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Ενηµέρωση για την ολοκλήρωση της 2ης Πρόσκλησης του Προγράµµατος 
Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 για υποβολή προτάσεων 

στρατηγικού χαρακτήρα 

Η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων (για έργα στρατηγικού χαρακτήρα) του 

Προγράµµατος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 δηµοσιοποιήθηκε στις 
19.09.2016 και έληξε µε επιτυχία στις 24 Φεβρουαρίου 2017.  

Η πρόσκληση επικεντρώνονταν στην  

α) αποδοτική χρήση ενέργειας µέσω:  

● της αύξησης της εξοικονόµησης ενέργειας στα δηµόσια κτίρια,  

β) στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος µέσω:  

● της βελτίωσης της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, 
● της βελτίωσης του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασµού και της διαχείρισης της 
παράκτιας ζώνης, και τέλος,  
● της βελτίωσης της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων 

Στο πλαίσιό της ως άνω πρόσκλησης τέθηκαν στη διάθεση των δυνητικών δικαιούχων 15,3 

εκ. ευρώ  εκ των οποίων 13 εκ. ευρώ ΕΤΠΑ.  

Για την ενεργοποίηση, ενηµέρωση και υποστήριξη των δυνητικών δικαιούχων του 

Προγράµµατος υλοποιήθηκαν δύο ηµερίδες στη Ρόδο και τη Λευκωσία κατά τη διάρκεια των 

οποίων  άνω των 100  δυνητικών δικαιούχων είχαν τη δυνατότητα να  εκφράσουν τις απορίες 
τους,να συζητήσουν τις ιδέες τους και να αναζητήσουν  εταίρους.  
Η διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου αποδεικνύεται, και στο πλαίσίο της 
δεύτερης στοχευµένης πρόσκλησης, ένας ελκυστικός τόπος  για την ανάπτυξη παρεµβάσεων 

που στοχεύουν στην καθιέρωση της περιοχής ως ενός  πόλου αειφόρου ανάπτυξης στον 

ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. 

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

περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπου υποβλήθηκαν 8 προτάσεις και 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 
 

 

 
 

 

 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ακολουθεί ο στόχος  για τη βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των 

υδατικών πόρων στο πλαίσιο του οποίου υποβλήθηκαν 5 προτάσεις.  

 

Συνολικά, υποβλήθηκαν 20 προτάσεις συνολικού προϋπολογισµού περίπου 66,7 εκ. ευρώ. 

Υπενθυµίζεται ότι το Πρόγραµµα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 

διαθέτει συνολικά 56,48 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 48 εκ. ευρώ προέρχονται από το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 8,4 εκ. ευρώ από εθνικούς πόρους της 
Ελλάδας και της Κύπρου. 

2. Αποδοτική χρήση 
ενέργειας και βιώσιμες 

μεταφορές

3. Διατήρηση και 
προστασία του 

περιβάλλοντος και 
πρόληψη κινδύνων 

4.705.883 € 10.588.235 €

10.745.239 €

55.981.878 €

Διαθέσιμος π/υ Αιτούμενος π/υ 


