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2.
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.1. Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού
Προγράμματος
Το 2010 αποτελεί το 3ο έτος εφαρμογής του Προγράμματος που

εγκρίθηκε τον

Μάρτιο 2008 με την C(2008) 1131-28-3-2008 Απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Η Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.), σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού της
Κύπρου, προχώρησε εντός του 2010 στην τρίτη αναθεώρηση του Προγράμματος
για την κατανομή επιπλέον ποσού ύψους 1.787.916 €, το οποίο προήλθε από την
επιστροφή αχρησιμοποίητων κατανομών

του Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας

(IPA-CBC) για το 2010 στη διασυνοριακή συνιστώσα του στόχου εδαφικής
συνεργασίας από την

Κύπρο (συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα της περιόδου

2007-2013 Κύπρος-Τουρκία).
Η τροποποίηση εγκρίθηκε από τη Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) μέσω
γραπτής διαδικασίας (12-10-09) και ο προϋπολογισμός του Προγράμματος
διαμορφώθηκε στο ποσό των 60.082.025 €, ο οποίος κατανέμεται στους Άξονες
Προτεραιότητας όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο Πίνακα.

Άξονας
Προτεραιότητας

Κοινοτική
Χρηματοδότηση
ΕΤΠΑ

Εθνική
Συμμετοχή

Συνολική
Χρηματοδότηση

Ποσοστό
Συγχρηματοδότησης

ΑΠ1:
Ανταγωνιστικότητα

14.029.738

3.507.435

17.537.173

ΑΠ2:Φυσικό και
Πολιτισμικό
Περιβάλλον

13.681.959

3.420.489

17.102.448

AΠ3:Προσβασιμότητ
α και Ασφάλεια
Περιοχής

17.860.633

4.465.158

22.325.791

2.493.290

623.323

3.116.613

80%

48.065.620

12.016.405

60.082.025

80%

ΑΠ4: Τεχνική
Υποστήριξη
ΣΥΝΟΛΟ

Επιπλέον,

σύμφωνα

με

τις

διατάξεις

εφαρμογής

του

80%
80%

80%

Προγράμματος,

ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2010 οι διαδικασίες στελέχωσης της Κοινής
Τεχνικής Γραμματείας (Κ.Τ.Γ.), η οποία είναι εξαμελής, αποτελούμενη από
Συντονιστή, τέσσερα στελέχη και γραμματεία. Τη συνολική ευθύνη, σύμφωνα με
την 300782/ΥΔ 2984 Κοινή Υπουργική Απόφαση, για την διεξαγωγή της
διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων της Κ.Τ.Γ. και της τελικής κατάταξης έφερε
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η Επιτροπή Αξιολόγησης που απαρτίζονταν από εκπροσώπους του Υπουργείου
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελλάδας, της Διαχειριστικής
Αρχής, του Γραφείου Προγραμματισμού της Κύπρου και της ΜΟΔ ΑΕ. Οι επιτυχείς
υποψήφιοι υπέγραψαν τις σχετικές συμβάσεις και ανέλαβαν τα καθήκοντά τους
εντός των πρώτων μηνών του 2011.
Τεχνικές συναντήσεις
Α)Στις 11 και 12 Νοεμβρίου

2010 πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση στην

έδρα του Γραφείου προγραμματισμού της Κύπρου κατά την οποία, έγινε
παρουσίαση και συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:



Αποτελέσματα από την εφαρμογή του Κανόνα ν+3 στο Πρόγραμμα



Διαδικασία συγκρότησης της κοινής Τεχνικής Γραμματείας του
Προγράμματος



Ολοκλήρωση α΄ φάσης αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο
πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του προγράμματος



Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα



Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας



Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Κ.Τ.Γ.

Β) Στις 22 Ιανουαρίου 2010 πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση στην έδρα της
Διαχειριστικής αρχής

στη Θεσσαλονίκη κατά την οποία έγινε παρουσίαση και

συζήτηση των κάτωθι θεμάτων :
•

παρουσίαση από τη Δ.Α. της πορείας ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου
αξιολόγησης των προτάσεων

•

συζήτηση για οριστικοποίηση των επιτρεπτών λαθών που έχουν βρεθεί στον
πρώτο έλεγχο.

