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1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος 3: Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία
Επιλέξιμη περιοχή:
ΕΛΛΑΔΑ
Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου
Αιγαίου, Κρήτης
ΚΥΠΡΟΣ
Όλη η χώρα
Προγραμματική Περίοδος :
2007-2013
Αριθμός Προγράμματος (CCI No):
2007CB163PO058
Τίτλος Προγράμματος:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 20072013”

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Έτος υποβολής στοχείων: 2008
Ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης
από την Επιτροπή
Παρακολούθησης:

Μία περίληψη του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα.

3

2.
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.1. Ολοκλήρωση και ανάλυση προόδου
Το 2008 αποτελεί το 1ο έτος εφαρμογής του Προγράμματος, καθώς το τελευταίο
εγκρίθηκε τον Μάρτιο 2008.

Η επίσημη έναρξη του Προγράμματος ήταν η 1Η

συνεδρίαση της Επ.Πα., που έλαβε χώρα στις 4.7.2008, στην Αθήνα. Στο πλαίσιο
της συνεδρίασης εγκρίθηκαν ομόφωνα :
- O Eσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επ.Πα.
- To σχέδιο Τεχνικής Βοήθειας για το έτος 2008
Επίσης κατά τη συνεδρίαση έγινε ενημέρωση για το Επικοινωνιακό σχέδιο του
Προγράμματος.
Τεχνικές συναντήσεις
- Μετά το πέρας της συνεδρίασης Επ.Πα. πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση με
θέμα τον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών.
- Στις 4&5 /8.2008 πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση στη Λάρνακα, στο
πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν λεπτομέρειες του Επικοινωνιακού Σχεδίου του
Προγ/τος, ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Γραφείου Προγ/μου της Κύπρου,
ζητήματα

σχετικά

με

την

στελέχωση

της

ΚΤΓ,

καθώς

και

θέματα

της

Δημοσιονομικής Ομάδας Ελεγκτών.
- Τον 10ο 2008 πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο άτυπη συνάντηση σε επίπεδο
Προϊσταμένων.

Συζητήθηκαν η προετοιμασία υλοποίησης του Προγράμματος, η

δυνατότητα σχεδιασμού στρατηγικών έργων κ.α.
Δημοσιονομική Ομάδα Ελεγκτών
Η Δημοσιονομική Ομάδα Ελεγκτών, που απαρτίζεται από μέλη των δύο χωρών,
είχε την πρώτη της συνάντηση στις 11/11/2008.
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Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του επιχειρησιακού προγράμματος
Κατά το 2008 αναμενόταν ότι η ενεργοποίηση του Προγράμματος θα ξεκινούσε
εντός του 2009, με τη δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.
Στη συνέχεια παρατίθενται πίνακες με τους προγραμματικούς δείκτες και τις
δαπάνες του Προγράμματος, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧVIII του Κανονισμού
(ΕΚ) 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
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Πίνακας 1: Προγραμματικοί Δείκτες
Άξονας
Προτεραιότητας

Δείκτης

1

Αριθμός
παρεμβάσεων
ενίσχυσης επιχειρηματικότητας

1

Αριθμός έργων για βελτίωση
τουριστικών υπηρεσιών

1

Αριθμός έργων για ανάπτυξη
συνεργασιών στον τομέα της Ε&Τ
και καινοτομίας

1

Θέσεις
Εργασίας
δημιουργούνται
κατά
διάρκεια υλοποίησης

που
την

2007

2008

Ολοκλήρωση
Στόχος:
Aφετηρία:
Ολοκλήρωση
Στόχος:
Aφετηρία:
Ολοκλήρωση
Στόχος:
Aφετηρία:
Ολοκλήρωση
Στόχος:
Aφετηρία:

0

0

0

0

0

0

0

0

Ολοκλήρωση
Στόχος:
Aφετηρία:
Ολοκλήρωση
Στόχος:
Aφετηρία:

0

0

0

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Σύνολο
0
4
4
0
2
0
0
8
6
0
Ν1
-

1

Δημιουργούμενες νέες θέσεις
απασχόλησης (ισοδύναμο
θέσεων μόνιμης απασχόλησης)

2

Αριθμός δράσεων διαχείρισης,
αξιοποίησης,
ανάδειξης
και
προβολής των φυσικών πόρων

2

Αριθμός δράσεων διαχείρισης,
αξιοποίησης,
ανάδειξης
και
προβολής
των
πολιτιστικών
πόρων

Ολοκλήρωση
Στόχος:
Aφετηρία:

0

0

0
20
3

2

Αριθμός έργων πρόληψης
κινδύνων

Ολοκλήρωση
Στόχος:

0

0

0

0
Ν1
0
3
2

4

Aφετηρία:

0

6

2

% περιοχή συνεργασίας που
καλύπτεται από δράσεις
πρόληψης

3

Αριθμός έργων ενίσχυσης της
ασφάλειας της περιοχής

3

Αριθμός έργων που βελτιώνουν
την προσβασιμότητα (δίκτυα
μεταφορών - πληροφοριών επικοινωνιών

