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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Ολοκλήρωση της υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 1
ης

 Πρόσκλησης του 

Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 

 

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων  του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A 

Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 έληξε με επιτυχία στις 11 Απριλίου 2016. 

Στο πλαίσιό της ως άνω πρόσκλησης τέθηκαν στη διάθεση των δυνητικών δικαιούχων 

περίπου 16.000.000ευρώ  εκ των οποίων 13.600.000 ευρώ ΕΤΠΑ.  

Για την ενεργοποίηση, ενημέρωση και υποστήριξη των δυνητικών δικαιούχων του 

Προγράμματος υλοποιήθηκαν τέσσερις ημερίδες στις επιλέξιμες περιοχές του Προγράμματος 

κατά τη διάρκεια των οποίων  400  δυνητικοί δικαιούχοι είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν 

τις ιδέες τους και να αναζητήσουν  εταίρους.  

Επίσης, η αναζήτηση εταίρων υποστηρίχθηκε  καθόλη τη διάρκεια της πρόσκλησης και από 

την  ιστοσελίδα του Προγράμματος και μέσω της αντίστοιχης βάσης, όπου οι υποψήφιοι 

εταίροι δημοσιοποιούσαν  βασικές πτυχές της ιδέας τους (πρόβλημα/ ανάγκη στην οποία η 

πρόταση ανταποκρίνεται, κύριες σχεδιαζόμενες δράσεις, αναμενόμενα αποτελέσματα και 

εκροές). 

Τέλος, στην ιστοσελίδα του προγράμματος απαντήθηκαν συνολικά 195 ερωτήσεις 

υποψήφιων εταίρων κατά τη φάση σχεδιασμού της πρότασής τους. 

Η διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου αποδεικνύεται ένας ελκυστικός τόπος  

για την ανάπτυξη παρεμβάσεων που στοχεύουν στην καθιέρωση της περιοχής ως ενός  πόλου 

αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. 

Συνολικά, υποβλήθηκαν 223 προτάσεις στο πλαίσιο των τριών Αξόνων Προτεραιότητας και 

των εννέα ειδικών στόχων του Προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 

234.000.000 ευρώ.  

 Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε ο στόχος για τη βελτίωση της ελκυστικότητας των 

περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπου υποβλήθηκαν 50 προτάσεις και 

ακολουθεί ο στόχος  για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ  στο πλαίσιο του οποίου 
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υποβλήθηκαν 40 προτάσεις. Η πλήρης καταγραφή των προτάσεων ανά ειδικό στόχο 

παρατίθεται στο γράφημα. 

 

1.1_37 

1.2.-40 

2.1_17 

2.2_8 

2.3_6 

3.1_29 

3.2_50 

3.3_11 
3.4_25 

1.1-Αύξηση της χρήσης ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος 

1.2-Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ 

2.1.-Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια 

2.2.-Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση 

2.3.-Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές 

3.1.-Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές 

3.2.-Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

3.3.-Βελτίωση του ΘΧΣ και της διαχείρισης της παράκτιας ζώνης 

3.4.-Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων 
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Υπενθυμίζετα ότι το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 

διαθέτει συνολικά 55,23 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 47 εκ. ευρώ προέρχονται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και περί τα 8,3 εκ. ευρώ από εθνικούς πόρους 

της Ελλάδας και της Κύπρου. 

 

 

 

 

 

 

 

Α.Π.1_Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της 

επιχειρηματικότητας στη 
διασυνοριακή περιοχή 

Α.Π.2_Αποδοτική χρήση 
ενέργειας και βιώσιμες 

μεταφορές 
Α.Π.3_Διατήρηση και 

προστασία του περιβάλλοντος 
και πρόληψη κινδύνων 
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6,55 

73 
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Προϋπολογισμός προτάσεων/πρόσκλησης 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ Π/Υ (σε εκ. €) ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ (σε εκ.€) 


