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Πορεία του ΕΣΠΑ – Νέα – άλλα Προγράμματα της Ε.Ε
Ρόδος, Δευτέρα 14.09.2015

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε και 4ο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας για
την Περίοδο 2014-2020, το Interreg Ελλάδα – Κύπρος

Το διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος επικεντρώνεται στις ακόλουθες τρεις
προτεραιότητες:
1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας
2. Αποδοτική χρήση της ενέργειας και των βιώσιμων μεταφορών
3. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
Το νέο πρόγραμμα INTERREG έχει ως στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας με την
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της χρήσης των τεχνολογιών της
πληροφορίας και της επικοινωνίας και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται επίσης στους τρόπους με τους οποίους οι περιφέρειες
μπορούν να συνεργάζονται για τον περιορισμό και την αντιστροφή των αρνητικών
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσω επενδύσεων σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών.
Επιπλέον, το πρόγραμμα θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος: μέσω της
πρόληψης των κινδύνων ή με την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των
περιοχών.
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Ορισμένα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα:







Αύξηση της χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στις
επιχειρήσεις και στον δημόσιο τομέα.
Μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων σε αστικές περιοχές.
Ενίσχυση της προσβασιμότητας στις παραμεθόριες περιοχές παράλληλα με τη
βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών.
Βελτίωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και της ολοκληρωμένης διαχείρισης
των παράκτιων ζωνών.
Κατάρτιση κοινών στρατηγικών ανάπτυξης του τουρισμού και σχεδιασμός κοινών
εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων και προορισμών.
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υδάτινων πόρων. Προώθηση της
ολοκληρωμένης διαχείρισης του νερού.

ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020

ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

Cross-border cooperation Programmes co-financed by ERDF – SE Europe

Έχει εφαρμογή σε 9 παραμεθόριες περιοχές στην Ελλάδα και την Κύπρο (Κύπρος, Κρήτη,
Νότιο Αιγαίο, Νησιά Αιγαίου) και υπερβαίνει τα 54 εκατ. Ευρώ (Total OP budget: 54,072,416.00 €) ,
εκ των οποίων η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε σχεδόν 46 εκατ. ευρώ
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αναλυτικές πληροφορίες εδώ
Για λοιπές περιοχές της ελληνικής επικράτειας τα αντίστοιχα διασυνοριακά Προγράμματα αναλυτικώς:
Το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 θα έχει προϋπολογισμό ύψους 129 εκατ. ευρώ, με
συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 110 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα, που καλύπτει 11 ελληνικές και βουλγαρικές περιφερειακές ενότητες , θα
χρηματοδοτήσει έργα που θα ενισχύσουν τη διασυνοριακή περιοχή σε τομείς όπως η ανταγωνιστικότητα, το
περιβάλλον η ανθεκτικότητα στις φυσικές καταστροφές (πλημμύρες), η μείωση του χρόνου μετακίνησης και η
οδική ασφάλεια. Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ
Το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα- Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας καλύπτει 5
παραμεθόριες περιοχές και 4 περιφέρειες της ΠΓΔΜ και έχει προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 45 εκατ. ευρώ, με
τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) να φθάνει
περίπου τα 39 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη βελτίωση των
δημόσιων μεταφορών και της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος και της
φυσικής κληρονομιάς. Αναλυτικότερες πληροφορίες εδώ
Το διασυνοριακό πρόγραμμα «Interreg IPA» Ελλάδα - Αλβανία αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις
παραμεθόριες περιφέρειες Ελλάδας- Αλβανίας μέσω της προώθησης της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης. Το
πρόγραμμα καλύπτει 11 παραμεθόριες περιφέρειες στην Ελλάδα και 4 αλβανικές περιφέρειες και είναι αξίας άνω
των 42 εκατ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε σχεδόν 36 εκατ. ευρώ και
προέρχεται από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ). Περισσότερα εδώ
Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε
Τμήμα Τεχνικής Στήριξης ΟΤΑ
Τηλ. 2241075323 (εσωτ. 30)
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