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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.
Α. Προσκλήσεις: Διενεργήθηκε η Α΄ και Β΄ φάση αξιολόγησης των προτάσεων της 4ης πρόσκλησης (Α.Π 2 Ε.Σ. 2.1. & 2.3. - Α.Π. 3 - Ε.Σ. 3.1., 3.2. & 3.4), με Δ Δ 12.935.800€ (10.995.430€ ΕΤΠΑ ). Τα αποτελέσματα
της Α΄ φάσης εγκρίθηκαν από την Επ.Πα. με γραπτή διαδικασία στις 9/6/20, ενώ αντίστοιχα τα αποτελέσματα
της Β΄ φάσης εγκρίθηκαν με γραπτή διαδικασία στις 17/11/20.
Η 7η ΕπΠα στις 11/12/20 ενέκρινε τον κατάλογο έργων, εξουσιοδοτώντας ταυτόχρονα τη ΔΑ/ΚΓ να
προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τα οικεία εταιρικά σχήματα για εξορθολογισμό των Π/Υ τους και να
αιτηθεί τα δικαιολογητικά του Γ’ Σταδίου Αξιολόγησης. Ο Π/Υ των 5 προτεινομένων έργων του Α.Π 2 ανήλθε
σε 9.328.285,50€ και των 15 προτεινομένων έργων του Α.Π. 3 σε 18.497.561,77€, δημιουργώντας έτσι μια
αποδεκτή και από τις 2 χώρες υπερδέσμευση συνολικού ύψους 14.693.345,66€ (πριν τον εξορθολογισμό). Η
ΕπΠα αποφάσισε επίσης να μην εκκινήσουν οι επαφές με εταιρικά σχήματα στα οποία συμμετέχει
συγκεκριμένος φορέας (λόγω προϋπαρχουσών εκκρεμοτήτων) πριν την παροχή της σχετικής αδείας από τις
αρμόδιες αρχές του κράτους εγκατάστασής του. Στις 14/12/20 ξεκίνησε η αποστολή των ενημερωτικών
μηνυμάτων για τα δικαιολογητικά της Γ΄ φάσης, η οποία ολοκληρώνεται στις αρχές του 2021.
Β. Συμβάσεις: Κατά το 2020 δεν υπογράφηκαν νέες συμβάσεις με έργα, υπογράφηκαν όμως τροποποιητικές
συμβάσεις με έργα των τριών πρώτων προσκλήσεων, λόγω τροποποίησης χρονοδιαγράμματος ή/και φυσικού
αντικειμένου ή και ενσωμάτωσης εκπτώσεων. {Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ (4/2/20), Αγροταυτότητα (14/10/20),
GoBrand (4/2/20), Step2smart (17/8/20), Eυκίνηση (17/8/20), ΕΡΜΗΣ 2 (3/1/20), ΒΙΟΜΑ (27/4/20), ΑΙΓΙΣ
(17/8/20), Eπιρροή (17/6/20)}
Γ. Επιτροπές – Συνεδριάσεις
Γ1 Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα)-Συνεδριάσεις-Γραπτή Διαδικασία
Η 7η ΕπΠα συνεκλήθη διαδικτυακά (11/12/20) και μεταξύ άλλων έλαβε αποφάσεις για την έγκριση των
προκριθεισών προς διαπραγμάτευση Π/Υ προτάσεων της 4ης πρόσκλησης, το χειρισμό προτάσεων στις οποίες
συμμετέχει συγκεκριμένος φορέας που αντιμετωπίζει νομικές εκκρεμότητες, την έγκριση του πλάνου
δημοσιότητας του 2021, την έγκριση της προκύψασας υπερδέσμευσης ενώ ενημερώθηκε για την πρώτη
τροποποίηση του Οδηγού Δημοσιότητας
7 γραπτές διαδικασίες για: έγκριση τροποποιήσεων και ενημέρωση επί θεμάτων έργων της 1ης πρόσκλησης,
έγκριση τροποποιήσεων του εγχειριδίου ΤΒ/πολυετούς πλάνουΤΒ/τελικής έκθεσης πράξης/οδηγού κλεισίματος
ενημέρωση επί λειτουργικών μέτρων αντιμετώπισης των δυσχερειών λειτουργίας λόγω COVID -19, Ενστάσεις
για τα αποτελέσματα της 4ης πρόσκλησης και έγκριση των σχετικών πορισμάτων
Γ2. Επιτροπή Προγραμματισμού – συνεδριάσεις
Η 1η Επ.Πρ συνεκλήθη διαδικτυακά στις 29/06/20 και μεταξύ άλλων ενέκρινε τον ΕΚΛ της, ενημερώθηκε για
το αντίστοιχο έγγραφο Προσανατολισμού της ΕΕ για την προετοιμασία του νέου Προγράμματος, ενέκρινε τη
μεθοδολογία σχεδιασμού του νέου προγράμματος και ενημερώθηκε για το χρονοδιάγραμμα των επόμενων
ενεργειών
Δ. Υποστήριξη δικαιούχων/δυνητικών δικαιούχων
Δ1 Σεμινάρια-Ημερίδες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ, 22.01.20, Λευκωσία :
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Ενημέρωση και εκπαίδευση των Κύπριων εξακριβωτών/επαληθευτών σε θέματα επαληθεύσεων στο ΟΠΣ και
επιτόπιων επαληθεύσεων στα πλαίσια της πιστοποίησης των έργων που έχουν αναλάβει. Συμμετείχαν 65
εξακριβωτές/επαληθευτές
6ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ Ε.Ε.Σ., 06.03.20, Αθήνα: Συμμετείχαν άνω των 40
επαληθευτών
7ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ Ε.Ε.Σ. Διαδικτυακή εκπαίδευση, 30.06.20: Συμμετείχαν 12
νεοεισερχόμενοι στο Μητρώο Επαληθευτών
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ, Διαδικτυακή εκπαίδευση στις 15 και 16.09.20 : Επισκόπηση του
εθνικού ΣΔΕ σχετικά με Διοικητικές Επαληθεύσεις, Επιλεξιμότητα Δαπανών, Πρόνοιες περί Δημοσίων
Συμβάσεων, Παρατυπίες – Δημοσιονομικές διορθώσεις, Διαχείριση κινδύνων απάτης. Το σεμινάριο
παρακολούθησαν άνω των 80 επαληθευτών
Δ2. Τεχνικές συναντήσεις : Λόγω COVID-19 δεν διεξήχθησαν δια ζώσης τεχνικές συναντήσεις ούτε
επισκέψεις στο πεδίο αλλά διαδικτυακές συναντήσεις .Καθώς η πλειοψηφία των έργων έχει ολοκληρώσει το
φυσικό (και σε αρκετές περιπτώσεις και το οικονομικό) αντικείμενο, ενώ δεν έχει αρχίσει ακόμη η υλοποίηση
των έργων της 4ης πρόσκλησης, η ανάγκη για τεχνικές συναντήσεις ή επιτόπιες επισκέψεις ήταν μικρότερη.
Δ3 Υποστήριξη σε θέματα Δημοσιότητας: Συνεχής υποστήριξη δικαιούχων
Ε. Δράσεις δημοσιότητας
Ε1. Εκδηλώσεις: Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας -2020 παρήχθησαν 1200
τεμ υφασμάτινης προστατευτικής μάσκας προσώπου για ενήλικες (2 στρώσεων, μπλε χρώματος) που
διανεμήθηκαν σε όλους του Δικαιούχους του Προγράμματος
Ε2. Ιστοσελίδες – Χρήση Διαδικτύου
1. Ιστοσελίδα του Προγράμματος : Η επισκεψιμότητα της σελίδας ανήλθε σε 5.800 hits, με τους νέους
επισκέπτες να ανέρχονται στο 75%.
2. Ιστοσελίδα ΕΥΔ και ΓΔ ΕΠΣΑ: Τροφοδοτείται με ό,τι νέο αφορά τα Προγράμματα ΕΕΣ που
διαχειρίζεται καθώς και για τα Προγράμματα ΕΕΣ στα οποία συμμετέχουν τα οικεία Κράτη .
3. Βάση Δεδομένων «ΚΕΕP» :Καταχωρήθηκαν συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τα 32 έργα και τους
δικαιούχους του ΠΣ
4. Βάση Δεδομένων Interreg : Καταχωρούνται συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τα προγράμματα
INTERREG , όπως προσκλήσεις, νέα, INTERREG highlights, εύρεση εργασίας
Ε3. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Το Facebook χαρακτηρίστηκε ως κορυφαία πηγή αναζήτησης για το Πρόγραμμα και διαθέτει 588
ακολούθους οι οποίοι δεν πληρώνονται. Οι αναρτήσεις είναι σύμφωνες με τα αναφερόμενα στον GDPR.
Αντίστοιχα ο λογαριασμός του ΠΣ στο twitter διαθέτει 154 ακολούθους ενώ στο YouTube έχουν αναρτηθεί
20 βίντεο των πράξεων και του ΠΣ
Ε4. INFOREGIO όπου προβάλλονται πέντε πράξεις (ΑΙΓΙΣ, ERMIS-F, ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ,
SMARTCITIES, ΕΡΜΗΣ ΙΙ) του Προγράμματος ως εμβληματικές
Ε5. :Τηλεφωνικές κλήσεις: Ξεπερνούν κατά μέσο όρο τις 250 μηνιαίως.
Ε6. Διακρίσεις –Διαγωνισμοί
GEO-IN: Γεωτουρισμός σε νησιωτικά γεωπάρκα: Επετειακή έκδοση και στην εικονική έκθεση για τα 30
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χρόνια Interreg- Καμπάνια της ΕΕ «Green Trip»(Γεωπάρκο του Ψηλορείτη)
ΠΑΙΩΝΑΣ: Περίθαλψη Αδύναμων προσφύγων και διακομΙδές ασθενΩΝ μέσω θάλΑΣσας»: Καλή πρακτική
στη θεματική επετειακή έκδοση για τα 30 χρόνια Interreg στον τομέα της υποστήριξης μεταναστών και
αιτούντων ασύλου.
ΑΙΓΙΣ: Καλή πρακτική στο RADIO AGORA της ΕΕ - βίντεο 5 λεπτών με τα επιτεύγματα της
πράξης στο youtube
ΣΤ. Τρόπος μέτρησης εκροών: Η ΔΑ θα συνεχίσει να μετρά τις εκροές για πλήρως υλοποιηθείσες πράξεις
Ζ. Αιτήματα Πληρωμής : Πραγματοποιήθηκαν 5 αιτήματα πληρωμής συνολικού ύψους 11.917.359,30€ ΔΔ
(10.129.755,41 € ΕΤΠΑ)
Η. Επισκέψεις ΚΓ σε πράξεις του Προγράμματος: Δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω COVID-19
Θ. Διαχείριση κινδύνων: Επικαιροποίηση του οικείου εργαλείου και ενημέρωση της ΕπΠα
Ι. Νέοι οδηγοί: Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αναφορών προόδου και σύνταξη αντίστοιχου οδηγού.
Δημοσιεύτηκε ο οδηγός κλεισίματος πράξης και η τροποποίηση του Οδηγού Δημοσιότητας .
ΙΑ. Δευτεροβάθμιος έλεγχος: Πραγματοποιήθηκε έλεγχος από την ΕΔΕΛ σε 1 πράξη (ΟΞΥΓΟΝΟ), τα τελικά
αποτελέσματα του οποίου εκκρεμούν. Στα τελικά αποτελέσματα του ελέγχου συστήματος δεν βρέθηκαν
σημαντικά ευρήματα
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3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
3.1 Επισκόπηση της υλοποίησης
Κωδικός Άξονας προτεραιότητας
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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
Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και Στον Άξονα 1 έχουν ενταχθεί 7 πράξεις, με ποσοστό απορρόφησης που ανέρχεται στο 57,34 % του
της
επιχειρηματικότητας
στην συνολικώς διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το συνολικά ύψος των διατιθέμενων πόρων ανέρχεται σε
διασυνοριακή περιοχή
6.283.366,22€. Από τους προαναφερθέντες πόρους, έχει πιστοποιηθεί εντός του 2020 και έχει
συμπεριληφθεί στα οικεία αιτήματα πληρωμής ποσό ύψους 1.402.927,13 €, ενώ το συνολικώς
πιστοποιηθέν ποσό από αρχής προγράμματος μετά και από τυχόν διορθώσεις, ανέρχεται σε
3.738.880,55€. Συνεχίζει να έχει ισχύ η διαπίστωση ότι κατά την παρούσα στιγμή, ο άξονας 1 δεν
διαθέτει ικανό προϋπολογισμό, αφού ο τελευταίος έχει δεσμευτεί σχεδόν εξ ολοκλήρου πλην των
εκπτώσεων που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν, εξού και δεν απευθύνθηκε πρόσκληση για προτάσεις
στον άξονα αυτόν κατά την πρόσφατη 4η πρόσκληση.
Πιο συγκεκριμένα:
Στον ειδικό στόχο 1.1 (Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και
τουρισμού) από το συνολικό ύψος εντεταγμένου προϋπολογισμού 3.996.205,1€ έχει πιστοποιηθεί ποσό
2.079.911,61€, ήτοι ποσοστό 60% (το οποίο ανεβαίνει στο 62% αν συνυπολογιστούν και οι πληρωμένες,
αλλά μη πιστοποιημένες δαπάνες)
Στον ειδικό στόχο 1.2 (Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ ) από το συνολικό ύψος εντεταγμένου
προϋπολογισμού 2.287.161,12 €, έχει πιστοποιηθεί ποσό 1.658.968,94 €, ήτοι ποσοστό 73% (το οποίο
ανεβαίνει στο 81% αν συνυπολογιστούν και οι πληρωμένες, αλλά μη πιστοποιημένες δαπάνες)
Αποδοτική χρήση
βιώσιμες μεταφορές

