
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

Ορισμός Στρατηγικού Έργου 
 

Οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 
προβλέπουν πως τα έργα θα πρέπει να ενσωματώνουν μια στρατηγική διάσταση σύμφωνη με 
την Ατζέντα του Γκέτεμποργκ και της Λισαβόνας.  
 
Το «στρατηγικό» πλαίσιο 
Ο ορισμός μιας στρατηγικής θεματικής και ενός στρατηγικού έργου είναι μια πραγματική 
πρόκληση. Ποιο έργο ή θεματική θα πρέπει να θεωρούνται στρατηγικά; Η ερώτηση αυτή 
αποτελεί το σημείο εκκίνησης της παρούσας ανάλυσης, καθώς για τα στρατηγικά έργα δεν 
υπάρχει ένας μοναδικός ορισμός κοινά αποδεκτός. Παρόλα αυτά, αυτό που έχει στην 
πραγματικότητα σημασία, δεν είναι η διαμόρφωση ενός κοινού ορισμού αλλά μιας κοινής 
αντίληψης για το τι είναι στρατηγικό έργο.  
 
Ο ορισμός που προτείνεται στην παρουσίαση αυτή είναι απλός, αλλά και επιχειρησιακός: Ως 
στρατηγικό θα πρέπει να θεωρείται ένα έργο που συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά ενός 
«καλού» κοινού έργου, αλλά επιπλέον στοχεύει να φέρει ως αποτέλεσμα σημαντικές και 
μακροχρόνιες αλλαγές και βελτιώσεις στο σύνολο ή σε μεγάλο μέρος της επιλέξιμης περιοχής 
του Προγράμματος. Πρέπει να υπάρχει εμφανής σύνδεση με το εθνικό και περιφερειακό 
πλαίσιο πολιτικής, τις ευρωπαϊκές πολιτικές, προτεραιότητες και προκλήσεις, π.χ.  «Europe 
2020», όπως επίσης και με τις βασικές αρχές που εμπεριέχονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.   
 
Ένα στρατηγικό έργο πρέπει να αντιμετωπίζει ένα ζήτημα που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί 
επαρκώς από μια μεμονωμένη περιφέρεια ή χώρα ή από ένα «κοινό» διασυνοριακό έργο. Είναι 
θεματικά εστιασμένο, αντιμετωπίζει σύνθετα ζητήματα, μπορεί να ενεργοποιεί ένα σημαντικό 
ποσοστό του προϋπολογισμού του Προγράμματος και για την υλοποίησή του απαιτείται έντονη 
συμμετοχή των φορέων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο πεδίο πολιτικής. Επιπλέον, 
πρέπει να έχει ξεκάθαρη προστιθέμενη αξία καθώς και απτά αποτελέσματα και επιπτώσεις. Οι 
παράγοντες «κλειδί» για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας ενός Στρατηγικού έργου είναι: το 
ζήτημα που καλείται ν’ αντιμετωπίσει, η εταιρική σχέση μέσω της οποίας θα υλοποιηθεί, ο 
βαθμός καινοτομίας, κ.λπ.    
 
Στοχεύοντας στην προώθηση και μεγιστοποίηση των επιπτώσεων των στρατηγικών έργων στις 
διασυνοριακές περιοχές, παρουσιάζουμε ένα σύνολο κοινών γενικών και ειδικών 
χαρακτηριστικών που θα πρέπει να έχουν τα στρατηγικά έργα – οργανωμένο σε τρείς 
διαφορετικούς τομείς: 
 

Συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των κυρίων στόχων 

του διασυνοριακού Προγράμματος· 

Αναπτύσσεται σε συνάφεια με τις Ευρωπαϊκές, εθνικές και 

περιφερειακές πολιτικές και με τις υπάρχουσες 

πρωτοβουλίες / παρεμβάσεις διασυνοριακής συνεργασίας· 

Εναρμονίζεται με τα κοινά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

π.χ. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, 

Αναπτυξιακό και Χωροταξικό Σχεδιασμό κ.λπ.   
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Συνάφεια με την 

στρατηγική του 

Προγράμματος και με τις 

Ευρωπαϊκές, εθνικές και 

περιφερειακές πολιτικές.  

Μπορεί να περιέχει στοιχεία ικανά ν’ ανταποκριθούν στις 

προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περιόδου (π.χ. 

