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2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [άρθρο 50 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1299/2013]
Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργασίας κατά το αντίστοιχο έτος,
μεταξύ άλλων για τα χρηματοδοτικά μέσα, με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και στα δεδομένα
που αφορούν τους δείκτες.
.Αναθεωρήσεις
H 3η αναθεώρηση του Προγράμματος Συνεργασίας (ΠΣ) Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»
(Κωδικός CCI 2014TC16RFCB055) εγκρίθηκε από την Ε.Ε. με το από 16.1.2018 έγγραφο της Επιτροπής
(C(2018) 281 final). Υπενθυμίζεται ότι η 3η αναθεώρηση αφορά την εισροή επιπλέον πόρων ύψους
6.865.319,00€ (ΕΤΠΑ), από τα μη υλοποιηθέντα ΠΣ Ελλάδα-Τουρκία (5.217.019,00€) και Κύπρος-Τουρκία
(1.648.300,00 €). Κατόπιν της προαναφερθείσας σχετικής έγκρισης από την Ε.Ε. το ΠΣ διαθέτει Π/Υ
64.560.486,00€ (54.876.411,00€ ΕΤΠΑ)
Β.Προσκλήσεις
Κατά το 2018 δεν έχουν εκδοθεί νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.
Γ.Συμβάσεις
Εντός του 2018 έχουν υπογράψει συμβάσεις χρηματοδότησης 12 έργα. Tα έργα αυτά έχουν εγκριθεί στο
πλαίσιο της 1ης και 2ης πρόσκλησης και έχουν τα ακόλουθα ακρώνυμα (εντός παρενθέσεως αναφέρεται η
ημερομηνία υπογραφής σύμβασης):
-Έργα 1ης Πρόσκλησης: ΑΙΓΙΣ (3/1/2018),ΒΙΟΜΑ (3/1/2018), ΟΞΥΓΟΝΟ (3/1/2018),Ψηφιακό
Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων (1/7/2018),Εcorouts (24/9/2018)
-Έργα 2ης Πρόσκλησης: GeoStars(18/6/2018), ΑΝΔΙΚΑΤ (22/6/2018), Αυτονομώ (31/8/2018), Stratenergy
(31/8/2018),ΘΑΛΧΩΡ (31/8/2018), DigiArc (20/7/2018), Recult (12/12/2018)
Δ.Επιτροπές
Δ1. Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα)-Συνεδριάσεις
Κατά την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στη Λάρνακα στις 22/5/2018 εγκρίθηκαν:
-Ο ετήσιος προγραμματισμός της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του Προγράμματος
-Η ετήσια έκθεση του 2017 (με συγκεκριμένες παρατηρήσεις)
-Η τροποποίηση πράξεων (HΡΩΝ,Oξυγόνο) και ο τελικός προϋπολογισμός της πράξης Recult
Κατά την ίδια συνεδρίαση παρουσιάστηκαν επίσης
-Η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος
-Ο οδηγός δημοσιότητας και ο πυρήνας δράσεων του EC Day 2018
-Βασικά στοιχεία και λειτουργικότητες της νέας πλατφόρμας ΟΠΣ
-Το προσωπικό του Παραρτήματος της ΚΓ στην Κύπρο
Δ2. Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα)-Γραπτή διαδικασία
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Κατά το έτος αναφοράς η ΕπΠα εξέτασε και αποφάσισε επί σημαντικών ζητημάτων του ΠΣ μέσω γραπτής
διαδικασίας, όπως:
-την έγκριση των φύλλων αξιολόγησης κρατικών ενισχύσεων πράξεων (Go Brand, Αγροταυτότητα, Ευκίνηση,
Step2Smart, ΝΑΥΣ, Ecorouts)
-την έγκριση (ή απόρριψη) αιτημάτων εταίρων για αύξηση προϋπολογισμού/ τροποποίηση φυσικού
αντικειμένου/ τροποποίηση χρονοδιαγραμμάτων[1]
-την έγκριση της αύξησης του προϋπολογισμού των παραδοτέων που αφορούν την επαλήθευση των δαπανών
των Ελλήνων δικαιούχων των εγκεκριμένων πράξεων
-την έγκριση της τροποποίησης του οδηγού δημοσιότητας πράξεων
Επίσης, κατά το ίδιο έτος η ΕπΠα ενημερώθηκε μέσω γραπτής διαδικασίας για ουσιαστικά θέματα του ΠΘ,
βασικότερα εκ των οποίων ήταν οι τελικές εκδόσεις οδηγών και αρχείων του Προγράμματος (οδηγός
δημοσιότητας/ εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ΚΓ κλπ), την οριστικοποίηση των προϋπολογισμών
εταίρων σε εγκεκριμένα έργα, τη μετονομασία φορέων[2] κλπ
Δ3. Επιτροπή Καθοδήγησης (ΕπΚα)-Συνεδριάσεις & Γραπτές διαδικασίες
Η Επιτροπή Καθοδήγησης δεν συνεδρίασε ούτε έλαβε αποφάσεις επί γραπτών διαδικασιών κατά το έτος
αναφοράς.
Δ4. Επιτροπή Ενστάσεων
Η Επιτροπή Ενστάσεων δε συνεδρίασε κατά το έτος αναφοράς.
Ε. Υποστήριξη δικαιούχων
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οι αρμόδιες αρχές των δύο χωρών (συν)διοργάνωσαν τις ακόλουθες
δράσεις:
2 Σεμινάρια εκπαίδευσης εξακριβωτών στη Λεμεσό (13-14/3/2018 και 27-28/9/2018) & 2 Σεμινάρια
ενημέρωσης για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (στην Αθήνα στις 30/10/2018 και στη
Θεσσαλονίκη στις 27/11/2018)
Το σύνολο των συμμετεχόντων στα ως άνω σεμινάρια ξεπερνά τους 250.
Ακόμη, με αντικείμενο την ομαλή υλοποίηση πράξεων και την επίλυση προβλημάτων που ανέκυψαν,
πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος αναφοράς 11 τεχνικές συναντήσεις με τα εταιρικά σχήματα των
εγκεκριμένων πράξεων της 1ης και 2ης πρόσκλησης
EC Day 2018
Διοργανώθηκε Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα «Προώθηση της ομορφιάς της διασυνοριακής περιοχής"
στον οποίο υποβλήθηκαν άνω των 250 φωτογραφιών με θέματα όπως φυσική ομορφιά, αρχιτεκτονικά σημεία
ενδιαφέροντος, άτομα που απολαμβάνουν το τοπίο και οικονομική ζωή. Οι πενήντα (50) φωτογραφίες που
συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία από την κριτική επιτροπή, παρουσιάστηκαν σε έκθεση στην
Αίθουσα Ειρήνη (17-23 Σεπτεμβρίου 2018) στην Λευκωσία, Κύπρος. Την έκθεση επισκέφτηκαν άνω των 300
ατόμων. Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στα Εγκαίνια της Έκθεσης στις 19 Σεπτεμβρίου
2018 όπου παρεβρέθηκαν άνω των 100 ατόμων. Η εκδήλωση προωθεί το θεσμό της διασυνοριακής
συνεργασίας, σε συνδυασμό με τα έργα τα οποία χρηματοδοτεί το Π.Σ.
ΣΤ. Δράσεις δημοσιότητας
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Και κατά το έτος αναφοράς συνεχίσθηκε δυναμικά η παρουσία του ΠΣ Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 σε ό,τι
αφορά τις δράσεις δημοσιότητας, ειδικά στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα:
ΣΤ1. Ιστοσελίδα
-Η ιστοσελίδα του Προγραμματος (https://www.greece-cyprus.eu) τροφοδοτείται σε καθημερινή βάση με ό,τι
νέο αφορά το Πρόγραμμα: Νέα & Εκδηλώσεις εταίρων και Προγράμματος, Χρήσιμα Αρχεία (νομοθεσία,
οδηγοί, λογότυπα), Παρακολούθηση Προγράμματος, καθώς και ξεχωριστή αναφορά στα Έργα (πληροφορίες
όπως περίληψη, στόχοι, στοιχεία δικαιούχων, διαγωνισμοί δικαιούχων κτλ). Επίσης, ζητούνται δυναμικές
πληροφορίες όπως ειδήσεις και εκδηλώσεις από όλους τους δικαιούχους και η ιστοσελίδα ενημερώνεται κάθε
φορά που αποστέλλεται υλικό επικοινωνίας.
Η επισκεψιμότητα της σελίδας ανήλθε σε 1.600 hits
ΣΤ2. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ο λογαριασμός του ΠΣ στο Facebook (https://www.facebook.com/TSIAGANDE/), με άνω των 300
ακολούθων, συνέχισε και φέτος την παρουσίαση του ΠΣ στο πολυπληθές κοινό της εφαρμογής. Στο
λογαριασμό αναρτώνται, με συνοδεία φωτογραφικού υλικού ή βίντεο, νέα από τις πράξεις του Προγράμματος,
καθώς και οι σημαντικές ανακοινώσεις για αυτό. Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε οι αναρτήσεις να είναι σύμφωνες
με τα αναφερόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Με παραπλήσια λογική, αλλά
υποκείμενος στους περιορισμούς χώρους του μέσου, λειτουργεί και ο λογαριασμός του ΠΣ στο twitter (Handle:
@etc_interreg)
ΣΤ3. Tηλεφωνικό κέντρο
Ο αριθμός των τηλεφωνικών κλήσεων ξεπερνά κατά μέσο όρο τις 250 μηνιαίως, καθώς πλέον το ΠΣ βρίσκεται
σε πλήρη ανάπτυξη και οι εταίροι αναζητούν υποστήριξη στα καθημερινά θέματα υλοποίησης που
αντιμετωπίζουν
Ζ. Παράρτημα ΚΓ στην Κύπρο.
Εντός του 2018 στελέχωθηκε πλήρως το Παράρτημα της ΚΓ στην Κύπρο και πλέον απαραρτίζεται από 3
στελέχη
Η. Τρόπος μέτρησης εκροών
Η ΔΑ θα συνεχίσει να μετρά τις εκροές για πλήρως υλοποιηθείσες πράξεις, μη επιλέγοντας την δυνατότητα
που πρόσφατα παρασχέθηκε για καταγραφή της σταδιακής υλοποίησης.
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3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
3.1 Επισκόπηση της υλοποίησης
Κωδικός Άξονας προτεραιότητας

1

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και
της
επιχειρηματικότητας
στην
διασυνοριακή περιοχή

2

Αποδοτική χρήση
βιώσιμες μεταφορές

3

Διατήρηση
και
προστασία
του
περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

EL

ενέργειας

και

Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές
εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών
των προβλημάτων
Όπως είχε ζητηθεί στην 3η αναθεώρηση, η οποία εγκρίθηκε στις 16/1/2018, ο Ε.Σ. 1.1. «Βελτίωση της
πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των ΤΠΕ» ενισχύθηκε φτάνοντας σε ενδεικτικό
προϋπολογισμό τα 4.021.097 €, ενώ ο Ε.Σ. 1.2 «Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ» μειώθηκε σε
προϋπολογισμό, ώστε να γίνει ίσος με το ποσό των ενταγμένων έργων της 1ης πρόσκλησης εξισούμενος
με ποσό ύψους 2.665.338 €. Έτσι συνολικά το ύψος των διατιθέμενων πόρων του άξονα ανέρχεται σε
6.686.436 € μετά την εγκριθείσα αναθεώρηση. Από τους προαναφερθέντες πόρους, έχει πιστοποιηθεί
κατά την υλοποίηση των έργων του άξονα εντός του 2018 και έχει συμπεριληφθεί σε αίτημα πληρωμής
ποσό ύψους 893.746,7 € (637.971,63 € κατά το 1ο αίτημα πληρωμής και 255.755,02 κατά το 2ο αίτημα
πληρωμής). Σε ό,τι αφορά μελλοντικές δράσεις, διαπιστώνεται ότι κατά την παρούσα στιγμή, ο άξονας 1
δεν διαθέτει ικανό προϋπολογισμό, αφού στον Ε.Σ. 1.1 θα διατίθενται 10.000 € ενώ ο Ε.Σ. 1.2 έχει
δεσμευτεί εξ ολοκλήρου
Όπως είχε ζητηθεί στην 3η αναθεώρηση, η οποία εγκρίθηκε στις 16/1/2018 ενισχύθηκε ο διαθέσιμος
προϋπολογισμός του Ε.Σ. 2.1. «Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια» με 4 εκ. €
ώστε να ανέλθει στα 14.336.962,00 €. Ομοίως ενισχύθηκε ο Ε.Σ. 2.2 «Μείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση» με το
ποσό των 1,2 εκ €, ανερχόμενος έτσι σε προϋπολογισμό 4.454.090 €. Ο Ε.Σ. 2.3 «Ενίσχυση της
διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές» διατήρησε τον προϋπολογισμό του
σε ύψος 2.884.499 €. Έτσι, ο συνολικός προϋπολογισμός του άξονα 2 ανήλθε, κατόπιν της εγκεκριμένης
αναθεώρησης, σε 21.675.551 €. Από τους προαναφερθέντες πόρους, έχει πιστοποιηθεί κατά την
υλοποίηση των έργων του άξονα 2 εντός του 2018 και έχει συμπεριληφθεί σε αίτημα πληρωμής ποσό
ύψους 658.234,89 € (380.786,21 € κατά το 1ο αίτημα πληρωμής και 277.448,68 € κατά το 2ο αίτημα
πληρωμής). Σε ό,τι αφορά μελλοντικές προσκλήσεις (και πάντοτε πριν από ενδεχόμενη υπερδέσμευση,
αλλά κατόπιν του συνυπολογισμού των ήδη επιτευχθεισών εκπτώσεων σε υλοποιούμενα έργα) στον Ε.Σ.
2.1 θα διατίθενται 4.667.000 € και στον Ε.Σ. 2.3: 890.000 €. Συνολικά ο ΑΠ 2 θα έχει διαθέσιμο
υπόλοιπο 5.557.000 €.
Όπως είχε ζητηθεί στην 3η αναθεώρηση, η οποία εγκρίθηκε στις 16/1/2018 ενισχύθηκε ο διαθέσιμος
προϋπολογισμός του ειδικού στόχου 3.2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και
πολιτιστικού ενδιαφέροντος» με 3 εκ. € ώστε να ανέλθει στα 16.990.000 €. Οι προϋπολογισμοί των
υπολοίπων ειδικών στόχων, ήτοι του Ε.Σ.3.1 «Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από
φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές», του Ε.Σ. 3.3 «Βελτίωση του ΘΧΣ και της
διαχείρισης της παράκτιας ζώνης» και του Ε.Σ. 3.4 «Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των
7
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Κωδικός Άξονας προτεραιότητας