ενέργειας

και Έχουν ενταχθεί 9 πράξεις, με ποσοστό απορρόφησης 25,58% του συνολικώς διαθέσιμου Π/Υ του Α.Π.
Έχουν δεσμευθεί σε τρέχοντες Π/Υ 15.130.584,24€. Από αυτούς, έχει πιστοποιηθεί και έχει
συμπεριληφθεί στα οικεία αιτήματα πληρωμής ποσό εντός του 2020 ύψους 2.286.182,98€ και από αρχής
προγράμματος, μετά και από τυχόν διορθώσεις, έχει πιστοποιηθεί συνολικά στον άξονα ποσό
5.545.582,53 €.
Ε.Σ. 2.1: Από το συνολικό ύψος εντεταγμένου Π/Υ 10.268.323,40€, έχει πιστοποιηθεί ποσό
3.371.727,83€, ήτοι ποσοστό 33% (το οποίο ανέρχεται στο 41% αν συνυπολογιστούν και οι πληρωμένες,
αλλά μη πιστοποιημένες δαπάνες). Η χαμηλή αυτή απορρόφηση οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δύο έργα
με πολλούς εταίρους (ΑΥΤΟΝΟΜΩ και STRATENERGY). Στο ΑΥΤΟΝΟΜΩ δεν έχει ανατεθεί ακόμη
σημαντικό πλήθος πιλοτικών εφαρμογών ενεργειακής εξοικονόμησης, ενώ στο STRATENERGY, αν και
η πλειονότητα των δικαιούχων έχει αναθέσει τα πιλοτικά έργα και κάποια εξ αυτών έχουν προχωρήσει
σε σημαντικές πληρωμές, έως τέλος του 2020 δεν έχουν επαληθευτεί οι δαπάνες.
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Κωδικός Άξονας προτεραιότητας
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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
Ε.Σ. 2.2: Από το συνολικό ύψος εντεταγμένου Π/Υ 4.152.511,34€, έχει πιστοποιηθεί ποσό
2.133.916,15€, ήτοι ποσοστό 51% (το οποίο ανεβαίνει στο 76% αν συνυπολογιστούν και οι πληρωμένες,
αλλά μη πιστοποιημένες δαπάνες). Εδώ η εξέλιξη είναι σαφώς καλύτερη από τον προηγούμενο ειδικό
στόχο.
Ε.Σ. 2.3: Από το συνολικό ύψος εντεταγμένου Π/Υ 709.749,50 €, έχει πιστοποιηθεί ποσό 39.938,52€,
ήτοι ποσοστό 6% (το οποίο οριακά ανεβαίνει στο 13% αν συνυπολογιστούν και οι πληρωμένες, αλλά μη
πιστοποιημένες δαπάνες). Η εξαιρετικά χαμηλή απορρόφηση οφείλεται στην πρόσφατη (μέσα στο 2019)
υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης του μοναδικού ενταγμένου έργου (ΝΑΥΣ)
Διατήρηση
και
προστασία
του Έχουν ενταχθεί 17 πράξεις, με ποσοστό απορρόφησης 39 %. Από 32.954.144,00€ έχουν δεσμευτεί σε
περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
τρέχοντες Π/Υ 26.673.960,83.€ Εντός του 2020 έχουν πιστοποιηθεί 7.472.470,75€ και από αρχής
προγράμματος, μετά και από τυχόν διορθώσεις συνολικά 12.759.836,56€.
Ε.Σ. 3.1: Εμφανίζεται μια ικανοποιητική εικόνα απορρόφησης, όπου από 6.913.521,4€, έχουν
πιστοποιηθεί 5.483.954,17€ (80%)
ΕΣ 3.2: Από 13.449.421,01 €, έχουν πιστοποιηθεί 4.251.224,93€ (31,6%) (το οποίο ανεβαίνει στο 43%
αν συνυπολογιστούν και οι πληρωμένες, αλλά μη πιστοποιημένες δαπάνες). Η χαμηλή απορρόφηση
οφείλεται κυρίως σε 4 έργα με πολλούς εταίρους (DigiArc, GEOSTARS, ΑνΔιΚαΤ και RE-CULT) που
υπέγραψαν συμβάσεις μέσα στο 2ο εξάμηνο του 2018 και είτε δεν έχουν ακόμη υπογράψει σημαντικό
πλήθος συμβάσεων, είτε τις έχουν μεν υπογράψει αλλά παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις λόγω COVID19. Η καθυστέρηση που παρατηρείται θεωρείται αντιστρέψιμη μέσα στο 2021.
Ε.Σ. 3.3: Από 2.731.131,02€, έχουν πιστοποιηθεί 485.723,82€ (17,78%) (το οποίο ανεβαίνει στο 33% με
τις πληρωμένες, αλλά μη πιστοποιημένες δαπάνες). Η χαμηλή απορρόφηση οφείλεται στο ένα και
μοναδικό έργο που εντάχθηκε το 2018 και διαθέτει μεγάλο αριθμό εταίρων. Η μεγάλη καθυστέρηση
οφείλεται στους 2 Έλληνες εταίρους (Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ΥΠΕΝ) των οποίων οι δράσεις είναι
αλληλοεξαρτώμενες και δεν φαίνεται εύκολα αντιστρέψιμη με το παρόν εταιρικό σχήμα.Έχει γίνει
πρόταση για την προσθήκη νέου δικαιούχου (ΕΛΚΕ Παν. Θεσσαλίας) ο οποίος θα αναλάβει μεγάλο
μέρος των δράσεων του ΥΠΕΝ. Το έργο θεωρείται υψηλού ρίσκου και θα παρακολουθείται στενά.Ε.Σ
3.4:Από 3.579.887,4 €, έχουν πιστοποιηθεί 2.538.973,6 € (70,9%) (το οποίο ανεβαίνει στο 78% με τις
πληρωμένες, αλλά μη πιστοποιημένες δαπάνες.
Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
Ο διατιθέμενος προϋπολογισμός του εν λόγω άξονα ανέρχεται στα 3.244.355€. Από αυτά, έχει
πιστοποιηθεί και συμπεριληφθεί σε αίτημα πληρωμής εντός του 2020 ποσό ύψους 755.778,44€ και από
αρχής προγράμματος, έχει πιστοποιηθεί συνολικά στον άξονα ποσό 1.693.683,26 €.
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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) Κωδικός Δείκτης
F

