την εκπαίδευση και καθοδήγηση ατόμων και οικογενειών για τη διαχείριση χρόνιων
νοσημάτων και καταστάσεων υψηλού κινδύνου για την υγεία τους,
• τη συμβουλευτική και την υποστήριξη σε άτομα και οικογένειες,
• την αναγνώριση ψυχικών παθήσεων σε συνεργασία με τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του
Τομέα Ψυχικής Υγείας
• την ανίχνευση περιστατικών εξαρτήσεων και παραπομπή στους αρμόδιους φορείς
απεξάρτησης,
• την υγειονομική φροντίδα της τρίτης ηλικίας,
• την παρακολούθηση της πολυνοσηρότητας
• τη φροντίδα μητέρας-παιδιού και τη μέριμνα για οικογενειακό προγραμματισμό σε
συνεργασία με τους αρμόδιους επαγγελματίες υγείας του Κ.Υ. Aναφοράς,
• τη μετανοσοκομειακή φροντίδα και αποκατάσταση
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• την κατ’ οίκον φροντίδα υγείας- κατ’ οίκον νοσηλεία και κατ’ οίκον αιμοληψία σε μη
δυνάμενους να μεταβούν στις οικείες μονάδες Π.Φ.Υ.,
• την αντιμετώπιση οξέων και επειγόντων προβλημάτων υγείας και την παραπομπή αυτών στα
Κέντρα Υγείας ή στα Νοσοκομεία
Με την απόφαση συγκρότησης κάθε ΤΟΜΥ καθορίζεται η περιοχή ευθύνης της, ο πληθυσμός
ευθύνης κυμαίνεται από 10.000 έως 12.000 κατοίκους. Σε ειδικές περιπτώσεις, ιδίως σε περιοχές με
πληθυσμιακές, ηλικιακές, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες (π.χ νησιά, ορεινές και απομονωμένες
περιοχές), ο πληθυσμός ευθύνης των ΤΟΜΥ μπορεί, δυνάμει απόφασης της αρμόδιας ΔΥΠΕ, να
είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος.

Στον ωφελούμενο πληθυσμό περιλαμβάνονται τα μέλη της ευρύτερης κοινότητας με την ανάπτυξη
παρεμβάσεων και δράσεων της ΤΟΜΥ όπως
 για την προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας, στις σχολικές μονάδες, προνοιακά
ιδρύματα κλπ.,
 με τη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων επιδημιολογικής επιτήρησης σύμφωνα με το Διεθνή
Υγειονομικό Κανονισμό
 με την πρόληψη, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα
Οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της περιφέρειας αποτελούν σύμφωνα με το άρθρο 1ο του
σχετικού νόμου υποχρέωση για ειδική μέριμνα και παροχή υπηρεσιών στη πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας («ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες»)
Οι ΤΟΜΥ λειτουργούν στον πυρήνα των υπηρεσιών του ΕΣΥ και με την απόλυτη διασύνδεσή τους
με το Σύστημα Υγείας ( ΥΑ λειτουργίας) σε συνέργεια με την παραπομπή με δαπάνη εθνικών πόρων
σε άλλους βαθμούς υπηρεσιών υγείας για περίθαλψη ή σε διαγνωστικά εργαστήρια ( Ν.
4368/2016),
ολοκληρώνουν για τα άτομα από ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες όπως
περιγράφονται στο κεφ. Ε του νόμου τις παρεχόμενες υπηρεσίες για την ανταπόκριση στις ανάγκες
υγείας των ατόμων.
Για την αποτίμηση/μέτρηση δεικτών εφαρμόζεται η με αριθ. 17/οικ.801/ ΕΥΣΕΚΤ/125694 ΚΥΑ
«Διαδικασία - Πλαίσιο Εφαρμογής των Πράξεων για τη Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας» και τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 5 (όπως η ΚΥΑ ισχύει κάθε φορά), όπου προβλέπεται μεταξύ άλλων: «Για
διαχειριστικούς λόγους (παρακολούθηση δεικτών, επιλεξιμότητα ωφελουμένων, κ.λπ.) ως
ωφελούμενοι/ες θεωρούνται τα άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια, κατοικούν στις οριζόμενες
περιοχές, όπως αυτές προβλέπονται στην απόφαση Συγκρότησης εκάστης ΤΟΜΥ, και τα οποία
λαμβάνουν υπηρεσίες/ ωφέλεια από τις ΤΟΜΥ.»
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη
11202

Δείκτης
Αριθμός ατόμων
που πλήττονται

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άνδρ
ες

Γυναί
κες

Σύνολο

αριθμός

Μετάβαση

-

-

89.250
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Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

11203

από φτώχεια και
ωφελούνται από
τις υπηρεσίες των
Τοπικών Ομάδων
Υγείας (ΤΟΜΥ)
Αριθμός Τοπικών
Ομάδων Υγείας
(ΤΟΜΥ) που
λειτουργούν

αριθμός

Μετάβαση
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-

-

25

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
15.523.242

Συνολικό Κόστος (α)

15.523.242
5.541.798 (35,7%)

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

9.981.444

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας Δ.Δ. για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας Δ.Δ. για μεγάλα
έργα
εκ της οποίας Δ.Δ για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας Δ.Δ. για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Υπουργείο Υγείας/ΕΔΕΥΤΥ με φορέα λειτουργίας την 7η ΥΠΕ
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Οκτώβριος 2018

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Δ’ Τρίμηνο 2018

28. Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9.v
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

9 - «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης»

Επενδυτική προτεραιότητα

9.v – «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η
πρόσβαση στην απασχόληση»

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
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Ειδικοί στόχοι

27. Ενίσχυση της
επιχειρήσεων

ίδρυσης

και

λειτουργίας

κοινωνικών

Δείκτες αποτελέσματος

Τ3127 - Κοινωνικές επιχειρήσεις που η λειτουργίας τους
συνεχίζεται ένα χρόνο μετά τη λήξη της παρέμβασης

29. Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9.vi
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

9 - «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης»

Επενδυτική προτεραιότητα

9.vi – «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των
τοπικών κοινοτήτων»

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Ειδικοί στόχοι

28. Η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση
ειδικών ομάδων πληθυσμού

Δείκτες αποτελέσματος

Τ3122 - Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση που κατέχουν
θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης
εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους

29.1 Δράση 9. vi.1 : Λειτουργικές Δαπάνες ΟΤΔ/ΕΦ για την εφαρμογή των ΤΑΠΤοΚ/ΕΚΤ
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Ενέργειες που θα
αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
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Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά στην χρηματοδότηση των λειτουργικών εξόδων και των εξόδων συντονισμού των
ΟΤΔ/ΕΦ στο πλαίσιο της υλοποίησης των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), Το ποσό ανέρχεται σε ποσοστό έως 15% του συνολικού προϋπολογισμού
κάθε στρατηγικής.
Προβλέπεται η αποζημίωση των δαπανών βάσει απλοποιημένου κόστους και πιο συγκεκριμένα με
βάση τον κωδικό δαπάνης «Β.3 - Δαπάνες υπολογιζόμενες έως 40% επί των επιλέξιμων άμεσων
δαπανών προσωπικού» και σε ποσοστό δαπάνης 30%. Με βάση τη μέθοδο αυτή οι δαπάνες (άμεσες
και έμμεσες) υπολογίζονται ως ποσοστό (%) επί των άμεσων δαπανών προσωπικού.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO22

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή
δημόσιες
υπηρεσίες σε
Εθνικό,
Περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο

Αριθμός

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

4

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
750.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

750.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

600.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

150.000,00

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
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750.000,00

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΑΕ-ΟΤΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕΟΤΑ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Ιούλιος 2018

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ιούλιος 2018
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Πίνακας 4 : Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)
Κωδ.
ΑΠ
(1)

5

ΔΔ
(2)

66.047.150,00

Κωδ.
ΘΣ
(3)

9

ΔΔ
(4)

Κωδ.
Επεν.
Προτ.
(5)

ΔΔ
(6)

Κωδ.
Ειδικού
στόχου
(7)

ΔΔ
(8)

9i

23.047.150,00

23

14.015.228,00

9ii

3.000.000,00

24

3.000.000,00

9iii

6.000.000,00

25

6.000.000.00

9iv

24.000.000,00

26

24.000.000,00

9vi

5.000.000,00

28

5.000.000,00

66.047.150,00

Κωδ.
Δράσης/
πρόσκλησης
(9)
9.i.1
9.i.2
9.i.3
9.i.4
9.ii.1
9.iii.1
9.iii.2
9.iii.3
9.iii.4
9.iii.5
9.iii.6
9.iii.7
9.iv.1
9.iv.2
9.iv.3
9.iv.4
9.iv.5
9.iv.6
9.iv.7
9. vi.1

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC.
(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ
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ΔΔ
(10)

Κατηγορία
περιφέρειας
(11)

7.051.665,00
4.701.110,00
3.619.855,00
2.332.763,00
3.000.000,00
121.761,00
1.888.125,00
3.348.000,00
81.174,00
62.504,00
484.546,00
2.600.000,00
1.565.448.00
1.584.000,00
1.685.000,00
400.000,00
2.150.000,00
1.285.000,00
15.523.242,00
750.000,00

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Κωδ.
πεδίου
παρέμβασης
(12)
109
109
109
109
110
111
111
111
111
111
111
111
112
112
112
112
112
112
112

ΔΔ
(13)

7.051.665,00
4.701.110,00
3.619.855,00
2.332.763,00
3.000.000,00
121.761,00
1.888.125,00
3.348.000,00
81.174,00
62.504,00
484.546,00
2.600.000,00
1.565.448.00
1.584.000,00
1.685.000,00
400.000,00
2.150.000,00
1.285.000,00
15.523.242,00
750.000,00

Πίνακας 5 : Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων
Κωδικός Δράσης
(1)

Χαρακτηρισμός
δράσης
(2)

Κατηγορία
περιφέρειας (3)

9.i.1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

9.i.2
9.i.3
9.i.4
9.ii.1
9.iii.1
9.iii.2
9.iii.3
9.iii.4
9.iii.5
9.iii.6
9.iii.7
9.iv.1
9.iv.2
9.iv.3
9.iv.4
9.iv.5
9.iv.6
9.iv.7
9. vi.1

ΔΔ
(4)

7.051.665,00

Τρόπος υλοποίησης
δράσης
(5)

ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

4.701.110,00
3.619.855,00
2.332.763,00
3.000.000,00
121.761,00
1.888.125,00
3.348.000,00
101.174,00
62.504,00
484.546,00
2.600.000,00
1.565.448,00
1.584.000,00
1.685.000,00
400.000,00
2.150.000,00
1.285.000,00
15.523.242,00
750.000,00

ΔΔ
(6)

ΔΔ
που συνεισφέρει στο
πλαίσιο επίδοσης
(7)

7.051.665,00

7.051.665,00

4.701.110,00
3.619.855,00
2.332.763,00
3.000.000,00
121.761,00
1.888.125,00
3.348.000,00
81.174,00
62.504,00
484.546,00
2.600.000,00
1.565.448,00
1.584.000,00
1.685.000,00
400.000,00
2.150.000,00
1.285.000,00
15.523.242,00
750.000,00

4.701.110,00
3.619.855,00
2.332.763,00

(1): συμπληρώνονται μόνο οι σχετικοί κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC
(2)-(9): επιλογή βάσει όσων έχουν αντίστοιχα συμπληρωθεί στην ενότητα 2.1 με τους αντίστοιχους π/υ τους
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1.565.448.00
1.584.000.00
1.685.000.00
400.000,00
2.150.000,00
1.285.000,00
15.523.242,00

ΔΔ
μη εκπληρούμενων
θεματικών αιρεσιμοτήτων
(8)

ΔΔ
μη εκπληρούμενων
αυτοδεσμεύσεων
(9)

Άξονας Προτεραιότητας 6: «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ»
Ταμείο

ΕΤΠΑ

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

4.375.000,00 €

% Κοινοτικής συμμετοχής

80 %

Ειδικός Στόχος

29. Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και
εφαρμογής του ΠΕΠ μέσω του ΕΤΠΑ