Γ) Στις 03 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση στην έδρα του
Γραφείου προγραμματισμού της Κύπρου κατά την οποία έγινε παρουσίαση και
συζήτηση των κάτωθι θεμάτων :
•

δυνατότητα πρόσληψης εξωτερικού εμπειρογνώμονα για τη σύνταξη των
όρων πρόσκλησης για τα στρατηγικά έργα

•

η ετοιμασία ενός εγγράφου από τη Δ.Α. του Προγράμματος, σε συνεργασία
με το Γραφείο Προγραμματισμού, στο οποίο θα καθορίζεται η μεθοδολογία
και ο συντονισμός των σχετικών διαδικασιών για τα στρατηγικά έργα.
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•

Συζήτηση για τη δυνατότητα ένταξης έργων που έχουν προταθεί από τις
Δημόσιες Αρχές των χωρών ως στρατηγικών

2.1.1 Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Οι βασικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2010, στην
κατεύθυνση της πλήρους ενεργοποίησης του Προγράμματος, ήταν η ολοκλήρωση
της α΄ φάσης αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης
Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Ειδικότερα :
Στο

πλαίσιο

της

1ης

Πρόσκλησης

προϋπολογισμού 217.315.756
δυνητικών

Τελικών

υποβλήθηκαν

213

προτάσεις

συνολικού

€ καταδεικνύοντας το μεγάλο ενδιαφέρον των

Δικαιούχων.

Η

κατανομή

των

προτάσεων

ανά

Άξονα

Προτεραιότητας αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραμμα :

Η διαδικασία διεξαγωγής του πρώτου σταδίου αξιολόγησης των υποβληθέντων
προτάσεων (έλεγχος τυπικών δικαιολογητικών, συμμόρφωση προς τις διοικητικές
απαιτήσεις και επιλεξιμότητα των προτάσεων και των φορέων),κατόπιν έγκρισης
της

Επιτροπής

Παρακολούθησης

μέσω

γραπτής

διαδικασίας

(18-12-2009),

πραγματοποιήθηκε από τη Δ.Α. σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού
της Κύπρου, και ολοκληρώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου στην Τεχνική συνάντηση
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Γραφείου Προγραμματισμού της Κύπρου.
Στη συνάντηση αυτή αποφασίστηκε επίσης η αποστολή των στοιχείων της
α΄φάσης αξιολόγησης στην Επιτροπή Επιλογής Πράξεων η οποία συγκροτήθηκε
κατά τους πρώτους μήνες του 2011.
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Μετά την ολοκλήρωση της α΄φάσης προτάθηκαν προς απόρριψη 52 προτάσεις.
Στον παρακάτω διάγραμμα φαίνεται ο αριθμός των προτάσεων που προτάθηκαν
προς απόρριψη από τη α΄φάση αξιολόγησης ανά άξονα.

Η ολοκλήρωση της β’ φάσης της αξιολόγησης των προτάσεων πραγματοποιήθηκε
από τη ΚΤΓ του Προγράμματος.

Η πλήρης ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού

Προγράμματος με, την υπογραφή των συμβάσεων χρηματοδότησης και την έναρξη
υλοποίησης των πράξεων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το Σεπτέμβριο του
2011.
Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τους προγραμματικούς δείκτες σχετικά με
τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σύμφωνα με το Παράρτημα VI
του Κανονισμού (ΕΚ) 846/2009 για την τροποποίηση 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.
Σημειώνεται ότι, καθώς δεν ολοκληρώθηκε εντός του 2010 η διαδικασία επιλογής
και συμβασιοποίησης έργων, δεν υπήρξε υλοποίηση φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου στο συγκεκριμένο έτος.
Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τους δείκτες του Προγράμματος (πίνακας 1) :
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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

2009

2010

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ολοκλήρωση
Στόχος:
Aφετηρία:
Ολοκλήρωση
Στόχος:
Aφετηρία:

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0
20
3

2

Αριθμός έργων πρόληψης
κινδύνων

Ολοκλήρωση
Στόχος:

0

0

0

0

0

0
Ν1
0
3
2

4

Aφετηρία:

0
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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

0

0

0

0

0

0

Ολοκλήρωση
Στόχος:
Aφετηρία:
Ολοκλήρωση
Στόχος:
Aφετηρία:

0

0

0

0

0

0

0

0

Ολοκλήρωση
Στόχος:

0

0

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

0

0

0

0

6
0
1
0
0
10
0

Aφετηρία:
Σημειώσεις
Η τιμή της αφετηρίας (τιμή-βάση) δεν περιλαμβάνεται στην τιμή στόχου
Ν1 : Θα εκτιμηθεί κατά την υλοποίηση (on-going)
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2.1.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τις δαπάνες του Προγράμματος
Πίνακας 2: Χρηματοοικονομικά στοιχεία (σε ευρώ)

Συνολική
χρηματοδότηση του
επιχειρησιακού
προγράμματος
(Ευρωπαϊκή Ένωση και
εθνικό επίπεδο)

Βάση
υπολογισμού
της ενωσιακής
συνεισφοράς
(Δημόσιο ή
συνολικό
κόστος)