O0301

S

O0301

(1)
F
S

Πλήθος
ΤΠΕ
αναπτύσσονται
Πλήθος
ΤΠΕ
αναπτύσσονται
Κωδικός
O0301
O0301

εφαρμογών

Μονάδα
μέτρησης
που Αριθμός

εφαρμογών

που Αριθμός

Τιμήστόχος

Παρατηρήσεις

2020
9,00
9,00

8,00 Η υλοποίηση των 4 ενταγμένων πράξεων έχει συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του Προγράμματος. Οι πράξεις ολοκληρώθηκαν το 2020 και η επίτευξη απηχείται στις αναφορές προόοδου του β εξαμήνου
του 2020
9,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 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

2019

2018
0,00
9,00

2017
0,00
9,00

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

Κωδικός
R0301

EL

Τιμή-στόχος
(2023)
Σύνολο
44,00

2019
Σύνολο
41,00

2020
Σύνολο

2019
Ποιοτικοί

Παρατηρήσεις
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

46,60

Δείκτης
Φυσικά πρόσωπα που αλληλεπιδρούν επιγραμμικά (on-line) με δημόσιες αρχές κατά τους τελευταίους 12 μήνες
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2020
Ποιοτικοί

2018
Σύνολο
41,00

2018
Ποιοτικοί

2015 Σύνολο
41,00

2017
Σύνολο
41,00

2017
Ποιοτικοί

2015 Ποιοτικοί

2016
Σύνολο
41,00

2014 Σύνολο
41,00

2016
Ποιοτικοί

2014 Ποιοτικοί
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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

CO01

S

CO01

F

CO04

S

CO04

F

CO26

S

CO26

(1)
F
S
F
S
F
S

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

Κωδικός
CO01
CO01
CO04
CO04
CO26
CO26

Μονάδα
μέτρησης
που Enterprises
που Enterprises
που Enterprises
που Enterprises
που Enterprises
που Enterprises

Τιμή2020
Παρατηρήσεις
στόχος
120,00 153,00 Υλοποιούνται 2 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023. Μία εκ των πράξεων ολοκληρώθηκε το 2020 .Καταγράφεται ήδη
υπερεπίτευξη του δείκτη κατά 28% όπως θα θα επισημανθεί στις αναφορές προόοδου του β εξαμήνου του 2020
120,00 280,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων όπως θα θα
επισημανθεί στις αναφορές προόοδου του β εξαμήνου του 2020
120,00 153,00 Υλοποιούνται 2 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023. Μία εκ των πράξεων ολοκληρώθηκε το 2020. Καταγράφεται ήδη
υπερεπίτευξη του δείκτη κατά 28% όπως θα θα επισημανθεί στις αναφορές προόοδου του β εξαμήνου του 2020
120,00 280,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων όπως θα θα
επισημανθεί στις αναφορές προόοδου του β εξαμήνου του 2020
30,00 70,00 Υλοποιούνται 2 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023 Μία εκ των πράξεων ολοκληρώθηκε το 2020 Καταγράφεται ήδη
υπερεπίτευξη του δείκτη κατά 133%
30,00 85,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων όπως θα θα
επισημανθεί στις αναφορές προόοδου του β εξαμήνου του 2020

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

2019
0,00
280,00
0,00
280,00
0,00
85,00

2018
0,00
280,00
0,00
280,00
0,00
85,00

2017
0,00
280,00
0,00
280,00
0,00
85,00

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

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
Κωδικός
R0302

EL

Μονάδα
μέτρησης
Ευρώ

Τιμή βάσης
1.301.386.463,00

Δείκτης
Αξία ετήσιων εξαγωγών (εκτός πετρελαιοειδών)
Δείκτης
Αξία ετήσιων εξαγωγών (εκτός πετρελαιοειδών)

Έτος
βάσης
2013

Τιμή-στόχος
(2023) Σύνολο
1.340.428.057,00

2019 Σύνολο
1.301.386.463,00

2020 Σύνολο

2020
Ποιοτικοί

1.936.893.315,00

2019 Ποιοτικοί

2018 Σύνολο
1.301.386.463,00
2015 Σύνολο
1.301.386.463,00

12

Παρατηρήσεις
Η τιμή επίτευξης αφορά το 2019. Το 2020 αναμένεται να καταγραφεί σημαντική πτώση (ίσως
άνω του 10% σε σχέση με το 2019), τάση που μπορεί να συνεχιστεί και το 2021 και το 2022. Με
σταθερό ποσοστό πτώσης 10% η τιμή για το 2022 εκτιμάται σε 1.411.995.225 ευρώ. Εάν η
καθοδική τάση συνεχιστεί και το 2023 (όλοι οι μελετητές θεωρούν ότι θα υπάρξει ανάκαμψη),
εκτιμούμε ότι θα είναι της τάξης του 5% ή λιγότερο.

2018 Ποιοτικοί

2017 Σύνολο
1.301.386.463,00

2015 Ποιοτικοί

2017 Ποιοτικοί

2014 Σύνολο
1.301.386.463,00

2016 Σύνολο
1.301.386.463,00

2016 Ποιοτικοί

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

Παρατηρήσεις

2020

400.000,00 Υλοποιούνται 5 πράξεις οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023-

500.000,00 8.302.330,40 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο
υλοποίησης των ως άνω πράξεων
9,00
19,00 Υλοποιούνται 5 πράξεις ενώ καταγράφεται ήδη υπερεπίτευξη του δείκτη
9,00
27,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 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

2019
0,00
0,00
0,00
27,00

2018
0,00
686.000,00
0,00
27,00

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
Κωδικός
R0303

EL

Μονάδα
μέτρησης
Kwh/τ.μ.
ετησίως

Τιμή
βάσης
112,83

Δείκτης
Μεταβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας
Δείκτης
Μεταβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος
βάσης
2015

Τιμή-στόχος
(2023) Σύνολο
87,13

2019 Σύνολο
112,83

2020
Σύνολο
116,29

2019 Ποιοτικοί

2020
Ποιοτικοί

Παρατηρήσεις
Η άνοδος της θερμοκρασίας θα μπορούσε εν μέρει να εξηγεί την αύξηση (κατά 3%) της κατανάλωσης που
παρατηρείται. Άλλοι παράγοντες που μπορεί να έχουν συμβάλλει: αριθμητική αύξηση των ηλεκτρικών
συσκευών ανά κτίριο, αύξηση των ωρών λειτουργίας του κτιρίου, κ.α.