30. Δράση Τ.Β.1: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για
τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και
τα τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Περιλαμβάνονται δράσεις υποστήριξης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π., της δομής
διαχείρισης του προγράμματος καθώς και των δικαιούχων για την προετοιμασία, παρακολούθηση
και διαχείριση επιλέξιμων δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι ακόλουθες ενδεικτικές
δράσεις:
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Συμπληρωματικά συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης
Περιλαμβάνει δαπάνες ανάπτυξης / αναβάθμισης συμπληρωματικών / εξειδικευμένων
υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων, προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και
ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, προμήθεια / ανάπτυξη ειδικών
εφαρμογών κλπ. που θα κριθούν απαραίτητες για την αποτελεσματική υλοποίηση, παρακολούθηση
και διαχείριση των παρεμβάσεων του ΠΕΠ, επιπλέον αυτών που καλύπτονται από το ΕΠ «Τεχνική
Βοήθεια 2014-20».
Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
 Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του ΠΕΠ και των επιμέρους
παρεμβάσεών του που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές,
τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές
οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ), όσο και στην κοινή γνώμη.
 Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις
φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΠΕΠ, την δυνατότητα πρόσβασης
και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ.
 Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης, με
σκοπό τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της χώρας και της ΕΕ του ρόλου και των επιτευγμάτων
του ΠΕΠ ή/και των επιμέρους παρεμβάσεών του, στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία.
 Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών.
Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι
 Εκπόνηση των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 και το
Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΕΠ.
 Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με την
εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας / ωρίμανσης /
εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης της εφαρμογής / αποτίμησης των παρεμβάσεων του ΠΕΠ.
 Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κλπ., όπως κατά περίπτωση
απαιτούνται (Σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης
περιοχών, καταπολέμησης της φτώχειας κλπ).
 Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και
εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε
εξειδικευμένα θέματα.
 Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και ανάπτυξη δράσεων
παρακολούθησης και αξιολόγησης της RIS3 (υποστήριξη της λειτουργίας των δομών, δράσεις
ενημέρωσης για την χρηματοδότηση δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ από πόρους εκτός Ελλάδας,
δράσεις υποστήριξης ενεργειών δικτύωσης και εξεύρεσης εταίρων, δράσεις διάχυσης καλών
πρακτικών σε τομείς προτεραιότητας μέσω ενημέρωσης και επιδεικτικών προγραμμάτων κλπ).
Ενδυνάμωση διαχειριστικής ικανότητας της Αρχής Διαχείρισης
 Δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης
 Δράσεις ανταλλαγής εμπειριών και δικτύωσης με άλλες ΔΑ και λοιπούς φορείς της χώρας και
της ΕΕ
 Προμήθειες και παροχή υπηρεσιών για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ΕΥΔ

Υποστήριξη Δικαιούχων
Προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των
δικαιούχων, ώστε να βελτιώσουν την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα και την ποσοτική και
ποιοτική επάρκεια της στελέχωσης και διοίκησής τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες
ωρίμανσης και εν συνεχεία υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο του ΠΕΠ.
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Υπηρεσίες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων
Προβλέπεται η χρηματοδότηση δαπανών διαχείρισης του ενδιάμεσου φορέα Κρατικών Ενισχύσεων
στο πλαίσιο της εφαρμογής σχετικών δράσεων του ΕΠ.

Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Τ3009

Μελέτες εμπειρογνωμοσύνες έρευνες - αξιολογήσεις

Αριθμός

Μετάβαση

25

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Τ3010

Αριθμός Επικοινωνιακών
Σχεδίων Δράσης

Αριθμός

Μετάβαση

5

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Τ3011

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

%

Μετάβαση

50

ΟΧΙ

ΟΧΙ

12102

Μετακινήσεις εκτός έδρας

Αριθμός

Μετάβαση

6000

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αριθμός

Μετάβαση

3

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αριθμός

Μετάβαση

20

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Ευρώ

Μετάβαση

200.000

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αριθμός

Μετάβαση

15

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αριθμός

Μετάβαση

200

ΟΧΙ

ΟΧΙ

12103

12104

12106

12107

12108

Υποστηρικτικά εργαλεία
για την οργάνωση της
διαχείρισης που
δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονται
Υπηρεσίες Συμβούλων
Τεχνικής Υποστήριξης
Λειτουργικές δαπάνες στο
πλαίσιο ενεργειών
τεχνικής βοήθειας του
προγράμματος (Γ3 Γενικά
Έξοδα Λειτουργίας)
Ενέργειες (ενημέρωσης,
κατάρτισης, ανάπτυξης
ικανοτήτων στο πλαίσιο
τεχνικής βοήθειας) για την
υποστήριξη της ικανότητας
των αρχών
Συμμετοχές στελεχών σε
δράσεις κατάρτισης,
ενημέρωσης και
ανάπτυξης ικανοτήτων
στην διαχείριση των ΕΔΕΤ

12305

Αριθμός εκδηλώσεων
(ενεργειών ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης)

Αριθμός

Μετάβαση

35

ΟΧΙ

ΟΧΙ

90101

Τεχνολογικός εξοπλισμός
(HARDWARE)

Αριθμός

Μετάβαση

5

ΟΧΙ

ΟΧΙ
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90102

Λογισμικό (SOFTWARE)

Αριθμός

Μετάβαση

3

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3: Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
4.375.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

4.375.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

3.500.00,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

875.000,00

εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, Περιφέρεια Κρήτης, ΟΤΑ Α΄Βαθμού
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
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Ιούνιος 2015
Γ’ Τρίμηνο 2015

ΟΧΙ

Πίνακας 4 : Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)
Κωδ.
ΑΠ
(1)

6

ΔΔ
(2)

4.375.000,00

Κωδ.
ΘΣ
(3)

ΔΔ
(4)

Κωδ.
Επεν.
Προτ.
(5)

ΔΔ
(6)

Κωδ.
Ειδικού
στόχου
(7)

29

ΔΔ
(8)

4.375.000,00

Κωδ.
Δράσης/
πρόσκλησης
(9)

T.B.1

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC.
(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ
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ΔΔ
(10)

4.375.000,00

Κατηγορία
περιφέρειας
(11)

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Κωδ.
πεδίου
παρέμβασης
(12)

ΔΔ
(13)

121

2.375.000,00

122

1.000.000,00

123

1.000.000,00

Πίνακας 5 : Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων
Κωδικός Δράσης
(1)

Χαρακτηρισμός
δράσης
(2)

Κατηγορία
περιφέρειας (3)

T.B.1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΔΔ
(4)

4.375.000,00

Τρόπος υλοποίησης
δράσης
(5)

ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΔΔ
(6)

ΔΔ
που συνεισφέρει στο
πλαίσιο επίδοσης
(7)

4.375.000,00

(1): συμπληρώνονται μόνο οι σχετικοί κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC
(2)-(9): επιλογή βάσει όσων έχουν αντίστοιχα συμπληρωθεί στην ενότητα 2.1 με τους αντίστοιχους π/υ τους
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ΔΔ
μη εκπληρούμενων
θεματικών αιρεσιμοτήτων
(8)

ΔΔ
μη εκπληρούμενων
αυτοδεσμεύσεων
(9)

Άξονας Προτεραιότητας 7: «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»
Ταμείο

ΕΚΤ

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

1.340.282,50 €

% Κοινοτικής συμμετοχής

80 %

Ειδικός Στόχος

30. Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και
εφαρμογής του ΠΕΠ μέσω του ΕΚΤ

31. Δράση Τ.Β.2: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ
Χαρακτηρισμός δράσης

Ενέργειες που θα αναληφθούν για
τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Δημόσια Σύμβαση

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Περιλαμβάνονται δράσεις υποστήριξης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. καθώς και της δομής
διαχείρισης του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις:
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Συμπληρωματικά συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης
Περιλαμβάνει δαπάνες ανάπτυξης / αναβάθμισης συμπληρωματικών / εξειδικευμένων
υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων, προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και
ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, προμήθεια / ανάπτυξη ειδικών
εφαρμογών κλπ. που θα κριθούν απαραίτητες για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής
υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων του ΠΕΠ, πέραν εκείνων που
καλύπτονται κεντρικά από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20».
Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
 Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του ΠΕΠ και των επιμέρους παρεμβάσεών
του που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές
δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές
οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ), όσο και στην κοινή γνώμη.
 Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις
φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΕΠ / ΠΕΠ, την δυνατότητα πρόσβασης
και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ.
 Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών.
Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι
 Εκπόνηση των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 και το Σχέδιο
Αξιολόγησης του ΠΕΠ.
 Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με την
εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας / ωρίμανσης /
εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης της εφαρμογής / αποτίμησης των παρεμβάσεων του ΠΕΠ.
 Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κλπ., όπως κατά περίπτωση
απαιτούνται (Σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης περιοχών,
καταπολέμησης της φτώχειας κλπ).
 Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και
εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε
εξειδικευμένα θέματα.
 Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και ανάπτυξη δράσεων
παρακολούθησης και αξιολόγησης της RIS3 (υποστήριξη της λειτουργίας των δομών, δράσεις
ενημέρωσης για την χρηματοδότηση δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ από πόρους εκτός Ελλάδας, δράσεις
υποστήριξης ενεργειών δικτύωσης και εξεύρεσης εταίρων, δράσεις διάχυσης καλών πρακτικών σε
τομείς προτεραιότητας μέσω ενημέρωσης και επιδεικτικών προγραμμάτων κλπ).
Ενδυνάμωση διαχειριστικής ικανότητας της Αρχής Διαχείρισης
 Δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης
 Δράσεις ανταλλαγής εμπειριών και δικτύωσης με άλλες ΔΑ και λοιπούς φορείς της χώρας και της
ΕΕ
 Προμήθειες και παροχή υπηρεσιών για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ΕΥΔ
Υποστήριξη Δικαιούχων
Προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων,
ώστε να βελτιώσουν την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα, την καταλληλότητα της οργανωτικής
τους δομής και την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της στελέχωσης και διοίκησής τους, προκειμένου
να ανταποκριθούν στις ανάγκες υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνουν.
Υπηρεσίες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων
Προβλέπεται η χρηματοδότηση δαπανών διαχείρισης του ενδιάμεσου φορέα Κρατικών Ενισχύσεων
στο πλαίσιο της εφαρμογής σχετικών δράσεων του ΕΠ.
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Δείκτες εκροής
Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Τ3009

Τ3010

Τ3012

12102

12104

12305

Δείκτης

Μελέτες εμπειρογνωμοσύνες
- έρευνες αξιολογήσεις
Αριθμός
Επικοινωνιακών
Σχεδίων Δράσης
Ποσοστό των
δικαιούχων που
υποστηρίζονται εκπαιδεύονται σε
θέματα ΕΚΤ
Μετακινήσεις εκτός
έδρας
Υπηρεσίες
Συμβούλων
Τεχνικής
Υποστήριξης
Αριθμός
εκδηλώσεων
(ενεργειών
ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης)

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Αριθμός

Μετάβαση

7

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αριθμός

Μετάβαση

2

ΟΧΙ

ΟΧΙ

%

Μετάβαση

100

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αριθμός

Μετάβαση

1500

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αριθμός

Μετάβαση

8

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αριθμός

Μετάβαση

8

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3: Προϋπολογισμός (σε ευρώ)
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
1.340.283,00

Συνολικό Κόστος (α)

1.340.283,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.072.226,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

268.057,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
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ΤΑΠΤΟΚ
0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι
ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, Περιφέρεια Κρήτης, ΟΤΑ Α΄Βαθμού
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
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Ιούνιος 2015
Γ’ Τρίμηνο 2015

Πίνακας 4 : Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)
Κωδ.
ΑΠ
(1)

7

ΔΔ
(2)

1.340.283,00

Κωδ.
ΘΣ
(3)

ΔΔ
(4)

Κωδ.
Επεν.
Προτ.
(5)

ΔΔ
(6)

Κωδ.
Ειδικού
στόχου
(7)

30

ΔΔ
(8)

1.340.283,00

Κωδ.
Δράσης/
πρόσκλησης
(9)

T.B.2

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC.
(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ
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ΔΔ
(10)

1.340.283,00

Κατηγορία
περιφέρειας
(11)

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Κωδ.
πεδίου
παρέμβασης
(12)

ΔΔ
(13)

121

600.000,00

122

400.000,00

123

340.283,00

Πίνακας 5: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων
Κωδικός Δράσης
(1)

Χαρακτηρισμός
δράσης
(2)

Κατηγορία
περιφέρειας (3)

T.B.2

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΔΔ
(4)

1.340.283,00

Τρόπος υλοποίησης
δράσης
(5)

ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΔΔ
(6)

ΔΔ
που συνεισφέρει στο
πλαίσιο επίδοσης
(7)

1.340.283,00

(1): συμπληρώνονται μόνο οι σχετικοί κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC
(2)-(9): επιλογή βάσει όσων έχουν αντίστοιχα συμπληρωθεί στην ενότητα 2.1 με τους αντίστοιχους π/υ τους
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ΔΔ
μη εκπληρούμενων
θεματικών αιρεσιμοτήτων
(8)

ΔΔ
μη εκπληρούμενων
αυτοδεσμεύσεων
(9)

Κεφάλαιο Β : Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης
1.