Συνολικό ποσό των
πιστοποιηθεισών
επιλέξιμων δαπανών
που καταβλήθηκαν
από δικαιούχους

ΑΠ1:
Ανταγωνιστικότητα

17.537.173,00

100%

-

0%

ΑΠ2: Φυσικό και
Πολιτισμικό
Περιβάλλον

17.102.448,00

100%

-

0%

AΠ3:
Προσβασιμότητα
και Ασφάλεια
Περιοχής

22.325.791,00

100%

-

0%

ΑΠ4: Τεχνική
Υποστήριξη

3.116.613,00

100%

217.143,89

217.143,89

6,96%

Γενικό Σύνολο

60.082.025,00

100%

217.143,89

217.143,89

3,61%

Αντίστοιχη
δημόσια
συνεισφορά

Ποσοστό
υλοποίησης

Ληφθείσες προκαταβολές
Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Κανονισμού 1083/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε
με τον Κανονισμό 284/2009, ποσοστό 9% της κοινοτικής συνδρομής που αναλογεί
στο Πρόγραμμα καταβάλλεται ως προχρηματοδότηση. Κατά τα έτη 2008 και 2009
προκαταβλήθηκε ποσό €3.746.996,60, ήτοι το 9% της συνεισφοράς του ΕΤΠΑ
στον αρχικό Π/Υ του Προγράμματος.

2.1.3

Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των ταμείων

Πληροφόρηση σε σχέση με το Μέρος Γ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού
1828/2006

δεν

μπορεί

να

παρασχεθεί

στο

στάδιο

αυτό,

καθόσον

στην

δημοσιευθείσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων δεν υπάρχει κατανομή των
κοινοτικών πόρων ανά θεματική προτεραιότητα, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση
του Παραρτήματος ΙΙ. Τα ζητούμενα στοιχεία θα αναφερθούν στην ετήσια έκθεση
του 2011.

2.1.4

Συνδρομή ανά ομάδες-στόχο

Δεν έχει ακόμα εφαρμογή
10

2.1.5

Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής

Δεν έχει ακόμα εφαρμογή

2.1.6

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 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:
•

κατά το στάδιο αξιολόγησης για ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, με τον έλεγχο του Τεχνικού Δελτίου Έργου, 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 παρακολούθησης σε όλα τα
επίπεδα ελέγχου.

Όσον αφορά τις κοινοτικές πολιτικές αναφέρονται και τα εξής :
Προστασία Περιβάλλοντος
Η αειφόρος ανάπτυξη του περιβάλλοντος 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.
Σε εφαρμογή τού άρθρου 10 της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων», τα
Κράτη

Μέλη

υποχρεώνονται

στην

περιβαλλοντική

παρακολούθηση

των

σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή των Επχειρησιακών
Προγραμμάτων (Ε.Π.) τα οποία συγχρηματοδοτούν.
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Κατόπιν

διαβούλευσης

με

τις

εμπλεκόμενες

Υπηρεσίες,

αναπτύχθηκε

η

μεθοδολογία παρακολούθησης των κύριων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
εφαρμογή του Ε.Π. «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» Οι περιβαλλοντικές συνιστώσες
στο πλαίσιο της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης (Σ.μ.ΠΕ.) του Ε.Π.
είναι οι ακόλουθες:
1) Βιοποικιλότητα-Χλωρίδα-Πανίδα
2) Πληθυσμός-Ποιότητα ζωής-Ανθρώπινη Υγεία
3) Έδαφος-Χρήσεις γης
4) Ύδατα
5) Αέρας
6) Πολιτιστική Κληρονομιά
7) Τοπίο-Αστικό Περιβάλλον
8) Κλιματικοί Παράγοντες-Ενέργεια
Οι δείκτες του Ε.Π. έχουν επιλεγεί με βάση το προγραμματικό κείμενο, τη ΣΜΠΕ
αλλά και τους περιβαλλοντικούς στόχους και τις υποχρεώσεις των δύο χωρών.
Τέλος,

καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων θα ελέγχεται η

συμμόρφωση τους με σχετικά κριτήρια που έχουν αποφασιστεί από τις δύο χώρες
για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον καθώς

και η τήρηση των περιβαλλοντικών

όρων που συμπεριλαμβάνονται στις περιβαλλοντικές μελέτες που θα απαιτηθούν
για την υλοποίηση των πράξεων.
Ισότητα Ευκαιριών ανδρών-γυναικών και μη διάκριση
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 2007-2013.
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
αναλαμβάνει

•

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
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•

την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και την αποφυγή διακρίσεων
στα διάφορα στάδια υλοποίησης του Προγράμματος

Επιπλέον των παραπάνω η συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο περιλαμβάνει και
τα εξής :
Έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
Σε συμφωνία με το Άρθρο 71 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1083/2006, η Ειδική
Υπηρεσία

Θεσμικής

Υποστήριξης

του

Ελληνικού

Υπουργείου

Οικονομίας,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την
πρώτη έκδοση της περιγραφής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013»
στις 13/04/2010 και η Ε.Ε.