3

% περιοχής συνεργασίας που
καλύπτεται

3

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός
από δράσεις βελτίωσης
πρόσβασης σε δίκτυα και
επικοινωνίες

4

Μελέτες

Ολοκλήρωση
Στόχος:
Aφετηρία:
Ολοκλήρωση
Στόχος:
Aφετηρία:
Ολοκλήρωση
Στόχος:
Aφετηρία:

0

0

0

0

0

0

Ολοκλήρωση
Στόχος:
Aφετηρία:
Ολοκλήρωση
Στόχος:
Aφετηρία:

0

0

0

0

Ολοκλήρωση
Στόχος:

0

0

0
Ν1
0
3
3
0
5
2
0
100%
0
10%
0
6

Aφετηρία:
4

Αναβάθμιση ιστοσελίδας

4

Αριθμός ενεργειών δημοσιότητας

Ολοκλήρωση
Στόχος:
Aφετηρία:
Ολοκλήρωση
Στόχος:

0

0

0

0

Aφετηρία:

6
0
1
0
0
10
0

Σημειώσεις
Η τιμή της αφετηρίας (τιμή-βάση) δεν περιλαμβάνεται στην τιμή στόχου
Ν1 : Θα εκτιμηθεί κατά την υλοποίηση (on-going)
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Πίνακας 2: Χρηματοοικονομικά στοιχεία (σε ευρώ)
Δαπάνες που
καταβλήθηκαν από
τους δικαιούχους
και
συμπεριλαμβάνονται
στις αιτήσεις
πληρωμής που
απεστάλησαν στη

Αντίστοιχη
δημόσια

Ιδιωτικές
δαπάνες

συνεισφορά

Δαπάνες που
καταβλήθηκαν
από το φορέα
που είναι
αρμόδιος για
την καταβολή
των πληρωμών
στους

Σύνολο των
πληρωμών
που
ελήφθησαν
από την
Επιτροπή

δικαιούχους

διαχειριστική αρχή
ΑΠ1:
Ανταγωνιστικότητα
ΑΠ2: Φυσικό και
Πολιτισμικό
Περιβάλλον

-

-

-

-

647.000

-

-

-

-

565.000

AΠ3:
Προσβασιμότητα
και
Ασφάλεια
Περιοχής

-

-

-

-

745.000

ΑΠ4:
Τεχνική
Υποστήριξη

-

-

-

-

124.665

Γενικό Σύνολο

-

-

-

-

2.081.665

-

-

-

-

-

δημοσιεύθηκε

πρόσκληση

Σύνολο των

-

μεταβατικών
περιοχών επί του
γενικού
συνόλου
Σύνολο των μη
μεταβατικών
περιοχών
επί του γενικού
συνόλου

Κατά

το

2008

δεν

Υποβολής

Προτάσεων

ούτε

πραγματοποιήθηκαν δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας. Συνεπώς δεν υπάρχει υλοποίηση
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για το συγκεκριμένο έτος.

Ληφθείσες προκαταβολές
Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Κανονισμού 1083/2006, όπως αυτό διορθώθηκε με
τον Κανονισμό 284/2009, ποσοστό 9% της κοινοτικής συνδρομής που αναλογεί
στο

Πρόγραμμα

καταβάλλεται

ως

προχρηματοδότηση.

Κατά

το

2008

προκαταβλήθηκε ποσό €2.081.665, ήτοι το 5% της συνεισφοράς του ΕΤΠΑ στον
αρχικό Π/Υ του Προγράμματος.
Το παραπάνω ποσό καλύπτει την προχρηματοδότηση των ετών 2007 και 2008.
Εντός του 2009 θα καταβληθεί η υπόλοιπη προχρηματοδότηση (ποσοστό 4% της
κοινοτικής συνδρομής).
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Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των ταμείων
Δεν έχει ακόμα εφαρμογή
Συνδρομή ανά ομάδες-στόχο
Δεν έχει ακόμα εφαρμογή
Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής
Δεν έχει ακόμα εφαρμογή
Ποιοτική ανάλυση
Δεν έχει ακόμα εφαρμογή
2.2. Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο
Σε επίπεδο Προγράμματος η τήρηση των κοινοτικών πολιτικών προσδιορίζεται από
τις κατηγορίες δράσεων που εντάσσονται σε κάθε Άξονα Προτεραιότητας και Ειδικό
Στόχο. Σε επίπεδο διαχείρισης και εφαρμογής, η διαμόρφωση των κριτήριων
επιλεξιμότητας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κοινοτικές και τις συναφείς
εθνικές πολιτικές.
Στο βαθμό λοιπόν που «η συμβατότητα μιας πράξης με τις εθνικές και κοινοτικές
πολιτικές» αποτελεί ένα από τα «κριτήρια αποκλεισμού» για την ένταξη ή μη μιας
πράξης στο Πρόγραμμα, η συμβατότητα κάθε πράξης με τις ανωτέρω πολιτικές
διασφαλίζεται ως ακολούθως:
•