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής
ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων. Οι
περιοχές αυτές είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με
συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να
αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.
Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της χωρικής στρατηγικής και του σχεδίου υλοποίησης θα πρέπει να
εξασφαλίζεται με τη συμπληρωματικότητα και συνεκτικότητα των προτεινόμενων δράσεων, καθώς
και με την αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος διακυβέρνησης.
Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής κάθε περιοχής περιλαμβάνονται η βελτίωση της
οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης, η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής
των πολιτών και η διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με βάση την αειφόρο
προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας.
Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και
Ταμείο Συνοχής, μέσω συνδυασμένων επενδύσεων, με αναφορά σε δύο τουλάχιστον Άξονες
Προτεραιότητας και με συνδυασμό μίας ή περισσοτέρων συμπληρωματικών επενδυτικών
προτεραιοτήτων από διαφορετικούς θεματικούς στόχους,1 ενός ή περισσοτέρων Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων. Όπου κρίνεται απαραίτητο, δράσεις χρηματοδοτούμενες από συγκεκριμένα μέτρα
των Ταμείων ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ, μπορούν να συμπληρώσουν τις ΟΧΕ.
Βάσει του θεσμικού πλαισίου των ΕΔΕΤ και του σχεδιασμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων οι
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις διακρίνονται σε:
Α) ΟΧΕ για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) και
Β) ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές2
Ο κανονισμός του ΕΤΠΑ προβλέπει στο άρθρο 7 (4) ότι τουλάχιστον το 5% των πόρων του ΕΤΠΑ που
χορηγούνται σε εθνικό επίπεδο κατανέμονται σε ολοκληρωμένες δράσεις Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΒΑΑ).

2.

Θεσμικό πλαίσιο για Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

Γενικός Κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ 1303/2013:







Άρθρο 15 (2) (α) (i) περί του περιεχομένου της Εταιρικής Σχέσης σε ό,τι αφορά στις
ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις,
Άρθρο 36, νομική βάση της χρήσης των ΟΧΕ,
Άρθρο 96 (3) (β, γ) περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε ό,τι αφορά στις ΟΧΕ,
Άρθρο 123 (6) (7) περί του ορισμού Ενδιάμεσου Φορέα
Παράρτημα Ι (3.3) ενθάρρυνση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων
Παράρτημα Ι (6) ρυθμίσεις για να αντιμετωπιστούν καίριες εδαφικές προκλήσεις

1

Κανονισμός 1303/2013, άρθρο 96 (1) (γ)

2

Αφορά όλες τις χωρικές ενότητες εκτός αυτών που προβλέπονται για τις ΟΧΕ Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
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Εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού


Η με Α.Π. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30-7-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού για τον «Σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των ΟΧΕ ως
εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020»



Η με Α.Π. 40134/ΕΥΘΥ 373/12-4-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού «Οδηγίες για την διαχείριση και εφαρμογή των Στρατηγικών
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης»

Ειδικότερα για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Κανονισμός Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 1301/2013:
 Άρθρο 7 περί βιώσιμης αστικής ανάπτυξης,


Άρθρο 8 περί καινοτόμων δράσεων στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης,



Άρθρο 9 περί δικτύου αστικής ανάπτυξης.

Κανονισμός Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 1304/2013:
 Άρθρο 12 προβλέψεις για αστική ανάπτυξη.
Κανονισμός Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) 1299/2013
 άρθρο 2 (3) (β) ανταλλαγής εμπειριών στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.
Νόμος για το Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2014-2020
 Ν. 4314/2014, άρθρο 13
Οδηγοί Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 Guidance for Member States, Programme Authorities and Cities, “Article 7 on Integrated
Sustainable Urban Development of the Regulation 1301/2013 on the ERDF
 ITI Scenarios (Μελέτη που ανέθεσε η DG Regional and Urban Policy σε εξωτερικούς
συνεργάτες και αναφέρεται σε πιθανές περιπτώσεις Ολοκληρωμένων Χωρικών
Επενδύσεων).

3.

Περιοχές παρέμβασης των ΟΧΕ

Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2014-2020, οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αφορούν τις
παρακάτω γενικές κατηγορίες περιοχών:
 Υπο-περιφερειακές/αστικές περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις.
 Δια-περιφερειακές περιοχές με ομοιογενή χαρακτηριστικά και κοινές προκλήσεις, αλλά και
προβλήματα που απαντώνται στις μειονεκτικές γεωγραφικές περιοχές του ελληνικού
χώρου. Επιπλέον, ΟΧΕ θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στα όρια διασυνοριακών περιοχών.
 Περιοχές τομεακών παρεμβάσεων και δράσεων που εντάσσονται σε ολοκληρωμένη χωρική
στρατηγική/ σχέδιο.
 Περιοχές που ορίζονται στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης.
 Περιοχές με χρηματοδότηση από Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.
Ειδικότερα για τις αστικές περιοχές που ορίζονται με βάση τα όρια Δημοτικής Ενότητας ή όρια
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή Ρυθμιστικού Σχεδίου, των οποίων ο πληθυσμός τους ξεπερνά τους
10.000 κατοίκους και αντιμετωπίζουν έντονες προκλήσεις, οικονομικές, κοινωνικές,
περιβαλλοντικές, κλιματικής αλλαγής, δημογραφικές και λειτουργικής οργάνωσης, προκρίνονται οι
παρακάτω κατηγορίες περιοχών :
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Περιοχές εφαρμογής Ρυθμιστικού Σχεδίου ή Περιοχές που έχουν προσδιοριστεί ως περιοχές
παρεμβάσεων αστικής ανασυγκρότησης στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης, ή/ και στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή Περιοχές εφαρμογής Σχεδίων
Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης ή ισοδύναμων σχεδίων στρατηγικού σχεδιασμού, κατά την
κείμενη ελληνική νομοθεσία.
 Ζώνες αποβιομηχάνισης, περιοχές που περισσότερο δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση
με συνακόλουθα φαινόμενα αστικής φτώχειας, υψηλών ποσοστών ανεργίας και κοινωνικού
αποκλεισμού, ή περιοχές αλλαγών χρήσεων γης και αυθαίρετης δόμησης.
 Αστικά κέντρα που έχουν λειτουργική περιοχή με πληθυσμό άνω των 70.000 κατοίκων
Σε κάθε Περιφέρεια, το πλήθος των ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών θα οριστεί ανάλογα με
το συνολικό μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού, τη συμμετοχή των παραγωγικών
δραστηριοτήτων στο ΑΕΠ της και στη συνολική απασχόληση που συνάδουν με τις προτεραιότητες
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ο περιορισμένος αριθμός των ΟΧΕ δημιουργεί
πολλαπλασιαστικές θετικές επιπτώσεις και αυξάνει την ορατότητα των παρεμβάσεων.

4.

Εφαρμογή των ΟΧΕ –ΒΑΑ στο πλαίσιο του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020
προβλέπει τη χρηματοδότηση Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ στα δύο αστικά κέντρα, της Κρήτης που έχουν
λειτουργική περιοχή, με πληθυσμό άνω των 70.000 κατοίκων :
 στο Δήμο Ηρακλείου, στον οποίο ο αστικός πληθυσμός ανέρχεται σε 140.730 κατοίκους
(80,9% του συνολικού πληθυσμού)
 στο Δήμο Χανίων, στον οποίο ο αστικός πληθυσμός ανέρχεται σε 53.910 κατοίκους, με
άμεσα επηρεαζόμενο ημιαστικό πληθυσμό 41.844 κατοίκους, που αθροίζουν σε 95.754
κατοίκους (88,1% του συνολικού πληθυσμού)
Οι Δήμοι Ηρακλείου και Χανίων προσκλήθηκαν (6-5-2016) να σχεδιάσουν και να υποβάλουν μια
Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) για σαφώς καθορισμένη Περιοχή Παρέμβασης (ΠΠ)
εντός της Αστικής Περιοχής αρμοδιότητάς τους.
Οι Στρατηγικές ΒΑΑ :
Α. Βασίζονται στις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής παρέμβασης (ΠΠ) βάσει μιας
αξιόπιστης χωρικής και δημογραφικής ανάλυσης στην οποία προσδιορίστηκαν:
 Οι προκλήσεις, τα δυνατά σημεία, οι αδυναμίες και οι ευκαιρίες (και σε σχέση με την
ευρύτερη περιοχή)
 Η μεσοπρόθεσμη/μακροπρόθεσμη στόχευση και προοπτική τουλάχιστον μέχρι το 2023.

Β. Προτείνουν ένα σύστημα αλληλένδετων δράσεων που επιδιώκουν την επίτευξη μακροχρόνιας
βελτίωσης των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών και δημογραφικών συνθηκών της ΠΠ,
η χρηματοδότηση των οποίων δύναται να εξασφαλιστεί από διάφορα χρηματοδοτικά μέσα.

Γ. Συμβάλλουν στην ικανοποίηση των ειδικών στόχων

του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και ως εκ τούτου
στην εκπλήρωση των δεικτών, οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί στο επίπεδο κάθε μιας από τις
επενδυτικές προτεραιότητες που χρηματοδοτεί τις στρατηγικές.

Δ.

Είναι ρεαλιστικές τόσο ως προς την ικανότητα διαχείρισής της από τον Ενδιάμεσο Φορέα
Διαχείρισης (ΕΦΔ), όσο και ως προς τη δυνατότητα υλοποίησής της από τους εν δυνάμει
δικαιούχους των προτεινόμενων δράσεων.
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Ε. Περιγράφουν με σαφήνεια τους τρόπους συμμετοχής των κατοίκων της περιοχής, της κοινωνίας
των πολιτών και άλλων επιπέδων διακυβέρνησης, τόσο στη φάση του σχεδιασμού, όσο και στη
φάση της υλοποίησης της στρατηγικής.
Οι πόροι του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020, οι οποίοι διατέθηκαν για χρηματοδότηση των 2 στρατηγικών
ΒΑΑ ανήλθαν συνολικά σε 23.937.500 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) εκ των οποίων ποσό 21.750.000 €
συγχρηματοδοτείται από ΕΤΠΑ και 2.187.500 € από το ΕΚΤ.
Η κατανομή των πόρων μεταξύ των δύο Στρατηγικών ΒΑΑ θα καθορίστηκε μετά την υποβολή των
προτάσεων των δύο Αστικών Αρχών, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο, την τεκμηρίωση και την
ποιότητα αυτών.
Οι Αστικές Αρχές Ηρακλείου και Χανίων αναλαμβάνουν ρόλο Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
(ΕΦΔ) των ΒΑΑ, με αρμοδιότητα μόνο όσον αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των
πράξεων της Στρατηγικής.
Οι Στρατηγικές των ΒΑΑ αξιολογήθηκαν θετικά από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με
κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ. Με απόφαση του
Περιφερειάρχη Κρήτης (10-3-2017) εγκρίθηκαν οι στρατηγικές ΒΑΑ των Δήμων Ηρακλείου και
Χανίων και ορίσθηκαν ως Ενδιάμεσοι Φορείς οι δύο Δήμοι για την κάθε μια από τις αστικές
περιοχές, στην οποία αναγράφονται τα καθήκοντα /αρμοδιότητες που τους ανατίθενται.
Στο Παράρτημα IV καταγράφονται οι διατιθέμενοι πόροι ανά επενδυτική προτεραιότητα και
Άξονα του ΕΠ Κρήτη 2014-2020.