έκρινε δεκτό το Σύστημα με την με αριθμό

004269/25-05-2010 επιστολή της.
Η

σχετική

περιγραφή

ολοκληρώθηκε

μέσω

μιας

διαδικασίας

ανταλλαγής

πληροφοριών και ερωτηματολογίων μεταξύ των κρατών, που συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα. Τα ειδικότερα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Περιγραφή του
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου αφορούν:
•

Στον ορισμό και την οργάνωση της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής
Τεχνικής Γραμματείας

•

Στον ορισμό και την οργάνωση των εξακριβωτών

•

Στον ορισμό και την οργάνωση της Αρχής Πιστοποίησης

•

Στον ορισμό και την οργάνωση της Αρχής Ελέγχου

•

Στη σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης

•

Στους Κανόνες Δημοσίων Συμβάσεων κλπ

•

Σε πληροφορίες για το λογιστικό σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
βάση για την πιστοποίηση δαπανών στην Επιτροπή.

Δημόσιες Συμβάσεις
Η Δ.Α. του Προγράμματος, το Γραφείο Προγραμματισμού και η ΚΤΓ ασκούν
καθήκοντα ελέγχου και παρακολούθησης της τήρησης των όρων περί Δημοσίων
Συμβάσεων καθ’ όλη τη διαδρομή υλοποίησης των πράξεων σύμφωνα με
μεθοδολογία η οποία εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή της κάθε χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθούν και ελέγχουν την εφαρμογή της νομοθεσίας
περί Δημοσίων Συμβάσεων κατά το στάδιο δημοπράτησης, συμβασιοποίησης και
υλοποίησης των συμβάσεων.
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2. 3 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Δεν προέκυψαν σημαντικά προβλήματα.

2.4 Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(κατά περίπτωση)
Oι αλλαγές στη δομή και τη διάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα ως
μέσο αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης, είχαν ως αποτέλεσμα την
εμφάνιση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης της Κοινής
Τεχνικής

Γραμματείας,

με

συνακόλουθη

συνέπεια,

την

καθυστέρηση

της

διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων.
Για την επίσπευση των διαδικασιών, η Διαχειριστική Αρχή, σε συμφωνία με το
Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου, ζήτησε την έγκριση της Επ.Πα. ώστε να
προχωρήσει η διεξαγωγή του πρώτου σταδίου αξιολόγησης των προτάσεων
(έλεγχος τυπικών δικαιολογητικών, συμμόρφωση προς τις διοικητικές απαιτήσεις
και επιλεξιμότητα των προτάσεων και των φορέων) από τη Διαχειριστική Αρχή σε
συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου.
Η Επ.Πα. ενέκρινε την πρόταση της Δ.Α. με γραπτή διαδικασία, η οποία
ολοκληρώθηκε στις 18-12-2009. Κατά τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε η απορρόφηση
της αρχικής καθυστέρησης που εμφάνισε το Πρόγραμμα εντός του 2010.

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 Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εντάσσονται σε
αυτό, 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
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Προγραμματισμού.

Οι

συγκεκριμένοι

φορείς

θα

αναλάβουν

επίσης

την

παρακολούθηση και διασφάλιση της μη επικάλυψης με τα παραπάνω Επιχειρησιακά
προγράμματα του ΕΣΠΑ.

2.7 Παρακολούθηση και Αξιολόγηση
Οι Αρχές και Φορείς διαχείρισης και ελέγχου είναι :
Διαχειριστική Αρχή
Για την διαχείριση και την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα
με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, υπεύθυνη είναι η Υπηρεσία
Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία» (στο εξής Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.)).

Η Δ.Α. λειτουργεί ως Ειδική

Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
Με την 300782/ΥΔ 2984 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 802Β΄/30-4-09)
τροποποιήθηκε η ονομασία και η διάρθρωση της Δ.Α. και καθορίστηκαν οι
αρμοδιότητες των επιμέρους Μονάδων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.
Η αρμοδιότητα της διαχείρισης του Προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος ανατέθηκε
στη Μονάδα Β2 «Μονάδα Διαχείρισης – Παρακολούθησης Προγραμμάτων στη
Μεσόγειο και την Αδριατική».
Η νέα δομή

της Δ.Α. αποτυπώνεται στο Οργανόγραμμα που ακολουθεί :
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Οργανόγραμμα της Διαχειριστικής Αρχής

Διαχειριστική Αρχή
Προϊστάμενος
Διαχειριτικής Αρχής

Γραμματειακή
υποστήριξη

ΜΟΝΑΔΑ Α΄
Μονάδα Παρακολούθησης
Οριζοντίων Θεμάτων
Συστημάτων Διαχείρισης και
Ελέγχου, Εφαρμογής
Κανονισμών και του
Προγράμ−
ματος INTERACT.

