Πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A
«Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» κατά το 2019:
Συνοπτική έκθεση για την ενημέρωση των πολιτών
Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» κατά τον πέμπτο χρόνο
υλοποίησης του έχει επιτύχει σημαντικά επιτεύγματα και συνεχίζει να συμβάλλει στη βελτίωση της
καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών της διασυνοριακής περιοχής συνεργασίας.

Επιλέξιμες περιοχές

Το Πρόγραμμα

4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Τον Νοέμβριο του 2019 έκλεισε η 4η πρόσκληση η οποία επικεντρώνονταν στην αποδοτική χρήση
ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές καθώς και στη διατήρηση -προστασία του περιβάλλοντος και την
πρόληψη κινδύνων. Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ και εμπρόθεσμα 48 προτάσεις ενώ ο π/υ
της πρόσκλησης υπερκαλύφθηκε κατά τουλάχιστον 300% αποδεικνύοντας τη μεγάλη απήχηση του
Προγράμματος στη διασυνοριακή περιοχή συνεργασίας.

Διακρίσεις πράξεων
Οι πράξεις ERMIS-F, ΑΙΓΙΣ, ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ, SMARTCITIES & ΕΡΜΗΣ ΙΙ
διακρίθηκαν ως εμβληματικές στο πεδίο τους και παρουσιάζονται στην οικεία βάση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

Υποστήριξη δικαιούχων/δυνητικών δικαιούχων

Για την πληρέστερη ανταπόκριση των δικαιούχων στις απαιτήσεις
δημοσιότητας των πράξεων αλλά και της αξιοποίησης δωρεάν εργαλείων,
χρήσης social media υλοποιήθηκε σεμινάριο επικοινωνίας (Ρέθυμνο-Ιούλιος
2019) στο οποίο συμμετείχαν οι υπεύθυνοι επικοινωνίας των 32 πράξεων του
Προγράμματος

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των δυνητικών δικαιούχων της 4ης πρόσκλησης
πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ημερίδες στη Λευκωσία, στο Ρέθυμνο,
στη Ρόδο και στη Μυτιλήνη (Ιούλιος & Σεπτέμβριος 2019) στις οποίες
συμμετείχαν άνω των 230 ενδιαφερομένων.

Ημέρα Συνεργασίας - Οι θησαυροί της Ρόδου
Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή κόσμου κάθε ηλικίας (πάνω από 200 άτομα):
Όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από τα δύο στατικά panels σχετικά με
την ευρωπαϊκή συνεργασία και έπαιξαν μαζί μας στα εφτά διαδραστικά
panels που αναπτύχθηκαν με τη δική τους συμμετοχή και τις απαντήσεις τους.
Οι μικροί μας φίλοι είχαν την ευκαιρία να παίξουν στον χώρο της εκδήλωσης
με την βοήθεια των Προσκόπων της Ρόδου που συνεργάστηκαν ενεργά με το
Πρόγραμμα

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν ζωντανά με τη συμβολή
έντυπου και ψηφιακού υλικού σχετικά με τις ανοιχτές και μελλοντικές
δράσεις του Προγράμματος. Επίσης, παρουσιάστηκαν βίντεο από έργα του
Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας μετά το 2020.

Οι διαδικασίες σχεδιασμού του νέου Προγράμματος βρίσκονται σε πλήρη
εξέλιξη. Η νεοσυσταθείσα Επιτροπή Προγραμματισμού χαρακτηριζόμενη
από ευρύτατη συμμετοχή εθνικών, περιφερειακών αρχών και της κοινωνίας
των πολιτών των δύο χωρών εργάζεται για την εκπόνηση του νέου
Προγράμματος, στη βάση των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων και των
διδαγμάτων του παρελθόντος προκειμένου το Νέο Πρόγραμμα όχι μόνο να
συνεχίσει αλλά και να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία των δύο χωρών
στην οικοδόμηση ενός κοινού μέλλοντος προς όφελος των πολιτών τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα

+ 30 2310469626 / + 302310469600
jts_grcy@mou.gr/interreg@mou.gr
http://greece-cyprus.eu
www.interreg.gr