2018 Σύνολο
112,83
2015 Σύνολο
112,83
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2018 Ποιοτικοί

2015 Ποιοτικοί

2017 Σύνολο
112,83

2017 Ποιοτικοί

2014 Σύνολο
112,83

2016 Σύνολο
112,83

2016 Ποιοτικοί

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) Κωδικός Δείκτης
F

Ο0302

Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών

S
F

Ο0302
Ο0303

S

Ο0303

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

(1)
F
S
F
S

Κωδικός
Ο0302
Ο0302
Ο0303
Ο0303

Μονάδα
μέτρησης
Αριθμός σχεδίων

Τιμήστόχος

Παρατηρήσεις

2020

Αριθμός σχεδίων
στις Αριθμός έργων

2,00
1,00

0,00 Η υλοποίηση 3 πράξεων θα συμβάλλει προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023 και μάλιστα με σημαντική υπέρβαση- Καθώς οι πράξεις δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως ο δείκτης ορίζεται 0 (βλ.
2ΣΤ)
7,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων
4,00 Η υλοποίηση 3 πράξεων θα συμβάλλει προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023 και μάλιστα με σημαντική υπέρβαση- Ήδη καταγράφεται υπερεπίτευξη κατά 400%

στις Αριθμός έργων

1,00

2,00 9

2,00

Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 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

2019

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

2017
0,00
7,00
0,00
2,00

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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EL

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

Τιμή
βάσης
0,46

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

Κωδικός
R0304

EL

Έτος
βάσης
2015

Τιμή-στόχος
(2023) Σύνολο
0,37

2019
Σύνολο
0,46

Δείκτης
Βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου αερίων ρύπων σε αστικές περιοχές άνω των 120.000 κατοίκων
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2019
Ποιοτικοί

2020
Σύνολο
0,52

2020
Ποιοτικοί

Παρατηρήσεις
Εξετάζεται η προοπτική αναθεώρησης της μεθοδολογίας υπολογισμού του
δείκτη το οποίο πιθανότατα θα συμπαρασύρει και την τιμή στόχο

2018
Σύνολο
0,46

2018
Ποιοτικοί

2015 Σύνολο
0,46

2017
Σύνολο
0,46

2015 Ποιοτικοί

2017
Ποιοτικοί

2016
Σύνολο
0,46

2014 Σύνολο
0,46

2016
Ποιοτικοί

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
(1)
F
S

Κωδικός
Ο0304
Ο0304

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

2020
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
2019

2018
0,00
0,00

2017
0,00
0,00

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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EL

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

Τιμή βάσης

Κωδικός

Δείκτης

R0305

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

Κωδικός

Δείκτης

2019 Σύνολο

R0305

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

11.242.361,00

Κωδικός
R0305

EL

11.242.361,00

2019
Ποιοτικοί

Έτος
βάσης
2014

2018 Σύνολο

Τιμή-στόχος (2023)
Σύνολο
12.366.597,00

2018
Ποιοτικοί

11.242.361,00

2015 Σύνολο
11.242.361,00

Δείκτης
Αύξηση της επιβατικής κίνησης στους λιμένες που επωφελούνται από τις παρεμβάσεις.
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2017 Σύνολο
11.242.361,00

2015 Ποιοτικοί

2020 Σύνολο

2020
Ποιοτικοί

Παρατηρήσεις

2016 Σύνολο

2016
Ποιοτικοί

12.640.000,00

2017
Ποιοτικοί

11.242.361,00

2014 Σύνολο
11.242.361,00

2014 Ποιοτικοί

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

Κωδικός
Ο0305
Ο0305

Τιμή2020
Παρατηρήσεις
στόχος
5,00 2,00 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. Η τιμή του δείκτη οφείλεται στις πράξεις που έχουν ολοκληρωθεί (ERMIS-F και ΠΑΙΩΝΑΣ),
για δε τις υπόλοιπες λαμβάνεται τιμή μηδέν μέχρι της ολοκληρώσεως των έργων ,
5,00 4,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων. Η προσδοθείσα τιμή
προκύπτει από τα ολοκληρωμένα έργα (ΕRMIS-F και ΠΑΙΩΝΑΣ) ενώ τα λοιπά παρότι έχουν εκτελέσει το αντικείμενό τους, εντουτοις καθώς δεν έχουν κλείσει τυπικά, λαμβανονται με συνεισφορά 0
στο δείκτη ενώ αναμένεται η επίτευξη του δείκτη με την οριστική ένταξη 2 νέων πράξεων στα πλαίσια της 4ης Πρόσκλησης

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

2019
0,00
4,00

2018
0,00
4,00

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]
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EL

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
Κωδικός
R0306

EL

Μονάδα
μέτρησης
% (αύξηση)

Δείκτης
Αύξηση στον ωφελούμενο πληθυσμό.
Δείκτης
Αύξηση στον ωφελούμενο πληθυσμό.

Τιμή
βάσης
94,40

Έτος
βάσης
2014

2019 Σύνολο
94,40

Τιμή-στόχος (2023)
Σύνολο
100,00

2019 Ποιοτικοί

2020
Σύνολο
100,00

2018 Σύνολο
94,40
2015 Σύνολο
94,40

20

2020
Ποιοτικοί

Παρατηρήσεις
Τα οικεία έργα (ERMIS-F, ΑΙΓΙΣ, ΗΡΩΝ & ΠΑΙΩΝΑΣ) καλύπτουν με τις δράσεις τους
ολόκληρη τη διασυνοριακή περιοχή

2018 Ποιοτικοί

2015 Ποιοτικοί

2017 Σύνολο
94,40

2017 Ποιοτικοί

2014 Σύνολο
94,40

2016 Σύνολο
94,40

2016 Ποιοτικοί

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

Τιμή2020
Παρατηρήσεις
στόχος
48.500,00 63.674,00 Ο δείκτης τροφοδοτείται από΄τα αποτελέσματα 3 πράξεων που έχουν ολοκληρωθεί (GEO IN, MOYΣΕΙΑ 2, ΕΡΜΗΣ 2) , ενώ ήδη καταγράφεται υπερεπίτευξη
κατά 31%
48.500,00 22.000,00 Ο δείκτης τροφοδοτείται από΄τα αποτελέσματα 3 πράξεων που έχουν ολοκληρωθεί (GEO IN, MOYΣΕΙΑ 2, ΕΡΜΗΣ 2) , ενώ όλα τα εργα της 2ης προσκλησης
του ειδικού στόχου 3.2. καθώς εξελισσονται θεωρείται ότι θα συνεισφερουν στην τιμη του δεικτη . Επιπλέον, επίκειται ένταξη νέων έργων

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

2019
0,00
22.000,00

2018
0,00
22.000,00

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]

EL
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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
Κωδικός
R0308

EL

Τιμή
βάσης
52,96

Δείκτης
Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα

Έτος
βάσης
2013

Τιμή-στόχος
(2023) Σύνολο
64,56

2019 Σύνολο
52,96

2020
Σύνολο
74,87

2019 Ποιοτικοί

2020
Ποιοτικοί

Τα δεδομένα καλύπτουν και τις δύο χώρες μέχρι και το 2018. Για το 2019, η Ελλάδα δεν
έχει αποστείλει ακόμη δεδομένα. Εξαγωγή στοιχείων από Eurostat. Οnline data code:
TGS00111. last data update: 02/12/2020
2018 Σύνολο
52,96
2015 Σύνολο
52,96

Δείκτης
Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα
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Παρατηρήσεις

2018 Ποιοτικοί

2017 Σύνολο
52,96

2015 Ποιοτικοί

2017 Ποιοτικοί

2014 Σύνολο
52,96

2016 Σύνολο
52,96

2016 Ποιοτικοί

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)
F
S
F
S
F
S

(1)
F
S
F
S
F
S

Κωδικός
CO17
CO17
CO18
CO18
Ο0307
Ο0307

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

Κωδικός
CO17
CO17
CO18
CO18
Ο0307
Ο0307

Μονάδα μέτρησης
Tonnes/year
Tonnes/year
Persons
Persons
Αριθμός
Αριθμός

Τιμή-στόχος
3.000,00
3.000,00
55.000,00
55.000,00
15,00
15,00

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

2020
1.603,50
537,00
78.823,00
120.000,00
0,00
5,00

Παρατηρήσεις
Κατόπιν της ολοκλήρωσης των έργων ΒΙΟΜΑ και ACUA
Κατόπιν της ολοκλήρωσης του έργου SMARTWATER
To εργο που συνεισφερει σε αυτόν το δεικτη βρίσκεται ακόμη υπό εξέλιξη και θεωρείται ότι συνεισφέρει ακόμη με τιμή μηδέν στο δείκτη
To εργο που συνεισφερει σε αυτόν το δεικτηβρίσκεται ακόμη υπό εξελιξη και θεωρειται ότι συνεισφερει ακομη με τιμη μηδεν στο δεικτη
Εξετάζεται η προοπτική αναθεώρησης της μεθοδολογίας υπολογισμού του δείκτη το οποίο πιθανότατα θα συμπαρασύρει και την τιμή στόχο

2019
0,00
537,00
0,00
120.000,00
0,00
5,00

2018
0,00
537,00
0,00
120.000,00
0,00
5,00

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

Έτος
βάσης
2014

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

Κωδικός
R0311

EL

Τιμή-στόχος
(2023) Σύνολο
908,00

2020
Σύνολο
508,00

2019
Σύνολο
508,00

Δείκτης
Επιφάνεια που καλύπτεται από θεσμικές ρυθμίσεις ή κοινά σχέδια δράσης για την υλοποίηση του ΘXΣ
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2020
Ποιοτικοί

