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1. «2η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την Εφαρμογή Συστημάτων 

διαχείρισης νερού – Μονάδες Αφαλάτωσης» 

 
 Τι αφορά 

 

Σκοπός της πρόσκλησης είναι η παροχή δεδομένων και λύσεων για τη βελτίωση της κατάστασης 
των υδάτινων σωμάτων ή/και η βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων. Η πρόσκληση θα 
χρηματοδοτήσει έργα που συμπεριλαμβάνονται στα Μέτρα των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής Ποταμών και, ειδικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να αντιστοιχούν: 

  σε έργα του Βασικού Τύπου Μέτρου (ΒΤΜ) 14 «Έρευνα, βελτίωση γνωστικής βάσης με μείωση 
της αβεβαιότητας» ή/και  

 σε έργα του Συμπληρωματικού Μέτρου «Έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης», όπως αυτά 
αναφέρονται στο «Προγράμματα βασικών και συμπληρωματικών μέτρων» της 1ης Αναθεώρησης 
των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14ων Υδατικών Διαμερισμάτων της 
Ελλάδας (https://bit.ly/33LjgKa).  
 
Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα υποστηριχθούν, κατά σειρά 
προτεραιότητας, έργα που αφορούν σε νησιά, παράκτιες περιοχές με κακή κατάσταση υδάτων, 
άλλες περιοχές, όπως χαρακτηριστικά προκύπτει από τα επισυναπτόμενα βαθμολογούμενα 
κριτήρια επιλογής προτάσεων. 
 
 Προϋπολογισμός Δράσης 

 
600.000€ 
 
Σημειώνεται ότι, για την ανάπτυξη διμερών σχέσεων διατίθεται από το Ταμείο Διμερών Σχέσεων, 
επιπλέον των αναφερόμενων 600.000€, το ποσό των 50.000€ για όλες τις προσκλήσεις του 
Προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 100% από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ (χωρίς εθνική 
συμμετοχή), μέσω επίσης της Συλλογικής Απόφασης Ε7751. 
 
 Δικαιούχοι της Δράσης 

 
Δημόσιες αρχές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα, Φορείς 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλοι Φορείς Διαχείρισης, δηλ.: 

http://www.ando.gr/
https://bit.ly/33LjgKa
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 Ερευνητικοί Φορείς του άρθρου 12, ν.4386/2016 

 Πανεπιστήμια 

 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου  

 Οργανισμοί Έρευνας και Διάδοσης γνώσεων  

 Φορείς Γενικής Κυβέρνησης  

 Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)  

 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 

 Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα 
 
 
 Περίοδος υποβολής 

 
Από 14/11/2020 έως 11/02/2021 
 
 Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 

 

Πρόσκληση  

 

 Περισσότερες πληροφορίες  

 

ΕΥΣΠΕΔ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος  

 

2. «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων – Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών επιχειρήσεων» 

 
 Τι αφορά 

 
Το Πρόγραμμα «Business Innovation Greece» (εφεξής «το Πρόγραμμα») θα συμβάλλει στους 
γενικούς στόχους των Επιχορηγήσεων ΕΟΧ και Νορβηγίας 2014-2021 και, συγκεκριμένα, στη 
μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) 
και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των Χωρών ΕΖΕΣ ΕΟΧ και των Δικαιούχων 
Χωρών των Επιχορηγήσεων του ΕΟΧ και της Νορβηγίας. Στόχος του Προγράμματος είναι να 
αυξήσει τη δημιουργία αξίας και την αειφόρο ανάπτυξη στον ελληνικό επιχειρηματικό 
τομέα. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην τόνωση και στην ανάπτυξη της μακροχρόνιας 
επιχειρηματικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία (εφεξής «οι 
Δότριες Χώρες») και την Ελλάδα με βάση την επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία. 
 