4
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Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές
εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών
των προβλημάτων
αποβλήτων και των υδατικών πόρων», παρέμειναν σταθεροί. Έτσι, ο συνολικός προϋπολογισμός του
άξονα 2 ανήλθε, κατόπιν της εγκεκριμένης αναθεώρησης, σε 32.954.144 €. Από τους προαναφερθέντες
πόρους, έχει πιστοποιηθεί κατά την υλοποίηση των έργων του άξονα 3 εντός του 2018 και έχει
συμπεριληφθεί σε αίτημα πληρωμής ποσό ύψους 2.685.218,21 € (2.158.869,49 € κατά το 1ο αίτημα
πληρωμής και 526.348,72 € κατά το 2ο αίτημα πληρωμής). Σε ότι αφορά μελλοντικές προσκλήσεις (και
πάντοτε πριν από ενδεχόμενη υπερδέσμευση, αλλά κατόπιν του συνυπολογισμού των ήδη επιτευχθεισών
εκπτώσεων σε υλοποιούμενα έργα) στον Ε.Σ. 3.1 θα διατίθενται 890.000 €, στον Ε.Σ 3.2 θα διατίθενται
3.730.000 € και στον Ε.Σ. 3.4: 1.000.000 €. Συνολικά ο ΑΠ 3 θα έχει διαθέσιμο υπόλοιπο 5.620.000 €
Ο διατιθέμενος προϋπολογισμός του εν λόγω άξονα έχει παραμείνει σταθερός, κατόπιν της εγκεκριμένης
αναθεώρησης στα 3.244.355 €. Από αυτά, έχει πιστοποιηθεί και συμπεριληφθεί σε αίτημα πληρωμής
ποσό 1.059.572,42 €
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3.2 Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
Άξονες προτεραιότητας εκτός της τεχνικής βοήθειας
Άξονας
προτεραιότητας
Επενδυτική
προτεραιότητα

1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή
2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού
πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 1.2c
(1)
F
S

Κωδικός
O0301
O0301
(1)

F
S

Δείκτης
Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται
Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται
Κωδικός
O0301
O0301

Μονάδα μέτρησης
Αριθμός
Αριθμός

Τιμή-στόχος
9,00
9,00

2018
Παρατηρήσεις
0,00 Η υλοποίηση των 4 ενταγμένων πράξεων θα συμβάλλει προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων εντός του 2019
9,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων

Δείκτης
Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται
Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται

2017

2016
0,00
9,00

2015
0,00
0,00

2014
0,00
0,00

0,00
0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ―
εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]
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Άξονας
προτεραιότητας
Επενδυτική
προτεραιότητα
Ειδικός στόχος

1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή
2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού
πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας
1.1 - Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας,
ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού)

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 1.2c.1.1
Κωδικός

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Τιμή
βάσης

Έτος
βάσης

R0301

Φυσικά πρόσωπα που αλληλεπιδρούν
επιγραμμικά (on-line) με δημόσιες αρχές
κατά τους τελευταίους 12 μήνες

Ποσοστό Φυσικών
προσώπων που
αλληλεπιδρούν

41,00

2014

Κωδικός

Δείκτης

R0301

Φυσικά πρόσωπα που αλληλεπιδρούν επιγραμμικά (on-line) με δημόσιες αρχές κατά τους
τελευταίους 12 μήνες

EL

Τιμή-στόχος
(2023)
Σύνολο
44,00

2017
Σύνολο
41,00

10

2018
Σύνολο

2018
Ποιοτικοί

Ο προϋπολογισμός των εγκεκριμένων πράξεων ανέρχεται στο 99,75% του συνολικού
π/υ της επενδυτικής προτεραιότητας και κατά συνέπεια θεωρείται ότι με την
ολοκλήρωση των ως άνω πράξεων είναι δυνατή η επίτευξη του επιδιωκόμενου
αποτέλεσματος

41,00

2017
Ποιοτικοί

Παρατηρήσεις

2016
Σύνολο
41,00

2016
Ποιοτικοί

2015
Σύνολο
41,00

2015
Ποιοτικοί

2014
Σύνολο
41,00

2014
Ποιοτικοί

EL

Άξονας προτεραιότητας
Επενδυτική προτεραιότητα

1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή
3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 1.3d
(1) Κωδικός Δείκτης
F
S

CO01
CO01

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

F

CO04

S

CO04

F

CO26

S

CO26

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν
στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν
στήριξη
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται
ιδρύματα
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται
ιδρύματα

(1)
F
S
F
S
F
S

Κωδικός
CO01
CO01
CO04
CO04
CO26
CO26

Μονάδα
μέτρησης
Enterprises
Enterprises

μη οικονομική Enterprises

Τιμή2018
Παρατηρήσεις
στόχος
120,00
0,00 Υλοποιούνται 2 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023
120,00 280,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2018 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως
άνω πράξεων
120,00
0,00 Υλοποιούνται 2 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023

μη οικονομική Enterprises
με ερευνητικά Enterprises
με ερευνητικά Enterprises

120,00 280,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2018 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως
άνω πράξεων
30,00
0,00 Υλοποιούνται 2 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023
30,00

85,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2018 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως
άνω πράξεων

Δείκτης
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα

2017

2016
0,00
280,00
0,00
280,00
0,00
85,00

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ―
εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]
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Άξονας προτεραιότητας
Επενδυτική προτεραιότητα
Ειδικός στόχος

1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή
3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας
1.2 - Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 1.3d.1.2
Κωδικός

Δείκτης

R0302

Αξία ετήσιων εξαγωγών
(εκτός πετρελαιοειδών)

Κωδικός
R0302

EL

Μονάδα
μέτρησης
Ευρώ

Τιμή βάσης
1.301.386.463,00

Δείκτης
Αξία ετήσιων εξαγωγών (εκτός πετρελαιοειδών)

Έτος
βάσης
2013

2017 Σύνολο
1.301.386.463,00

Τιμή-στόχος (2023)
Σύνολο
1.340.428.057,00

2017 Ποιοτικοί

2018 Σύνολο

2018
Ποιοτικοί

Ο προϋπολογισμός των εγκεκριμένων πράξεων ανέρχεται στο 100% του συνολικού
π/υ της επενδυτικής προτεραιότητας και κατά συνέπεια θεωρείται ότι είναι δυνατή η
επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτέλεσματος

1.301.386.463,00

2016 Σύνολο
1.301.386.463,00

12

Παρατηρήσεις

2016 Ποιοτικοί

2015 Σύνολο
1.301.386.463,00

2015 Ποιοτικοί

2014 Σύνολο
1.301.386.463,00

2014 Ποιοτικοί

EL

Άξονας
προτεραιότητας
Επενδυτική
προτεραιότητα

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 2.4c
(1) Κωδικός Δείκτης
F

CO32

S

CO32

F
S

O0308
O0308

(1)
F
S
F
S

Μονάδα
μέτρησης
Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των kWh/year
δημόσιων κτιρίων
Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των kWh/year
δημόσιων κτιρίων
Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους
αριθμός
Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους
αριθμός

Κωδικός
CO32
CO32
O0308
O0308

Τιμήστόχος
500.000,00

2018

Παρατηρήσεις

0,00 Υλοποιούνται 5 πράξεις οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023

500.000,00 686.000,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2018 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο
υλοποίησης των ως άνω πράξεων
9,00
0,00 Υλοποιούνται 5 πράξεις οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023
9,00
27,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2018 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο
υλοποίησης των ως άνω πράξεων

Δείκτης
Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων
Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων
Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους
Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους

2017
0,00
686.000,00
0,00
15,00

2016
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
0,00
0,00
0,00
0,00

2014
0,00
0,00
0,00
0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ―
εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]
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Άξονας
προτεραιότητας
Επενδυτική
προτεραιότητα
Ειδικός στόχος

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης
2.1 - Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 2.4c.2.1
Κωδικός

Δείκτης

R0303

Μεταβολή στην εξοικονόμηση
ενέργειας

Κωδικός
R0303

EL

Μονάδα
μέτρησης
Kwh/τ.μ.
ετησίως

Δείκτης
Μεταβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας

Τιμή
βάσης
112,83

2017 Σύνολο
112,83

Έτος
βάσης
2015

Τιμή-στόχος (2023)
Σύνολο
87,13

2017 Ποιοτικοί

2016 Σύνολο
112,83

14

2018
Σύνολο
112,83

2018
Ποιοτικοί

2016 Ποιοτικοί

Παρατηρήσεις
Η υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων θα συμβάλλει προοδευτικά στην
επίτευξη των στόχων
2015 Σύνολο
112,83

2015 Ποιοτικοί

2014 Σύνολο
112,83

2014 Ποιοτικοί

EL

Άξονας
προτεραιότητας
Επενδυτική
προτεραιότητα

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της
προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 2.4e
(1)
F
S
F
S

Κωδικός
Ο0302
Ο0302
Ο0303
Ο0303
(1)

F
S
F
S

Δείκτης
Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών
Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών
Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές
Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές
Κωδικός
Ο0302
Ο0302
Ο0303
Ο0303

Μονάδα μέτρησης
Αριθμός σχεδίων
Αριθμός σχεδίων
Αριθμός έργων
Αριθμός έργων

Τιμή-στόχος
2,00
2,00
1,00
1,00

2018
0,00
7,00
0,00
2,00

Παρατηρήσεις
Η υλοποίηση 3 πράξεων θα συμβάλλει προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023 και μάλιστα με σημαντική υπέρβαση
Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2018 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων
Η υλοποίηση 3 πράξεων θα συμβάλλει προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023 και μάλιστα με σημαντική υπέρβαση
Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2018 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων

Δείκτης
Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών
Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών
Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές
Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές

2017

2016
0,00
7,00
0,00
2,00

2015
0,00
0,00
0,00
0,00

2014
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ―
εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]
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Άξονας
προτεραιότητας
Επενδυτική
προτεραιότητα
Ειδικός στόχος

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της
προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
2.2 - Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 2.4e.2.2
Μονάδα
μέτρησης
Αριθμός

Κωδικός

Δείκτης

R0304

Βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου αερίων ρύπων σε
αστικές περιοχές άνω των 120.000 κατοίκων

Κωδικός

Δείκτης

R0304

Βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου αερίων ρύπων σε αστικές περιοχές άνω των
120.000 κατοίκων

EL

Τιμή
βάσης
0,46

Έτος
βάσης
2015

2017
Σύνολο
0,46

16

Τιμή-στόχος
(2023) Σύνολο
0,37

2017
Ποιοτικοί

2018
Σύνολο
0,46

2016
Σύνολο
0,46

2018
Ποιοτικοί

Παρατηρήσεις
Η υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων θα συμβάλλει
προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων

2016
Ποιοτικοί

2015
Σύνολο
0,46

2015
Ποιοτικοί

2014
Σύνολο
0,46

2014
Ποιοτικοί

EL

Άξονας
προτεραιότητας
Επενδυτική
προτεραιότητα

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα
χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των
αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 2.7c
(1)
F
S

Κωδικός
Ο0304
Ο0304
(1)

F
S

Δείκτης
Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών
Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών

Κωδικός
Ο0304
Ο0304

Μονάδα μέτρησης
Αριθμός λιμένων
Αριθμός λιμένων

Τιμή-στόχος
3,00
3,00

Δείκτης
Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών
Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών

2018
Παρατηρήσεις
0,00 Ο δείκτης αναμένεται να επιτευχθεί με την έγκριση αντίστοιχης πράξης/πράξεων από την 4η Πρόσκληση έως το 2023
0,00 Ο δείκτης αναμένεται να επιτευχθεί με την έγκριση αντίστοιχης πράξης/πράξεων από την 4η Πρόσκληση έως το 2023
2017

2016
0,00
0,00

2015
0,00
0,00

2014
0,00
0,00

0,00
0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ―
εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

EL
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Άξονας
προτεραιότητας
Επενδυτική
προτεραιότητα
Ειδικός στόχος

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα
χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των
αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
2.3 - Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 2.7c.2.3
Μονάδα
μέτρησης
Αριθμός

Κωδικός

Δείκτης

R0305

Αύξηση της επιβατικής κίνησης στους λιμένες που επωφελούνται από τις
παρεμβάσεις.