η Διαχειριστική Αρχή / ΚΤΓ κατά την αξιολόγηση της πράξης για ένταξη στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εξετάζει το Τεχνικό Δελτίο Έργου / Υποέργου, στο
οποίο ο Τελικός Δικαιούχος θα πρέπει να κάνει πλήρη και σαφή αναφορά και
τεκμηρίωση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου (περί συμβατότητας με
κοινοτικές πολιτικές).
•

μετά την ένταξη της πράξης και καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής της,

με τη διενέργεια των επιβεβλημένων ελέγχων από την αρμόδια Μονάδα της
Διαχειριστικής Αρχής.
Προστασία Περιβάλλοντος
Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί διακριτό στρατηγικό στόχο, που θα υλοποιηθεί
μέσω του Α.Π.2 : Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον και ειδικότερα μέσα από τους
δύο ειδικούς στόχους του Άξονα, ήτοι του ΕΣ4:

Αξιοποίηση και διαχείριση

φυσικών και πολιτιστικών πόρων και ΕΣ5: Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και
τεχνολογικών κινδύνων.
Κατά την επιλογή των πράξεων θα ελέγχεται η συμμόρφωση με τα σχετικά
κριτήρια, περιλαμβανομένου και των μελετών περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων.
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Ισότητα των Φύλων και ίσων Ευκαιριών
Η εφαρμογή της αρχής της ισότητας των ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες
αποτελεί στρατηγική επιλογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδας Κύπρου, η οποία συνάδει με την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την
Απασχόληση,

τις

κατευθύνσεις

για

την

Οικονομική

Μεγέθυνση

και

την

Απασχόληση (2005-2008) και τις κατευθύνεις για την συνοχή 2007-20013.
Στη βάση του πλαισίου του Άρθρου 16 του Καν. 1083/2006 αναφορικά με την
Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση, το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Ελλάδα - Κύπρος διασφαλίζει:
•

την προώθηση της ισότητας των φύλων με συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες
περιλαμβάνει

•

την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεων του

•

τη βέλτιστη διάχυση της πληροφορίας σχετικά με τις χρηματοδοτικές
δυνατότητες του Προγράμματος και των σχετικών προϋποθέσεων

•

την προσβασιμότητα των ΑμΕΑ και την αποφυγή διακρίσεων στα διάφορα
στάδια υλοποίησης του Προγράμματος

Δημόσιες Συμβάσεις
Η

Διαχειριστική

Αρχή

του

Προγράμματος

ασκεί

καθήκοντα

ελέγχου

και

παρακολούθησης της τήρησης των όρων περί Δημοσίων Συμβάσεων καθ’ όλη τη
διαδρομή υλοποίησης μιας πράξης ή / και υποέργου.
Συγκεκριμένα παρακολουθεί και ελέγχει:
•

τους όρους δημοπράτησης

•

τους όρους συμβασιοποίησης

•

τις διαδικασίες εκτέλεσης των συμβάσεων

2. 3 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους
Δεν προέκυψαν προβλήματα. Υπενθυμίζεται ότι το έτος 2008 ήταν το πρώτο έτος
εφαρμογής του Προγράμματος.
2.4 Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος
(κατά περίπτωση)
Δεν συντρέχει.
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2.5. Ουσιαστική τροποποίηση βάσει του άρθρου 57 του κανονισμού (EΚ)
αριθ. 1083/2006 (κατά περίπτωση)
Δεν συντρέχει.
2.6 Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα
Για

την

συνάφεια

/

συνέργεια

συγχρηματοδότησης

του

διασυνοριακού

προγράμματος με το ΕΣΠΑ και με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εντάσσονται
σε αυτό, καθώς και με το ΕΠΜ, έχει προβλεφθεί τόσο από την Ελληνική, όσο και
από την Κυπριακή πλευρά, σχετικός μηχανισμός παρακολούθησης. Για την εν
λόγω

αρμοδιότητα

έχει

προβλεφθεί

Διυπουργική

Επιτροπή

κοινοτικών

προγραμμάτων στην Ελληνική πλευρά, ενώ στην Κυπριακή πλευρά τον σχετικό
ρόλο

διαδραματίζει το Γραφείο Προγραμματισμού. Οι συγκεκριμένοι φορείς θα

αναλάβουν επίσης την παρακολούθηση και διασφάλιση της μη επικάλυψης με άλλα
περιφερειακά ή τομεακά ΕΠ.

2.7 Ρυθμίσεις παρακολούθησης
Καθώς δεν έχει υλοποιηθεί φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο, στην παρούσα
ενότητα γίνεται μια περιληπτική αναφορά στις Αρχές του Προγράμματος, που είναι
υπεύθυνες για την παρακολούθησή του.