ΜΟΝΑΔΑ Β1
Μονάδα Διαχείρισης
Παρακολούθησης
Προγραμμάτων Βαλκανικής
Χερσονήσου−Μαύρης
Θάλασσας και Προγραμμάτων
Διαπεριφερειακής
Συνεργασίας.

Κοινή Τεχνική
Γραμματεία

Κοινή Τεχνική
Γραμματεία

ΕΠ Ελλάδα πΓΔΜ

ΕΠ Ελλάδα
Βουλγαρία

Contact Point
Προγραμμάτων


INTERREG III
Contact Point
Προγραμμάτων

Black Sea

ΜΟΝΑΔΑ Β2

ΜΟΝΑΔΑ Γ΄

ΜΟΝΑΔΑ Δ΄

Μονάδα Διαχείρισης −
Παρακολούθησης
Προγραμμάτων στη Μεσόγειο
και την Αδριατική

Μονάδα Διαχείρισης,
Ολοκλήρωσης και Ελέγχου
Προγραμμάτων INTERREG III

Μονάδα Διοίκησης και
Πληροφορικής

Contact Point
Προγραμμάτων

INTERREG III

Κοινή Τεχνική
Γραμματεία

Κοινή Τεχνική
Γραμματεία

Κοινή Τεχνική
Γραμματεία

ΕΠ Ελλάδα Κύπρος

ΕΠ Ελλάδα Ιταλία

ΕΠ Ελλάδα Αλβανία



Adriatic



Interreg IV C



CADSES



MED



South-East
Europe



Interreg III C



MED ENPI

Contact Point
Προγραμμάτων


Medocc
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Γραφείο Προγραμματισμού
Το Γραφείο Προγραμματισμού με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει
οριστεί ως Εθνικός Συντονιστής (Εθνικό Σημείο Επαφής) για τα Προγράμματα του
Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία για την προγραμματική περίοδο 20072013. Συνεργάζεται στενά με τη Διαχειριστική Αρχή και την Κοινή Τεχνική
Γραμματεία καθώς επίσης το σύνολο των λοιπών οργάνων του Προγράμματος με
σκοπό την υποστήριξη της εφαρμογής του Προγράμματος στην Κυπριακή πλευρά.

Γραφείο Πληροφόρησης Κύπρου
Το Γραφείο Πληροφόρησης στο Γραφείο Προγραμματισμού στη Λευκωσία με
κύριες αρμοδιότητες:
•

Την υποστήριξη των δικαιούχων της Κύπρου κατά την προετοιμασία των
προτάσεων, καθώς και κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων.

•

Την υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας σε συνεργασία με
την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Έχει ενεργοποιηθεί από τις 26 Μαϊου 2008, απασχολεί μόνιμα ένα στέλεχος και
συμβάλει ουσιαστικά στην υλοποίηση του προγράμματος.
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. Ως Αρχή Πιστοποίησης του
Προγράμματος έχει οριστεί η Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των Κοινοτικών
Πρωτοβουλιών

και

του

Ταμείου

Συνοχής

του

Υπουργείου

Οικονομίας,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελλάδας.

Αρχή Ελέγχου
Με βάση τα άρθρα 15 και 16 Ν.3614/2007, ως Αρχή Ελέγχου έχει οριστεί η
Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ.
2/49835/0004/2.7.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 Καν.1080/2006 η Αρχή Ελέγχου επικουρείται
από την Ομάδα Ελεγκτών (ΟΕ), η οποία συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο
κράτους μέλους. Η ΟΕ του ΕΠ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ αποτελείται από εκπροσώπους
των Αρχών Ελέγχου της Ελλάδας και της Κύπρου, δηλαδή από εκπροσώπους της
ΕΔΕΛ για την ελληνική πλευρά και εκπροσώπους της Υπηρεσίας Εσωτερικού
Ελέγχου (ΥΕΕ) για την κυπριακή πλευρά. Η ΟΕ συνεκλήθη στις 11/11/2008 στην
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Αθήνα. Κατά τη συνάντηση αυτή η ΟΕ ενέκρινε τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας της.