Κωδικός

Δείκτης

2017 Σύνολο

R0305

Αύξηση της επιβατικής κίνησης στους λιμένες που επωφελούνται από τις
παρεμβάσεις.

11.242.361,00

EL
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Τιμή βάσης
11.242.361,00

2017
Ποιοτικοί

Έτος
βάσης
2014

2016 Σύνολο
11.242.361,00

Τιμή-στόχος (2023)
Σύνολο
12.366.597,00

2016
Ποιοτικοί

2015 Σύνολο
11.242.361,00

2018 Σύνολο

2018
Ποιοτικοί

Παρατηρήσεις

2014 Σύνολο

2014
Ποιοτικοί

11.242.361,00

2015
Ποιοτικοί

11.242.361,00

EL

Άξονας προτεραιότητας
Επενδυτική
προτεραιότητα

3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων
διαχείρισης των καταστροφών

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 3.5b
(1) Κωδικός Δείκτης
F

Ο0305

S

Ο0305

(1)
F
S

Μονάδα
μέτρησης
διαχείρισης Αριθμός

Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων
διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών
Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης Αριθμός
διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών

Κωδικός
Ο0305
Ο0305

Τιμή2018
Παρατηρήσεις
στόχος
5,00 0,00 Έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση 4 πράξεις (3 από την 1η Πρόσκληση και 1 από την 3η Πρόσκληση) οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου
έως το 2023. Ο δείκτης αναμένεται να επιτευχθεί πλήρως με την έγκριση αντίστοιχης/ων πράξης/πράξεων από την 4η πρόσκληση
5,00 4,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2018 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω
πράξεων

Δείκτης
Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών
Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών

2017
0,00
4,00

2016
0,00
0,00

2015
0,00
0,00

2014
0,00
0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ―
εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

EL
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Άξονας προτεραιότητας
Επενδυτική
προτεραιότητα
Ειδικός στόχος

3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων
διαχείρισης των καταστροφών
3.1 - Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.5b.3.1
Κωδικός

Δείκτης

R0306

Αύξηση στον ωφελούμενο
πληθυσμό.

Κωδικός
R0306

EL

Μονάδα
μέτρησης
% (αύξηση)

Δείκτης
Αύξηση στον ωφελούμενο πληθυσμό.

Τιμή
βάσης
94,40

Έτος
βάσης
2014

2017 Σύνολο
94,40

Τιμή-στόχος (2023)
Σύνολο
100,00

2017 Ποιοτικοί

2018
Σύνολο
94,40

2016 Σύνολο
94,40

20

2018
Ποιοτικοί

Παρατηρήσεις
Η υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων από την 1η και 3η πρόσκληση θα συμβάλλει
προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων έως το 2023

2016 Ποιοτικοί

2015 Σύνολο
94,40

2015 Ποιοτικοί

2014 Σύνολο
94,40

2014 Ποιοτικοί

EL

Άξονας προτεραιότητας
Επενδυτική προτεραιότητα

3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 3.6c
(1) Κωδικός Δείκτης
F

CO09

S

CO09

(1)
F
S

Κωδικός
CO09
CO09

Μονάδα
μέτρησης
Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες Visits/year
τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών
Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες Visits/year
τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών

Τιμήστόχος
48.500,00

2018

Παρατηρήσεις

0,00 Έχουν ήδη εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση 8 πράξεις ενώ με την επικείμενη πρόσκληση (εντός του 2019) ο αριθμός των πράξεων αναμένεται να αυξηθεί
καθιστώντας την επίτευξη του στόχου έως το 2023 δυνατή.
48.500,00 22.000,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2018 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο
υλοποίησης των ως άνω πράξεων. Επιπλέον, μέσω της επικείμενης πρόσκλησης (2019) αναμένεται η ένταξη επιπλέον πράξεων.

Δείκτης
Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών
Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών

2017
0,00
22.000,00

2016
0,00
0,00

2015
0,00
0,00

2014
0,00
0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ―
εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]
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Άξονας προτεραιότητας
Επενδυτική προτεραιότητα
Ειδικός στόχος

3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.6c.3.2
Κωδικός

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

R0308

Μεταβολή στις ετήσιες
διανυκτερεύσεις σε τουριστικά
καταλύματα

εκατομμύρια
διανυκτερεύσεις

Κωδικός
R0308

EL

Τιμή
βάσης
52,96

Δείκτης
Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα

Έτος
βάσης
2013

Τιμή-στόχος
(2023) Σύνολο
64,56

2017 Σύνολο
52,96

2018
Σύνολο
52,96

2017 Ποιοτικοί

22

2018
Ποιοτικοί

2016 Σύνολο
52,96

Παρατηρήσεις
Η υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων από την 1η και 2η Πρόσκληση καθώς και από
την επικείμενη πρόσκληση (2019) θα συμβάλλει προοδευτικά στην επίτευξη των
στόχων έως το 2023
2016 Ποιοτικοί

2015 Σύνολο
52,96

2015 Ποιοτικοί

2014 Σύνολο
52,96

2014 Ποιοτικοί

EL

Άξονας
προτεραιότητας
Επενδυτική
προτεραιότητα

3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων,
των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 3.6f
(1) Κωδικός Δείκτης
F

CO17

S

CO17

F

CO18

S

CO18

F

Ο0307

S

Ο0307

(1)
F
S
F
S
F
S

Μονάδα
μέτρησης
ανακύκλωσης Tonnes/year

Τιμήστόχος
3.000,00

Tonnes/year

3.000,00

Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα
αποβλήτων
Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης
αποβλήτων
Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από
βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης
Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από
βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης
Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών
συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ
Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών
συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ

Κωδικός
CO17
CO17
CO18
CO18
Ο0307
Ο0307

Παρατηρήσεις

2018

0,00 Έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση 4 πράξεις οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023.
537,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη εκροής για το 2018 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω
πράξεων. Για την πράξη ΒΙΟΜΑ θα επανεξεταστεί η τιμή επίτευξης του δείκτη και ο δείκτης εκροής
0,00 Έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση 4 πράξεις οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023.

Persons

55.000,00

Persons

55.000,00 120.000,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη εκροής για το 2018 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω
πράξεων.
15,00
0,00 Έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση 2 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023 και μάλιστα με σημαντική
υπέρβαση
15,00
5,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη εκροής για το 2017 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων κατά το 2017-αρχές 2018 πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο
υλοποίησης των ως άνω πράξεων

Αριθμός
Αριθμός

Δείκτης
Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων
Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων
Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης
Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης
Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ
Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ

2017
0,00
537,00
0,00
120.000,00
0,00
5,00

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ―
εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]
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Άξονας
προτεραιότητας
Επενδυτική
προτεραιότητα
Ειδικός στόχος

3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων,
των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
3.3 - Βελτίωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.6f.3.3
Μονάδα
μέτρησης
km2

Τιμή
βάσης
508,00

Κωδικός

Δείκτης

R0311

Επιφάνεια που καλύπτεται από θεσμικές ρυθμίσεις ή κοινά
σχέδια δράσης για την υλοποίηση του ΘXΣ

Κωδικός

Δείκτης

R0311

Επιφάνεια που καλύπτεται από θεσμικές ρυθμίσεις ή κοινά σχέδια δράσης για την
υλοποίηση του ΘXΣ
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Έτος
βάσης
2014

2017
Σύνολο
508,00

24

Τιμή-στόχος
(2023) Σύνολο
908,00

2017
Ποιοτικοί

2018
Σύνολο
508,00

2016
Σύνολο
508,00

2018
Ποιοτικοί

Παρατηρήσεις
Η υλοποίηση του ενταγμένου έργου από την 2η Πρόσκληση θα
συμβάλλει προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου

2016
Ποιοτικοί

2015
Σύνολο
508,00

2015
Ποιοτικοί

2014
Σύνολο
508,00

2014
Ποιοτικοί

EL

Άξονας
προτεραιότητας
Επενδυτική
προτεραιότητα
Ειδικός στόχος

3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων,
των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
3.4 - Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.6f.3.4
Κωδικός

Δείκτης

R0309

Ποσοστό των οικιακών αποβλήτων που
εκτρέπονται από την ταφή

Κωδικός
R0309

EL

Μονάδα
μέτρησης
Ποσοστό

Τιμή
βάσης
24,00

Δείκτης
Ποσοστό των οικιακών αποβλήτων που εκτρέπονται από την ταφή

Έτος
βάσης
2013

2017 Σύνολο
24,00

Τιμή-στόχος (2023)
Σύνολο
30,00

2017 Ποιοτικοί

25

2018
Σύνολο
24,00

2016 Σύνολο
24,00

2018
Ποιοτικοί

Παρατηρήσεις
Η υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων από την 1η Πρόσκληση θα συμβάλλει
προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου.

2016 Ποιοτικοί

2015 Σύνολο
24,00

2015 Ποιοτικοί

2014 Σύνολο
24,00

2014 Ποιοτικοί
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Άξονες προτεραιότητας για τεχνική βοήθεια
Άξονας προτεραιότητας

4 - Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 4.Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
(1)
F
S

Κωδικός
O0309
O0309

(1)
F
S

Κωδικός
O0309
O0309

Δείκτης
Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια
Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια

Μονάδα μέτρησης
Απασχολούμενοι
Απασχολούμενοι

Δείκτης
Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια
Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια

Τιμή-στόχος
8,00
8,00

2018
Παρατηρήσεις
8,00
8,00 Κατά το 2018 ολοκληρώθηκε η στελέχωση του Παραρτήματος της ΚΓ στην Κύπρο.
2017
5,00
7,00

2016
0,00
5,00

2015
0,00
0,00

2014
0,00
0,00

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ―
εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]
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3.3 Πίνακας 3: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων
Άξονας
προτεραιότητας
1

Είδος
δείκτη
O

Αναγνωριστικό

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης
Enterprises

Ορόσημο για το
2018 - σύνολο
0

CO01

1

F

F301

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν
στήριξη
Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας

1
2

I
F

K302
F304

2

I

K303

2

O

O0308

3

O

CO09

ευρώ

1.187.669,00

6.686.436,00

893.746,65

Ενταγμένα έργα
Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας

Αριθμός
ευρώ

2
2.045.431,01

21.675.551,00

6,00
658.234,89

Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού
(υπο-) έργου
Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή
αναβάθμισή τους
Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων
σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και
πόλους έλξης επισκεπτών
Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας

αριθμός

3

6,00

4,00

αριθμός

0

9,00

27,00

48.500,00

0,00

3

F

F307

ευρώ

3.365.065

32.954.144,00

2.685.218,21

3
3

I
I

K305
K306

Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων
Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού
(υπο-) έργου
Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης
διασυνοριακών
φυσικών,
τεχνολογικών
και
ανθρωπογενών
καταστροφών

αριθμός
αριθμός

2
5

4,00
10,00

16,00
4,00

3

O

Ο0305

Αριθμός

0

5,00

4,00

Visits/year

Τελικός στόχος
(2023) - σύνολο
120,00

Άξονας
προτεραιότητας
1
1
1
2
2
2
3

Είδος
δείκτη
O
F
I
F
I
O
O

Αναγνωριστικό

Δείκτης

CO01
F301
K302
F304
K303
O0308
CO09

3
3
3
3

F
I
I
O

F307
K305
K306
Ο0305

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας
Ενταγμένα έργα
Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας
Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου
Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους
Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών
Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας
Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων
Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου
Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και
ανθρωπογενών καταστροφών
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Παρατηρήσεις

2018
280,00

Ποσοστό
επίτευξης
οροσήμου 2018 75%
Ποσοστό
επίτευξης
οροσήμου 2018 32%

Ποσοστό
επίτευξης
οροσήμου 2018 80%

Μονάδα
μέτρησης
Enterprises
ευρώ
Αριθμός
ευρώ
αριθμός
αριθμός
Visits/year

2017

2016

2015

2014

0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ευρώ
αριθμός
αριθμός
Αριθμός

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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3.4. Δημοσιονομικά δεδομένα
Πίνακας 4: Δημοσιονομικά δεδομένα σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος
Όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής (Υπόδειγμα για τη διαβίβαση
δημοσιονομικών δεδομένων) και πίνακας 16 του υποδείγματος για τα προγράμματα συνεργασίας στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»
Άξονας
προτεραιότητας