5.
Εφαρμογή των ΟΧΕ για λοιπές χωρικές περιοχές εκτός ΒΑΑ στο πλαίσιο του ΕΠ ΚΡΗΤΗ
2014-2020
5.1. Τι προβλέπει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020
προβλέπει τη χρηματοδότηση Στρατηγικών ΟΧΕ για λοιπές χωρικές περιοχές εκτός ΒΑΑ.
Με πρωτοβουλία του σχεδιασμού από την Περιφέρεια επιλέγεται η εφαρμογή, των ΟΧΕ σε
υποπεριφερειακές περιοχές, που εξασφαλίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραγωγική
ανασυγκρότηση, με στοιχεία
«Έξυπνης Εξειδίκευσης» και τη δημιουργία νέων θέσεων
απασχόλησης. Οι περιοχές εφαρμογής των ΟΧΕ μπορεί ενδεικτικά να είναι :
I. Περιοχές στις οποίες χωροθετούνται σημαντικοί πόλοι έλξης επισκεπτών με ιδιαίτερη πολιτιστική
ή/και τοπιογραφική ταυτότητα διαχρονικής αξίας, όπως μνημεία αρχαιολογικοί χώροι,
παραδοσιακοί οικισμοί, ζώνες NATURA 2000, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, παράλιες
ζώνες,
II.Περιοχές με αυξημένες ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος, οργάνωσης του χώρου και των
χρήσεων γης πχ θύλακες ανεπτυγμένους τουριστικά που δέχονται ισχυρές πιέσεις με εμφανή τα
σημεία υποβάθμισης, οι οποίοι θα πρέπει να επιχειρήσουν την ανασυγκρότησή τους με όρους
αειφορίας.
III.Περιοχές με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων σε τομείς που
συνάδουν με τις προτεραιότητες που θέτει η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (εναλλακτικές
μορφές τουρισμού, επενδύσεις που προάγουν την Κρητική Διατροφή κλπ).
IV.Περιοχές σε χωρική ή/και λειτουργική γειτνίαση με μεγάλα έργα υποδομών που διαμορφώνουν
νέες αναπτυξιακές προοπτικές προς την κατεύθυνση της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά
παράλληλα απαιτούν διαχείριση
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Τα βασικά κριτήρια επιλογής των περιοχών εφαρμογής ΟΧΕ, σύμφωνα με το ΠΕΠ Κρήτης 2014 –
2020 είναι :
•
•
•
•

ειδικές προβλέψεις θεσμοθετημένων χωρικών ρυθμίσεων (όπως τομεακά χωροταξικά, Γενικά
Πολεοδομικά Σχέδια, ειδικά σχέδια ανάπτυξης περιοχών),
κοινωνικά – οικονομικά χαρακτηριστικά,
περιβαλλοντικά– κλιματικά χαρακτηριστικά,
χαρακτηριστικά οργάνωσης χρήσεων και λειτουργίας του χώρου.

5.2. Η εφαρμογή των ΟΧΕ για λοιπές χωρικές περιοχές εκτός ΒΑΑ στο πλαίσιο του ΕΠ
ΚΡΗΤΗ 2014-2020
Η εφαρμογή των ΟΧΕ για λοιπές χωρικές περιοχές εκτός ΒΑΑ στο πλαίσιο του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020,
λαμβάνει υπόψη το προαναφερόμενο πλαίσιο αρχών και τα γενικά κριτήρια για τις ΟΧΕ και
αξιοποιεί συνδυαστικά :
•

•
•
•
•

•
•
•

τα συμπεράσματα και αποτελέσματα της μελέτης «Εξειδίκευση του πλαισίου εφαρμογής
της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κρήτης για την Προγραμματική
Περίοδο 2014 - 2020»
τις διαφοροποιημένες ζώνες που εντοπίζονται από τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ),
Επιπλέον, λαμβάνει υπόψη :
τους διατιθέμενους από το ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 πόρους για ΟΧΕ ΒΑΑ και ΟΧΕ εκτός
περιοχών ΒΑΑ,
την ισόρροπη εφαρμογή του εργαλείου της ΟΧΕ σε όλη την επικράτεια της Κρήτης και
συγκεκριμένα την εφαρμογή μιας τουλάχιστον ΟΧΕ (ΒΑΑ ή άλλη) σε κάθε Περιφερειακή
Ενότητα της Κρήτης,
το γεγονός ότι στις ΠΕ Ηρακλείου και Χανίων εφαρμόζονται ΟΧΕ ΒΑΑ (πόλεις Ηρακλείου και
Χανίων),
το γεγονός ότι οι ΠΕ Ρεθύμνου και Λασιθίου διαθέτουν με στοιχεία του 2011, το μικρότερο
κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ των τεσσάρων ΠΕ της Κρήτης,
την ανάγκη ανάδειξης/δικτύωσης των τριών ορεινών περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
με χαρακτηριστικά αυθεντικότητας στον τρόπο ζωής και τις συνήθειες και παραδόσεις των
κατοίκων τους που έχουν εγγραφεί σε καταλόγους της UNESCO (το δρυμό της Σαμαριάς,
ένα από τα δύο αναγνωρισμένα Ανθρώπινα και Βιοσφαιρικά Αποθέματα, τον Ψηλορείτη και
τη Σητεία, δύο από τα πέντε Παγκόσμια Γεωπάρκα).

Οι περιοχές UNESCO χωροθετούνται και στις τέσσερεις ΠΕ της Κρήτης.
Προτείνεται η εφαρμογή των ΟΧΕ εκτός περιοχών ΒΑΑ στις παρακάτω περιοχές :
1. περιοχή που θα καθοριστεί εντός των ορίων των Δήμων Αγ. Νικολάου, Ιεράπετρας και
Οροπεδίου Λασιθίου (ΠΕ Λασιθίου)
2. περιοχή που θα καθοριστεί εντός των ορίων των Δήμων Ρεθύμνου και Αγ. Βασιλείου (ΠΕ
Ρεθύμνου).
3. οριοθετημένες περιοχές UNESCO της Κρήτης (εντός των ορίων 12 δήμων). Οι Δήμοι Σητείας,
Μυλοποτάμου, Ανωγείων και Αμαρίου εμπίπτουν εξ’ ολοκλήρου στις τρείς περιοχές
UNESCO. Επισυνάπτεται σχετικός χάρτης.
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5.3
ΟΧΕ στην ΠΕ Λασιθίου
Σε εφαρμογή των προαναφερόμενων γενικών αρχών, προσδιορίζονται οι τύποι των περιοχών που
βρίσκουν την εφαρμογή τους στην ΟΧΕ της ΠΕ Λασιθίου.
Στον χάρτη 2.1 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), αποτυπώνονται οι προβλέψεις του ΠΠΧΣΑΑ, συνδυαστικά με τις
περιοχές του δικτύου NATURA 2000, τους μικρούς νησιωτικούς και παράκτιους υγρότοπους και τα
όρια Γεωπάρκων UNESCO.
Από τους 4 Δήμους της ΠΕ ο Δήμος Σητείας, σχεδόν στο σύνολό του, εντάσσεται εντός των ορίων
του Γεωπάρκου UNESCO της Σητείας .
Οι άλλοι 3 Δήμοι, Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Οροπεδίου Λασιθίου, καλύπτονται σε σημαντικό
τμήμα τους από την ζώνη Τοπίου 2 που αντιστοιχίζεται στον τύπο περιοχής I. Περιλαμβάνουν εντός
των ορίων τους «περιοχές οργάνωσης πολυδραστηριοτήτων ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και
ανάδειξης πολιτιστικών και φυσικών πόρων στους ορεινούς όγκους», που αντιστοιχίζονται στον
τύπο περιοχής III, καθώς και παράκτιες περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας με σημαντικής κλίμακας
ανατροπή του τοπίου» καθώς και «χωρικές ενότητες ιδιαιτέρως υποβαθμισμένων τοπίων» στον
Δήμο Ιεράπετρας, που αντιστοιχίζονται στον τύπο περιοχής II.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι παρουσιάζοται τα χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Λασιθίου.
Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης μετά από την έκδοση σχετικής πρόσκλησης θα καλέσει τους 3 Δήμους
που εμπίπτουν στην ΟΧΕ Λασιθίου να υποβάλλουν μια ενιαία, σαφή και συνεκτική στρατηγική που
αναδεικνύει /αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ όπως αυτά
παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι .
5.4
ΟΧΕ στην ΠΕ Ρεθύμνου
Σε εφαρμογή των προαναφερόμενων γενικών αρχών, προσδιορίζονται οι τύποι των περιοχών που
βρίσκουν την εφαρμογή τους στην ΟΧΕ της ΠΕ Ρεθύμνου.
Στον χάρτη 3.1 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), αποτυπώνονται οι προβλέψεις του ΠΠΧΣΑΑ, συνδυαστικά με τις
περιοχές του δικτύου NATURA 2000, τους μικρούς νησιωτικούς και παράκτιους υγρότοπους και τα
όρια Γεωπάρκων UNESCO.
Από τους 5 Δήμους της ΠΕ οι Δήμοι Ανωγείων, Μυλοποτάμου και Αμαρίου εντάσσονται στο σύνολό
τους ,εντός των ορίων του Γεωπάρκου UNESCO του Ψηλορείτη .
Οι Δήμοι, Ρεθύμνου και Αγίου Βασιλείου, καλύπτονται σε σημαντικό τμήμα τους από την ζώνη
Τοπίου 5 που αντιστοιχίζεται στον τύπο περιοχής I. Περιλαμβάνουν εντός των ορίων τους «περιοχές
οργάνωσης πολυδραστηριοτήτων ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και ανάδειξης πολιτιστικών και
φυσικών πόρων στους ορεινούς όγκους», που αντιστοιχίζονται στον τύπο περιοχής III, καθώς και
παράκτιες περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας με σημαντικής κλίμακας ανατροπή του τοπίου», που
αντιστοιχίζονται στον τύπο περιοχής II.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ παρουσιάζοται τα χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Ρεθύμνου.
Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης μετά από την έκδοση σχετικής πρόσκλησης θα καλέσει τους 2 Δήμους
που εμπίπτουν στην ΟΧΕ Ρεθύμνου να υποβάλλουν μια ενιαία, σαφή και συνεκτική στρατηγική που
αναδεικνύει /αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ όπως αυτά
παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ .
5.5
ΟΧΕ περιοχών φυσικού κάλους UNESCO
Η Κρήτη είναι μια Περιφέρεια, της οποίας τρείς περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλους με
χαρακτηριστικά αυθεντικότητας στον τρόπο ζωής και τις συνήθειες και παραδόσεις των κατοίκων
τους έχουν εγγραφεί σε καταλόγους της UNESCO.
Πρόκειται:
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•

•

για τον Ορεινό όγκο του Ψηλορείτη που χαρακτηρίζεται ως Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη και
την περιοχή του Φυσικού Πάρκου στο ανατολικό άκρο της Σητείας που έχουν εγγραφεί
στον κατάλογο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO
για τον Εθνικό Δρυμό της Σαμαριάς και τον Ορεινό όγκο των Λευκών Ορέων (ΕΔΛΟ) που
έχουν εγγραφεί στον κατάλογο Άνθρωπος και Βιόσφαιρα της UNESCO.