Έλεγχοι 1ου βαθμού
Το Άρθρο 13(2) του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 1828/2006 προβλέπει ότι οι
επαληθεύσεις που διενεργούν οι επαληθευτές δυνάμει του άρθρου 60 (β) του
Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 1083/2006 καλύπτουν τις διοικητικές, δημοσιονομικές,
τεχνικές και φυσικές πτυχές των πράξεων, όπως ενδείκνυται.
Όπως περιγράφεται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, οι Πρωτοβάθμιοι
Έλεγχοι είναι οργανωμένοι ως εξής:
Όσον αφορά στην Ελλάδα, το σύστημα πρωτοβάθμιου ελέγχου είναι σύστημα
κεντρικού ελέγχου. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και συγκριμένα η Μονάδα Δ΄ της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής είναι ο
υπεύθυνος φορέας για τους πρωτοβάθμιους ελέγχους. Η επαλήθευση των
δράσεων, που υλοποιούνται από Έλληνες δικαιούχους, θα γίνεται από εξωτερικούς
εξακριβωτές (ελεγκτικές εταιρίες). Η Μονάδα αυτή συντονίζει και εποπτεύει το
έργο των εξακριβωτών. Οι ελεγκτικές εταιρίες είναι απολύτως ανεξάρτητες από
τους δικαιούχους των έργων (π.χ. από τις δράσεις των έργων και τα οικονομικά
τους στοιχεία). Μέχρι την πλήρη ανάθεση καθηκόντων εξακριβωτών σε ελεγκτική
εταιρία,

η Μονάδα Δ΄ της Ειδικής Υπηρεσίας

Αρχή Πληρωμής

ασκεί τις

αρμοδιότητες του εξακριβωτή.
Η Κύπρος έχει επιλέξει ένα αποκεντρωμένο σύστημα ελέγχου. Οι δικαιούχοι/
εταίροι επιλέγουν έναν εξακριβωτή, ο οποίος εξουσιοδοτείται από το Γραφείο
Προγραμματισμού Κύπρου (Αρμόδια Αρχή Εξουσιοδότησης Εξακριβωτών), πριν οι
δαπάνες

επαληθευθούν

και

αναφερθούν.

Ο

εξακριβωτής

πρέπει

να

έχει

συγκεκριμένες ικανότητες/ δεξιότητες και γνώσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στο
Τυποποιημένο Έγγραφο Εξουσιοδότησης Εξακριβωτή, που συνυπογράφεται από
τον εξακριβωτή και τον εταίρο/ δικαιούχο. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη λίστα, μέσω
της οποίας γίνεται η επιλογή του εξακριβωτή. Οι δικαιούχοι/ εταίροι αναλαμβάνουν
το κόστος της επαλήθευσης, το οποίο είναι επιλέξιμο κόστος του έργου.
Στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου έχει προσαρτηθεί το Εγχειριδίο Οδηγιών
Επαληθεύσεων το οποίο συμφωνήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δύο
χωρών.

2.7.1 Ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για τη
βελτίωση της προόδου εφαρμογής του Προγράμματος
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Ο στόχος που είχε τεθεί για το 2010 ήταν η σύσταση της ΚΤΓ, η ολοκλήρωση της
α΄φάσης αξιολόγησης των προτάσεων και η προετοιμασία για την ολοκλήρωση της
β’ φάσης της αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της 1ης
πρόκλησης.
Μια σειρά επιμέρους καθυστερήσεων σε διοικητικές πράξεις, είχε σαν αποτέλεσμα
τη συνολική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των παραπάνω
ενεργειών

εντός του 2011. Οι βασικές καθυστερήσεις αφορούσαν στην

ολοκλήρωση της στελέχωσης της ΚΤΓ. Η Δ.Α. σε συνεργασία με το Γραφείο
Προγραμματισμού της Κύπρου για να περιορίσει τις συνέπειες των παραπάνω
καθυστερήσεων προέβη στις ακόλουθες ενέργειες :
•

Ήταν σε συνεχή συνεργασία και επικοινωνία με τα μέλη της Επιτροπής
αξιολόγησης των υποψηφίων και τη ΜΟΔ Α.Ε. ώστε να υποστηρίξει την
ολοκλήρωση

των διαδικασιών αξιολόγησης των υποψηφίων για τη

στελέχωση της ΚΤΓ
•

Το πρώτο στάδιο αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν, έγινε,
μετά από έγκριση της Επ.Πα., από τα στελέχη της Μονάδας Β2 της Δ.Α. σε
συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου.