Για λεπτομερέστερη περιγραφή, ο

αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο εγκεκριμένο Προγραμματικό έγγραφο.
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Για τη διαχείριση και τον έλεγχο του Προγράμματος, έχουν δημιουργηθεί οι
ακόλουθες δομές :
•

Διαχειριστική Αρχή

•

Αρχή Πιστοποίησης

•

Αρχή Ελέγχου

•

Κοινή Τεχνική Γραμματεία

•

Γραφείο Πληροφόρησης

Διαχειριστική Αρχή
Για την διαχείριση και την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα
με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, υπεύθυνη είναι η
Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ). Η ΔΑ λειτουργεί ως Ειδική Υπηρεσία του ΥΠ.ΟΙ.Ο, που
ονομάζεται Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
Ο επικεφαλής της ΔΑ είναι υπεύθυνος για όλα τα προγράμματα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής

Συνεργασίας, καθώς και για τα Προγράμματα ΚΠ INTERREG.

O
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επικεφαλής κάθε Μονάδας της ΔΑ είναι υπεύθυνος για διαφορετικά προγράμματα,
ένα εκ των οποίων είναι το “ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ” 2007-2013.

Τουλάχιστον ένας

χειριστής παρακολουθεί το Πρόγραμμα, υποβοηθούμενος από γραμματειακή
υποστήριξη.
Αρχή Πιστοποίησης
Η Αρχή Πιστοποίησης είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση των καταστάσεων
δαπανών και αιτήσεων πληρωμών πριν αυτές διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή Πιστοποίησης εκτελεί τα καθήκοντα που
προβλέπονται στο άρθρο 61 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
Αρχή Ελέγχου
Η Αρχή Ελέγχου έχει την ευθύνη για την επαλήθευση της αποτελεσματικής
λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ. Διασφαλίζει ότι το
έργο του ελέγχου ασκείται με βάση διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. Στο πλαίσιο αυτό
η Αρχή Ελέγχου αναλαμβάνει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 62 του
Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
Κοινή Τεχνική Γραμματεία
Η Κοινή Τεχνική Γραμματεία (ΚΤΓ) επικουρεί τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς και τις
Επιτροπές

Παρακολούθησης

και

Επιλογής

Πράξεων

στην

εκτέλεση

των

καθηκόντων τους. Επιπλέον, δύναται να υποστηρίζει την Αρχή Ελέγχου για τη
διοργάνωση των συναντήσεων της Δημοσιονομικής Ομάδας Ελεγκτών.

Γραφείο Πληροφόρησης
Για τη στελέχωση του Γραφείου Πληροφόρησης στην Κύπρο, προσλήφθηκε με
σύμβαση ένα στέλεχος στο Γραφείο Προγραμματισμού. Κύριες αρμοδιότητες του
Γραφείου Πληροφόρησης αποτελούν:
•

η

υποστήριξη

των

δικαιούχων

της

Κυπριακής

πλευράς

κατά

την

προετοιμασία των προτάσεων, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης
των πράξεων,
•

η υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας σε εθνικό επίπεδο
σε συνεργασία με την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του ΕΠ.

2.8 Εθνικό αποθεματικό επίδοσης (όπου υφίσταται και μόνο για την ετήσια
έκθεση εφαρμογής που υποβάλλεται για το 2010)
Δεν έχει εφαρμογή στον Στόχο ‘Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία’.

12

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Δεν υπήρχε υλοποίηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ: ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Δεν έχει εφαρμογή.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΠΑ/ΤΣ: ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ (κατά περίπτωση)
Δεν συντρέχει.

Το πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος και ο Π/Υ του δεν

συνάδουν με την υλοποίηση Μεγάλων Έργων.

6. TΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας απαντώνται στον Άξονα 4: “Tεχνική Υποστήριξη” του
Προγ/τος.

Στοχεύουν στην υποστήριξη σε επίπεδο έργου και σε επίπεδο

Προγράμματος, στην παρακολούθηση του Προγράμματος και στην διάχυση της
πληροφόρησης / δημοσιότητας.
Ο Π/Υ του Άξονα της Τεχνικής Βοήθειας ανέρχεται σε € 3.116.613, εκ των οποίων
ποσό € 2.493.290 αφορά στην Κοινοτική συνδρομή. Ο εν λόγω Π/Υ αντιστοιχεί σε
5.6% του συνολικού Π/Υ του Προγράμματος.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στους στόχους της ΤΒ είναι:
- συστηματική προετοιμασία, επιλογή, παρακολούθηση του προγράμματος και των
έργων,
- δράσεις για τη δημιουργία νέων δομών διαχείρισης και υλοποίησης, όπως
τυποποίηση λειτουργιών, ενέργειες πιστοποίησης, δαπάνες για τη πρώτη φάση
λειτουργίας τους,
-