Europe 2020)  
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επιπτώσεων στην περιοχή 

Έχει ευρεία και ισόρροπη γεωγραφική κάλυψη 

εμπλέκοντας όσο το δυνατόν περισσότερους εταίρους από 



διαφορετικές περιοχές της περιοχής διασυνοριακής 

συνεργασίας· 

Έχει επίπτωση στις περιοχές, είναι ικανό να ενεργοποιήσει 

δυναμικές οικονομικές δραστηριότητες, ευκαιρίες 

απασχόλησης, κ.λπ., υπό συνθήκες επιδείνωσης της 

κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης λόγω της παγκόσμιας 

κρίσης·    

Οικοδομείται στη βάση μιας βαθειάς γνώσης της παρούσας 

κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες και 

τρέχουσες δημόσιες πολιτικές και έργα που υλοποιούνται 

στην περιοχή του Προγράμματος, με στόχο την 

δημιουργία πραγματικής προστιθέμενης αξίας που 

συνδέεται με τις υπάρχουσες ανάγκες·  

Κεφαλαιοποιεί τις εμπειρίες και τον πειραματισμό, 

αναπτύσσοντας και προωθώντας πρακτικές που 

αναμένεται να έχουν απτές επιπτώσεις στους 

εμπλεκόμενους και στις περιοχές, και δεν περιορίζονται 

στη συλλογή πληροφοριών και παραγωγή θεωρητικών 

αναλύσεων·   

συνεργασίας  

 

Εμπλέκει στον στρατηγικό κύκλο ζωής του έργου (από τη 

γέννηση της ιδέας στην υλοποίηση), όσο το δυνατόν 

περισσότερο, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές  

 

Είναι στοχευμένο και αναλυτικά και καθαρά δομημένο, 

καθορίζοντας αναμενόμενα αποτελέσματα και σχετικούς 

δείκτες εκροών και αποτελέσματος, ώστε να προωθήσει 

και να ενθαρρύνει την καλύτερη δυνατή ποιότητα έργων, 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα ως προς τη 

σύγκλιση στόχων-αποτελεσμάτων του έργου. Συνεισφέρει 

σημαντικά στην επίτευξη των δεικτών του Προγράμματος. 

Στοχεύουν σε ορατά και απτά αποτελέσματα, τα οποία 

είναι ευθέως χρήσιμα στις ομάδες-στόχους σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο και παράγουν μετρήσιμα 

αποτελέσματα 

Απτά και ορατά 

αποτελέσματα  

 

Συμπεριλαμβάνει μελέτες, έρευνες, μεθοδολογίες, 

μοντέλα και ανταλλαγή εμπειριών, τα οποία για να είναι 

πλήρως αιτιολογημένα, πρέπει να υλοποιούνται με στόχο 

την υποστήριξη ή καθοδήγηση, ώστε να υπάρξουν 

συγκεκριμένα αποτελέσματα (θα μπορούσε να είναι 



πιλοτικά προγράμματα ή δράσεις επίδειξης). 

Προλειαίνει το έδαφος για μελλοντικές σημαντικές 

επενδύσεις, οι οποίες θα παράγουν απτά και ορατά 

αποτελέσματα 

Παράγει σημαντικές και μακροχρόνιες αλλαγές και/ή 

βελτιώσεις που επεκτείνονται πέρα από την περιοχή 

υλοποίησης του έργου, τα περιεχόμενα του, καθώς και 

τοπ χρονικό ορίζοντα χρηματοδότησης του Προγράμματος  

Κινητοποιεί τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές πηγές, ώστε να 

λειτουργεί ως καταλύτης για άλλες ιδιωτικές ή/και 

δημόσιες πηγές χρηματοδότησης και ανθρώπινου 

δυναμικού. Συμπεριλαμβάνει δράσεις, οι οποίες θα 

διασφαλίζουν ότι τα επιτευχθέντα αποτελέσματα θα 

χρησιμοποιηθούν περαιτέρω και θα προωθηθούν από άλλα 

Προγράμματα και Έργα μετά το τέλος του συγκεκριμένου 

Έργου. Κινητοποιεί επιπρόσθετους πόρους για την 

επίτευξη των στόχων του,  ώστε να παράγει 

μεσοπρόθεσμα/μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, όπως 

επίσης και να οδηγήσει σε συγκεκριμένες συμφωνίες 

πολιτικής, μνημόνια συνεργασίας ή σχετικά εργαλεία, 

ικανά να διασφαλιστούν μακροχρόνια αποτελέσματα. 

Βιωσιμότητα  

 

Δημιουργεί μόνιμες ευκαιρίες συνεργασίας και δίκτυα 

μεταξύ των εταίρων και παράλληλα επιφέρει θετικές 

αλλαγές στη συμπεριφορά των ενδιαφερομένων. 