•

Ενημέρωσε με εντατικούς ρυθμούς τα στελέχη της Κοινής Τεχνικής
Γραμματείας με σκοπό την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της β’ φάσης
αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης
πρόσκλησης

Η υπογραφή συμβάσεων με τα στελέχη της ΚΤΓ ολοκληρώθηκε εντός του
Ιανουαρίου 2011. Παράλληλα τα έργα της πρώτης πρόσκλησης εγκρίθηκαν από
την Επιτροπή Επιλογής Πράξεων που πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2011
στην Λευκωσία. Η συμβασιοποίηση του συνόλου των έργων αναμένεται να έχει
ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2011 ενώ η έναρξη της υλοποίησης
ταυτίζεται με την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης για κάθε έργο.

Πληροφοριακό Σύστημα
Η Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.), αμέσως μετά την έγκριση των Προγραμμάτων
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, ξεκίνησε τις προσπάθειες για να δημιουργήσει
ένα

αποτελεσματικό

Πληροφοριακό

Σύστημα

για

την

Διαχείριση

και

Παρακολούθηση των εν λόγω Προγραμμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό εξειδικεύτηκε το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΟΠΣ) που υποστηρίζει
την υλοποίηση του συνόλου του ΕΣΠΑ συμπεριλαμβανομένων των Προγραμμάτων
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του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία τα οποία διαχειρίζεται το εν λόγω
Υπουργείο.
Με σκοπό την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών παρακολούθησης
σε επίπεδο έργου και Προγράμματος, η Δ.Α. προχώρησε σε εκτεταμένη έρευνα
αγοράς, καθώς επίσης και σε έρευνα των αντίστοιχων τεχνολογικών λύσεων για τα
Πληροφοριακά Συστήματα που επιλέχθηκαν από άλλες Δ.Α. και Φορείς Διαχείρισης
αντίστοιχων Προγραμμάτων στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Πληροφορικής
της Δ.Α. επικοινώνησε με τα παρακάτω Προγράμματα:
•

Περιφερειακό Πρόγραμμα 2007-2013 “Βαλτική Θάλασσα”

•

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Euregio Maas Rhein

•

URBACT

•

Πρόγραμμα

Ευρωπαϊκής

Εδαφικής

Συνεργασίας

της

Νοτιοανατολικής

Ευρώπης
και συναντήθηκε με τις εταιρείες που σχεδίασαν τα αντίστοιχα Πληροφοριακά
Συστήματα.
Στο παραπάνω πλαίσιο, η Διαχειριστική Αρχή ξεκίνησε τη διαδικασία συλλογής
προσφορών. Η επιλογή και η διαδικασία ανάθεσης έχει ολοκληρωθεί τους πρώτους
μήνες του 2011.
Το νέο αυτό σύστημα θα συνδέεται με το υπάρχον σύστημα του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΟΠΣ) που υποστηρίζει την
υλοποίηση

του

συνόλου

των

προγραμμάτων

του

Ελληνικού

ΕΣΠΑ

συμπεριλαμβανομένων των Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία.

2.7.2

Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος

Κατά τη διάρκεια του 2010 ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις από την Επιτροπή
Παρακολούθησης μέσω γραπτής διαδικασίας :
•

29-10-2010

:

3η

αναθεώρηση

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013

2.7.3

Θέματα αξιολόγησης

Δεν έχει ακόμα εφαρμογή.
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2.7.4

Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του

Προγράμματος
Η αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε προγραμματικό επίπεδο
αποτελεί υποχρέωση κάθε Κράτους-Μέλους, σύμφωνα με το κοινοτικό Δίκαιο
(Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 2001).
Για το λόγο αυτό περιβαλλοντικοί δείκτες έχουν καθοριστεί και θα αποτιμώνται
ετησίως. Αντίστοιχοι δείκτες έχουν καθοριστεί και σε επίπεδο έργου. Αυτό θα
διευκολύνει την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο σε
επίπεδο Προγράμματος όσο και σε επίπεδο έργου από τη στιγμή που αρχίζει η
υλοποίηση των έργων (δεν υπήρξε εφαρμογή το 2010).

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Έχοντας υπόψη ότι η συμβασιοποίηση και έναρξη υλοποίησης έργων λαμβάνει
χώρα εντός του 2011, για το έτος 2010, η υλοποίηση φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου περιορίζεται στον άξονα Τεχνικής Υποστήριξης.

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

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
περίπτωση)
Δεν συντρέχει.

ΕΤΠΑ/ΤΑΜΕΙΟΥ

ΣΥΝΟΧΗΣ:

ΜΕΓΑΛΑ

ΕΡΓΑ

(κατά

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: “Τεχνική Υποστήριξη” του
Προγράμματος.

Στοχεύουν στην τεχνική, οργανωτική και διοικητική 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
5.35% του συνολικού Π/Υ του Προγράμματος.
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Ενδεικτικές παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στους στόχους της Τεχνικής
Βοήθειας 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.