προμήθεια,

εγκατάσταση

και

συντήρηση

τεχνολογικού

εξοπλισμού

και

ηλεκτρονικών συστημάτων απαραίτητων για τη διαχείριση της παρακολούθησης,
- συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις, ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια τόσο
των στελεχών των μηχανισμών διαχείρισης, όσο και των εμπλεκόμενων στην
υλοποίηση του Προγράμματος φορέων.
- Εμπειρογνωμοσύνες και ενέργειες παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης με
αποδέκτες τους μηχανισμούς διαχείρισης και τους φορείς υλοποίησης του
προγράμματος.
- ενέργειες αξιολόγησης και ελέγχου.
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- ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας µε διάφορα μέσα
Σύμφωνα

με

το

Σχέδιο

Τεχνικής

Βοήθειας,

τα

σχετικά

επιλέξιμα

έξοδα

επιμερίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Εξοπλισμός Γραφείου
2. Η/Υ και Περιφερειακά
3. Λογισμικό
4. Γραφική Ύλη
5. Στελέχωση ΚΤΓ
6. Τεχνική Υποστήριξη (σχεδιασμός, συμβουλευτικές υπηρεσίες, κλπ)
7. Υπηρεσίες Ελέγχου
8. Υπηρεσίες Αξιολόγησης
9. Γενικά λειτουργικά έξοδα
10. Έξοδα συνεδριάσεων
11. Έξοδα εκπαίδευσης προσωπικού
12. Έξοδα μετακινήσεων – διαμονής
7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Το Επικοινωνιακό Σχέδιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
«Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» παρουσιάστηκε στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης. Ακολούθως, υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έγινε
αποδεκτό στις 8/12/2008.

Επομένως κρίνεται σκόπιμη μία συνοπτική αναφορά

στο περιεχόμενο του.
Σύμφωνα με το Άρθρο 69 του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) Υπ’ Αριθ.
ης

1083/2006 της 11

Ιουλίου 2006, «το κράτος-μέλος και η Διαχειριστική Αρχή για

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά στις πράξεις και
τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και εξασφαλίζουν τη σχετική δημοσιότητα.
Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους
δικαιούχους με στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση
της διαφάνειας της συνδρομής των Ταμείων».
Η δημοσιότητα είναι ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής, που είναι επιφορτισμένη με
την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Πραγματοποιείται με τη συνεργασία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ενημερώνεται για τα μέτρα, που λαμβάνονται για
την επίτευξη αυτών των στόχων. Οι αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές,
λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα διοικητικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουν την
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αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων, που αφορούν στην πληροφόρηση και
τη δημοσιότητα σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών Ταμείων και να
συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι γενικοί στόχοι του Επικοινωνιακού Σχεδίου του Προγράμματος Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος» αφορούν σε:
•

Ευαισθητοποίηση: Ανάδειξη του ρόλου της Κοινότητας και των Διαρθρωτικών
Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ευρύ κοινό και την προβολή της
προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα
έργα του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος»

•

Διαφάνεια: Διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά στην πρόσβαση στη
χρηματοδότηση των Ταμείων, δηλαδή οι μηχανισμοί χορήγησης των πόρων
των

συγχρηματοδοτούμενων

προγραμμάτων

να

είναι

διαφανείς

στους

δυνητικούς δικαιούχους.
Έχοντας αυτά υπόψη, η επικοινωνιακή στρατηγική θα πρέπει να:
•

προβάλλει το Πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του στο ευρύ κοινό και σε
όλους τους δυνητικά ενδιαφερόμενους

•

παράσχει επαρκή πληροφόρηση για το Πρόγραμμα, το ρόλο του, τις επιπτώσεις
και τους στόχους του στις ήδη αναγνωρισμένες ομάδες-στόχους

•

τονίζει

τις

κοινωνικο-οικονομικές

επιπτώσεις,

που

αναμένονται

στην

προγραμματική περίοδο 2007-2013
•

προσελκύει πιθανούς εταίρους, οι οποίοι θα μπορούσαν να αναλάβουν δράσεις
στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος

•

διασφαλίζει ότι οι δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι έχουν πλήρη, έγκυρη και
έγκαιρη ενημέρωση

•

ενισχύει τα υπάρχοντα δίκτυα συνεργασίας και αν ενθαρρύνει τη δημιουργία
νέων

•

αναδεικνύει τους τοπικούς πολιτιστικούς πόρους των επιλέξιμων περιοχών με
σκοπό την βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής

•

καταδεικνύει με διαφάνεια το ρόλο της ΕΕ και τον τρόπο με τον οποίο
δαπανώνται οι κοινοτικοί πόροι

•

αναδεικνύει τις οριζόντιες προτεραιότητες (αειφόρος ανάπτυξη, ίσες ευκαιρίες,
σεβασμός των κανόνων ανταγωνισμού), που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
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Τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας του Επικοινωνιακού Σχεδίου έχουν
σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν όλη τη διάρκεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος
και να διαφοροποιούνται ανάλογα με το στοχοθετούμενο κοινό.
Για