Το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει έργα που προτείνονται από ελληνικές επιχειρήσεις σε έναν 
από τους τρεις τομείς χρηματοδότησης: Πράσινη Καινοτομία στη Βιομηχανία, Γαλάζια 
Ανάπτυξη και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (εφεξής αναφερόμενες ως 
ΤΠΕ). Ο στόχος είναι να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη και η υλοποίηση καινοτόμων πράσινων, 
γαλάζιων ή ΤΠΕ τεχνολογιών/προϊόντων, διαδικασιών και λύσεων. Το αναμενόμενο 
αποτέλεσμα των έργων που χρηματοδοτούνται από τις παρούσες προσκλήσεις είναι η αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στους αναφερόμενους τομείς με τη 
μορφή της αύξησης του κύκλου εργασιών και του καθαρού λειτουργικού κέρδους και της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας. Αναμένεται επίσης ότι τα έργα θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και 

http://www.ando.gr/
http://www.eysped.gr/el/Documents/61%CE%A1%CE%A04653%CE%A08-%CE%A3%CE%A70_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97_EOX_OUTPUT_1.2_16_11_2020.pdf
http://www.eysped.gr/el/Pages/output1.2.aspx
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την υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, διαδικασιών και λύσεων, καθώς και στη μείωση των 
εκπομπών CO2 και σε πιο ενεργειακά αποδοτικές διαδικασίες παραγωγής. 
 
 Προϋπολογισμός Δράσης 

 
Το συνολικό διαθέσιμο ποσό για τη χρηματοδότηση έργων από τις παρούσες προσκλήσεις είναι 
13.060.750 ευρώ (9.700.400 ευρώ στο πρόγραμμα για μεμονωμένα έργα και 3.360.350 ευρώ στο 
πρόγραμμα μικρών επιχορηγήσεων για ΜΜΕ). 
 
 Δικαιούχοι της Δράσης 
 
Το Πρόγραμμα απευθύνεται στις ελληνικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ΜΜΕ και 
μεγάλες επιχειρήσεις), κυρίως Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Δεν είναι υποχρεωτικό να 
υπάρχουν Εταίροι στα έργα, αλλά τα Έργα Σύμπραξης ενθαρρύνονται, και θα λάβουν επιπλέον 
πόντους κατά την αξιολόγηση. 
 
 Επιλεξιμότητα 
 
Πράσινη Καινοτομία στη Βιομηχανία - επιλέξιμες δραστηριότητες 
1. Ανάπτυξη, υλοποίηση και επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες, φιλικές προς το περιβάλλον,  
2. Ανάπτυξη πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών,  
3. Ανάπτυξη και υλοποίηση «περισσότερο πράσινων» διαδικασιών παραγωγής. 
 
Γαλάζια Ανάπτυξη – επιλέξιμες δραστηριότητες  
1. Ανάπτυξη και επενδύσεις στις θαλάσσιες υπερδομές,  
2. Ανάπτυξη και επενδύσεις στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό,  
3. Ανάπτυξη και επένδυση στη γαλάζια βιοτεχνολογία,  
4. Ανάπτυξη και επενδύσεις σε μεταλλευτικούς πόρους του θαλάσσιου βυθού,  
5. Ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές,  
6. Ανάπτυξη λύσεων γαλάζιας ενέργειας,  
7. Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων που σχετίζονται με την αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια,  
8. Ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σχετικά με τα θαλάσσια απορρίμματα και απόβλητα  
9. Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την υδροδότηση, συμπεριλαμβανομένης της 
αφαλάτωσης. 
 
ΤΠΕ - επιλέξιμες δραστηριότητες  
1. Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων/διαδικασιών/λύσεων ΤΠΕ,  
2. Ανάπτυξη προϊόντων/διαδικασιών/λύσεων με τη χρήση στοιχείων ΤΠΕ 
 
 Ελάχιστο και μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανά έργο 
 
Πρόγραμμα για μεμονωμένα έργα στους τομείς χρηματοδότησης της Πράσινης Καινοτομίας στη 
Βιομηχανία, της Γαλάζιας Ανάπτυξης και των ΤΠΕ  
 
Το ελάχιστο ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης είναι 200.000 ευρώ.  
Το μέγιστο ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης είναι 1.500.000 ευρώ.  
Πρόγραμμα μικρών επιχορηγήσεων για ΜΜΕ (SGS 1) στους τομείς χρηματοδότησης της 
Πράσινης Καινοτομίας στη Βιομηχανία, της Γαλάζιας Ανάπτυξης και των ΤΠΕ 
 
Το ελάχιστο ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης είναι 50.000 ευρώ.  

http://www.ando.gr/
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Το μέγιστο ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης είναι 200.000 ευρώ. 
 