•

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. Προσωπικό Γραφείου Πληροφόρησης Κύπρου
7. Τεχνική Υποστήριξη (σχεδιασμός, συμβουλευτικές υπηρεσίες, κλπ)
8. Υπηρεσίες Ελέγχου
9. Υπηρεσίες Αξιολόγησης
10. Γενικά λειτουργικά έξοδα
11. Έξοδα συνεδριάσεων
12. Έξοδα εκπαίδευσης προσωπικού
13. Έξοδα μετακινήσεων – διαμονής
14. Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
Το πολυετές πλάνο Τεχνικής Βοήθειας εγκρίθηκε στις 28-9-2009 από την Επιτροπή
Παρακολούθησης μέσω γραπτής διαδικασίας.
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Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι επαληθευμένες δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος το
2010, σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010
Α/α

Συνολικό
κόστος

Περιγραφή της δαπάνης

1

Εξοπλισμός Γραφείου

2

Τεχνική Υποστήριξη

32.056,55

3

Έξοδα μετακινήσεων – διαμονής

18.544,27

4

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
(συμπεριλαμβανομένων μισθών
Κύπρου)

1.640,66

γραφείου

Πληροφόρησης

62.903,67

ΣΥΝΟΛΟ

115.145,15

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο δημοσιότητας, η Δ.Α. σε συνεργασία με το
Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου προχώρησε σε συγκεκριμένες δράσεις
προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος, με στόχο 1) την προβολή των
αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του Προγράμματος κατά την προηγούμενη
προγραμματική περίοδο και 2) την ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες, τους
στόχους και τις προτεραιότητες του Προγράμματος στη τρέχουσα Περίοδο. Οι
σημαντικότερες δράσεις προβολής και δημοσιότητας ήταν οι ακόλουθες :
•

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα και όλες τις εκδηλώσεις από το site της Δ.Α.
www.interreg.gr

•

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα και όλες τις εκδηλώσεις από την ιστοσελίδα
του Γραφείου Προγραμματισμού.
www.structuralfunds.org.cy/edafikisynergasia

•

Διοργάνωση

Τεχνικών

Συναντήσεων

για

ενημέρωση

των

δυνητικών

Δικαιούχων σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος και με κάθε άλλο
σχετικό με το Πρόγραμμα θέμα.
Πλέον των παραπάνω το Γραφείο Πληροφόρησης στην Κύπρο συμμετείχε και στις
κάτωθι δραστηριότητες σχετικές με τη Πληροφόρηση και δημοσιότητα :
•

Συναντήσεις στο Γραφείο Προγραμματισμού με φορείς που υπέβαλαν πρόταση
στο Πρόγραμμα για παρουσίαση της πρότασής τους και συζήτηση για τις
διαδικασίες

του

Προγράμματος

και

εθνικές

διαδικασίες.

Συγκεκριμένα

πραγματοποιήθηκαν συναντήθηκαν με τους εξής φορείς : Πανεπιστήμιο
Κύπρου, ΤΕΠΑΚ, ΚΟΤ, ΚΕΒΕ, Πτηνολογικός Σύνδεσμος, Ταμείο Θήρας, Ίδρυμα
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Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Τμήμα Αρχαιοτήτων, ΑΝΕΤΕΛ, Δήμος Πάφου, Φεστιβάλ
Αφροδίτη

ΛΤΔ,

Αστυνομία

Κύπρου,

Πυροσβεστική

Πανεπιστήμιο, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Υπηρεσία,

Ανοικτό

ΜΕΘ Γενικού Νοσοκομείου

Λευκωσίας (Ιανουάριος 2010-Δεκέμβριος 2010).
•

Διοργάνωση 13 Τεχνικών Συναντήσεων για ενημέρωση των δυνητικών
Κύπριων Δικαιούχων είτε σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος και με
κάθε άλλο σχετικό με το Πρόγραμμα θέμα, είτε συγκεκριμένα για την 1η
Πρόσκληση

Υποβολής

Προτάσεων.

Συγκεκριμένα

πραγματοποιήθηκαν

συναντήθηκαν με τους εξής φορείς: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ,
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Frederick, ΚΥΚΕΜ, Φεστιβάλ Αφροδίτης
Πάφου, Post Scriptum, Enoros Consulting, Κυπριακό Κέντρο Μελετών,
Αστυνομία Κύπρου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΡΙΚ, Ταμείο Θήρας,
Πτηνολογικός Σύνδεσμος.

Πλέον των παραπάνω εντός του πρώτου εξαμήνου του 2011 έχει γίνει η ανάθεση
σε εταιρεία δημιουργίας του logo του προγράμματος και ανάπτυξης της
ιστοσελίδας του προγράμματος.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ” 2007-2013
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010

24

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ” 2007-2013
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010

25