2019
Ποιοτικοί

Παρατηρήσεις
To έργο που συνεισφερει σε αυτόν το δείκτη βρίσκεται ακόμη υπό εξελιξη. Επιπλέον,
εξετάζεται η προοπτική αναθεώρησης της μεθοδολογίας υπολογισμού του δείκτη το οποίο
πιθανότατα θα συμπαρασύρει και την τιμή στόχο

2018
Σύνολο
508,00

2018
Ποιοτικοί

2015 Σύνολο
508,00

2017
Σύνολο
508,00

2015 Ποιοτικοί

2017
Ποιοτικοί

2016
Σύνολο
508,00

2014 Σύνολο
508,00

2016
Ποιοτικοί

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
Κωδικός
R0309

EL

Μονάδα
μέτρησης
Ποσοστό

Δείκτης
Ποσοστό των οικιακών αποβλήτων που εκτρέπονται από την ταφή

Τιμή
βάσης
24,00

2019 Σύνολο
24,00

Έτος
βάσης
2013

Τιμή-στόχος (2023)
Σύνολο
30,00

2019 Ποιοτικοί

2018 Σύνολο
24,00
2015 Σύνολο
24,00

Δείκτης
Ποσοστό των οικιακών αποβλήτων που εκτρέπονται από την ταφή

25

2020
Σύνολο
26,80

2018 Ποιοτικοί

2020
Ποιοτικοί

Παρατηρήσεις
Η τιμή επίτευξης προέρχεται από την ολοκλήρωση του
ΒΙΟΜΑ

2017 Σύνολο
24,00

2015 Ποιοτικοί

2017 Ποιοτικοί

2014 Σύνολο
24,00

2016 Σύνολο
24,00

2016 Ποιοτικοί

2014 Ποιοτικοί

EL

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
(1)
F
S

Κωδικός
O0309
O0309
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

2020
Παρατηρήσεις
8,00 Έχει γίνει η στελέχωση του παραρτήματος ΚΓ ήδη από το 2018
8,00 Έχει γίνει η στελέχωση του παραρτήματος ΚΓ ήδη από το 2018.
2019
8,00
8,00

2018
8,00
8,00

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

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

1

F

F301

1
2

I
F

K302
F304

2

I

K303

2

O

O0308

3

O

CO09

3

F

F307

3

I

K305

3

I

K306

3

O

Ο0305

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

Μονάδα
μέτρησης
Enterprises

Ορόσημο για το
2018 - σύνολο
0

Τελικός στόχος
(2023) - σύνολο
120,00

ευρώ

1.187.669,00

6.686.436,00

3.738.880,55

Αριθμός
ευρώ

2
2.045.431,01

21.675.551,00

7,00
5.545.582,53

αριθμός

3

6,00

13,00

αριθμός

0

9,00

19,00

48.500,00

63.595,00

32.954.144,00

12.759.836,55

Visits/year

3.365.065

αριθμός

2

4,00

17,00

αριθμός

5

10,00

8,00

Αριθμός

0

5,00

4,00

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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Είδος
δείκτη
O
F
I
F
I

153,00

ευρώ

Άξονας
προτεραιότητας
1
1
1
2
2
2
3

Άξονας
προτεραιότητας
1
1
1
2
2

Παρατηρήσεις

2020

Αναγνωριστικό

Δείκτης

CO01
F301
K302
F304
K303

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
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Καταγράφεται ήδη υπερεπίτευξη του δείκτη
κατά 28% όπως θα θα επισημανθεί στις
αναφορές προόοδου του β εξαμήνου του
2020

Με τις εντάξεις των έργων της 4ης
πρόσκλησης ο στόχος θα υπερκαλυφθεί.

Με τις εντάξεις των έργων της 4ης
πρόσκλησης ο στόχος θα υπερκαλυφθεί.
Αναμένεται να επιτευχθεί με την ένταξη των
νέων έργων
Με την ένταξη 2 των νέων έργων μέσα στο
2021, ο ποσοτικός στόχος θα έχει
υπερκαλυφθεί.

Μονάδα
μέτρησης
Enterprises
ευρώ
Αριθμός
ευρώ
αριθμός
αριθμός
Visits/year

280,00
2.307.039,30
0,00
3.427.523,52
4,00
27,00
22.000,00

ευρώ
αριθμός
αριθμός
Αριθμός

6.140.141,02
4,00
6,00
4,00

2019

2018

2017

2016

2015

280,00
893.746,65
6,00
658.234,89
4,00
27,00
0,00

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

2.685.218,21
4,00
6,00
4,00

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

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

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

Μονάδα
μέτρησης
Enterprises
ευρώ
Αριθμός
ευρώ
αριθμός

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Άξονας
προτεραιότητας
2
3

Είδος
δείκτη
O
O

Αναγνωριστικό

Δείκτης

O0308
CO09

3
3
3
3

F
I
I
O

F307
K305
K306
Ο0305

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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Μονάδα
μέτρησης
αριθμός
Visits/year

2014

ευρώ
αριθμός
αριθμός
Αριθμός

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
Άξονας
προτεραιότητας

Ταμείο

Βάση
υπολογισμού

1
2
3
4
Σύνολο
Γενικό σύνολο

ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ

Σύνολο
Σύνολο
Σύνολο
Σύνολο

EL

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

6.283.366,22
15.130.583,74
26.395.230,51
3.244.355,00
51.053.535,47
51.053.535,47

93,97%
69,80%
80,10%
100,00%
79,08%
79,08%
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Δημόσιο επιλέξιμο
κόστος των πράξεων
που επελέγησαν για να
λάβουν στήριξη
6.283.366,22
15.130.583,74
26.395.230,51
3.244.355,00
51.053.535,47
51.053.535,47

Συνολικές επιλέξιμες
δαπάνες που δήλωσαν
οι δικαιούχοι στη
διαχειριστική αρχή
3.834.114,46
5.636.968,32
13.609.153,16
1.697.806,67
24.778.042,61
24.778.042,61

Ποσοστό της συνολικής
ενίσχυσης που καλύπτεται
από τις επιλέξιμες δαπάνες
όπως δηλώθηκαν από τους
δικαιούχους
57,34%
26,01%
41,30%
52,33%
38,38%
38,38%

Αριθμός
επιλεγμένων
δράσεων

7
9
17
2
35
35
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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. Ποσό της στήριξης από το
(2)
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