Οι τρείς αυτές περιοχές αποτελούνται στην ουσία από υπο-δίκτυα φυσικών και πολιτισμικών
μνημείων, καθώς και από αντίστοιχα τοπικής επιχειρηματικότητας, τα οποία συνδέονται μεταξύ
τους από περιπατητικές και άλλες διαδρομές αναδεικνύοντας ολιστικά το φυσικό, ιστορικό και
πολιτισμικό περιβάλλον των περιοχών τους στηρίζοντας το φυσιολατρικό, εναλλακτικό και γεωτουρισμό και κατά συνέπεια την τοπική παραγωγή και οικονομία. Παράλληλα, συμμετέχουν στα
παγκόσμια δίκτυα των Μνημείων της UNESCO, και των Παγκόσμιων και Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων,
προδίδοντάς τους μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης και διείσδυσης στην παγκόσμια τουριστική
αγορά.
Εν τούτοις οι περιοχές αυτές της Κρήτης:
 δεν έχουν προβληθεί διεθνώς στη βάση αυτής τους της κατάκτησης, η οποία λόγω της
διεθνούς της αναγνωρισιμότητας (ισχυρό brand name της UNESCO) μπορεί να επιφέρει
σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη στην προσέλκυση επισκεπτών, αλλά και στην εν γένει
οικονομική τους ανάπτυξη.
 δε συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να δημιουργήσουν μια οντότητα ικανού
μεγέθους, η οποία θα υποστηρίξει πιο αποτελεσματικά την προσπάθεια ανάδειξής τους,
αλλά και της δημιουργίας των προϋποθέσεων εκείνων που θα υποστηρίξουν σε τοπικό
επίπεδο τον επισκέπτη ο οποίος επιδιώκει να βιώσει τα χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών
κατά τρόπο μοναδικό.
 δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα αντιληπτό στους κατοίκους των περιοχών το συγκριτικό
πλεονέκτημα που διαθέτουν έτσι ώστε να το υποστηρίξουν και να το προάγουν περεταίρω
δημιουργώντας νέα προστιθέμενη αξία πάνω σ’ αυτό. Οι τρεις περιοχές οφείλουν να
αναπτύσσουν δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης-ενημέρωσης, της επιστήμης και του
πολιτισμού (συστατικά στοιχεία της UNESCO) τα οποία ενισχύουν την ερμηνεία του φυσικού
και πολιτιστικού περιβάλλοντος, τον υπεύθυνο τουρισμό, την ποιότητα ζωής και το τελικό
προσφερόμενο τουριστικό προϊόν των περιοχών τους.
Η Περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης του δρυμού της Σαμαριάς, του
ΑΚΟΜΜ ΑΕΕ-ΟΤΑ που διαχειρίζεται το Γεωπάρκο του Ψηλορείτη, του Δήμου Σητείας που
διαχειρίζεται το Γεωπάρκο Σητείας και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας επεξεργάζονται μια
πρόταση δικτύωσης/συνεργασίας των τριών περιοχών λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή δεδομένα
σχεδιασμού μιας περιβαλλοντικής και πολιτισμικής διαδρομής με περιοχή αναφοράς την
ενδοχώρα της Κρήτης. Η διαδρομή/δίκτυο των περιοχών UNESCO αποτελεί μια καινούρια ισχυρή
πρόταση η οποία θα λειτουργήσει παράλληλα στο μοντέλο «Ήλιος και θάλασσα» που σήμερα
κυριαρχεί στην τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης δημιουργώντας νέα δεδομένα στην ανάπτυξη της
Κρήτης.
Σκοπός:
«Η αξιοποίηση του brand name UNESCO που έχουν κατακτήσει 3 περιοχές της Κρήτης με στόχο τη
δημιουργία μιας εναλλακτικής πρότασης για την τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης με όρους
βιώσιμης ανάπτυξης και επίκεντρο την ενδοχώρα της, η οποία θα ενδυναμώσει την τοπική
οικονομία και θα συμβάλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου».
Στόχοι:
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Ανάδειξη περιοχών UNESCO Κρήτης ως τουριστικών προορισμών ποιότητας και αριστείας
Δημιουργία διαδρομής-δικτύου των περιοχών UNESCO Κρήτης και σχεδιασμός διασύνδεσής
τους μέσω ενδιάμεσων σημείων ενδιαφέροντος
Ανάδειξη, προβολή και αναγνωσιμότητα ως brand names των περιοχών UNESCO Κρήτης σε
δύο επίπεδα: Τοπικού πληθυσμού και Επισκεπτών.
Δημιουργία των βασικών προϋποθέσεων που απαιτούνται σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο για την ταυτοποίηση, οργάνωση, υποδοχή/υποστήριξη επισκεπτών των εν λόγω
περιοχών
Εξασφάλιση του συντονισμού του εγχειρήματος κατά τρόπο βιώσιμο και ρεαλιστικό
(προτεραιοποίηση, σχεδιασμός κατά φάσεις)

Το όλο εγχείρημα θα πρέπει να οδηγήσει σε δράσεις που θα κινούνται σε δύο επίπεδα:
Το πρώτο επίπεδο αφορά στην διατύπωση μιας στρατηγικής τουριστικής προβολής των περιοχών
UNESCO-CRETE με μια ενιαία ταυτότητα, η οποία θα πρέπει να αποτελέσει μια διακριτή οντότητα
στη συνολική τουριστική προβολή της Κρήτης από την Περιφέρεια και άλλους φορείς
Το δεύτερο επίπεδο αφορά σε δράσεις που θα υποστηρίξουν τη διαχείριση της ενιαίας ταυτότητας
των περιοχών UNESCO-CRETE σε τοπικό επίπεδο (Ενιαία σήμανση, τρόποι υποδοχής και
διαχείρισης επισκεπτών, κοινή αντίληψη, κλπ)
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ παρουσιάζοται οι Δημοτικές Ενότητες που εμπίπτουν στην περιοχή εφραμογής
της ΟΧΕ.

6 . Διαδικασίες έγκρισης σχεδίων ΒΑΑ
Η Στρατηγική ΒΑΑ η οποία θα καταρτισθεί από τα Αστικές Αρχές και θα υποβληθεί για έγκριση στην
ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης θα πρέπει :
Α. Να βασίζεται στις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής (ΠΠ) βάσει μιας αξιόπιστης
χωρικής και δημογραφικής ανάλυσης στην οποία θα προσδιορίζονται:
 Οι προκλήσεις, τα δυνατά σημεία, οι αδυναμίες και οι ευκαιρίες (και σε σχέση με την
ευρύτερη περιοχή)
 Η μεσοπρόθεσμη/μακροπρόθεσμη στόχευση και προοπτική τουλάχιστον μέχρι το 2023.
Β. Να προτείνει ένα σύστημα αλληλένδετων δράσεων που επιδιώκουν την επίτευξη μακροχρόνιας
βελτίωσης των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών και δημογραφικών συνθηκών της ΠΠ, η
χρηματοδότηση των οποίων δύναται να εξασφαλιστεί από διάφορα χρηματοδοτικά μέσα.
Γ. Να συμβάλει στην ικανοποίηση των ειδικών στόχων του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και ως εκ τούτου
στην εκπλήρωση των δεικτών οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί στο επίπεδο κάθε μιας από τις
επενδυτικές προτεραιότητες μέσω των οποίων χρηματοδοτούνται
Δ. Να είναι ρεαλιστική τόσο ως προς την ικανότητα διαχείρισής της από τον ΕΦΔ, όσο και ως προς τη
δυνατότητα υλοποίησής της από τους εν δυνάμει δικαιούχους των προτεινόμενων δράσεων .
Ε. Να περιγράφει με σαφήνεια τους τρόπους συμμετοχής των κατοίκων της περιοχής, της κοινωνίας
των πολιτών και άλλων επιπέδων διακυβέρνησης, τόσο στη φάση του σχεδιασμού, όσο και στη
φάση της υλοποίησης της στρατηγικής.
Οι αστικές αρχές Ηρακλείου και Χανίων αναλαμβάνουν ρόλο Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ)
των ΒΑΑ, με αρμοδιότητα μόνο όσον αφορά στην αξιολόγηση 2 κριτηρίων (ποιότητα πρότασης και
συνάφεια με τη στρατηγική ΒΑΑ) κατά τη διαδικασία επιλογής των πράξεων της στρατηγικής. Ως εκ
τούτου καλούνται να τεκμηριώσουν τη διαχειριστική τους ικανότητα ως προς την απρόσκοπτη
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εφαρμογή των καθηκόντων τους, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές κατευθύνσεις περί μη
σύγκρουσης συμφερόντων.
Η επιλογή, έγκριση και χρηματοδότηση τους θα γίνει με κριτήρια που θα αφορούν στην
καταλληλότητα της στρατηγικής, στη συμβολή στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του
Προγράμματος, στη διαχειριστική ικανότητα και τεχνική ετοιμότητα της Αστικής Αρχής (ενδιάμεσος
φορέας) καθώς και στην ικανότητα μόχλευσης ιδιωτικών πόρων.
Τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την αξιολόγηση και έγκριση των σχεδίων ΒΑΑ είναι :
Α. Συμφωνία –Πληρότητα ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης




Ορθότητα συμπλήρωσης του τυποποιημένου Έντυπου του Οδηγού Σχεδιασμού ΒΑΑ
Συμβατότητα με τις επενδυτικές προτεραιότητες και τις κατηγορίες παρέμβασης των
διατιθέμενων πόρων του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων της
Αστικής Αρχής σχετικά με την υποβολή του σχεδίου ΒΑΑ

Β. Καταλληλότητα–επαρκής τεκμηρίωση της επιλογής της περιοχής παρέμβασης (ΠΠ) του Σχεδίου
ΒΑΑ
 Σαφήνεια ως προς την χωροθέτηση και οριοθέτηση της ΠΠ
 Συμβατότητα ΠΠ ως προς τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό
 Επάρκεια ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά τις πέντε προκλήσεις του
άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΕ) 1301/2013(ΕΤΠΑ) (δημογραφικές, οικονομικές,
περιβαλλοντικές, κλιματικές και κοινωνικές)
 Επάρκεια ανάλυσης SWOT
Γ. Σαφήνεια ως προς τη δομή της στρατηγικής ΒΑΑ, την ανταπόκριση στις προκλήσεις, τα
προβλήματα της ΠΠ και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της
 Σαφήνεια οράματος και στόχων της στρατηγικής ΒΑΑ /Συνέπεια με SWOT
 Σαφήνεια προτεινόμενου σχεδίου δράσης (επαρκής συσχετισμός προτεραιοτήτων και
προτεινόμενων δράσεων)
 Επάρκεια ανάλυσης της λογικής των προτεινόμενων παρεμβάσεων/δράσεων (Επαρκής
συσχέτιση προτεινόμενων στόχων και αναμενόμενων αποτελεσμάτων)
 Σαφήνεια του περιεχομένου των δράσεων, καθώς και των δυνητικών δικαιούχων αυτών
 Βαθμός ωριμότητας των προτεινόμενων δράσεων
 Καταλληλότητα/αρμοδιότητα δικαιούχων να υλοποιήσουν τις προτεινόμενες δράσεις του
Σχεδίου ΒΑΑ
 Συνέργεια δράσεων σχεδίου ΒΑΑ με παρεμβάσεις προηγούμενων προγραμματικών
περιόδων
 Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού των προτεινόμενων δράσεων, αλλά και του Σχεδίου
ΒΑΑ
 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Σχεδίου και των προτεινόμενων
δράσεων
Δ. Συμβατότητα με το ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και άλλα αναπτυξιακά σχέδια/κείμενα αναφοράς
 Συμβατότητα των στόχων του Σχεδίου ΒΑΑ με τους στόχους του ΕΠ Κρήτη 2014-2020
 Συμβολή των δεικτών ΒΑΑ στην επίτευξη των Ειδικών Στόχων του ΠΕΠ Κρήτης 2014–2020
 Συμβολή των πόρων που δεσμεύονται από το Σχέδιο ΒΑΑ ανά Επενδυτική Προτεραιότητα
στην ικανοποίηση των δεικτών του ΠΕΠ Κρήτης 2014 – 2020
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Συμβολή των δράσεων του Σχεδίου ΒΑΑ στην ικανοποίηση των στόχων της RIS3CRETE και
ΠΕΣΚΕ Κρήτης