 Περίοδος υποβολής 

 
Έως 18/02/2021 

 
 Σχετικό αρχείο 

 

Πρόσκληση      

 

 Περισσότερες πληροφορίες 

 

Ελλάδα - Επιχειρηματική Οικονομία  

 

 

3. «Διαβούλευση επί του προσχεδίου Σχεδίου Δράσης της Νέας Εθνικής 

Στρατηγικής Δημοσίων Συμβάσεων 2021-2025» 

 
Τέθηκε σε διαβούλευση το προσχέδιο Σχεδίου Δράσης για τη Νέα Εθνική Στρατηγική 2021-
2025. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως την 31/12/2020. Σχόλια και παρατηρήσεις υποβάλλονται 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση eaadhsy@eaadhsy.gr 
 

Τον Ιανουάριο του 2017 το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής ενέκρινε το Σχέδιο 
Δράσης της Τρέχουσας Εθνικής Στρατηγικής (2016-2020), σε συνέχεια σχετικής πρότασης που 
κατάρτισε και κατέθεσε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 
 
Σήμερα και πριν τη λήξη του χρονικού ορίζοντα υλοποίησης του εγκριθέντος ως άνω Σχεδίου, η 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. καταθέτει προς διαβούλευση αναμορφωμένο προσχέδιο Σχεδίου Δράσης για τη 
Νέα Εθνική Στρατηγική 2021-2025. Το Προσχέδιο αυτό προέκυψε μετά από μία σειρά 
συντονισμένων εργασιών και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των εμπλεκομένων Υπουργείων 
και δομήθηκε, κατά το πρότυπο του Τρέχοντος, επί τεσσάρων πυλώνων που συνέχονται με: 

 το θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, 

 τις ψηφιακά πλήρεις και ολοκληρωμένες διαδικασίες, 

 τους ευρύτερους στρατηγικούς στόχους και την υλοποίηση πολιτικών μέσω των 

δημοσίων συμβάσεων και 

 τη διακυβέρνηση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων. 

 

Οι ανωτέρω Πυλώνες εξειδικεύονται σε πρώτο ή/και δεύτερο επίπεδο στρατηγικών 
κατευθύνσεων και οι στρατηγικές κατευθύνσεις, περαιτέρω, σε δράσεις. 
 
Στο παρόν παραδοτέο περιλαμβάνονται 89 συνολικά δράσεις, για τις οποίες, στην παρούσα 
φάση, δεν έχει γίνει αυστηρός χρονοπρογραμματισμός, δεδομένου ότι αυτός θα προσδιοριστεί 
κατά το στάδιο της οριστικοποίησης του Σχεδίου, μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης. 
 
Επισημαίνεται ότι η διαβούλευση του σχεδίου θα διαρκέσει έως την 31/12/2020. 

http://www.ando.gr/
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-grants/greece/business-innovation/gr-inno_2nd-call_final_el.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/Greeceinnovation
mailto:eaadhsy@eaadhsy.gr
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Σχόλια και παρατηρήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση eaadhsy@eaadhsy.gr. 

 
 
 Σχετικά αρχεία 

 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2021-2025  

  
 Περισσότερες πληροφορίες  

 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ "Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ."  

http://www.ando.gr/
mailto:eaadhsy@eaadhsy.gr
https://www.eaadhsy.gr/images/docs/Action_Plan_Strategic_PP_2021-2025_final.xls
https://www.eaadhsy.gr/images/docs/Action_Plan_Strategic_PP_2021-2025_final.xls
https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-eaadhsy/m-diavouleuseis/583-diavoulefsi-epi-tou-proschediou-schediou-drasis-tis-neas-ethnikis-stratigikis-dimosion-symvaseon-2021-2025