3.
Μερίδιο
της
συνολικής 4. Επιλέξιμες δαπάνες της 5.
Μερίδιο
της
συνολικής
χρηματοδότησης που διατίθεται για στήριξης από το ΕΤΠΑ για χρηματοδότησης που διατίθεται για
το σύνολο ή μέρος πράξης που το σύνολο ή μέρος πράξης το σύνολο ή μέρος πράξης που
υλοποιείται εκτός του ενωσιακού που υλοποιείται εκτός του υλοποιείται εκτός του ενωσιακού
τμήματος
της
περιοχής
του ενωσιακού τμήματος της τμήματος
της
περιοχής
του
προγράμματος
(%)
(στήλη περιοχής του προγράμματος προγράμματος
(%)
(στήλη
2/συνολικό ποσό που διατίθεται για που δηλώνει ο δικαιούχος 4/συνολικό ποσό που διατίθεται για
τη στήριξη από το ΕΤΠΑ σε στη διαχειριστική αρχή
τη στήριξη από το ΕΤΠΑ σε
επίπεδο προγράμματος *100)
επίπεδο προγράμματος *100)
Smartcities
36.450,00
0,07%
36.450,00
0,07%
(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
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Αξιολόγησης και με έτος αναφοράς το 2020 προβλέπεται η υλοποίηση
αξιολόγησης επιπτώσεων για όλους τους Άξονες Προτεραιότητας, Επενδυτικές Προτεραιότητες και
Ειδικούς Στόχους του Προγράμματος. Η εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται σε επικαιροποίηση των στοιχείων
της μελέτης εφαρμογής του 2018. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της αξιολόγησης είναι, αφενός, η
επικαιροποίηση της πρώτης αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής του Προγράμματος «INTERREG V-A
ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020», η οποία αφορούσε στην απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, το
βαθμό επίτευξης των στόχων και την αποτελεσματικότητα του, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων
επικοινωνίας. Αφετέρου, στόχος της παρούσας 2ης αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
και των επιπτώσεων των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των τριών Αξόνων
Προτεραιότητας του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020»,
εκτός δηλαδή του Άξονα Τεχνικής Βοήθειας αλλά και να εκτιμήσει το βαθμό συμβολής κάθε
παρέμβασης. Τελικός σκοπός είναι να διαπιστωθεί αν οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν συνέβαλαν στην
ενίσχυση της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της διασυνοριακής περιοχής
συνεργασίας.
Α. Ενεργοποίηση-Εντάξεις
Ο βαθμός ενεργοποίησης του Προγράμματος, αλλά και ο βαθμός εντάξεων κρίνονται ως ικανοποιητικοί ,
καθώς ο πρώτος ανέρχεται στο 68% του Προϋπολογισμού του Προγράμματος και ο δεύτερος στο79,4%
των διαθέσιμων πόρων του προγράμματος. Τα παραπάνω αναμένεται να υπερκαλυφθούν – ιδίως μετά τις
εντάξεις 20 νέων έργων εντός του 2021, π/υ 26.778.647,23 ευρώ.
Το επόμενο διάστημα μεγαλύτερη βαρύτητα θα δοθεί στην παρακολούθηση των έργων, δεδομένου και
του μειωμένου χρονικού ορίζοντα υλοποίησης, ιδίως των έργων της 4ης πρόσκλησης
Β. Φυσική αποτελεσματικότητα
→ Ήδη από τα ενταγμένα έργα εκτιμάται ότι το Πρόγραμμα θα παρουσιάσει υπερεπίτευξη ποσοτικών
στόχων σε σχέση με όλους τους δείκτες εκροών εκτός από δύο:
 Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του
ΘΧΣ
 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων
Η μη επίτευξη των ως άνω στόχων δεν οφείλεται σε αναποτελεσματικότητα του Προγράμματος καθώς
δεν εξαρτάται από τις διαδικασίες υλοποίησης αλλά από τα ενδιαφέροντα και την ετοιμότητα των τελικών
δικαιούχων.
→ Ως προς τους δείκτες αποτελέσματος, ο βαθμός επίτευξης τους κυμαίνεται από 46,67%[1] έως
122,59% με εξαίρεση το δείκτη για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
→ Τέλος, και ως προς το πλαίσιο επίδοσης, το Πρόγραμμα φαίνεται να επιτυγχάνει όλους τους
ποσοτικούς στόχους του πλαισίου επίδοσης με ασφάλεια. Ακόμη και αν σε κάποιον από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες – που η επίτευξη τους εκτιμάται σε 86% ή 88% – πέσει κάτω από το όριο του 85%,
και πάλι θα βρίσκεται εντός της περιοχής 75%-85% η οποία θεωρείται αποδεκτή βάσει του Εκτελεστικού
Κανονισμού.
Β. Αποδοτικότητα
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Σε σχέση με τη χρονική αποδοτικότητα των διαδικασιών διαχείρισης του Προγράμματος, ικανοποιητικοί
είναι οι χρόνοι προκηρύξεων και συμβασιοποίησης των έργων, αλλά οι χρόνοι ένταξης των έργων θα
πρέπει να μειωθούν.
Σε σχέση με την οικονομική αποδοτικότητα, το πραγματικό μοναδιαίο κόστος από τις υλοποιούμενες
παρεμβάσεις εμφανίζεται στους περισσότερους δείκτες χαμηλότερο από το μοναδιαίο κόστος που
χρησιμοποιήθηκε κατά την κατάρτιση του Προγράμματος. Αυτή η διαφορά, που τις περισσότερες φορές
οφείλεται σε διαφορετικό μείγμα παρεμβάσεων, αυξάνει τεχνητά την αποδοτικότητα των πόρων.
Γ. Λογική της παρέμβασης
Η Στρατηγική του Προγράμματος παραμένει επίκαιρη, καθώς οι περισσότεροι στόχοι (γενικοί και ειδικοί)
συνεχίζουν να αντιστοιχούν σε σημαντικές για τη διασυνοριακή περιοχή προκλήσεις. Μικρές
τροποποιήσεις στη στόχευση απαιτούνται, όχι όμως για το παρόν Πρόγραμμα αλλά για την επόμενη
Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, καθώς ήδη το μείγμα των παρεμβάσεων του παρόντος
Προγράμματος έχει οριστεί στο σύνολό του από τα ήδη ενταγμένα και τα προγραμματιζόμενα προς
ένταξη έργα. Άλλωστε, με λιγότερο από 3 έτη εναπομείναντα χρόνο υλοποίησης, η οποιαδήποτε
τροποποίηση της στόχευσης του Προγράμματος - που θα συμπαρέσυρε νέες προσκλήσεις και εντάξεις θα δημιουργούσε σοβαρό πρόβλημα υλοποίησης. Επομένως, δεν προτείνονται τέτοιου είδους
τροποποιήσεις.
Επιπτώσεις
Η επίτευξη ή μη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων μελετήθηκε για έξι (6) από τους εννιά (9) δείκτες
αποτελέσματος. Για έναν (1) δείκτη («Επιφάνεια που καλύπτεται από θεσμικές ρυθμίσεις ή κοινά σχέδια
δράσης για την υλοποίηση του ΘXΣ») κρίθηκε αδύνατη λόγω μη ύπαρξης υλοποιημένων έργων, για έναν
(1) δείκτη («Αύξηση στον ωφελούμενο πληθυσμό»
) δεν είχε νόημα η αξιολόγηση καθώς η επίπτωση του προγράμματος στο δείκτη αποτελέσματος ήταν εξ’
ορισμού 100% (λόγω του τρόπου ορισμού του δείκτη), ενώ τέλος για έναν (1) δείκτη («Αύξηση της
επιβατικής κίνησης στους λιμένες που επωφελούνται από τις παρεμβάσεις») υπήρχε σοβαρό εννοιολογικό
πρόβλημα σύνδεσης των παρεμβάσεων με το δείκτη (theory of change).
Σε γενικές γραμμές, καταγράφεται μεγάλη διακύμανση στο βαθμό επίπτωσης από τις δράσεις του
Προγράμματος. Τη μεγαλύτερη εκτιμώμενη επίπτωση θα μπορούσαν να έχουν οι δράσεις αξιοποίησης
αστικών αποβλήτων, ενώ σε δεύτερη θέση έρχονται οι δράσεις ΤΠΕ. Αντίθετα, τη μικρότερη
αναμενόμενη επίπτωση εκτιμάται ότι θα έχουν οι δράσεις εξωστρέφειας ΜΜΕ.
Ειδικός Στόχος 1.1 Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος
Με βάση τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών και το γενικό θεωρητικό πλαίσιο, οι εφαρμογές που
αναπτύχθηκαν από το έργο Smart Cities θα μπορούσαν να φτάσουν ποσοστό χρήσης έως και 44% στον
γενικό πληθυσμό. Πιο πετυχημένη από τις τρεις εφαρμογές φαίνεται να είναι η εφαρμογή καταγραφής
προβλημάτων από πολίτες τρίτης ηλικίας στα Χανιά όπου εκτιμάται (βάσει των αρχικών δεδομένων) το
ποσοστό χρήσης να φτάσει το 25,6% (σε μόλις 6 μήνες συνεχούς λειτουργίας), ποσοστό που είναι
υψηλότερο κατά 60% του μ.ο. για την ηλικιακή αυτή κλάση.
Ειδικός Στόχος 1.2 Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ
Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από το Πρόγραμμα μπορούν να επιφέρουν περιορισμένη αύξηση της
εξαγωγικής δραστηριότητας του αγροδιατροφικού τομέα (από 3% έως 9%). Λόγω του μικρού μεριδίου
των εξαγωγών του κλάδου στο σύνολο των εξαγωγών της διασυνοριακής ζώνης, αυτό θα είχε ακόμη
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μικρότερη επίπτωση στη συνολική αξία εξαγωγών: από 0,6% έως 1,8%.
Ειδικός Στόχος 2.1 Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια
Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από το Πρόγραμμα έχουν επιφέρει σημαντικές μειώσεις στην
κατανάλωση ενέργειας ανά τ.μ. (από 12% έως 39%) μέσα στο διάστημα 2018-2020. Σε σύγκριση με τις
γενικές τάσεις στην ενεργειακή κατανάλωση στη διασυνοριακή περιοχή, αυτό αντιπροσωπεύει
σταθμισμένη μείωση κατά 12,7% πέραν και πάνω από τις γενικές τάσεις.
Ειδικός Στόχος 2.2 Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές
περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση
Γενικευμένη χρήση στην πόλη της Λευκωσίας της τεχνολογίας που αναπτύσσεται από το έργο
Step2Smart θα μπορούσε να επιφέρει μείωση των αέριων ρύπων κατά 7,3% τουλάχιστον σύμφωνα με
τους αρχικούς υπολογισμούς και μετρήσεις. Για να τεκμηριωθεί όμως πέραν αμφιβολίας, θα πρέπει κατά
τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής, πέραν των επιπέδων CO2, να συσχετιστούν και οι λοιποί ρύποι που
καταγράφονται από τον Κυκλοφοριακό Σταθμό Λευκωσίας.
Ειδικός Στόχος 3.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από το Πρόγραμμα βελτίωσαν την τουριστική ελκυστικότητα των
προορισμών στους οποίους υλοποιήθηκαν. Η επίπτωσή τους στις τουριστικές διανυκτερεύσεις ποικίλει
τόσο σε σχέση με την παρέμβαση όσο και σε σχέση με το προφίλ των τουριστών του συγκεκριμένου
προορισμού, εκτιμάται δε – για τα δύο έργα που έχουν ολοκληρωθεί – ότι μπορεί να κυμαίνεται από 2%
έως 9%. Γενικευμένη και συνδυαστική εφαρμογή παρόμοιων παρεμβάσεων στο σύνολο της
διασυνοριακής περιοχής θα μπορούσε να επιφέρει μακροπρόθεσμα αύξηση των τουριστικών
διανυκτερεύσεων κατά έως και 14%.
Ειδικός Στόχος 3.4 Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων
Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από το Πρόγραμμα μπορούν να μειώσουν το ποσοστό των ΑΣΑ που
οδηγούνται σε ταφή στους ΟΤΑ όπου υλοποιήθηκαν:
 κατά 67% έως 76% (έργο ACUA).
 κατά 9% έως 26% (έργο ΒΙΟΜΑ).
Η γενικευμένη και συνδυαστική εφαρμογή των δύο τεχνολογιών σε ολόκληρη τη διασυνοριακή περιοχή,
θα μπορούσε να εκτρέψει από την ταφή το 51,4% των παραγόμενων ΑΣΑ.
Στρατηγική Επικοινωνίας
Η στρατηγική επικοινωνίας ικανοποιεί τις βασικές προδιαγραφές και μπορεί να γίνει πιο καινοτόμα
και ευρηματική όσον αφορά τους τρόπους ενεργοποίησης των δικαιούχων ώστε να λειτουργήσουν ως
πολλαπλασιαστές του επικοινωνιακου έργου, και όσον αφορά στην εγκαθίδρυση μηχανισμών
παρακολούθησης και αξιολόγησης της επίπτωσης του επικοινωνιακού έργου. Επιπλέον προτείνεται η
δημοσίευση σε ετήσια βάση στον ιστότοπο του Προγράμματος και η επικοινωνία προς όλους τους
υπεύθυνους επικοινωνίας των καλών πρακτικών επικοινωνίας των έργων.
Η 2η αξιολόγηση του Προγράμματος αναμένεται να παραληφθεί οριστικά εντός του Ιουνίου 2021 οπότε
και θα δημοσιοποιηθεί στο κοινό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 54(4) του Κανονισμού (ΕU)
1303/2014
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[1] Λόγω όμως υπολογιστικού λάθους της τιμής βάσης.
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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