Ε. Δυνατότητα της Αστικής Αρχής να υλοποιήσει το Σχέδιο ΒΑΑ ως ΕΦΔ
 Τεκμηρίωση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας της Αστικής Αρχής να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ως ΕΦΔ
 Τεκμηρίωση της μη σύγκρουσης συμφερόντων στις λειτουργίες της Αστικής Αρχής ως ΕΦΔ
και ως Δικαιούχος πράξεων του Σχεδίου ΒΑΑ
 Σαφήνεια στην περιγραφή και την αντιμετώπιση των κινδύνων
ΣΤ. Επάρκεια της διαβούλευσης σχετικά με την εκπόνηση και την υλοποίηση της στρατηγικής
 Σαφήνεια και αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας διαβούλευσης
 Βαθμός ενεργοποίησης των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων της ΠΠ, καθώς και των
φορέων της γνώσης
 Βαθμός ενεργοποίησης δυνητικών δικαιούχων που δραστηριοποιούνται στην ΠΠ
 Βαθμός ενημέρωσης και ενεργοποίησης των αρμόδιων οργάνων λήψης αποφάσεων της
Αστικής Αρχής

7 . Διαδικασίες έγκρισης σχεδίων σε χωρικές περιοχές πλήν ΒΑΑ
Η Στρατηγική η οποία θα καταρτισθεί από τις επιλέξιμες περιοχές και θα υποβληθεί για έγκριση στην
ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης θα πρέπει :
Α. Να βασίζεται στις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής παρέμβασης (ΠΠ) στην οποία
θα προσδιορίζονται:
 Οι προκλήσεις, τα δυνατά σημεία, οι αδυναμίες και οι ευκαιρίες (και σε σχέση με την
ευρύτερη περιοχή)
 Η μεσοπρόθεσμη/μακροπρόθεσμη στόχευση και προοπτική τουλάχιστον μέχρι το 2023.
Β. Να προτείνει ένα σύστημα αλληλένδετων δράσεων που επιδιώκουν την επίτευξη μακροχρόνιας
βελτίωσης των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών και δημογραφικών συνθηκών της ΠΠ, η
χρηματοδότηση των οποίων δύναται να εξασφαλιστεί από διάφορα χρηματοδοτικά μέσα.
Γ. Να συμβάλει στην ικανοποίηση των ειδικών στόχων του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και ως εκ τούτου
στην εκπλήρωση των δεικτών οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί στο επίπεδο κάθε μιας από τις
επενδυτικές προτεραιότητες μέσω των οποίων χρηματοδοτούνται
Δ. Να είναι ρεαλιστική ως προς τη δυνατότητα υλοποίησής της από τους εν δυνάμει δικαιούχους
των προτεινόμενων δράσεων.
Ε. Να περιγράφει με σαφήνεια τους τρόπους υλοποίησης της στρατηγικής.
Τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την αξιολόγηση και έγκριση των σχεδίων χωρικών περιοχών
πλην ΒΑΑ είναι :
Α. Συμφωνία –Πληρότητα ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης




Ορθότητα συμπλήρωσης του τυποποιημένου Έντυπου για την υποβολή της Στρατηγικής
Συμβατότητα με τις επενδυτικές προτεραιότητες και τις κατηγορίες παρέμβασης των
διατιθέμενων πόρων του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων σχετικά με
την υποβολή του σχεδίου
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Β. Καταλληλότητα–επαρκής τεκμηρίωση της επιλογής της περιοχής παρέμβασης (ΠΠ) του Σχεδίου
ΟΧΕ
 Σαφήνεια ως προς την χωροθέτηση και οριοθέτηση της ΠΠ
 Συμβατότητα ΠΠ ως προς τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό
 Επάρκεια ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης
 Επάρκεια ανάλυσης SWOT
Γ. Σαφήνεια ως προς τη δομή της στρατηγικής, την ανταπόκριση στις προκλήσεις, τα προβλήματα
της ΠΠ και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της
 Σαφήνεια οράματος και στόχων της στρατηγικής /Συνέπεια με SWOT
 Σαφήνεια προτεινόμενου σχεδίου δράσης (επαρκής συσχετισμός προτεραιοτήτων και
προτεινόμενων δράσεων)
 Επάρκεια ανάλυσης της λογικής των προτεινόμενων παρεμβάσεων/δράσεων (Επαρκής
συσχέτιση προτεινόμενων στόχων και αναμενόμενων αποτελεσμάτων)
 Σαφήνεια του περιεχομένου των δράσεων, καθώς και των δυνητικών δικαιούχων αυτών
 Βαθμός ωριμότητας των προτεινόμενων δράσεων
 Καταλληλότητα/αρμοδιότητα δικαιούχων να υλοποιήσουν τις προτεινόμενες δράσεις του
Σχεδίου
 Συνέργεια δράσεων σχεδίου με παρεμβάσεις προηγούμενων προγραμματικών περιόδων
 Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού των προτεινόμενων δράσεων
 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Σχεδίου και των προτεινόμενων
δράσεων
Δ. Συμβατότητα με το ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και άλλα αναπτυξιακά σχέδια/κείμενα αναφοράς
 Συμβατότητα των στόχων του Σχεδίου με τους στόχους του ΕΠ Κρήτη 2014-2020
 Συμβολή των δεικτών στην επίτευξη των Ειδικών Στόχων του ΠΕΠ Κρήτης 2014–2020
 Συμβολή των πόρων που δεσμεύονται ανά Επενδυτική Προτεραιότητα στην ικανοποίηση
των δεικτών του ΠΕΠ Κρήτης 2014 – 2020
Ε. Επάρκεια της διαβούλευσης σχετικά με την εκπόνηση και την υλοποίηση της στρατηγικής
 Βαθμός ενεργοποίησης των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων της ΠΠ
 Βαθμός ενεργοποίησης δυνητικών δικαιούχων που δραστηριοποιούνται στην ΠΠ
 Βαθμός ενημέρωσης και ενεργοποίησης των αρμόδιων οργάνων λήψης αποφάσεων των
εμπλεκόμενων ΟΤΑ Α’ Βαθμού και των λοιπών φορέων κατά περίπτωση (πχ φορείς
διαχείρισης περιοχών Unesco)

8. Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)
Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ) αποτελεί ένα εργαλείο
σχεδιασμού και υλοποίησης μιας τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής και αντιμετώπισης των
τοπικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών με τη συμμετοχή των τοπικών
φορέων και της τοπικής κοινωνίας σε σαφώς προσδιορισμένες χωρικές ενότητες.
Στο χώρο της Περιφέρειας με κριτήρια α) κοινωνικοοικονομικά β) χωρικής εξειδίκευσης και
αναπτυξιακής δυναμικής, οι κύριες προκλήσεις και οι στόχοι για την Τοπική Ανάπτυξη με
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), είναι :
α) η άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, όπως η φτώχεια και η ανεργία
β) η καταπολέμηση των ανισοτήτων σε ότι αφορά βασικές υπηρεσίες, υγείας, πρόνοιας, παιδείας και
πρόσβασης στην απασχόληση
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γ) η καταπολέμηση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, ειδικών και ευαίσθητων ομάδων
πληθυσμού
δ) η αναδιοργάνωση και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
Στον αγροτικό χώρο και στις περιοχές που στηρίζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες, ως
προκλήσεις αναδεικνύονται, η παραγωγική ανασυγκρότηση, η βελτίωση του αγροτικού χώρου για
καλύτερη ποιότητα ζωής και η ενίσχυση των τάσεων επιστροφής στην ύπαιθρο, η ορθή διαχείριση
των φυσικών πόρων σε συνδυασμό με την καταπολέμηση συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, η
διαφοροποίηση της αγροτικής - αλιευτικής οικονομίας σε κατεύθυνση όπως η διασύνδεση με τις
υπηρεσίες τουρισμού και πολιτισμού, και η αναβάθμιση του τοπικού ανθρώπινου κεφαλαίου.
Για την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020,
προβλέπονται δράσεις με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), από τον
Άξονα Προτεραιότητας 5 και συγκεκριμένα από την Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi «Στρατηγικές
Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων» με την χρηματοδότηση να ανέρχεται
σε 5.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη)
Τα ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 θα εφαρμοστούν στις περιοχές που έχουν επιλεγεί για την
εφαρμογή των ΤΑΠΤοΚ ΠΑΑ (LEADER) προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των
σταρτηγικών που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα ταμεία ΕΓΤΑΑ,ΕΤΘΑ και ΕΚΤ. Για το λόγο αυτό θα
πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς η συμπληρωματικότητα και συνέργεια της προτεινόμενης
στρατηγικής των ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ με αυτήν των ΤΑΠΤοΚ ΠΑΑ. Ο πληθυσμός των περιοχών παρέμβασης
ανέρχεται τουλάχιστον σε 10.000 κατοίκους και δεν υπερβαίνει τους 150.000 κατοίκους.
Ειδικότερα για τις περιοχές εφαρμογής των ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ θα εξασφαλίζεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη
τουλάχιστον τρία (3) από τα ακόλουθα κριτήρια:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Το υψηλό επίπεδο ανεργίας
Το χαμηλό επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας
Το υψηλό επίπεδο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
Οι ειδικές ανάγκες ανασυγκρότησης, λόγω τοπικών οικονομικών και κοινωνικών
προβλημάτων, π.χ. διακριτές ζώνες παραγωγικής αποδιάρθρωσης ή ασύμβατων χρήσεων
Ο μεγάλος αριθμός μεταναστών, εθνικών και μειονοτικών ομάδων ή προσφύγων
Το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, σημαντικές ελλείψεις ικανοτήτων και υψηλό ποσοστό
μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο
Το υψηλό επίπεδο εγκληματικότητας ενηλίκων και ανηλίκων
Οι επισφαλείς δημογραφικές τάσεις
Το ιδιαίτερα υποβαθμισμένο περιβάλλον, με σημαντικές φυσικές προκλήσεις.