την

εφαρμογή

των

ενεργειών

Πληροφόρησης

και

Δημοσιότητας

του

Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος» προβλέπεται
μια αλληλουχία φάσεων επικοινωνίας κλιμακούμενου χαρακτήρα. Κάθε φάση
αποτελεί συνέχεια, συμπλήρωση και εξειδίκευση της προηγούμενης φάσης. Τρεις
είναι οι βασικές φάσεις επικοινωνίας:
•

Πρώτη Φάση: Γενική πληροφόρηση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τις
δράσεις του, εναρκτήρια εκδήλωση

•

Δεύτερη Φάση: Δημιουργία γνώσης για το πρόγραμμα και τις δράσεις του στις
διάφορες κατηγορίες αποδεκτών, εύκολη πρόσβαση στις επιμέρους δράσεις και
στις ευκαιρίες που προσφέρει, δημιουργία διάθεσης για συμμετοχή στις
χρηματοδοτικές ευκαιρίες

•

Τρίτη Φάση: Διάδοση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και ωφελειών,
ανάδειξη Καλών Πρακτικών

Η ΔΑ και η ΚΤΓ θα διαθέσουν μια ποικιλία εργαλείων για την υποστήριξη και την
ενίσχυση του επικοινωνιακού δικτύου. Μεταξύ άλλων:
•

Ευσύνοπτα και εύκολα κατανοητά μηνύματα, που θα περιγράφουν το
Πρόγραμμα

•

Έντυπο υλικό

•

Υλικό marketing

•

Ιστοσελίδα Προγράμματος

•

Δελτία Τύπου

•

Newsletters (έντυπα και ηλεκτρονικά)

•

Επικοινωνιακά γεγονότα, σεμινάρια, ημερίδες κτλ (αναλύονται παρακάτω)

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του Επικοινωνιακού Σχεδίου
είναι περίπου 560.000€ (18% του συνολικού προϋπολογισμού της Τεχνικής
Βοήθειας του Προγράμματος).
Η Διαχειριστική Αρχή αξιολογεί τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας, που
προβλέπεται να οργανωθούν στα πλαίσια του Προγράμματος. Η αξιολόγηση των
ενεργειών αυτών γίνεται με βάση τη συμβολή των ενεργειών στην επίτευξη των
στόχων του Επικοινωνιακού Σχεδίου και σύμφωνα με ποιοτικούς και ποσοτικούς
στόχους ανάλογα με τη φύση των ενεργειών.
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Ειδικότερα οι ενδεικτικοί δείκτες αξιολόγησης διακρίνονται σε:
Δείκτες Υλοποίησης, οι οποίοι καταγράφουν τις ενέργειες δημοσιότητας, όπως:
•

Αριθμός εκδηλώσεων (ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκθέσεις)

•

Αριθμός διαφημιστικών εκστρατειών στα ΜΜΕ (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Τύπος)

•

Συνεργασία με δημοσιογράφους και ΜΜΕ (Συνεντεύξεις Τύπου, Ημερίδες
Ενημέρωσης)

•

Επικαιροποίηση Ιστοσελίδας

•

Είδη και αριθμός εντύπων

Δείκτες Αποτελέσματος, οι οποίοι καταγράφουν το αποτέλεσμα των ενεργειών
προς το εκάστοτε κοινό – στόχο, όπως:
•

Αριθμός συμμετεχόντων ανά ημερίδα

•

Αριθμός εμφανίσεων στον Τύπο και ΜΜΕ

•

Αριθμός εντύπων, που διακινήθηκαν

•

Αριθμός δελτίων τύπου, που δημοσιεύτηκαν κλπ.

Χρειάζεται επίσης να παρακολουθείται η τήρηση των δεσμεύσεων σχετικά με τα
μέτρα δημοσιότητας εκ μέρους των Δικαιούχων (τοποθέτηση πινακίδων στα
εργοτάξια, αναμνηστικών πλακών με την περάτωση των έργων κλπ).
Η Διαχειριστική

Αρχή θα αξιολογεί τακτικά την υλοποίηση

των δράσεων

πληροφόρησης και δημοσιότητας του . Η αξιολόγηση των δράσεων θα δίνει την
δυνατότητα σε περαιτέρω εξειδίκευση των ομάδων στόχου, του περιεχομένου των
δράσεων, την προώθηση και αξιοποίηση ορισμένων επικοινωνιακών εργαλείων.
Για

την

καλύτερη

αξιολόγηση

των

αποτελεσμάτων

της

εφαρμογής

του

Επικοινωνιακού Σχεδίου είναι δυνατό να διενεργηθούν ποιοτικές έρευνες πεδίου.
Για παράδειγμα:
•

Μέσω ερωτηματολογίων για τη γνώμη των συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις ή/
και

•

Μέσω ειδικά σχεδιασμένων ερευνών πεδίου για τη γνώμη και τη γνώση
συγκεκριμένων

ομάδων-στόχων

πριν

και

μετά

από

συγκεκριμένες

επικοινωνιακές δράσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Περίληψη Προγράμματος
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TΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΕΔΑΦΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

“ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ” 2007-2013
Το Πρόγραμμα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 20072013” εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την απόφαση E(2008)1131 /
28-3-2008. Το Πρόγραμμα θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την βελτίωση και
περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Η στρατηγική για την περιοχή συνεργασίας εστιάζει τόσο στην αξιοποίηση των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων, όσο και στην αντιμετώπιση των αδυναμιών της.
Παράλληλα στοχεύει στην ικανοποίηση των εθνικών και κοινοτικών κατευθύνσεων
για την επίτευξη σειράς προκλήσεων και την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων στην
πορεία προς την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, το όραμα για την περιοχή συνεργασίας την
προγραμματική περίοδο 2007-2013 είναι:
Η ανάδειξη της περιοχής ως πόλος αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο
χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας

Για την εκπλήρωση του οράματος καταρτίστηκαν στρατηγικοί στόχοι, που
αποτελούν το μίγμα πολιτικής για την προσπάθεια σύγκλισης των επιλέξιμων
περιοχών των δυο Κρατών, υπό το πρίσμα των Στρατηγικών της Λισσαβόνας και
του Γκετεμπόργκ. Οι στρατηγικοί στόχοι είναι :

ΣΣ1. Βελτίωση

της

Ανταγωνιστικότητας

στην

Περιοχή

Συνεργασίας.

ΣΣ2. Προστασία Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων.
ΣΣ3. Ενίσχυση της Ασφάλειας και βελτίωση προσβασιμότητας σε
δίκτυα και υπηρεσίες.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η περιοχή συνεργασίας με κατανομή σε
NUTS I, II και III.
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Πίνακας 1: Επιλέξιμη περιοχή (Περιοχές Nuts)
NUTS I

NUTS II

NUTS III
Νόμος Λέσβου
Νομός Σάμου
Νομός Χίου
Νομός Δωδεκανήσου

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου
ΕΛΛΑΔΑ

Νομός Ηρακλείου
Περιφέρεια Κρήτης

ΚΥΠΡΟΣ

3.1

Νομός Λασιθίου
Νομός Ρεθύμνου
Νομός Χανίων
Όλη η χώρα

Όλη η χώρα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδα
– Κύπρος δημιουργήθηκαν τον Μάιο του 2006 2 ομάδες εργασίας. Η ελληνικής
σύνθεσης Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ), καθώς και η Task Force στην
οποία συμμετείχαν μέλη της ΟΣΠ και εκπρόσωποι του Γραφείου Προγραμματισμού
της Κύπρου.

Μέχρι την υποβολή του προγράμματος στην Επιτροπή, τον Ιούνιο 2006,
υλοποιήθηκαν μεταξύ άλλων:
•

Τεχνικές

συναντήσεις των ομάδων εργασίας, με σκοπό την κατάρτιση του

προγράμματος, την κατανομή των διαθέσιμων πόρων, τον συντονισμό των
αρχών των 2 Κρατών – Μελών, κλπ.
•

Συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, εμπλεκόμενους
φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και λοιπούς κοινωνικοοικονομικούς
φορείς,

με

σκοπό

προγράμματος,

τα

την

συλλογή

προβλήματα

απόψεων

της

για

το

προηγούμενης

περιεχόμενο
περιόδου

και

του
τις

προτεραιότητες της νέας, κλπ.
•
3.2

Δημόσια Διαβούλευση σε Λευκωσία και Αθήνα
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού 1080/2006 για το στόχο «Ευρωπαϊκή
εδαφική συνεργασία», και ιδιαίτερα για το σκέλος της διασυνοριακής συνεργασίας,
η συνδρομή του ΕΤΠΑ εστιάζεται στην:
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α) Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, ιδίως δε της ανάπτυξης των ΜΜΕ, του
τουρισμού, των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και του διασυνοριακού εμπορίου·
β) Ενθάρρυνση και βελτίωση της από κοινού προστασίας και διαχείρισης των
φυσικών και πολιτιστικών πόρων, καθώς και της πρόληψης συναφών κινδύνων·
γ) Υποστήριξη των δεσμών μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών·
δ) Μείωση της απομόνωσης μέσω της καλύτερης πρόσβασης στα δίκτυα και τις
υπηρεσίες μεταφορών, πληροφοριών και επικοινωνιών
ε) Ανάπτυξη της συνεργασίας, των δυνατοτήτων και της κοινής χρήσης υποδομών,
ιδίως σε τομείς όπως η υγεία, ο πολιτισμός, ο τουρισμός και η εκπαίδευση.

Οι παραπάνω στόχοι ενσωματώνονται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) της Ελλάδος και στο ΕΣΠΑ της Κύπρου και προσαρμόζονται στις
ιδιαιτερότητες του Προγράμματος. Έτσι, το μίγμα πολιτικής που θα εφαρμοσθεί,
επικεντρώνεται σε πέντε Θεματικές Προτεραιότητες:
•

Ενίσχυση

της

Παραγωγικής

Βάσης

της

Οικονομίας

και

Στήριξη

των

Επιχειρήσεων.
•

Κοινωνία της Γνώσης και Προώθηση ΕΤΑ και Καινοτομίας.