Ταμείο

Βάση
υπολογισμού

1
2
3
4
Σύνολο
Γενικό σύνολο

ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ

Σύνολο
Σύνολο
Σύνολο
Σύνολο
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Συνολική
χρηματοδότηση

6.686.436,00
21.675.551,00
32.954.144,00
3.244.355,00
64.560.486,00
64.560.486,00

Ποσοστό
συγχρηματοδότησης

85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00

Συνολικό
επιλέξιμο κόστος
των πράξεων που
επελέγησαν για να
λάβουν στήριξη

Ποσοστό της
συνολικής
χρηματοδότησης που
διατέθηκε για τις
επιλεγμένες δράσεις

6.618.643,03
16.119.298,56
27.006.607,12
3.244.355,00
52.988.903,71
52.988.903,71

98,99%
74,37%
81,95%
100,00%
82,08%
82,08%
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Δημόσιο επιλέξιμο
κόστος των
πράξεων που
επελέγησαν για να
λάβουν στήριξη

Συνολικές
επιλέξιμες δαπάνες
που δήλωσαν οι
δικαιούχοι στη
διαχειριστική
αρχή

6.618.643,03
16.119.298,56
27.006.607,12
3.244.355,00
52.988.903,71
52.988.903,71

654.458,36
380.951,41
2.172.967,81
744.910,33
3.953.287,91
3.953.287,91

Ποσοστό της
συνολικής
ενίσχυσης που
καλύπτεται από τις
επιλέξιμες δαπάνες
όπως δηλώθηκαν
από τους
δικαιούχους
9,79%
1,76%
6,59%
22,96%
6,12%
6,12%

Αριθμός
επιλεγμένων
δράσεων

6
9
17
2
34
34

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες
που πραγματοποιήθηκαν από
τους δικαιούχους και
πληρώθηκαν έως τις
31/12/2018 και
πιστοποιήθηκαν στην
Επιτροπή
893.746,65
658.234,89
2.685.218,21
4.237.199,75
4.237.199,75
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Κατά περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρεται η χρήση τυχόν συνεισφορών από τρίτες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας (για
παράδειγμα, ΜΠΒ και ΕΜΓ, Νορβηγία, Ελβετία).
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Πίνακας 6: Συγκεντρωτικό κόστος του συνόλου ή μέρους πράξης που υλοποιείται εκτός του ενωσιακού τμήματος της περιοχής του προγράμματος
1. Πράξη (2)

2. Ποσό της στήριξης από
το
ΕΤΠΑ
[1]
που
προβλέπεται
να
χρησιμοποιηθεί για το
σύνολο ή μέρος πράξης που
υλοποιείται
εκτός
του
ενωσιακού τμήματος της
περιοχής
του
προγράμματος
βάσει
επιλεγμένων πράξεων
36.422,50
10.948,00
83.716,50
161.500,00
5.100,00
245.710,78
34.692,50
136.000,00
3.204,50
850,00
41.759,03
28.730,00
4.239,37
2.465,00
17.680,00
8.073,64

3. Μερίδιο της συνολικής
χρηματοδότησης που διατίθεται
για το σύνολο ή μέρος πράξης
που υλοποιείται εκτός του
ενωσιακού
τμήματος
της
περιοχής του προγράμματος
(%) (στήλη 2/συνολικό ποσό
που διατίθεται για τη στήριξη
από το ΕΤΠΑ σε επίπεδο
προγράμματος *100)
0,07%
0,02%
0,15%
0,29%
0,01%
0,45%
0,06%
0,25%
0,01%
0,00%
0,08%
0,05%
0,01%
0,00%
0,03%
0,01%

4. Επιλέξιμες δαπάνες της
στήριξης από το ΕΤΠΑ
για το σύνολο ή μέρος
πράξης που υλοποιείται
εκτός του ενωσιακού
τμήματος της περιοχής
του προγράμματος που
δηλώνει ο δικαιούχος στη
διαχειριστική αρχή

5. Μερίδιο της συνολικής
χρηματοδότησης που διατίθεται
για το σύνολο ή μέρος πράξης
που υλοποιείται εκτός του
ενωσιακού
τμήματος
της
περιοχής του προγράμματος
(%) (στήλη 4/συνολικό ποσό
που διατίθεται για τη στήριξη
από το ΕΤΠΑ σε επίπεδο
προγράμματος *100)
0,07%
0,02%
0,15%
0,29%
0,01%
0,45%
0,06%
0,25%
0,01%
0,00%
0,08%
0,05%
0,01%
0,00%
0,03%
0,01%

GEO-INN
36.422,50
GEOSTAR
10.948,00
GO-BRAND
83.716,50
RECULT
161.500,00
SMARTWATER2020
5.100,00
ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
245.710,78
ΑΝΔΙΚΑΤ
34.692,50
ΒΙΟΜΑ
136.000,00
ΕΝΕΔΗ
3.204,50
ΕΠΙΡΡΟΗ
850,00
ΗΡΩΝ
41.759,03
ΘΑΛ-ΧΩΡ ΙΙ
28.730,00
ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ
4.239,37
ΝΑΥΣ
2.465,00
ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ
17.680,00
ΨΗΦΙΑΚΟ
8.073,64
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΜΑ
ΑΓΙΩΝΥΜΩΝ
ΝΗΣΩΝ
(1) Η στήριξη από το ΕΤΠΑ καθορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το αντίστοιχο πρόγραμμα συνεργασίας.
(2) Κατ' εφαρμογή και με την επιφύλαξη των ανώτατων ορίων που ορίζονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013.
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4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ
Η αξιολόγηση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο του Προγράμματος Συνεργασίας και αξιοποιείται
σε όλα τα στάδιά του. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΠΣ, αποτελεί μια διαδικασία κριτικής εξέτασης
με τελικό σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του ΠΣ μέσα από τη
διαμόρφωση έγκυρης και αντικειμενικής εικόνας για την πρόοδο υλοποίησης και το βαθμό επίτευξης των
στόχων του.
Τα βασικά ερωτήματα τα οποία κλήθηκε να απαντήσει ο Σύμβουλος στο πλαίσιο της παρούσας 1ης
αξιολόγησης του Προγράμματος και σε σχέση με την υλοποίηση του, αφορούσαν:
▪ την Αποτελεσματικότητά του
▪ το Πλαίσιο Επιδόσεων του
▪ την Αποδοτικότητά του
▪ την επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Προγράμματος
▪ την αναθεώρησή του
▪ την προετοιμασία για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων του
▪ την αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του
Οι βασικές μέθοδοι/εργαλεία που αξιοποιήθηκαν ήταν:
1. Επεξεργασία προγραμματικών κειμένων
2. Στατιστική ανάλυση
3. Ανάλυση SWOT
4. Μήτρα συνάφειας
5. Έρευνες
6. Συνεντεύξεις
Κύρια ευρήματα αποτελούν:
Η σταθμισμένη αποτελεσματικότητα επί του συνολικού προϋπολογισμού διαμορφώνεται στο 5,93%, ενώ
η αποτελεσματικότητα επί των δημοσίων δαπανών πράξεων διαμορφώνεται στο 7,25%
▪ Οι δημοσιευμένες προσκλήσεις του ΠΣ καλύπτουν σε ποσοστό το 80% του βαθμού ενεργοποίησης του.
▪ Η αποδοτικότητα του ΠΣ επί του συνολικού προϋπολογισμού που εκτιμάται σε 2,18, κάτι που
υποδηλώνει ότι υπάρχει σχετικά ομαλή σχέση μεταξύ φυσικής και οικονομικής προόδου των πράξεων
▪ Το χαμηλό ποσοστό απορρόφησης σε σχέση πάντα με το συνολικό προϋπολογισμό του ΠΣ
Τα ορόσημα και οι στόχοι που έχουν τεθεί για την πραγματοποίηση του τελικού αποτελέσματος, είναι
ρεαλιστικοί και απόλυτα εφικτοί, διαφανείς και συναφείς, καθώς δίνουν προτεραιότητα στην
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων ως προς την επίτευξη των σκοπών του προγραμματισμού.
Σημαντική ένδειξη για την πορεία υλοποίησης του ΠΣ αποτελούν οι Δείκτες Αποτελεσματικότητας και
Αποδοτικότητας, με τον τελευταίο να προκύπτει από τον λόγο της πρώτης προς την απορρόφηση.
Αναλύοντας εν συντομία τους προαναφερθέντες δείκτες, ως προς την μέτρηση της αποτελεσματικότητας
των παρεμβάσεων του ΠΣ, εφαρμόσθηκε μια προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω (bottom-up) από το
επίπεδο τωνπράξεων στα υπερκείμενα προγραμματικά επίπεδα (ΘΣ, ΑΠ, ΠΣ). Η μέτρηση αυτή προκύπτει
από την εκτίμηση του βαθμού υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου κάθε πράξης και στην αναγωγή στα
ανώτερα δομικά επίπεδα του ΠΣ με τη μέθοδο της χρηματοδοτικής στάθμισης. Επιπλέον, ο υπολογισμός
της αποδοτικότητας έγινε μέσω της συνεκτίμησης στοιχείων υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου των πράξεων.
Ειδικότερα:
▪ το ΠΣ παρουσιάζει σε αριθμούς σταθμισμένη αποτελεσματικότητα επί του συνολικού προϋπολογισμού
κατά 5,93%, ενώ η αποτελεσματικότητα επί των δημοσίων δαπανών πράξεων διαμορφώνεται στο 7,25%
▪ η αποτελεσματικότητα αυτή θεωρείται χαμηλή και ανάλογη της απορρόφησης του ΠΣ (2,72%)
▪ σε επίπεδο ΑΠ, τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα επί δημόσιας δαπάνης πράξεων παρουσιάζει ο ΑΠ3
με 6,00% και επί συνολικού προϋπολογισμού του ΠΣ με 4,98%
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▪ τη χαμηλότερη αποτελεσματικότητα επί δημόσιας δαπάνης πράξεων παρουσιάζουν οι ΑΠ1 και ΑΠ2 με
τιμές 5% και 3% αντίστοιχα
▪ λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιευμένες προσκλήσεις, το ποσοστό του βαθμού ενεργοποίησης του ΠΣ
ανέρχεται στο 80%
▪ η αποδοτικότητα του ΠΣ επί του συνολικού προϋπολογισμού εκτιμάται σε 2,18 κάτι που υποδηλώνει ότι
υπάρχει σχετικά ομαλή σχέση μεταξύ φυσικής και οικονομικής προόδου των πράξεων
 πολύ υψηλή αποδοτικότητα εμφανίζει ο ΑΠ2 (2,38), ενώ χαμηλή αποδοτικότητα εμφανίζουν οι
ΑΠ1 (1,24) και ΑΠ3 (1,95)
Μέσα από την ανάλυση του ελέγχου της λογικής παρέμβασης, το κυριότερο εύρημα που προκύπτει είναι
ότι η στρατηγική του ΠΣ χαρακτηρίζεται από ικανοποιητική λογική και προγραμματική συνέχεια. Αυτό
παρατηρείται από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο στοχοθεσίας, με τις προβλεπόμενες δράσεις, όπως
εκείνες κατηγοριοποιούνται σε ΕΠ, να είναι συμβατές με τους ειδικούς στόχους του ΠΣ. Παράλληλα,
εντοπίζεται ικανοποιητική συνάφεια του ΠΣ με τα προβλήματα και τις ανάγκες που διαμορφώνονται από
την τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κατάσταση, ενώ προβλέπεται επίτευξη των δεικτών αποτελέσματος
του ΠΣ για το 2023, λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό
πλαίσιο.
4. Συμπεράσματα & Συστάσεις
Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις της Αξιολόγησης του ΠΣ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς
αποτυπώνονται οι δραστηριότητες των εγκεκριμένων πράξεων, ενώ δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την
αναθεώρηση του ΠΣ, εφόσον κριθεί απαραίτητο, το σχεδιασμό των νέων παρεμβάσεων και την
προετοιμασία του νέου ΠΣ και την υποστήριξη των αρμοδίων λήψης αποφάσεων στη χάραξη πολιτικών.
Στα κυριότερα συμπεράσματα συγκαταλέγεται το γεγονός ότι η στρατηγική του ΠΣ χαρακτηρίζεται από
ικανοποιητική λογική και προγραμματική συνέχεια από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο
στοχοθεσίας, με τους ΕΣ να είναι συμβατοί με τους ΘΣ.
Στα θετικά συμπεράσματα της αξιολόγησης, καταγράφεται ότι με βάση τις δημοσιευμένες προσκλήσεις, ο
βαθμός ενεργοποίησης του π/υ του ΠΣ έχει αγγίξει το 80%. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι ο δείκτης
αποτελεσματικότητας του ΠΣ δεν θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός για ένα πρόγραμμα που έχει ολοκληρώσει
τον 3ο χρόνο υλοποίησης, αν συνυπολογιστεί ο ρυθμός απορρόφησης των ενταγμένων έργων, τότε
προκύπτει ένας αρκετά ικανοποιητικός δείκτης αποδοτικότητας.
Επιπλέον, καταγράφεται χαμηλό ποσοστό απορρόφησης, σε σχέση πάντα με το συνολικό προϋπολογισμό
του ΠΣ. Η καθυστέρηση που καταγράφηκε στην απορρόφηση των εγκεκριμένων πόρων του ΠΣ
αποτυπώνεται και στο Πλαίσιο Επίδοσης, με τους τους οικονομικούς δείκτες που παρακολουθούν τις
πιστοποιημένες δαπάνες ανά ΑΠ να κινούνται σε χαμηλά ποσοστά υλοποίησης.
Ωστόσο, και όπως έχει περιγραφεί στην ενότητα 10.1 η ως άνω κατάσταση δεν προκαλεί στην παρούσα
φάση ανησυχία, καθώς μέσα στο επόμενο έτος (2019), αναμένεται κατακόρυφη άνοδος των
απορροφώμενων ποσών, καθώς τα έργα της 1ης πρόσκλησης θα βαίνουν προς την ολοκλήρωσή τους, κάτι
που θα έχει ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση προμηθειών σημαντικότατου ύψους. Ομοίως, τα έργα της
2ης; και 3ης προσκλησης έχουν ξεπεράσει το πρώτο στάδιο των διατυπώσεων και έχουν ήδη προοδεύσει
με τη συμβασιοποίησή τους, καθιστώντας έτσι εξαιρετικά αναμενόμενο το γεγονός να συνεισφέρουν και
αυτά από την πλευρά τους στην αύξηση των απορροφώμενων ποσών κατά το έτος 2019.
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Ονομασία
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Ταμείο