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Αξιολόγησης και με έτος αναφοράς το 2020 προβλέπεται η υλοποίηση
αξιολόγησης επιπτώσεων για όλους τους Α.Π., Ε.Π και Ε.Σ. του Προγράμματος η οποία βασίζεται σε
επικαιροποίηση των στοιχείων της μελέτης εφαρμογής του 2018. Τελικός σκοπός είναι να διαπιστωθεί αν οι
παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν συνέβαλαν στην ενίσχυση της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας της
οικονομίας της διασυνοριακής περιοχής συνεργασίας.
Α. Ενεργοποίηση-Εντάξεις : Ο βαθμός ενεργοποίησης του Προγράμματος, αλλά και ο βαθμός εντάξεων
κρίνονται ως ικανοποιητικοί , καθώς ο πρώτος ανέρχεται στο 68% του Π/Υ και ο δεύτερος στο 79,4% των
διαθέσιμων πόρων. Τα παραπάνω αναμένεται να υπερκαλυφθούν – ιδίως μετά τις εντάξεις 20 νέων έργων
εντός του 2021, π/υ 26.778.647,23 ευρώ.Το επόμενο διάστημα μεγαλύτερη βαρύτητα θα δοθεί στην
παρακολούθηση των έργων, δεδομένου και του μειωμένου χρονικού ορίζοντα υλοποίησης, ιδίως των έργων
της 4ης πρόσκλησης
Β. Φυσική αποτελεσματικότητα :Ήδη από τα ενταγμένα έργα εκτιμάται ότι το Πρόγραμμα θα παρουσιάσει
υπερεπίτευξη ποσοτικών στόχων σε σχέση με όλους τους δείκτες εκροών εκτός από δύο: Πλήθος ερευνών,
μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ & Στερεά απόβλητα:
Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων
Η μη επίτευξη των ως άνω στόχων δεν οφείλεται σε αναποτελεσματικότητα του Προγράμματος καθώς δεν
εξαρτάται από τις διαδικασίες υλοποίησης αλλά από τα ενδιαφέροντα και την ετοιμότητα των δικαιούχων.
→ Ως προς τους δείκτες αποτελέσματος, ο βαθμός επίτευξης τους κυμαίνεται από 46,67%[1] έως 122,59% με
εξαίρεση το δείκτη για το ΘΧΣ
→ Τέλος, και ως προς το πλαίσιο επίδοσης, το Πρόγραμμα φαίνεται να επιτυγχάνει όλους τους ποσοτικούς
στόχους του πλαισίου με ασφάλεια. Ακόμη και αν σε κάποιον από τους χρηματο-οικονομικούς δείκτες – που η
επίτευξη τους εκτιμάται σε 86% ή 88% – πέσει κάτω από το όριο του 85%, και πάλι θα βρίσκεται εντός της
περιοχής 75%-85% η οποία θεωρείται αποδεκτή βάσει του Εκτελεστικού Κανονισμού.
Γ. Αποδοτικότητα: ικανοποιητικοί είναι οι χρόνοι προκηρύξεων και συμβασιοποίησης των έργων, αλλά οι
χρόνοι ένταξης των έργων θα πρέπει να μειωθούν. Το πραγματικό μοναδιαίο κόστος από τις υλοποιούμενες
παρεμβάσεις εμφανίζεται στους περισσότερους δείκτες χαμηλότερο από το μοναδιαίο κόστος που
χρησιμοποιήθηκε κατά την κατάρτιση του Προγράμματος.
Δ. Λογική της παρέμβασης: Η Στρατηγική του Προγράμματος παραμένει επίκαιρη, καθώς οι περισσότεροι
στόχοι συνεχίζουν να αντιστοιχούν σε σημαντικές προκλήσεις. Μικρές τροποποιήσεις στη στόχευση
απαιτούνται, όχι όμως για το παρόν Πρόγραμμα αλλά για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027,
καθώς ήδη το μείγμα των παρεμβάσεων του παρόντος Προγράμματος έχει οριστεί στο σύνολό του. Άλλωστε,
με λιγότερο από 3 έτη εναπομείναντα χρόνο υλοποίησης, η οποιαδήποτε τροποποίηση της στόχευσης του
Προγράμματος θα δημιουργούσε σοβαρό πρόβλημα υλοποίησης.
Ε. Επιπτώσεις: Η επίτευξη ή μη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων μελετήθηκε για έξι (6) από τους εννιά (9)
δείκτες αποτελέσματος. Σε γενικές γραμμές, καταγράφεται μεγάλη διακύμανση στο βαθμό επίπτωσης από τις
δράσεις του Προγράμματος. Τη μεγαλύτερη εκτιμώμενη επίπτωση θα μπορούσαν να έχουν οι δράσεις
αξιοποίησης αστικών αποβλήτων, ενώ σε δεύτερη θέση έρχονται οι δράσεις ΤΠΕ. Αντίθετα, τη μικρότερη
αναμενόμενη επίπτωση εκτιμάται ότι θα έχουν οι δράσεις εξωστρέφειας ΜΜΕ.
Ε.Σ. 1.1 Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος: Οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν
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από το έργο Smart Cities θα μπορούσαν να φτάσουν ποσοστό χρήσης έως και 44% στον γενικό πληθυσμό. Πιο
πετυχημένη από τις τρεις εφαρμογές φαίνεται να είναι η εφαρμογή καταγραφής προβλημάτων από πολίτες
τρίτης ηλικίας στα Χανιά όπου εκτιμάται (βάσει των αρχικών δεδομένων) το ποσοστό χρήσης να φτάσει το
25,6% (σε μόλις 6 μήνες συνεχούς λειτουργίας), ποσοστό που είναι υψηλότερο κατά 60% του μ.ο. για την
ηλικιακή αυτή κλάση.
Ε. Σ 1.2 Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ: Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από το Πρόγραμμα
μπορούν να επιφέρουν περιορισμένη αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας του αγροδιατροφικού τομέα (από
3% έως 9%). Λόγω του μικρού μεριδίου των εξαγωγών του κλάδου στο σύνολο των εξαγωγών της
διασυνοριακής ζώνης, αυτό θα είχε ακόμη μικρότερη επίπτωση στη συνολική αξία εξαγωγών: από 0,6% έως
1,8%.
Ε. Σ. 2.1 Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια: Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν
από το Πρόγραμμα έχουν επιφέρει σημαντικές μειώσεις στην κατανάλωση ενέργειας ανά τ.μ. (από 12% έως
39%) μέσα στο διάστημα 2018-2020. Σε σύγκριση με τις γενικές τάσεις στην ενεργειακή κατανάλωση στη
διασυνοριακή περιοχή, αυτό αντιπροσωπεύει σταθμισμένη μείωση κατά 12,7% πέραν και πάνω από τις γενικές
τάσεις.
Ε.Σ. 2.2 Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές
με σημαντική αέρια ρύπανση: Γενικευμένη χρήση στην πόλη της Λευκωσίας της τεχνολογίας που
αναπτύσσεται από το έργο Step2Smart θα μπορούσε να επιφέρει μείωση των αέριων ρύπων κατά 7,3%
τουλάχιστον σύμφωνα με τους αρχικούς υπολογισμούς και μετρήσεις. Για να τεκμηριωθεί όμως πέραν
αμφιβολίας, θα πρέπει κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής, πέραν των επιπέδων CO2, να συσχετιστούν
και οι λοιποί ρύποι που καταγράφονται από τον Κυκλοφοριακό Σταθμό Λευκωσίας.
Ε.Σ. 3.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος:Οι
παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από το Πρόγραμμα βελτίωσαν την τουριστική ελκυστικότητα των προορισμών
στους οποίους υλοποιήθηκαν. Η επίπτωσή τους στις τουριστικές διανυκτερεύσεις ποικίλει τόσο σε σχέση με
την παρέμβαση όσο και σε σχέση με το προφίλ των τουριστών του συγκεκριμένου προορισμού, εκτιμάται δε –
για τα δύο έργα που έχουν ολοκληρωθεί – ότι μπορεί να κυμαίνεται από 2% έως 9%. Γενικευμένη και
συνδυαστική εφαρμογή παρόμοιων παρεμβάσεων στο σύνολο της διασυνοριακής περιοχής θα μπορούσε να
επιφέρει μακροπρόθεσμα αύξηση των τουριστικών διανυκτερεύσεων κατά έως και 14%.
Ε.Σ. 3.4 Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων: Οι
παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από το Πρόγραμμα μπορούν να μειώσουν το ποσοστό των ΑΣΑ που
οδηγούνται σε ταφή στους ΟΤΑ όπου υλοποιήθηκαν: κατά 67% έως 76% (έργο ACUA) & κατά 9% έως 26%
(έργο ΒΙΟΜΑ). Η γενικευμένη και συνδυαστική εφαρμογή των δύο τεχνολογιών σε ολόκληρη τη
διασυνοριακή περιοχή, θα μπορούσε να εκτρέψει από την ταφή το 51,4% των παραγόμενων ΑΣΑ.
ΣΤ. Στρατηγική Επικοινωνίας
Η στρατηγική επικοινωνίας ικανοποιεί τις βασικές προδιαγραφές και μπορεί να γίνει πιο καινοτόμα και
ευρηματική όσον αφορά τους τρόπους ενεργοποίησης των δικαιούχων ώστε να λειτουργήσουν ως
πολλαπλασιαστές του επικοινωνιακού έργου, και όσον αφορά στην εγκαθίδρυση μηχανισμών παρακολούθησης
και αξιολόγησης της επίπτωσης του επικοινωνιακού έργου. Επιπλέον προτείνεται η δημοσίευση σε ετήσια
βάση στον ιστότοπο του Προγράμματος και η επικοινωνία προς όλους τους υπεύθυνους επικοινωνίας των
καλών πρακτικών επικοινωνίας των έργων.
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[1] Λόγω όμως υπολογιστικού λάθους της τιμής βάσης.
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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.
Παρότι το Πρόγραμμα αυτό καθ’ αυτό δεν προσθέτει γραφειοκρατικές διατυπώσεις, παρά εφαρμόζει τις ήδη
υπάρχουσες απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ως μεγαλύτερο πρόβλημα από τους
δικαιούχους δηλώνεται το θέμα της γραφειοκρατίας και των διαγωνισμών με αποτέλεσμα την καθυστέρηση
απορρόφησης πόρων. Επίσης είναι προφανές ο COVID-19 έχει επηρεάσει το πρόγραμμα με διάφορους
τρόπους και έχει δημιουργήσει διάφορα προβλήματα, τα σημαντικότερα των οποίων είναι: Αποδυνάμωση του
στελεχιακού δυναμικού των δικαιούχων, είτε λόγω ασθενείας είτε λόγω αδειών ειδικού σκοπού, η μετακίνηση
μεταξύ των δυο συμμετεχόντων κρατών διακόπτεται κατά περιόδους ή δυσχεραίνεται πολύ λόγω των μέτρων
αντιμετώπισης της διασποράς του ιού, έχοντας πρακτικά εκμηδενίσει κάθε δραστηριότητα που απαιτεί δια
ζώσης συμμετοχή, το οικονομικό κλίμα που ορίζεται από την αβεβαιότητα έχει οδηγήσει σε ματαιώσεις
διαγωνισμών ή σε έλλειψη ενδιαφέροντος συμμετοχής από τις ιδιωτικές εταιρείες που συνήθως συμμετείχαν,
αδυναμία υλοποίησης επιτόπιων επαληθεύσεων
Η ΔΑ εισηγήθηκε συγκεκριμένους κανόνες ευελιξίας για τις επαληθεύσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι η
“ποιότητα” των επαληθεύσεων δεν θα έπρεπε να τεθεί σε κίνδυνο και διαμόρφωσε μια προσαρμοσμένη
Μεθοδολογία Πρωτοβάθμιου Ελέγχου κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19. Επιπλέον, παρείχε
μεγαλύτερη ευελιξία σχετικά με τις διαδικασίες του Προγράμματος (επιλεξιμότητα ρητρών ακύρωσης
κρατήσεων, επέκταση χρονοδιαγραμμάτων κλπ).
Σε κάθε περίπτωση το Πρόγραμμα εφαρμόζει το σύνολο των ισχυουσών διατάξεων που αφορά τα υγειονομικά
θέματα, Επιπλέον, η ΔΑ/ΚΓ συνεχίζει να παρέχει υποστήριξη στους δικαιούχους μέσω:
α) συγγραφής και διάθεσης οδηγών για την υλοποίηση έργων και επιλεξιμότητα δαπανών
Ειδικά για το ΟΠΣ: Λήψη κωδικών νέων χρηστών, Εγχειρίδιο χρηστών νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος (ΟΠΣ) 2014-2020, Εγχειρίδιο χρηστών Περιβάλλον Εργασίας Εφαρμογής,
Εγχειρίδιο δικαιούχου Δελτίου Δήλωσης Δαπανών, Εγχειρίδιο χρήστη - Παρακολούθηση πράξεων -Δελτίο
προόδου πράξης, Εγχειρίδιο επαληθευτή Δελτίου Δήλωσης Δαπανών
Αντίστοιχα η ΓΔ ΕΠΣΑ έχει διαμορφώσει για τους Κύπριους Δικαιούχους τους οδηγούς/εγκυκλίους: μεταφορά
πιστώσεων και έγκριση δέσμευσης πιστώσεων, σύστημα πρωτοβαθμίου ελέγχου, έγγραφα εξουσιοδότησης
επαληθευτή.
Όλα τα ως άνω έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στην ενότητα Χρήσιμα Αρχεία Οδηγοί
β) Στοχευμένων σεμιναρίων και ημερίδων. Για το 2020 όλες οι επαφές και οι ημερίδες έγιναν διαδικτυακά
γ) τεχνικών συναντήσεων με τους δικαιούχους οι οποίες για το 2020 έγιναν όλες διαδικτυακά
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).
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 2021. Πέραν αυτού, έχει ήδη επιτευχθεί ένας ομαλός κύκλος υλοποίησης στον οποίο οι
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πράξεις της 1ης 2ης και 3ης πρόσκλησης έχουν συμβασιοποιήσει τους διαγωνισμούς τους και πλέον έχει
δημιουργηθεί αλυσίδα δαπανών, με εύλογα θετικές συνέπειες στην απορρόφηση, ενώ η αναμενόμενη
υπογραφή συμβάσεων με τα έργα της 4ης πρόσκλησης θα ενισχύσει περαιτέρω τη ροή δαπανών.
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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