•

Ανθρώπινοι Πόροι, Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή.

•

Υποδομές Περιβάλλοντος, Μεταφορών και Ενέργειας.

•

Δημιουργία Βιώσιμων Κοινοτήτων.

3.3

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Προγραμματικό έγγραφο περιλαμβάνει:
•

Περιγραφή των γεωγραφικών και οικονομικό-κοινωνικών χαρακτηριστικών της
περιοχής και τη διαχρονική εξέλιξη τους.

Η περιγραφή στοχεύει στην
•

Ανάλυση SWOT, που αναδεικνύει τα δυνατά και αδύνατα σημεία της περιοχής
του Προγράμματος, καθώς και τις αναπτυξιακές της δυνατότητες και τους
κινδύνους που διατρέχει.

Τέλος, η ανάλυση SWOT χρησιμεύει στην
•

Διαμόρφωση της συνολικής συνοχής της αναπτυξιακής στρατηγικής, των
στόχων που θα τεθούν και των αξόνων προτεραιότητας
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Αναλυτικότερα, οι Άξονες Προτεραιότητας είναι :
Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανταγωνιστικότητα.
Άξονας Προτεραιότητας 2: Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον.
Άξονας Προτεραιότητας 3: Προσβασιμότητα & Ασφάλεια Περιοχής.
Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (με οριζόντιο
χαρακτήρα).
Ο κάθε Α.Π. εξειδικεύεται στους ακόλουθους στόχους :
Άξονας Προτεραιότητας 1
Ε.Σ 1: Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας.
Ε.Σ 2:Ενίσχυση Έρευνας – Τεχνολογίας και Καινοτομίας.
Ε.Σ 3:Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Άξονας Προτεραιότητας 2: Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον.
Ε.Σ 4:Την αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
Ε.Σ 5:Την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων.

Άξονας Προτεραιότητας 3: Προσβασιμότητα & Ασφάλεια Περιοχής.
Ε.Σ 6:Την ενίσχυση της Ασφάλειας της περιοχής.
Ε.Σ 7:Την βελτίωση των συστημάτων μεταφορών και επικοινωνιών.
Ε.Σ 8:Την βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας..

Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (με οριζόντιο
χαρακτήρα).
E.Σ. 9: Ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης του προγράμματος
E.Σ. 10: Διασφάλιση ευρείας δημοσιότητας και πληροφόρησης του προγράμματος

Ακολουθεί σχηματική απεικόνιση της στρατηγικής του Προγράμματος
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Σχήμα 1: Δενδρόγραμμα Στρατηγικής Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013
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3.4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28.3.08, είχε Π/Υ ύψους € 52 εκατ.

Η ΔΑ του

Προγράμματος υπέβαλε στις 28.11.08 αναθεωρημένο Προγραμματικό έγγραφο στην ΕΕ, με σκοπό την τροποποίηση του χρηματοδοτικού
σχήματος του Προγράμματος.

Το νέο χρηματοδοτικό σχήμα, που περιλαμβάνει πρόσθετους πόρους συνολικού ύψους € 3.700.791 σε

σχέση με το αρχικό, έγινε κατ’ αρχήν αποδεκτό από την ΕΕ στις 2.12.08.
Επομένως, η συνολική χρηματοδότηση του Προγράμματος ανέρχεται σε € 55.742.404. Το ποσοστό εθνικής συγχρηματοδότησης για τις
συμμετέχουσες χώρες υπολογίζεται σε 20%.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Χρηματοδοτικός Πίνακας Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013

Κοινοτική
Χρηματοδότηση
(α)

Εθνική
Συμμετοχή
(β)=(γ)+(δ)

Άξονας Προτεραιότητας

Ενδεικτική Ανάλυση του ποσοστού
εθνικής συμμετοχής

Εθνική Δημόσια
χρηματοδότηση
(γ)

Εθνική Ιδιωτική
χρηματοδότηση
(δ)

Συνολική
Χρηματοδότηση
(ε)= (α)+(β)

Ποσοστό
Συγχρηματοδότησης
(στ)=(σ)/(ε)

Συνεισφορά
ΕΤΕ

Άλλη
Χρηματοδότηση

ΕΤΠΑ
ΑΠ1: Ανταγωνιστικότητα

12.940.000

3.235.000

3.235.000

16.175.000

80%

0

ΑΠ2:Φυσικό και
Πολιτισμικό Περιβάλλον

11.300.000

2.825.000

2.825.000

14.125.000

80%

0

AΠ3:Προσβασιμότητα και
Ασφάλεια Περιοχής

17.860.633

4.446.158

4.446.158

80%

0

2.493.290

623.323

623.323

80%

0

80%

0

ΑΠ4: Τεχνική Υποστήριξη
ΣΥΝΟΛΟ

22.325.791

3.116.613
55.742.404

44.593.923

11.148.481

11.148.481
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