Από τον μήνα

Από το έτος

Έως τον μήνα

Έως το έτος
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Τύπος αξιολόγησης

Θεματικός στόχος

Θέμα

Πορίσματα
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5. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται
Παρότι το Πρόγραμμα αυτό καθ’ αυτό δεν προσθέτει γραφειοκρατικές διατυπώσεις, παρά εφαρμόζει τις ήδη
υπάρχουσες απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ως μεγαλύτερο πρόβλημα δηλώνεται το θέμα
της γραφειοκρατίας και των διαγωνισμών.
Η ΔΑ/ΚΓ παρέχει υποστήριξη στους δικαιούχους μέσω:
α) συγγραφής και διάθεσης οδηγών για την υλοποίηση έργων και επιλεξιμότητα δαπανών, για το ΠΔΕ 2018,
τον Πρωτοβάθμιο Έλεγχο, Επικοινωνιακή Στρατηγική, ΟΠΣ ( οι προαναφερόμενοι οδηγοί είναι αναρτημένοι
στη σελίδα του Προγράμματος)
β) στοχευμένων σεμιναρίων ( Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, Πρωτοβάθμιος έλεγχος)
γ) τεχνικών συναντήσεων με τους δικαιούχους προκειμένου να εξεταστούν όλες οι πιθανές λύσεις για τα
ζητήματα που δυσχεραίνουν την υλοποίηση των έργων.
Επίσης ως πρόβλημα αναφέρεται η εσωτερική σχέση των μελών κάποιου εταιρικού σχήματος. Η ΔΑ/ΚΓ σε
τέτοιες περιπτώσεις προσπαθεί ,στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου της να εισάγει προτάσεις και λύσεις που να
εξασφαλίζουν την πρόοδο του έργου (προφανώς οι λύσεις αυτές διαφέρουν κατά περίπτωση αφού είναι
σχεδιασμένες για κάθε διαφορετική πράξη)
Ομοίως η μη διαθεσιμότητα του ΟΠΣ αποτέλεσε πρόβλημα κατά το έτος αναφοράς, το οποίο επιλύεται
βαθμηδόν με την προσθήκη νέων λειτουργικοτήτων.
Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο αποδέσμευσης κονδυλίων, αυτός εκτιμάται ότι κατά την παρούσα φάση είναι πολύ
μικρός, καθότι το Πρόγραμμα υπερκαλύπτει το στόχο Ν+3, δημιουργώντας μάλιστα και απόθεμα (buffer)
δαπανών για το έτος 2019. Πέραν αυτού, έχει ήδη επιτευχθεί ένας ομαλός κύκλος υλοποίησης στον οποίο οι
πράξεις της 1ης και 3ης πρόσκλησης έχουν συμβασιοποιήσει τους διαγωνισμούς τους και πλέον έχει
δημιουργηθεί αλυσίδα δαπανών, με εύλογα θετικές συνέπειες στην απορρόφηση, ενώ οι πράξεις της 2ης
πρόσκλησης έχουν ξεκινήσει και αυτές την υλοποίησή τους, με την εκτίμηση ότι θα δώσουν τις πρώτες
δαπάνες τους εντός του 2019.
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β) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, σε αντίθετη περίπτωση συμπεριλαμβάνονται στο
σημείο 9.1. Αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των
στόχων επαρκεί για τη διασφάλιση της υλοποίησής τους, με επισήμανση τυχόν διορθωτικών μέτρων που
λήφθηκαν ή προβλέπεται να ληφθούν, κατά περίπτωση.
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6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ [ΆΡΘΡΟ 50
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ

9

ΤΟΥ

Δημοσιοποιείται στο κοινό συνοπτική έκθεση του περιεχομένου των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων
υλοποίησης και αναφορτώνεται σε χωριστό αρχείο υπό τη μορφή παραρτήματος της ετήσιας και της τελικής
έκθεσης.
Μπορείτε να αναφορτώσετε/βρείτε τη συνοπτική έκθεση για το κοινό στο Γενικά > Έγγραφα
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7. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ [ΆΡΘΡΟ
46 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]
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8. ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [ΆΡΘΡΟ 101 ΣΤΟΙΧΕΊΟ Η)
ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΊΟ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ.
1299/2013]
8.1. Μεγάλα έργα
Πίνακας 7: Μεγάλα έργα
Έργο CCI Κατάσταση του Συνολική
μεγάλου έργου
επένδυση

Συνολικό
επιλέξιμο
κόστος

Προγραμματιζόμενη
ημερομηνία
κοινοποίησης/υποβολής

Ημερομηνία
σιωπηρής Προγραμματιζόμενη
συμφωνίας/έγκρισης από την έναρξη υλοποίησης
Επιτροπή

Προγραμματιζόμενη
ημερομηνία ολοκλήρωσης

Άξονας
προτεραιότητας/Επενδυτικές
προτεραιότητες

Τρέχουσα
κατάσταση
υλοποίησης
–
χρηματοοικονομική πρόοδος (% της δαπάνης που
πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή σε σύγκριση με το
συνολικό επιλέξιμο κόστος)

Τρέχουσα
κατάσταση Κύριες
υλοποίησης – υλική πρόοδος, εκροές
Κύριο στάδιο υλοποίησης του
έργου

Ημερομηνία υπογραφής Παρατηρήσεις
της πρώτης σύμβασης
εργασιών (1)

(1) Στην περίπτωση πράξεων που εκτελούνται υπό δομές ΣΔΙΤ, η υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα [άρθρο 102
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους.
Τυχόν προβλεπόμενες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του προγράμματος συνεργασίας.
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8.2. Κοινά σχέδια δράσης
Πρόοδος στην υλοποίηση διαφορετικών σταδίων των κοινών σχεδίων δράσης.
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Πίνακας 8: Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ)
Τίτλος του CCI Στάδιο υλοποίησης Συνολικό
Συνολική
Συνεισφορά
ΚΣΔ
του ΚΣΔ
επιλέξιμο κόστος δημόσια στήριξη στο ΚΣΔ

EL

ΕΠ Άξονας
προτεραιότητας

Είδος
ΚΣΔ

(Προγραμματιζόμενη)
στην Επιτροπή

40

υποβολή [Προγραμματιζόμενη] έναρξη [Προγραμματιζόμενη]
υλοποίησης
περάτωση

Κύριες εκροές και κύρια Συνολική επιλέξιμη δαπάνη
αποτελέσματα
πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή

που Παρατηρήσεις
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους
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9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΆΡΘΡΟ 50
ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013]
9.1 Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του
προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
Άξονας
προτεραιότητας

1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην
διασυνοριακή περιοχή

Στο συγκεκριμένο άξονα έχουν ενταχθεί 6 πράξεις, με σύνολο πιστοποιημένων δαπανών 637.971,63
κατά το έτος αναφοράς, ποσό που ανέρχεται στο 9,89% του συνολικώς διαθέσιμου προϋπολογισμού του
άξονα. Οι πράξεις ολοκληρώνονται στο δεύτερο εξάμηνο του 2019-αρχές 2020, με την εξαίρεση ενός
(«Ψηφιακό Αποσφράγισμα» ) που ολοκληρώνεται στις 28/2/2021. Εκτιμάται ότι η υλοποίηση εξελίσσεται
ομαλά, καθώς οι πράξεις έχουν εντός του 2018 ήδη αναθέσει τους πλέον απαιτητικούς διαγωνισμούς τους
και πλέον αναμένεται εντός του 2019 η υλοποίηση των προκηρυχθέντων παραδοτέων και η εξόφλησή
τους

Άξονας προτεραιότητας

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές

Στο συγκεκριμένο άξονα έχουν ενταχθεί προς το παρόν 10 πράξεις, με σύνολο πιστοποιημένων δαπανών
380.786.21 κατά το έτος αναφοράς, ποσό που ανέρχεται στο 2.36% του συνολικώς διαθέσιμου
προϋπολογισμού του άξονα. Οι πράξεις που εγκρίθηκαν κατά την α πρόσκληση ολοκληρώνονται στο
δεύτερο εξάμηνο του 2019-αρχές 2020,ενώ οι πράξεις που εγκρίθηκαν κατά τη β πρόσκληση λήγουν στο
τέλος 2020-μέσα 2021. Εκτιμάται ότι η υλοποίηση εξελίσσεται ομαλά, καθώς οι πράξεις έχουν εντός του
2018 ήδη αναθέσει τους πλέον απαιτητικούς διαγωνισμούς τους και πλέον αναμένεται εντός του 2019 η
υλοποίηση των προκηρυχθέντων παραδοτέων και η εξόφλησή τους

Άξονας προτεραιότητας

3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Στο συγκεκριμένο άξονα έχουν ενταχθεί προς το παρόν 17 πράξεις, με σύνολο πιστοποιημένων δαπανών
2.158.869,49 κατά το έτος αναφοράς, ποσό που ανέρχεται στο 8,05% του συνολικώς διαθέσιμου
προϋπολογισμού του άξονα. Οι πράξιες που εγκρίθηκαν κατά την α πρόσκληση ολοκληρώνονται στο
δεύτερο εξάμηνο του 2019-αρχές 2020,ενώ οι πράξεις που εγκρίθηκαν κατά τη β πρόσκληση λήγουν στο
τέλος 2020-μέσα 2021. Εκτιμάται ότι η υλοποίηση εξελίσσεται ομαλά, καθώς οι πράξεις έχουν εντός του
2018 ήδη αναθέσει τους πλέον απαιτητικούς διαγωνισμούς τους και πλέον αναμένεται εντός του 2019 η
υλοποίηση των προκηρυχθέντων παραδοτέων και η εξόφλησή τους

Άξονας προτεραιότητας

4 - Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

Στο συγκεκριμένο άξονα έχουν ενταχθεί 2 πράξεις, με σύνολο πιστοποιημένων δαπανών 1.065.443,54 €
κατά το έτος αναφοράς, ποσό που ανέρχεται στο 22,96% του συνολικώς διαθέσιμου προϋπολογισμού του
άξονα. Κατά το έτος αναφοράς είχε ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός πλήρωσης των θέσεων του
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Παραρτήματος στην Κύπρο
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9.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και
γυναικών και της μη διάκρισης, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και οι
ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πρόγραμμα
συνεργασίας και τις πράξεις [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και
άρθρο 14 παράγραφος 4 εδάφιο 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
Εκτίμηση της υλοποίησης των ειδικών δράσεων που αναλαμβάνονται, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι
αρχές που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την προώθηση της ισότητας
μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, ανάλογα με το
περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος συνεργασίας, επισκόπησης των ειδικών δράσεων που
αναλαμβάνονται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της πρόληψης των
διακρίσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και των ρυθμίσεων
που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πρόγραμμα συνεργασίας και τις
πράξεις
Στα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων συμπεριλαμβάνονταν ως τυπικά κριτήρια επιλεξιμότητας
(αποκλεισμού) τα εξής:
Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών-γυναικών και της μη διάκρισης
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
Επιπλέον, ως εξειδικευμένο κριτήριο αποκλεισμού, κατά την ποιοτική αξιολόγηση των πράξεων,
ορίζονταν η συμμόρφωση των τεχνικών έργων με τις αρχές του «Σχεδιασμού για Όλους» και η
εξασφάλιση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία.
Κατά τα λοιπά, η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, η μη διάκριση, ιδίως η προσβασιμότητα για
άτομα με αναπηρίες προωθούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος μέσω:
Εκπροσώπησης με δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, ως τριτοβάθμιου φορέα του αναπηρικού κινήματος στην Ελλάδα
ισόρροπης κατά το δυνατόν συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην Επιτροπή Παρακολούθησης
λήψης κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος (ιστοσελίδα) και των
ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη
δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηματοδότηση.
Εξασφάλισης προσβασιμότητας κατά την υλοποίηση εκδηλώσεων, ημερίδων
Τέλος,έργα όπως το ΕΡΜΗΣ 2 που εγκαθιστούν ειδικό εξοπλισμό για αναπήρους σε παραλίες συντείνουν
ευκρινώς στην εξάλειψη διακρίσεων εις βάρος της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας.