Τα παραπάνω κριτήρια θα διαπιστώνονται σύμφωνα με τελευταία διαθέσιμα επίσημα στατιστικά
στοιχεία ή από τεκμηριωμένες έρευνες πεδίου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην αριθμ.83388/ΕΥΣΣΑ 1777/26-7-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης θα κληθούν οι υφιστάμενες ΟΤΔ που έχουν αναλάβει την
εφαρμογή των ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ, να διαμορφώσουν μια Στρατηγική για τις δράσεις που θα
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 στην οποία θα
τεκμηριώνεται η συνάφεια, η συνέργεια και η συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων ΕΚΤ με
την εγκεκριμένη στρατηγική του ΠΑΑ καθώς και ο συντονισμός των παρεμβάσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές με πρωτοβουλία των τοπικών
κοινοτήτων και ειδικότερα αυτές που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ δεν θα πρέπει να περιέχουν
αποκλεισμούς όσον αφορά τα μειονεκτούντα άτομα που ζουν στην περιοχή, οι ΟΤΔ θα πρέπει να
εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των ομάδων αυτών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων τόσο όσον
αφορά στη διαμόρφωση της στρατηγικής, όσο και στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης
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των δράσεών της, από Ενώσεις/Ομάδες που εκπροσωπούν συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού με
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προβλήματα αποκλεισμού ή διακρίσεων.
Η Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ η οποία θα καταρτιστεί από τις ΟΤΔ και θα υποβληθεί για έγκριση στην ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Κρήτης θα πρέπει:
Α. Να διαθέτει ολοκληρωμένο ή/και συνεκτικό χαρακτήρα. Να υπάρχουν συναφείς διασυνδέσεις
μεταξύ των προτεινόμενων δράσεων και παρεμβάσεων και αυτών που χρηματοδοτούνται από το
ΠΑΑ. Στόχος είναι η αναζήτηση λύσεων που θα είναι προσαρμοσμένες ειδικά στις τοπικές ανάγκες,
και θα αφορούν σε προβλήματα που απασχολούν την τοπική κοινότητα. Κατά συνέπεια, μέσω της
στρατηγικής ΤΑΠΤΟΚ, θα πρέπει να επιδιωχθεί η χρηματοδότηση δράσεων μικρής κλίμακας και η
υποστήριξη νέων ιδεών μέσω εφαρμογής πιλοτικών δράσεων, αναδεικνύοντας την προστιθέμενη
αξία της προσέγγισης. Επιπλέον, θα πρέπει να αναζητηθούν προτάσεις και παρεμβάσεις που δεν
προβλέπονται ως συστημικές στα Τομεακά και το Περιφερειακό ΕΠ.
Β. Να προωθείται ο καινοτόμος χαρακτήρας των παρεμβάσεων, η υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων
και ιδεών σε σχέση με υφιστάμενες μεθόδους και λύσεις που έχουν εφαρμοσθεί σε τοπικό επίπεδο.
Γ. Να συμβάλει στην ικανοποίηση του ειδικού στόχου της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9vi του ΕΠ
ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και ως εκ τούτου στην εκπλήρωση των δεικτών οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί.
Δ. Να είναι ρεαλιστική τόσο ως προς την ικανότητα διαχείρισής της από την ΟΤΔ, όσο και ως προς τη
δυνατότητα υλοποίησής της από τους εν δυνάμει δικαιούχους των προτεινόμενων δράσεων.
Ε. Να περιγράφει με σαφήνεια τους τρόπους συμμετοχής των κατοίκων της περιοχής, της κοινωνίας
των πολιτών και άλλων επιπέδων διακυβέρνησης, τόσο στη φάση του σχεδιασμού, όσο και στη
φάση της υλοποίησης της στρατηγικής.
Η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων θα περιέχει τουλάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία (κεφάλαια), σύμφωνα με το Άρθρο 33 του Κανονισμού 1303/2013:
α) τον ορισμό της περιοχής και του πληθυσμού που καλύπτονται από τη στρατηγική,
β) την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του δυναμικού της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης
ανάλυσης των πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών,
γ)
την περιγραφή της στρατηγικής και των στόχων της, περιγραφή των ολοκληρωμένων και
καινοτόμων χαρακτηριστικών της στρατηγικής και ιεράρχηση στόχων, περιλαμβανομένων
μετρήσιμων ποσοτικών στόχων για τις εκροές ή τα αποτελέσματα.
δ)
την περιγραφή της διαδικασίας συμμετοχής των τοπικών φορέων και των πολιτών στην
ανάπτυξη της στρατηγικής,
ε)
το σχέδιο δράσης που εξειδικεύει τις δράσεις και παρεμβάσεις, το βαθμό ωρίμανσης καθώς
και τον χρονοπρογραμματισμό αυτών,
στ) την περιγραφή των ρυθμίσεων διαχείρισης και παρακολούθησης της στρατηγικής που
αποδεικνύει την ικανότητα της ομάδας τοπικής δράσης να υλοποιήσει τη στρατηγική και περιγραφή
των ειδικών ρυθμίσεων για την αξιολόγηση·
ζ)
το σχέδιο χρηματοδότησης της στρατηγικής,
η)
κατάλληλους δείκτες εκροών και αποτελέσματος
Η αξιολόγηση και έγκριση της χρηματοδότησης των προγραμμάτων ΤΑΠΤοΚ, από την ΕΥΔΕΠ
Κρήτης, θα γίνει με κριτήρια που θα αφορούν στην καταλληλότητα της στρατηγικής, στη συμβολή
της στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020, στη διαχειριστική ικανότητα και
τεχνική ετοιμότητα της ΟΤΔ ως ακολούθως:.
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Α. Συμφωνία – Πληρότητα ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης
 Η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης διαθέτει επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του
ανθρώπινου δυναμικού και των χρηματοοικονομικών πόρων. Ειδικότερα, ο μόνιμος
πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης κυμαίνεται μεταξύ 10.000 - 150.000 κατοίκους
 Το προτεινόμενο εταιρικό σχήμα / ΟΤΔ πρέπει να συνιστά νόμιμη κοινή δομή του δημόσιου
– ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με το καταστατικό ή το σχέδιο καταστατικού του
 Η εταιρική σχέση είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 32-35 του Κανονισμού
(ΕΕ) 1303/2013
 Η προτεινόμενη ΟΤΔ δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης
 Το καταστατικό ή το σχέδιο καταστατικού του εταιρικού σχήματος διασφαλίζει τη
δυνατότητα διαχείρισης δημοσίων / κοινοτικών κονδυλίων
 Η έδρα του υποψήφιου φορέα ή παράρτημα αυτής βρίσκεται εντός της περιοχής
εφαρμογής ή στην ευρύτερη περιοχή, εφόσον τεκμηριωμένα εξασφαλίζεται ευχερής
πρόσβαση προς και από την περιοχή παρέμβασης.
 Ορθότητα συμπλήρωσης του τυποποιημένου Έντυπου του Οδηγού Σχεδιασμού ΤΑΠΤοΚ
 Συμβατότητα με την επενδυτική προτεραιότητα και τις κατηγορίες παρέμβασης των
διατιθέμενων πόρων του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020
 Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων της ΟΤΔ
σχετικά με την υποβολή του σχεδίου ΤΑΠΤοΚ
Β. Καταλληλότητα–επαρκής τεκμηρίωση της επιλογής της περιοχής παρέμβασης (ΠΠ) του Σχεδίου
ΤΑΠΤοΚ
 Σαφήνεια ως προς την χωροθέτηση και οριοθέτηση της ΠΠ
 Εξασφάλιση ότι για τις συγκεκριμένες περιοχές έχουν ληφθεί υπόψη τουλάχιστον τρία (3)
από τα ακόλουθα κριτήρια:
1. υψηλό επίπεδο ανεργίας
2. χαμηλό επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας
3. υψηλό επίπεδο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
4. ειδικές ανάγκες ανασυγκρότησης, λόγω τοπικών οικονομικών και κοινωνικών
προβλημάτων, π.χ. διακριτές ζώνες παραγωγικής αποδιάρθρωσης ή ασύμβατων
χρήσεων
5. μεγάλο αριθμό μεταναστών, εθνικών και μειονοτικών ομάδων ή προσφύγων
6. χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, σημαντικές ελλείψεις ικανοτήτων και υψηλό ποσοστό
μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο
7. υψηλό επίπεδο εγκληματικότητας ενηλίκων και ανηλίκων
8. επισφαλείς δημογραφικές τάσεις
9. ιδιαίτερα υποβαθμισμένο περιβάλλον, με σημαντικές φυσικές προκλήσεις.

Γ. Σαφήνεια ως προς τη δομή της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, την ανταπόκριση στις προκλήσεις, τα
προβλήματα της ΠΠ και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της
 Τεκμηρίωση του ολοκληρωμένου ή/και συνεκτικού χαρακτήρα της στρατηγική ΤΑΠΤοΚ
 Σαφήνεια οράματος και στόχων της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ/Συνέπεια με SWOT
 Σαφήνεια προτεινόμενου σχεδίου δράσης (επαρκής συσχετισμός προτεραιοτήτων και
προτεινόμενων δράσεων)
 Επάρκεια ανάλυσης της λογικής των προτεινόμενων παρεμβάσεων/δράσεων (Επαρκής
συσχέτιση προτεινόμενων στόχων και αναμενόμενων αποτελεσμάτων)
 Σαφήνεια του περιεχομένου και επάρκεια εξειδίκευσης των δράσεων, καθώς και των
δυνητικών δικαιούχων αυτών
250









Βαθμός ωριμότητας των προτεινόμενων δράσεων
Καταλληλότητα/αρμοδιότητα δικαιούχων να υλοποιήσουν τις προτεινόμενες δράσεις του
Σχεδίου ΤΑΠΤοΚ
Καινοτόμος χαρακτήρας των προτεινόμενων δράσεων - δικτύωση / συνεργασία κλάδων και
φορέων
Συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις της περιοχής
Επάρκεια τεκμηρίωσης της συνάφειας, συνέργειας και συμπληρωματικότητας των
παρεμβάσεων με την εγκεκριμένη στρατηγική του ΠΑΑ
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού των προτεινόμενων δράσεων, αλλά και του Σχεδίου
ΤΑΠΤοΚ
Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Σχεδίου και των προτεινόμενων
δράσεων

Δ. Συμβατότητα με το ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και άλλα αναπτυξιακά σχέδια/κείμενα αναφοράς
 Συμβατότητα των στόχων του Σχεδίου ΤΑΠΤοΚ με τους στόχους του ΕΠ Κρήτη 2014-2020
 Συμβολή των δεικτών ΤΑΠΤοΚ στην επίτευξη των Ειδικών Στόχων του ΠΕΠ Κρήτης 2014–2020
 Συμβολή των δράσεων του Σχεδίου ΤΑΠΤοΚ στην ικανοποίηση των στόχων της ΠΕΣΚΕ Κρήτης
Ε. Δυνατότητα της Ομάδας Τοπικής Δράσης να υλοποιήσει το Σχέδιο ΤΑΠΤοΚ ως ΕΦΔ
 Συμμετοχή εκπροσώπων οικονομικών και κοινωνικών ομάδων της περιοχής στο εταιρικό
σχήμα του φορέα
 Συμμετοχή εκπροσώπων οικονομικών και κοινωνικών ομάδων της περιοχής στο επίπεδο
λήψης αποφάσεων (ΕΔΠ)
 Ετοιμότητα υλοποίησης του τοπικού προγράμματος (στελεχιακό δυναμικό της ΟΤΔ για το
οποίο υπάρχει δέσμευση απασχόλησής του από την έναρξη υλοποίησης του ΤΠ,
υλικοτεχνική υποδομή, πιστοποίηση φορέα)
 Τεκμηρίωση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΟΤΔ να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της ως ΕΦΔ
 Τεκμηρίωση της μη σύγκρουσης συμφερόντων στις λειτουργίες της ΟΤΔ ως ΕΦΔ και ως
Δικαιούχος πράξεων του Σχεδίου ΤΑΠΤοΚ
 Σαφήνεια στην περιγραφή και την αντιμετώπιση των κινδύνων
ΣΤ. Επάρκεια της διαβούλευσης σχετικά με την εκπόνηση και την υλοποίηση της στρατηγικής
 Σαφήνεια και αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας διαβούλευσης
 Βαθμός ενεργοποίησης των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων της ΠΠ, καθώς και των
φορέων της γνώσης
 Βαθμός ενεργοποίησης δυνητικών δικαιούχων που δραστηριοποιούνται στην ΠΠ
 Βαθμός ενημέρωσης και ενεργοποίησης των αρμόδιων οργάνων λήψης αποφάσεων της ΟΤΔ.
Τα καθήκοντα/αρμοδιότητες των ΟΤΔ, θα προσδιορισθούν κατά την πρόσκληση και θα
περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα:
1. Ανάπτυξη της ικανότητας των τοπικών φορέων να αναπτύσσουν και να υλοποιούν πράξεις,
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των ικανοτήτων τους όσον αφορά τη διαχείριση
έργων/δράσεων.
2. Καθορισμό μιας χωρίς διακρίσεις και διαφανούς διαδικασίας επιλογής και αντικειμενικών
κριτηρίων για την επιλογή των πράξεων, που αποτρέπουν τις συγκρούσεις συμφερόντων,
που διασφαλίζουν ότι ποσοστό τουλάχιστον 50 % των ψήφων στις αποφάσεις επιλογής
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3.

4.

5.
6.
7.

προέρχονται από εταίρους οι οποίοι δεν είναι δημόσιες αρχές και που επιτρέπουν την
επιλογή με γραπτή διαδικασία.
Διασφάλιση της συνοχής με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων κατά την επιλογή των πράξεων, ιεραρχώντας τις εν λόγω πράξεις με βάση τη
συμβολή τους στην επίτευξη των σκοπών και των στόχων της στρατηγικής αυτής.
Προετοιμασία και δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ή μια τρέχουσα
διαδικασία υποβολής προτάσεων έργου, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των
κριτηρίων επιλογής.
Παραλαβή και αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης.
Επιλογή πράξεων και καθορισμός του ποσού της ενίσχυσης
Παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία
τοπικών κοινοτήτων

Οι ΟΤΔ θα κληθούν να τεκμηριώσουν τη διαχειριστική τους ικανότητα ως προς την απρόσκοπτη
εφαρμογή των καθηκόντων τους, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές κατευθύνσεις περί μη
σύγκρουσης συμφερόντων.