46

υποβολή [Προγραμματιζόμενη] έναρξη [Προγραμματιζόμενη]
υλοποίησης
περάτωση

Κύριες εκροές και κύρια Συνολική επιλέξιμη δαπάνη
αποτελέσματα
πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή

που Παρατηρήσεις

EL

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

Άξονας προτεραιότητας

Άξονας προτεραιότητας

Άξονας προτεραιότητας

1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην
διασυνοριακή περιοχή

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές

3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

4 - Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

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
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.
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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

Ποσό της στήριξης που πρόκειται να Ποσοστό
των
συνολικών
χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της πιστώσεων του επιχειρησιακού
κλιματικής αλλαγής (σε ευρώ)
προγράμματος (%)
10.381.243,21
56,35%
8.057.615,59
28,77%
18.438.858,80
33,60%

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.

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
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Κατάσταση

EL

Ονομασία

Ταμείο

Έτος οριστικοποίησης της αξιολόγησης

Τύπος αξιολόγησης

Θεματικός στόχος

50

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
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
11.2 Πρόοδος της υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών και των
δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν το ΕΤΠΑ
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)

11.4 Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας

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.
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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).
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ΈΓΓΡΑΦΑ
Τίτλος εγγράφου
ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ2020
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Τύπος εγγράφου
Σύνοψη για τους
πολίτες

Ημερομηνία
εγγράφου
28 Μαϊ 2021

Τοπικό στοιχείο
αναφοράς

Στοιχείο αναφοράς της
Επιτροπής
Ares(2021)3569035
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Αρχεία
ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ2020

Ημερομηνία
αποστολής
31 Μαϊ 2021

Εστάλη
από
nlogotge
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