EL

44

EL

9.3 Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 14
παράγραφος 4 εδάφιο 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
Εκτίμηση της υλοποίησης των δράσεων που αναλαμβάνονται, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αρχές
που ορίζονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την αειφόρο ανάπτυξη,
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος
συνεργασίας, επισκόπησης των ενεργειών για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σύμφωνα με το εν
λόγω άρθρο.
Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Προγράμματος Συνεργασίας
Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, καθώς στο πλαίσιό του υποστηρίζονται μέτρα που μπορούν να
συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη και να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες στην πράσινη οικονομία.
Με εγκάρσιο τρόπο, στους τρεις άξονες προτεραιότητας, ζητείται από τους δυνητικούς δικαιούχους να
αναλάβουν δράσεις με στόχο την πιο βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και την αντιμετώπιση των
προκλήσεων που οφείλονται στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Επίσης κατά την ολοκλήρωση ενός
έργου, οι δικαιούχοι καλούνται να προσδιορίσουν τον τρόπο κατά τον οποίο οι δραστηριότητες του έργου
τους συνέβαλαν σε αυτή την οριζόντια αρχή.
Εκτός αυτού, οι δικαιούχοι όλων των έργων είτε αυτά αφορούν άμεσα είτε όχι θέματα αειφόρου
ανάπτυξης, παροτρύνονται να υιοθετούν συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων κατά τη φάση υλοποίησης του έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται:
• χρήση τηλεδιάσκεψης για τη μείωση των μετακινήσεων
• χρήση διαδικασιών "πράσινων δημόσιων συμβάσεων" και καινοτόμων δημόσιων συμβάσεων, όπου
ενδείκνυται ·
• χρήση μικρών αλυσίδων εφοδιασμού κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων
• ευαισθητοποίηση των ομάδων στόχου σε θέματα βιωσιμότητας ·
• προώθηση δραστηριοτήτων περιορισμένης χρήσης ενέργειας και φυσικών πόρων.
Αντίστοιχες πρακτικές υιοθετήθηκαν και σε επίπεδο Προγράμματος κατά το 2018 για τη διαχείριση και
την παρακολούθηση δραστηριοτήτων για την αποφυγή ή τη μείωση των επιβλαβών για το περιβάλλον
επιπτώσεων και για την εξασφάλιση αποτελεσμάτωνμε κοινωνικά, περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη.
Τέλος, τα μέτρα που σχετίζονται με την απλούστευση και τη μείωση των διοικητικών περιορισμών είναι
πιθανό να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προγράμματος μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ
και της μείωσης της κατανάλωσης χαρτιού.
Οριζόντια, και σε επίπεδο διαχείρισης, παρατηρείται ευρεία χρήση διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας
(skype, emails, κτλ.) μεταξύ των εταίρων καθώς και η κοινή χρονική τοποθέτηση της τελικής Συνάντησης
με το τελικό συνέδριο με σκοπό την ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων, άρα και των συνοδευόμενων
εκπομπών.
Τέλος αξίζει να γίνει μια σύντομη αναφορά σε έργα των Α.Π. 2& 3 όπως των ΕΥΚΙΝΗΣΗ,
STEP2SMART και ΕCOROUTS στα πλαίσια των οποίων γίνεται προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων και
οχημάτων προς την κατεύθυνση επίτευξης της μείωσης του στόχου εκπομπών στόλων οχημάτων
δημοσίας χρήσεως. Στην ίδια κατεύθυνση, της μείωσης εκπομπών και της φιλικότητας προς το
περιβάλλον συντελεί και η εγκατάσταση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων μετακινουμένων
με δημόσια μέσα (στα δυο πρώτα έργα). Η διάσταση της φιλικότητας στο περιβάλλον υπηρετείται και από
την ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων που ανήκουν σε φορείς της περιοχής, με στόχο τη μείωση του
περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος στα έργα της 2ης πρόσκλησης STRATENERGY και
ΑΥΤΟΝΟΜΩ. Η προστασία από τις φυσικές καταστροφές που επιδιώκεται με τα έργα ERMIS-F και
AIGIS ομοίως συντείνει στην βιώσιμη ανάπτυξη. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή της πράξης
ACUA με την αγορά κομποστοποιητών και η αποφυγή των απωλειών σε δίκτυα ύδρευσης με το έργο
SmartWater2020
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9.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της
κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
Υπολογιζόμενο ποσό της στήριξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της κλιματικής
αλλαγής βάσει των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών στοιχείων ανά κατηγορία παρέμβασης του πίνακα 7
Άξονας
προτεραιότητας
2
3
Σύνολο

EL

Ποσό της στήριξης που πρόκειται να Ποσοστό
των
συνολικών
χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της πιστώσεων του επιχειρησιακού
κλιματικής αλλαγής (σε ευρώ)
προγράμματος (%)
11.151.918,66
60,53%
2.688.192,96
9,60%
13.840.111,63
25,22%
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9.5 Ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος συνεργασίας [άρθρο 50 παράγραφος 4 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 14 παράγραφος 4 εδάφιο 1 στοιχείο γ) του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
Εκτίμηση της υλοποίησης των δράσεων που αναλαμβάνονται, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο ρόλος των
εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, συμπεριλαμβανομένης της
συμμετοχής των εταίρων στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος
συνεργασίας.
Η συμμετοχή των εταίρων είναι ενεργή στις μέχρι τώρα φάσεις του Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα:
 κατά την προετοιμασία του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 20142020» η ενεργή συμμετοχή των εταίρων προωθήθηκε μέσω της υλοποίησης τριών διαφορετικών
φάσεων διαβούλευσης (διερεύνηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων στο πλαίσιο μιας
ευρείας στοχοθέτησης από τους εταίρους, εργαστήρια με επιλεγμένους φορείς για τη διαμόρφωση
της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων,ευρεία διαβούλευση)
 κατά την υλοποίηση του Προγράμματος, η συσταθείσα Επιτροπή Παρακολούθησης απαρτίζεται
από 9 μέλη από την ελληνική πλευρά και 5 από την κυπριακή πλευρά με δικαίωμα ψήφου ενώ τα
μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου ανέρχονται σε 35, διασφαλίζοντας κατ’αυτόν τον τρόπο την ενεργό
εμπλοκή υπουργείων, περιφερειών, οικονομικών και κοινωνικών εταίρων στην εφαρμογή και
παρακολούθηση του Προγράμματος.
Επιπλέον, με Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης συγκροτήθηκε Επιτροπή Καθοδήγησης.
Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων του Προγράμματος
Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, ύστερα από την αξιολόγηση των σχετικών
προτάσεων από την Κοινή Γραμματεία (ΚΓ).
Στη σύνθεση της Επιτροπής Καθοδήγησης συμμετέχουν 4 μέλη από Ελληνικής πλευράς (εκπρόσωποι των
επιλέξιμων περιφερειών) και 4 μέλη από Κυπριακής πλευράς (εκπρόσωποι της ΓΔ ΕΠΣΑ και Υπουργείου
Εσωτερικών).
Η συγκρότηση του ελληνικού τμήματος της ΕπΠα και ΕπΚα έγινε με υπουργική απόφαση (ΥΑ) και
δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2274/Β/21.10.15 & ΦΕΚ
2325/Β/27.10.2016 αντίστοιχα)
Το κυπριακό τμήμα της ΕπΠα έγινε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ενώ το τμήμα της
Επιτροπής Καθοδήγησης ορίστηκε με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Τα ως άνω έγγραφα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Συνεργασίας
www.greece-cyprus.eu.
Στην ίδια ιστοσελίδα αναρτώνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις των συνεδριάσεων των οικείων
Επιτροπών.Τέλος, το σχέδιο αξιολόγησης πριν την αποστολή του στην Ε.Ε. τέθηκε σε διαβούλευση
και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης.
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10. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ.
1299/2013
10.1 Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα
πορίσματα των αξιολογήσεων
Το αντικείμενο της 1ης αξιολόγησης του Προγράμματος, και σύμφωνα με το Σχέδιο Αξιολόγησης,
συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του
Προγράμματος, στην επίτευξη των στόχων αυτού και στη διαπίστωση της ανάγκης ή όχι για την
επικαιροποίηση της λογικής της παρέμβασης και σε τυχόν κατανομή νέων πόρων ή ανακατανομή των
πόρων στο Πρόγραμμα, η αξιολόγηση της στρατηγικής επικοινωνίας και η πορεία του Προγράμματος ως
προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020. Η περίοδος
αναφοράς φτάνει μέχρι τις 31.12.2018.
Στο πλαίσιο της 1ης αυτής αξιολόγησης προετοιμάζονταν η μελέτη επιπτώσεων και αποτελεσμάτων του
Προγράμματος η οποία σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης θα υλοποιηθεί το 2020 και
2022.
Για την επίτευξη των παραπάνω συλλέχθηκαν στοιχεία, από την ΕΥΔ, ως Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) και
την Κοινή Γραμματεία (ΚΓ) του Προγράμματος ή / και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
(ΟΠΣ) ή/και άλλες αρχές και υπηρεσίες στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, προκειμένου να συμπληρωθούν
ορθά τα κρίσιμα στοιχεία των εκθέσεων. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης της υλοποίησης του
προγράμματος, διαμορφώιθηκε ειδικό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με τη χρήση της πλατφόρμας
LimeSurvey (https://limesurvey.org).
Στο πλαίσιο της παρούσας 1ης αξιολόγησης προτάθηκε από τον εξωτερικό αξιολογητή ο εμπλουτισμός
των ερωτημάτων που καταγράφονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης με σκοπό να καλυφθεί η πλειονότητα των
κριτηρίων της αποτελεσματικότητας , της αποδοτικότητας, της επίπτωσης, της καταλληλότητας, και της
προστιθέμενης αξίας. Τέλος, ως προς τη μεθοδολογία της αξιολόγηση των Επιπτώσεων των Δράσεων και
των επιμέρους Έργων του Προγράμματος «Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» προτείνεται
η Μεθοδολογία Counterfactual Impact Evaluation (CΙΕ), η οποία μπορεί να συμπληρωθεί ή να
συνδυασθεί για ορισμένα Έργα ή Δράσεις (εάν κριθεί αναγκαίο) με τη Μεθοδολογία Αξιολόγησης Theory
Based Impact Evaluation.
Συμπερασματικά κατά την 1η αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι οι δράσεις που προβλέπονται από τα
εγκεκριμένα έργα του προγράμματος συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του προγραμματισμού.
Επιπλέον διαφαίνεται έντονα η τάση που δείχνει ήδη το Πρόγραμμα για επίτευξη των στόχων που έχουν
τεθεί, καθώς στην πλειοψηφία των δεικτών του παρατηρείται υπερκάλυψη του οροσήμου του
προγράμματος.
Με τη μέχρι τώρα πορεία του Προγράμματος, διαπιστώνεται ότι αυτό έχει τεθεί σε τροχιά πλήρους
υλοποίησης με το βαθμό ενεργοποίησης του συνολικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το συνολικό ποσό
των ενταγμένων έργων να ανέρχεται στο 80%
Το γεγονός αυτό υποδηλώνει τη δυναμική του Προγράμματος και θέτει τις βάσεις για ομαλή και
απρόσκοπτη υλοποίηση μέχρι την ολοκλήρωση της Προγραμματικής Περιόδου. Παρά το γεγονός ότι ο
βαθμός απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων είναι ακόμη σχετικά χαμηλός, αυτό δεν προκαλεί στην
παρούσα φάση ανησυχία, καθώς μέσα στο επόμενο έτος (2019), αναμένεται κατακόρυφη άνοδος των
απορροφώμενων ποσών, καθώς τα έργα της 1ης πρόσκλησης θα βαίνουν προς την ολοκλήρωσή τους, κάτι
που θα έχει ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση προμηθειών σημαντικότατου ύψους. Ομοίως, τα έργα της
2ης; και 3ης προσκλησης έχουν ξεπεράσει το πρωτο στάδιο των διατυπώσεων και έχουν ήδη προοδεύσει
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με τη συμβασιοποίησή τους, καθιστώντας έτσι εξαιρετικά αναμενόμενο το γεγονός να συνεισφέρουν και
αυτά από την πλευρά τους στην αύξηση των απορροφώμενων ποσών κατά το έτος 2019.
Έχει παρατηρηθεί , άλλωστε, και σε προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους ο ρυθμός απορρόφησης
των Προγραμμάτων Συνεργασίας να επιταχύνεται μεσοπρόθεσμα, καθώς αναπτύσσεται η προσαρμογή
των φορέων/αρχών και των δικαιούχων στο νέο κάθε φορά πλαίσιο κανόνων και διαδικασιών.
Σχετικά με το πλάνο διάδοσης συμπερασμάτων κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιηθεί αναλυτικός
προσδιορισμός και τυποποίηση των ομάδων χρηστών της Αξιολόγησης. Η τυποποίηση των χρηστών στα
πλαίσια της 1ης Αξιολόγησης του Προγράμματος «Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020» του
Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία της Περιόδου 2014-2020 περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες:
• Οι εταίροι – μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Σ.
• Τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη στην υλοποίηση του Π.Σ.
• Οι πολίτες της χώρας και το ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό π.χ. πολίτες άλλων χωρών,
εμπειρογνώμονες
Οι συστάσεις της Αξιολόγησης και η διάδοσή τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάδειξη της
προστιθέμενης αξίας των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα και συγχρηματοδοτούνται
με πόρους της Ε.Ε. με στόχο μεταξύ άλλων και την ενημέρωση όλων των ευρωπαίων πολιτών.
Ειδικότερα, τα πορίσματα της αξιολόγησης δύναται να χρησιμοποιηθούν από τη Διαχειριστική Αρχή για
ενδεχόμενη αναθεώρηση του Προγράμματος, εφόσον κριθεί απαραίτητη, του σχεδιασμού των νέων
παρεμβάσεων και την προετοιμασία του νέου Προγράμματος και να υποστηρίξουν τους αρμόδιους λήψης
αποφάσεων στη χάραξη πολιτικών. Περαιτέρω, η χρησιμότητα της αξιολόγησης έγκειται και στον τρόπο
διάδοσης της πληροφορίας, η οποία θα πρέπει να παρουσιάζεται με τρόπο κατανοητό προς τους
υπόλοιπους χρήστες, ώστε αυτοί να ενημερώνονται και να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα τα πορίσματα
των αξιολογήσεων.
Η αρχή της χρησιμότητας ενισχύεται μέσω των ακόλουθων ενεργειών:
– προσδιορισμός και τυποποίηση ομάδων χρηστών στο πλαίσιο κάθε αξιολόγησης,
– διάδοση συμπερασμάτων και συστάσεων των αξιολογήσεων σε όλους τους χρήστες, στη βάση
συγκεκριμένων προτάσεων ανά ομάδα χρηστών.
Τέλος, οι ημερίδες-Εκδηλώσεις προτείνονται να είναι αφιερωμένες στην Πρώτη Αξιολόγηση
προτείνονται ως μέσο για τη διάδοση των συμπερασμάτων στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης
καθώς και στα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη της υλοποίησης του Π.Σ. Οι ημερίδες / εκδηλώσεις αποτελούν
άμεση μορφή επικοινωνίας μέσω της οποίας ενθαρρύνεται ο διάλογος, είναι δυνατή η παροχή
διευκρινίσεων και πετυχαίνεται σαφής
πληροφόρηση.
Το Διαδίκτυο αποτελεί βασικό μέσο διάδοσης και απευθύνεται σε όλες τις ομάδες χρηστών. Στην
ιστοσελίδα του Π.Σ. (http://greece-cyprus.eu) προτείνεται η παρουσίαση των ευρημάτων συμπερασμάτων
και συστάσεων της Αξιολόγησης του, η οποία θα πρέπει να είναι συνοπτική όταν απευθύνεται στο ευρύ
κοινό και αναλυτική για τα μέλη της επιτροπής και τα εμπλεκόμενα μέρη. Όσον αφορά στην προβολή των
αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης μέσω των κοινωνικών δικτύων, προτείνεται το περιεχόμενο να είναι
σύντομο μέσω βίντεο και σύντομων παρουσιάσεων.
Η 1η αξιολόγηση του Προγράμματος αναμένεται να παραληφθεί οριστικά εντός του Ιουλίου 2019 οπότε
και θα δημοσιοποιηθεί στο κοινό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 54(4) του Κανονισμού (ΕU)
1303/2014