Επιτρέπει το κτίσιμο συνεργασιών γύρω από παράγοντες-

κλειδιά σε συγκεκριμένους τομείς παρέμβασης, 

συμπεριλαμβάνοντας decision makers, θεματικούς 

εμπειρογνώμονες, εξειδικευμένους φορείς και τελικούς 

αποδέκτες (περιφερειακές αρχές, Δημόσιες Υπηρεσίες, 

εξειδικευμένους οργανισμούς, ενδιάμεσους φορείς κτλ) 

Πρέπει να υπάρχει μια αυστηρή σχέση μεταξύ των στόχων 

των Στρατηγικών Έργων και των θεσμικών και 

διοικητικών ικανοτήτων των Εταίρων. 
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Ισχυρές συνεργασίες 

 

Εμπλέκει τους πιο σχετικούς εταίρους, που είναι ικανοί και 

αφοσιωμένοι στην επίτευξη των επιθυμητών στόχων και 

αποτελεσμάτων. Το εταιρικό σχήμα πρέπει να είναι 

ικανό/αφοσιωμένο στο να αναπτύξει, να εφαρμόσει και να 

διασπείρει τις προσεγγίσεις, τα εργαλεία και τα 

αποτελέσματα, που έχουν αναπτυχθεί από κοινού.  



Λαμβάνει υπόψιν τις εμπειρίες και τα αποτελέσματα από 

παρελθόντα και τρέχοντα έργα (από διαφορετικά 

Προγράμματα που εφαρμόστηκαν στην σχετική 

γεωγραφική περιοχή) και τα αναπτύσσει περαιτέρω 
Κεφαλαιοποίηση 

εμπειριών 
Αναπτύσσει δεσμούς με άλλα παρόμοια τρέχοντα έργα 

στην επιλέξιμη περιοχή, με στόχο την επίτευξη 

συνεργειών. 

Καινοτομία 

Ερευνά και δοκιμάζει μεθοδολογίες, διαδικασίες και 

πρωτοβουλίες, προωθεί νέες ή μοντέρνες τεχνολογίες, 

μεθόδους, καινοτόμες προσεγγίσεις οργάνωσης και 

διοίκησης, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στη 

διαφοροποίηση στους τομείς παραγωγής και παροχής 

υπηρεσιών, καθώς επίσης και να έχουν δυναμικές 

επιπτώσεις στο κοινωνικό-οικονομικό και θεσμικό 

περιβάλλον. 

Εμπλέκει στο μέτρο του δυνατού όλους τους σχετικούς 

φορείς (συμπεριλαμβάνει μια ευρεία γκάμα ομάδων/ 

ανθρώπων κτλ και/ή ενεργοποιεί «αλυσιδωτές» 

αντιδράσεις -παράγοντες ανάπτυξης, χρήστες, δικαιούχοι 

κτλ) 
Είναι 

‘’ολιστικά’’/διεπιστημονικά Ενσωματώνει διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις 

στο μέτρο του δυνατού, είτε ευθέως, όπως παροχή 

εξειδικευμένης γνώσης, ή/και εμμέσως, μέσω της 

συνεργασίας διαφορετικών τομέων (δημόσιας) διοίκησης, 

του επιχειρηματικού κλάδου, εθελοντικών οργανώσεων 

(κοινωνική οικονομία) και της επιστημονικής κοινότητας. 

Είναι χρήσιμο στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 

αρχές, καθώς και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους 

και έχει αποτελέσματα προς όφελος όλης της περιοχής 

συνεργασίας, ευθέως ή εμμέσως, μέσω μιας στρατηγικής 

ευρείας προβολής τους.  
Επικοινωνία 

Έχει υψηλό επίπεδο αναγνωσιμότητας και ισχυρή 

παρουσία στα ΜΜΕ. Προβλέπει δραστηριότητες για τη 

διάδοση των  αποτελεσμάτων του έργου με στόχο τη 

διασφάλιση πρόσβασης σε αυτά σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους φορείς 

 

Για τη σύνταξη του παρόντος κειμένου χρησιμοποιήθηκαν οδηγοί των Προγραμμάτων MED, 

IPA Adriatic, South East Europe, Central Europe, Alpine Space και INTERACT, καθώς και 

κείμενα σχετικά με τα global grants (πρότυπα καινοτόμα σχέδια ανάπτυξης) του ΕΣΠΑ  



 
 