252

Ενότητα Δ: Προγραμματισμός
Πίνακας 7 : Προγραμματισμός ετήσιων στόχων

Ε.Π. : ΚΡΗΤΗ
2014-2020

Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη (ευρώ)

1
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
1

ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη (ευρώ)

Ποσοστό
Εξειδίκευση
ς

Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη (ευρώ)

%
Προσκλήσ
εων

Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη (ευρώ)

%
Εντάξεων

Νομικές
Δεσμεύσεις
(ευρώ)

%
ΝοΔε

Δαπάνες
(ευρώ)

%
Απορρό
φησης

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

51.622.091,25

27.098.837,75

52,49

6.224.419,00

22,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 1.b.1

1.500.000,00

2,91

1.500.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 1.b.2

8.724.418,75

16,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 1.b.3

1.500.000,00

2,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 2.c.1

4.724.419,00

9,15

4.724.419,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 2.c.ch.1

250.000,00

0,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 2.c.he.1

400.000,00

0,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

19,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215.646.088,25

83,46

195.404.513,25

90,61

130.034.752,66

66,55

45.414.855,33

34,93

24.963.253,80

54,97

ΔΡΑΣΗ 4.c.1

12.621.575,00

4,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 4.c.2

6.000.000,00

2,32

6.000.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 4.c.ch.1

800.000,00

0,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 4.c.he.1

1.200.000,00

0,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 4.f.1

2.000.000,00

0,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 5.b.1

920.000,00

0,36

920.000,00

100,00

926.894,40

100,75

926.894,40

100,0
0

373.980,00

40,35

ΔΡΑΣΗ 3.c.1
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
2

258.392.976,25
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Ε.Π. : ΚΡΗΤΗ
2014-2020

Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη (ευρώ)

1

2

ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη (ευρώ)

Ποσοστό
Εξειδίκευση
ς

Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη (ευρώ)

%
Προσκλήσ
εων

Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη (ευρώ)

%
Εντάξεων

Νομικές
Δεσμεύσεις
(ευρώ)

%
ΝοΔε

Δαπάνες
(ευρώ)

%
Απορρό
φησης

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ΔΡΑΣΗ 5.b.2

7.934.788,75

3,07

7.934.788,75

100,00

2.948.839,32

37,16

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 5.b.3

2.500.000,00

0,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 5.b.ch.1

900.000,00

0,35

900.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 5.b.ch.2

580.000,00

0,22

580.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 5.b.ch.3

320.000,00

0,12

320.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 5.b.he.1

2.400.000,00

0,93

2.400.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 5.b.he.2

300.000,00

0,12

300.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 5.b.4

220.000,00

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 6.a.he.1

100.000,00

0,04

100.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 6.b.1

10.000.000,00

3,87

10.000.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 6.b.2

53.333.833,75

20,64

53.333.833,75

100,00

55.001.837,91

103,13

28.083.332,52

0,00

15.417.000,00

54,90

ΔΡΑΣΗ 6.b.3

367.000,00

0,14

367.000,00

100,00

236.150,00

64,35

222.550,00

94,24

62.000,00

27,86

ΔΡΑΣΗ 6.b.4

7.200.000,00

2,79

7.200.000,00

100,00

9.421.318,41

130,85

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 6.b.5

1.100.000,00

0,43

1.100.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 6.b.6

230.000,00

0,09

230.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 6.b.7

900.000,00

0,35

900.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 6.c.1

400.000,00

0,15

400.000,00

100,00

393.383,02

98,35

390.210,58

99,19

175.273,80

44,92

ΔΡΑΣΗ 6.c.2

6.000.000,00

2,32

6.000.000,00

100,00

3.300.000,00

55,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 6.c.3

7.500.000,00

2,90

7.500.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 6.c.4

4.000.000,00

1,55

4.000.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Ε.Π. : ΚΡΗΤΗ
2014-2020

Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη (ευρώ)

1

2

ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη (ευρώ)

Ποσοστό
Εξειδίκευση
ς

Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη (ευρώ)

%
Προσκλήσ
εων

Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη (ευρώ)

%
Εντάξεων

Νομικές
Δεσμεύσεις
(ευρώ)

%
ΝοΔε

Δαπάνες
(ευρώ)

%
Απορρό
φησης

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ΔΡΑΣΗ 6.c.ch.1

1.380.000,00

0,53

1.380.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 6.c.he.1

1.820.000,00

0,70

1.820.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 6.d.1

2.000.000,00

0,77

2.000.000,00

100,00

1.803.396,41

90,17

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 6.e.1

3.000.000,00

1,16

3.000.000,00

100,00

3.181.065,36

106,04

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 6.e.ch.1

3.254.445,00

1,26

3.254.445,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 6.e.he.1

4.881.667,00

1,89

4.881.667,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 6.e.2

900.000,00

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 7.b.1

45.000.000,00

17,42

45.000.000,00

100,00

52.821.867,83

117,38

15.791.867,83

29,90

8.935.000,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 7.b.2

23.582.778,75

9,13

23.582.778,75

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74.571.027,75

156,43

53.571.027,75

71,84

51.140.399,72

95,46

14.982.862,05

29,30

10.937.436,00

73,00

ΔΡΑΣΗ 9.a.1

13.500.000,00

28,32

13.500.000,00

100,00

17.877.243,00

132,42

2.141.768,00

11,98

2.119.497,00

98,96

ΔΡΑΣΗ 9.a.2

1.855.060,00

3,89

1.855.060,00

100,00

1.861.285,93

100,34

1.861.285,93

100,0
0

1.766.506,00

94,91

ΔΡΑΣΗ 9.a.3

4.000.000,00

8,39

4.000.000,00

100,00

5.164.275,43

129,11

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 9.a.4

2.336.103,75

4,90

2.336.103,75

100,00

2.537.272,96

108,61

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 9.a.5

700.000,00

1,47

700.000,00

100,00

726.520,37

103,79

663.453,97

91,32

662.988,00

99,93

ΔΡΑΣΗ 9.a.6

1.700.000,00

3,57

1.700.000,00

100,00

1.642.443,61

96,61

1.566.849,41

95,40

1.566.850,00

100,00

ΔΡΑΣΗ 9.a.7

7.000.000,00

14,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 9.a.8

2.000.000,00

4,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
3

47.671.027,50
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Ε.Π. : ΚΡΗΤΗ
2014-2020

Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη (ευρώ)

1

2

ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη (ευρώ)

Ποσοστό
Εξειδίκευση
ς

Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη (ευρώ)

%
Προσκλήσ
εων

Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη (ευρώ)

%
Εντάξεων

Νομικές
Δεσμεύσεις
(ευρώ)

%
ΝοΔε

Δαπάνες
(ευρώ)

%
Απορρό
φησης

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ΔΡΑΣΗ 10.a.1

20.979.864,00

44,01

20.979.864,00

100,00

17.986.181,83

85,73

5.564.328,15

30,94

1.648.153,33

29,62

ΔΡΑΣΗ 10.a.2

5.000.000,00

10,49

5.000.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 10.a.3

3.500.000,00

7,34

3.500.000,00

100,00

3.345.176,59

95,58

3.185.176,59

95,22

3.173.441,67

99,63

ΔΡΑΣΗ 10.a.4

7.000.000,00

14,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 10.a.5

2.500.000,00

5,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 10.a.6

2.500.000,00

5,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228.000,00

4,20

228.000,00

100,00

228.000,00

100,00

228.000,00

100,0
0

82.913,00

36,37

228.000,00

4,20

228.000,00

100,00

228.000,00

100,00

228.000,00

100,0
0

82.913,00

36,37

54.234.193,00

82,11

37.504.699,00

69,15

31.687.146,73

84,49

28.725.012,17

90,65

16.196.738,00

56,39

ΔΡΑΣΗ 9.i.1

7.051.665,00

10,68

7.051.665,00

100,00

6.851.874,02

97,17

6.851.874,02

6.754.671,00

98,58

ΔΡΑΣΗ 9.i.2

4.701.110,00

7,12

4.701.110,00

100,00

4.701.110,00

100,00

4.701.110,00

4.701.110,00

100,00

ΔΡΑΣΗ 9.i.3

3.619.855,00

5,48

3.619.855,00

100,00

3.619.855,00

100,00

3.619.855,00

1.000.000,00

27,63

ΔΡΑΣΗ 9.i.4

2.332.763,00

3,53

2.332.763,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 9.ii.1

3.000.000,00

4,54

3.187.560,00

106,25

3.119.714,32

97,87

931.511,36

29,86

388.744,00

41,73

60.235,83

100,0
0

57.713,00

95,81

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
4

5.434.595,00

ΔΡΑΣΗ 8.v.1

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
5

ΔΡΑΣΗ 9.iii.1

66.047.150,00

121.761,00

0,18

121.761,00

100,00
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60.235,83

49,47

100,0
0
100,0
0
100,0
0

Ε.Π. : ΚΡΗΤΗ
2014-2020

Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη (ευρώ)

1

2

ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη (ευρώ)

Ποσοστό
Εξειδίκευση
ς

Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη (ευρώ)

%
Προσκλήσ
εων

Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη (ευρώ)

%
Εντάξεων

Νομικές
Δεσμεύσεις
(ευρώ)

%
ΝοΔε

Δαπάνες
(ευρώ)

%
Απορρό
φησης

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ΔΡΑΣΗ 9.iii.2

1.888.125,00

2,86

3.146.875,00

166,67

1.888.125,00

60,00

1.888.125,00

945.560,00

50,08

ΔΡΑΣΗ 9.iii.3

3.348.000,00

5,07

3.348.000,00

100,00

3.340.800,00

99,78

3.340.800,00

786.420,00

23,54

ΔΡΑΣΗ 9.iii.4

81.174,00

0,12

81.174,00

100,00

81.174,00

100,00

81.174,00

81.174,00

100,00

ΔΡΑΣΗ 9.iii.5

62.504,00

0,09

62.504,00

100,00

62.504,00

100,00

62.504,00

20.000,00

32,00

ΔΡΑΣΗ 9.iii.6

484.546,00

0,73

484.546,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 9.iii.7

2.600.000,00

3,94

2.600.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 9.iv.1

1.565.448,00

2,37

1.565.448,00

100,00

1.539.347,03

98,33

1.539.347,03

100,0
0

324.334,00

21,07

ΔΡΑΣΗ 9.iv.2

1.584.000,00

2,40

1.584.000,00

100,00

1.828.216,73

115,42

1.054.285,13

57,67

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 9.iv.3

1.685.000,00

2,55

2.467.438,00

146,44

4.594.190,80

186,19

4.594.190,80

100,0
0

1.137.012,00

24,75

ΔΡΑΣΗ 9.iv.4

400.000,00

0,61

400.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 9.iv.5

2.150.000,00

3,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 9.iv.6

1.285.000,00

1,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 9.iv.7

15.523.242,00

23,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΡΑΣΗ 9.vi.1

750.000,00

1,14

750.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.375.000,00

100,00

4.375.000,00

100,00

3.454.875,00

78,97

1.919.584,64

55,56

647.200,00

33,72

4.375.000,00

100,00

4.375.000,00

100,00

3.454.875,00

78,97

1.919.584,64

55,56

647.200,00

33,72

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
6
ΔΡΑΣΗ Τ.Β.1:
"Τεχνική Βοήθεια
ΕΤΠΑ"

4.375.000,00
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100,0
0
100,0
0
100,0
0
100,0
0

Ε.Π. : ΚΡΗΤΗ
2014-2020

Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη (ευρώ)

1
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
7
ΔΡΑΣΗ Τ.Β.2:
"Τεχνική Βοήθεια
ΕΚΤ"
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη (ευρώ)

Ποσοστό
Εξειδίκευση
ς

Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη (ευρώ)

%
Προσκλήσ
εων

Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη (ευρώ)

%
Εντάξεων

Νομικές
Δεσμεύσεις
(ευρώ)

%
ΝοΔε

Δαπάνες
(ευρώ)

%
Απορρό
φησης

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.340.282,50

1.340.283,00

100,00

1.340.283,00

100,00

450.000,00

33,57

98.980,00

22,00

50.000,00

50,52

1.340.283,00

100,00

1.340.283,00

100,00

450.000,00

33,57

98.980,00

22,00

50.000,00

50,52

377.493.429,75

86,80

298.647.942,00

68,67

216.995.174,11

49,90

91.369.294,19

21,01

52.877.540,80

12,16

434.883.122,50
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