EL

50

EL

Κατάσταση
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Ονομασία

Ταμείο

Έτος οριστικοποίησης της αξιολόγησης

Τύπος αξιολόγησης

Θεματικός στόχος
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Θέμα

Πορίσματα (σε περίπτωση εκτέλεσης)

Παρακολούθηση (σε περίπτωση εκτέλεσης)
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10.2 Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που εφαρμόζονται στο
πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας
Η αξιολόγηση της επικοινωνιακής στρατηγικής αποτελεί το κλειδί και έναν πρωταρχικό τρόπο επιβεβαίωσης
για το αν το σχέδιο επικοινωνίας λειτουργεί ή αν πρέπει να γίνουν αλλαγές και προσαρμογές. Η γνώση της
επίδρασης των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής τους, μπορεί να
βοηθήσει ώστε να κατανοηθούν οι ανάγκες και οι προτεραιότητες του κοινού, να συλλεχθούν πληροφορίες από
αυτό και να γίνει γνωστό πώς αντιδρούν στα μηνύματά μας. Μέσω της αξιολόγησης προσδιορίζεται εάν οι
δράσεις επικοινωνίας θα μπορούσαν να ανακατανεμηθούν πιο αποτελεσματικά για να επιτευχθούν τα
επιθυμητά αποτελέσματα.
Διανύοντας το 2ο στάδιο της επικοινωνιακής στρατηγικής, ως στόχοι θεωρούνται
-η δημιουργία γνώσης για το Πρόγραμμα και τις δράσεις του στις διάφορες κατηγορίες αποδεκτών,
-η εύκολη πρόσβαση στις επιμέρους δράσεις και στις ευκαιρίες που προσφέρει και
-η δημιουργία διάθεσης για συμμετοχή στις χρηματοδοτικές ευκαιρίες.
Για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της επικοινωνιακής στρατηγικής του Προγράμματος INTERREG V-A
Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 διεξήχθη έρευνα μέσω ερωτηματολογίου με αποδέκτες τους δικαιούχους και τους
υπευθύνους επικοινωνίας των 32 ενταγμένων έργων.
Καταγράφηκε η ευαισθητοποίηση των ανωτέρω ως προς
α) το Πρόγραμμα Συνεργασίας όπου διαπιστώνεται:
 Ευρεία διάδοση του Προγράμματος με έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, για την άμεση αξιοποίηση
των χρηματοδοτικών ευκαιριών.
 Σαφής και λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του Προγράμματος.
 Εδραίωση του μηνύματος της από κοινού συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
συνεργαζόμενων Χωρών.
 Προβολή του Προγράμματος, των αξόνων, του οράματος και των στόχων.
 Σαφής και λεπτομερής πληροφόρηση για τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.
 Οι δικαιούχοι εμφανίζονται πολύ πιο ενημερωμένοι σε σχέση με πριν από δυο χρόνια, λόγω της
ύπαρξης της ιστοσελίδας του προγράμματος και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Οι πηγές οι οποίες αναφέρθηκαν από τους ερωτώμενους ότι τους παρείχαν πληροφορίες και γνώσεις είναι από
-το διαδίκτυο,
-ενημερωτικές εκδηλώσεις,
-πληροφόρηση από φορείς ή και άμεση πληροφόρηση από εμπλεκόμενα πρόσωπα,
-πληροφόρηση από την ΚΓ/ΕΥΔ, ΓΔ ΕΠΣΑ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
β) διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση
 Έχει επιτευχθεί σαφής και λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τη
διαδικασία και τους όρους επιλεξιμότητας, γεγονός που αποδεικνύεται από το μεγάλο ενδιαφέρον των
φορέων για χρηματοδότηση και συμμετοχή στο Πρόγραμμα.
 Μέτρια (και χρήζουσα βελτίωσης) θεωρείται η ενημέρωση και κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών
και των φορέων ευθύνης για υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση. Απαιτείται επίσης περαιτέρω
αύξηση της γνώσης των διαδικασιών, μέσω συνεχόμενης ενημέρωσης και εκπαίδευσης των στελεχών
που χειρίζονται χρηματοδοτούμενα έργα.
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 Οι συνολικές πληροφορίες που παρέχονται κρίνονται ως πολύ καλού επιπέδου, όμως απαιτούνται
περισσότερες ημερίδες ενημέρωσης, ειδικά στις Κυκλάδες. Επίσης, απαιτείται ουσιώδες ενημερωτικό
υλικό, με έμφαση στην αξία των πράξεων και προπάντων στη συμμετοχή της κοινωνίας και τη
βιωσιμότητα των πράξεων.
 Απαιτείται απλοποίηση των διαδικασιών, ώστε να υπάρχει επικέντρωση στα έργα, τα αποτελέσματά
τους και την κεφαλαιοποίησή τους.
 Υπάρχει σοβαρή έλλειψη ανθρώπινων πόρων στους φορείς, αλλά λόγω της υψηλής επιθυμίας για
συνεργασία καταβάλλεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν αυτά τα εμπόδια για να επιτευχθεί η
ανάπτυξη της συνεργασίας.
 Απαιτείται να γίνουν περισσότερες δράσεις βασισμένες σε ερωτηματολόγιο αναγκών από τους
εμπλεκόμενους φορείς, στοχευμένες ημερίδες, καθώς και εργαλεία επικοινωνίας για όσους εμπλέκονται
ή επιθυμούν να εμπλακούν με το πρόγραμμα συνεργασίας
γ) την αποτελεσματική υλοποίηση ενός έργου (π.χ. σεμινάρια, καθοδήγηση κ.λ.π.)
 Έχει επιτευχθεί υψηλή εξοικείωση των φορέων σε ό,τι αφορά την αποτελεσματική υλοποίηση ενός
έργου με την βοήθεια των λειτουργών του Προγράμματος (ΚΓ/ΕΥΔ/ΓΔ ΕΠΣΑ). Απαιτείται όμως
περαιτέρω βελτίωση, με αύξηση των τεχνικών συναντήσεων μεταξύ των φορέων και των λειτουργών
του Προγράμματος (χειριστές, υπεύθυνος επικοινωνίας κτλ).
 Ομοίως έχει επιτευχθεί υψηλή εξοικείωση με τα χρήσιμα αρχεία/εργαλεία του Προγράμματος, μέσω
της ιστοσελίδας του Προγράμματος, ειδικών ενημερωτικών δελτίων.
 Απαιτείται μεγαλύτερη και πιο συστηματική οργάνωση θεματικών συναντήσεων και σεμιναρίων με
τους δικαιούχους.
δ) την πληροφόρηση / καθοδήγηση που παρέχεται στους δικαιούχους των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
του Προγράμματος Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 οι οποίοι εμφανίζονται:
 Ικανοποιημένοι από τα χρήσιμα αρχεία που παρέχονται από την ΚΓ/ΕΥΔ/ΓΔ ΕΠΣΑ, αλλά με απαίτηση
για τακτική ανατροφοδότηση με ενδιαφέρουσες ειδήσεις για το πρόγραμμα.
 Καλά ενημερωμένοι για τη συνολική παροχή των πληροφοριών, μέσω γραπτής και τηλεφωνικής
επικοινωνίας.
 Τέλος, πολύ καλή είναι η συνολική αξιολόγηση των πληροφοριών που παρέχονται μέσω της επίσημης
ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ζητείται όμως και μεγαλύτερη προβολή των
αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των πράξεων και του Προγράμματος.
Συμπερασματικά, τα μέτρα δημοσιότητας και ενημέρωσης που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της
στρατηγικής επικοινωνίας έχουν επιτύχει τα εξής
Α) ενιαία οπτική ταυτότητα της παρουσίας των πράξεων στο διαδίκτυο μέσω των site τους
Β) την εμπέδωση μέσω των βασικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter) καναλιών
ρέoυσας επικοινωνίας και ενημέρωσης σχετικά με τις εξελίξεις και τα νέα κάθε πράξης
Γ) την οπτικοποιημένη απεικόνιση της προόδου των πράξεων, που καθιστούν την τελευταία σαφή
ακόμη και σε μη εξειδικευμένους χρήστες των μέσων
Δ) την δημιουργία «σημείων αναφοράς» όπως το site του προγράμματος, στα οποία πλέον, συν τω
χρόνω, έχει «εκπαιδευθεί» να απευθύνεται μαζικά ο κάθε ενδιαφερόμενος, αφού διαπιστώνει ότι από
εκεί η ενημέρωσή του είναι άμεση και ακριβής
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11. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ
ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΕΔΑΦΙΟ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α), Β), Γ) ΚΑΙ ΣΤ) ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013]
11.1. Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης,
περιλαμβανομένων των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και
της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος
συνεργασίας
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11.2 Πρόοδος της υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών και των
δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν το ΕΤΠΑ
Κατά το 2018,
Α. Για την ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας της ΔΑ/ΚΓ στελέχη τους συμμετείχαν:
1. Εκπαιδευτικό σεμινάριο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με τίτλο: «ΕΣΠΑ
2014-2020 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»
2. Παρουσίαση συστήματος «ΠΡΑΞΕΙΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 – 2020» από την ΕΥΔ ΟΠΣ
με τα παρακάτω θέματα:
 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (Αξιολόγηση Προόδου, Αποφάσεις Απόρριψης, Ολοκλήρωσης, Ανάκλησης)
 ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ (Συστάσεις, Διορθώσεις, Κατ’ αποκοπή Διορθώσεις, Δειγματοληψία)
 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Ηλεκτρονικός Φάκελος Έργου, Επικοινωνία, Ειδοποιήσεις, κ.λ.π.)
3. Εκπαιδευτικό σεμινάριο της ΜΟΔ Α.Ε. με τίτλο «Κρατικές ενισχύσεις» (Αθήνα, 02.2018)
4. Στην συνάντηση του Δικτύου «Interreg communication network meeting» (Βουκουρέστι, 03.2018)
5. Εκπαιδευτικό σεμινάριο του Interact με τίτλο «Simplified Cost Options in practice» (Τορίνο, 04.2018)
6.Εκπαιδευτικό σεμινάριο του Interact με τίτλο «Capitalisation Advisory for Interreg Programmes
managed by greek MA» (Θεσσαλονίκη, 06.2018)
7. Εκπαιδευτικό σεμινάριο της ΜΟΔ Α.Ε. με τίτλο «Δημόσιες συμβάσεις» (Αθήνα, 10.2018)
8. Εκπαιδευτικό σεμινάριο του Interact με τίτλο «MA, JS and National Controllers: Cooperating towards
more effective management verifications» (Μάλτα, 10.2018)
9. Ημερίδα ενημέρωσης για το μεταναστευτικό /προσφυγικό ζήτημα στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας-Δίκτυο Interact-ESPON (11.2018)
Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκε η στοχευμένη στο μεταναστευτικό ζήτημα της διασυνοριακής
περιοχής του Προγράμματος πράξη "ΠΑΙΩΝΑΣ"
Β. Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου των ελεγκτών πρωτοβαθμίου ελέγχου διοργανώθηκαν 4
σεμινάρια από την αρμόδια Μονάδα της ΕΥΔ (εκ των οποίων 1 στην Κύπρο)
Γ. Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και χρήση του ΕΤΠΑ από πλευράς δικαιούχων η ΔΑ/ΚΓ παρείχε
υποστήριξη μέσω:
α) συγγραφής και διάθεσης οδηγών για την υλοποίηση έργων και επιλεξιμότητα δαπανών, για το ΠΔΕ 2018,
τον Πρωτοβάθμιο Έλεγχο, Επικοινωνιακή Στρατηγική, ΟΠΣ ( οι προαναφερόμενοι οδηγοί είναι αναρτημένοι
στη σελίδα του Προγράμματος)
β) στοχευμένων σεμιναρίων ( Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, Πρωτοβάθμιος έλεγχος)
γ) τεχνικών συναντήσεων με τους δικαιούχους προκειμένου να εξεταστούν όλες οι πιθανές λύσεις για τα
ζητήματα που δυσχεραίνουν την υλοποίηση των έργων.
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11.3 Συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες
(κατά περίπτωση)
Όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013, και ειδικότερα στην αιτιολογική σκέψη 19, στο άρθρο 8
παράγραφος 3 στοιχείο δ) όσον αφορά το «Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση των προγραμμάτων
συνεργασίας» και στο άρθρο 14 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ) όσον αφορά τις «εκθέσεις
εφαρμογής», αυτό το πρόγραμμα συμβάλλει στη ή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και/ή στις
στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες·







Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR)
Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR)
Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR)
Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP)
Στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη του Ατλαντικού (ATLSBS)
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11.4 Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας
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13. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συνεισφορά του προγράμματος στην υλοποίηση της στρατηγικής
της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Η επιλογή συγκεκριμένων έργων στους άξονες 2 και 3 του Προγράμματος έγινε με κύριο γνώμονα της
συνεισφοράς αυτών στις πολύπλευρες διαστάσεις της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξης. Έτσι, στα έργα ΕΥΚΙΝΗΣΗ, STEP2SMART και ΕCOROUTS γίνεται προμήθεια ηλεκτρικών
λεωφορείων και οχημάτων προς την κατεύθυνση επίτευξης της μείωσης του στόχου εκπομπών στόλων
οχημάτων δημοσίας χρήσεως. Στην ίδια κατεύθυνση, της μείωσης εκπομπών και της φιλικότητας προς το
περιβάλλον συντελεί και η εγκατάσταση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων μετακινουμένων με
δημόσια μέσα (στα δυο πρώτα έργα). Η διάσταση της φιλικότητας στο περιβάλλον υπηρετείται και από την
ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων που ανήκουν σε φορείς της περιοχής, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού
τους αποτυπώματος στα έργα της 2ης πρόσκλησης STRATENERGY και ΑΥΤΟΝΟΜΩ
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14. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ.
1303/2013]
Σε περίπτωση που η εκτίμηση της προόδου που διενεργείται όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους που
ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων καταδείξει ότι δεν έχουν επιτευχθεί ορισμένα ορόσημα και στόχοι, τα κράτη
μέλη θα πρέπει να παρουσιάσουν συνοπτικά τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αδυναμία επίτευξης αυτών
των ορόσημων στην έκθεση του 2019 (για τα ορόσημα) και στην τελική έκθεση υλοποίησης (για τους
στόχους).
Για τα συνολικά προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν, παρακαλούμε δείτε την παράγραφο 5α.
Το Πρόγραμμα εξελίσσεται ομαλά προς την επίτευξη των ορόσημων του πλαισίου επιδόσεων όσον αφορά τους
στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιό του.
Όσον αφορά τους οικονομικούς στόχους, υπάρχει διαφορά μεταξύ του ποσού που αφορά τις δαπάνες που
καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και των ποσών που πιστοποιήθηκαν και περιλαμβάνονταν στα αιτήματα
πληρωμής.
Η ΚΓ έχει ελέγξει ότι οι δαπάνες που δηλώθηκαν ως καταβληθείσες από τους δικαιούχους ήταν σχετικές με τις
χρηματοδοτούμενες δράσεις και οι δικαιούχοι εισήγαγαν τις δαπάνες στο MIS. Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη
πιστοποιηθεί όλα αυτά τα ποσά, κυρίως λόγω των αργών διαδικασιών Πρωτοβαθμίου Ελέγχου και των μερικές
φορές περιορισμένων ανθρώπινων πόρων συγκεκριμένων δικαιούχων.
Συνολικά, το ποσό που πιστοποιείται και περιλαμβάνεται στα αιτήματα πληρωμής μέχρι 31.12.2018 είναι
4.237.199,75 €. Το πραγματικό, ωστόσο, ποσό που καταβλήθηκε από τους δικαιούχους του έργων μέχρι τις
31/12/2018 ήταν 5.296.772,17€ . Επιπλέον, στο επόμενο αίτημα πληρωμής (Ιούλιος 2019) θα συμπεριληφθούν
δαπάνες ύψους 400.000€ οι οποίες έχουν εξοφληθεί μέχρι 31.12.2018.
Όσον αφορά το επίπεδο επίτευξης του πλαισίου επίδοσης για το 2018 επισημαίνουμε ότι:
Οι Α.Π. 1 και 3 έχουν επιτύχει σε σημαντικό ποσοστό άνω του 75% το ορόσημο που τέθηκε με το δείκτη
«Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας». Τον χρόνο από την ένταξη έως και τις 31-122018,αν και θα μπορούσε να υπάρχει επίτευξη σε μεγαλύτερο ποσοστό, η ανάγκη τόσο για ωρίμανση μεγάλων
παραδοτέων αλλά και η αναζήτηση και εμπλοκή σε κάποιες πράξεις των αρμοδίων φορέων για την επίτευξη
των μέγιστων δυνατών αποτελεσμάτων οδήγησαν στα τελικά αυτά ποσά. Παρόλα αυτά ο προϋπολογισμός των
ενταγμένων πράξεων στους 2 αυτούς Α.Π., η ωριμότητα πλέον των πράξεων ως προς τη δημοπράτηση
ενεργειών και παραδοτέων, η δημοπράτηση άνω του 80 % για τις πράξεις της 1ης Πρόσκλησης και η
συμμετοχή στρατηγικών δικαιούχων στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης διασφαλίζουν ότι αν και δεν έχει
επιτευχθεί πλήρως το ορόσημο του δείκτη αυτού ο τελικός στόχος που έχει τεθεί για το 2023 εκτιμάται ότι
είναι εύκολο να επιτευχθεί.
Για τον ίδιο δείκτη στον Α.Π. 2 η χαμηλή επίδοση που καταγράφεται σχετίζεται κυρίως με τα εξής :
2 από τις 9 συνολικά πράξεις που έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση υπέγραψαν σύμβαση
χρηματοδότησης στα τέλη του 2018-αρχές του 2019, ενώ οι πράξεις στρατηγικού χαρακτήρα (2 πράξεις) έχουν
καινοτόμες ενέργειες οι οποίες βρίσκονται στη προετοιμασία και τον καθορισμό των τελικών σχεδίων που θα
υλοποιήσουν, σχεδιασμός ο οποίος συμπεριλαμβάνονταν στη πρόταση η οποία έχει εγκριθεί και συνεπώς δεν
ήταν εφικτό να δαπανήσουν σημαντικά ποσά τα οποία όμως εντός του 2019 θα αρχίσουν αν ξεδιπλώνονται
μέσω των δημοπρατήσεων και των συμβάσεων με τους αναδόχους . Επιπλέον οι πράξεις οι οποίες είχαν
εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης, αν και οι περισσότερες εξ αυτών έχουν
υπογράψει συμβάσεις με αναδόχους και υλοποιούνται κανονικά οι πληρωμές των αναδόχων θα γίνουν στο
100% με τη οριστική παραλαβή των παραδοτέων , κάτι το οποίο θα γίνει στις περισσότερες περιπτώσεις εντός
του 2019. Τέλος μια πράξη το STEP2SMART το οποίο εμφανίζει σημαντική καθυστέρηση επό Κυπριακής
πλευράς και για την οποία πιθανότατα να απαιτηθεί η χορήγηση παράτασης εφαρμόζει το σύστημα της
τηλεματικής στο σύνολο της Κύπρου, έργο το οποίο συμβαίνει πρώτη φορά στη χώρα αυτή, ενώ ταυτόχρονα
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μεγάλο μέρος της συνολικής δράσης συγχρηματοδοτείται από πράξη ενταγμένη στο HORIZON και συνεπώς
θα έπρεπε να υλοποιηθεί παράλληλα.
Όσον αφορά τους υπόλοιπους δείκτες έχει επιτευχθεί η επίτευξη τους πλην του δείκτη «Έργα για τα οποία έχει
υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου» για τον Α.Π 3 για τον οποίο υπάρχει επίτευξη 4
με ορόσημο 5. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο δείκτης θα επιτευχθεί καθότι επρόκειτο να συμβασιοποιηθεί ο
διαγωνισμός του δικαιούχου Πολιτική Άμυνα στη πράξη με ακρωνύμιο ΠΑΙΩΝΑΣ αλλά πριν τη κατακύρωση
ακυρώθηκε ο διαγωνισμός κατόπιν οδηγίας της Δ/νσης Δημοσίων συμβάσεων της Κύπρου. Παρόλα αυτά ο
διαγωνισμός επαναπροκηρύχθηκε και πλέον έχει συμβασιοποιηθεί εντός του Ιουνίου 2019. Παράλληλα στις
αρχές του 2019 έχουν συμβασιοποιηθεί επιπλέον τεχνικά υποέργα από άλλες πράξεις και η υλοποίηση
γενικότερα του Άξονα πλέον θα εμφανίσει σημαντικά υψηλές επαληθευμένες δαπάνες εντός του 2019 . Δεν
υπάρχει ανησυχία για την επίτευξη του στόχου του 2023.
Ενδεικτικές ενέργειες που είχαν αναληφθεί από τη ΚΓ/ΕΥΔ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι
που έχουν τεθεί για την επίτευξη του πλαισίου επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες: Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της δράσης
στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 - Κατάρτιση προσωπικού ΚΓ/ΕΥΔ και εμπλεκόμενων φορέων σε
θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών - Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων,
διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών
ενεργειών κλπ. - Συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές για την έγκαιρη επίλυση θεσμικών και
κανονιστικών προβλημάτων που επηρεάζουν την υλοποίηση των δράσεων.
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ΈΓΓΡΑΦΑ
Τίτλος εγγράφου
Σύνοψη για τους πολίτες-2018
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Τύπος εγγράφου
Σύνοψη για τους πολίτες

Ημερομηνία εγγράφου
28 Ιουν 2019

Τοπικό στοιχείο αναφοράς
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Στοιχείο αναφοράς της Επιτροπής

Αρχεία
Σύνοψη για τους πολίτες-2018

Ημερομηνία αποστολής

Εστάλη από
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