Πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A
«Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» κατά το 2020:
Συνοπτική έκθεση για την ενημέρωση των πολιτών
Το Πρόγραμμα Συνεργασίας

Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» κατά τον έκτο χρόνο

υλοποίησης του, και παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας, έχει επιτύχει σημαντικά
επιτεύγματα και συνεχίζει να συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών
της διασυνοριακής περιοχής συνεργασίας.

Επιλέξιμες περιοχές

Ενεργοποίηση Προγράμματος
Στο Πρόγραμμα έχουν ήδη ενταχθεί 35 έργα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 51 εκ. ευρώ,
οδηγώντας έτσι σε μια ενεργοποίηση της τάξης του 80%. Η ένταξη 20 επιπλέον πράξεων κατά το 2021
αναμένεται να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ: Ψηφιοποιήθηκαν και αναδείχθηκαν 500 ώρες σπάνιου οπτικό-

ακουστικού αρχειακού υλικού από την περίοδο 1953-1974 και 1978-1990 ιδιοκτησίας ΡΙΚ
καθώς και περισσότερες από μισό εκατομμύριο σελίδες εφημερίδων της Ρόδου και της
Κύπρου. Μέρος του ψηφιοποιημένου οπτικοακουστικού υλικού της πράξης θα
ενσωματωθεί στην προτεινόμενη ύλη Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της
Κύπρου.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για το 2020
καταγράφονται 100.558 μοναδικοί χρήστες ενώ οι
χρήστες προέρχονται από 69 χώρες

Smart Cities: Στόχος της πράξης είναι η δημιουργία συνθηκών «έξυπνων πόλεων» μεταξύ
των Δήμων Πάφου, Χανίων και Λέσβου. όπου με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών
αναπτύσσονται συστήματα αλληλεπίδρασης πρωτίστως των Δήμων με τους δημότες, και
έπειτα με τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες τους.
Η εφαρμογή καταγραφής προβλημάτων στο Δήμο
Χανίων είναι διαθέσιμη σε 10 οθόνες αφής που έχουν
εγκατασταθεί στα ΚΑΠΗ- ΚΗΦΗ του Δήμου. Ο κάθε
χρήστης του συστήματος πρέπει να έχει μία κάρτα
(ταυτοποίησης) για να το χρησιμοποιήσει. Μέχρι
στιγμής έχουν χορηγηθεί 195 κάρτες σε μέλη των
ΚΑΠΗ.

ΠΑΙΩΝΑΣ

Τρία περιπολικά σκάφη με τον κατάλληλο υγειονομικό
εξοπλισμό εντάχθηκαν στον στόλο του Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και σε συνεργασία
με το ΕΚΑΒ μπορούν να πραγματοποιούν ασφαλείς
διακομιδές
ασθενών
εμπεδώνοντας
ακόμα
περισσότερο το αίσθημα ασφάλειας και υγειονομικής
θωράκισης των νησιών του Αιγαίου

ECO-ROUTS: Σκοπός της είναι η ελάττωση των εκπομπών CO2 & άλλων αερίων επιβλαβών,
τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο & για το φυσικό περιβάλλον & η προώθηση δράσεων
που συμβάλλουν στην μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων προερχόμενοι από τις
αστικές μεταφορές.
Ο Δήμος Πάφου παρέλαβε το πρώτο στην Κύπρο ηλεκτρικό
λεωφορείο χωρητικότητας 20 ατόμων με πρόνοιες για
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Το λεωφορείο θα κυκλοφορεί σε
ειδικές «πράσινες διαδρομές», που σχεδιάστηκαν ειδικά για
την ανάδειξη των πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων της
πόλης και θα είναι δωρεάν για το κοινό, ντόπιους και
τουρίστες.

GEO-IN: Κεντρικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη του Γεωτουρισμού, με υψηλές
ποιοτικά προδιαγραφές, η διαφοροποίηση και ενίσχυση των τοπικών οικονομιών
Συμμετέχουν οι φορείς διαχείρισης των Γεωπάρκων, του Ψηλορείτη και της Σητείας στην
Κρήτη, της Λέσβου στο Βόρειο Αιγαίο και του Τροόδους στην Κύπρο το Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας Κρήτης καθώς και το Τμήμα Δασών Κύπρου.
Η πράξη συμπεριλήφθηκε ως καλή πρακτική στην επετειακή
έκδοση και στην εικονική έκθεση για τα 30 χρόνια Interreg
στην κατηγορία «Όλοι έχουμε έναν γείτονα». Επιπλέον,
συμπεριλαμβάνεται στην καμπάνια της ΕΕ «Green Trip», στο
πλαίσιο της οποίας προωθούνται αειφόρα έργα και τρόποι
ζωής για νέους ευρωπαίους (16-24 ετών).

ΒΙΟΜΑ : Βασικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της διαλογής στην πηγή και η
διαχείριση των βιοαποβλήτων από τα οικιακά οργανικά απορρίμματα και τα γεωργικά και
κτηνοτροφικά υπολείμματα, με τη χρήση καινοτόμων συστημάτων. Το καινοτόμο σύστημα
που προτείνει το πρόγραμμα ΒΙΟΜΑ για διαλογή των βιοαποβλήτων στην πηγή είναι η
χρήση ενός οικιακού ξηραντήρα, που έχει διανεμηθεί σε νοικοκυριά στου Δήμου Νάξου και
Μικρών Κυκλάδων και σε νοικοκυριά στην Κοινότητα Παλώδιας.

Ανάπτυξη εφαρμογής "ΒΙΟΜΑ - Οδηγός Καλής Χρήσης" με ένα
φιλικό και κατανοητό προς τον χρήστη περιβάλλον στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα. Πέρα των οδηγιών για την
λειτουργία της συσκευής “Smart Cara CS 10” εμπεριέχει και
άλλες χρήσιμες πληροφορίες, για το δυναμικό των ποσοτήτων
που μπορούν να συλλέγονται, τη συχνότητα συλλογής, το
κόστος, τα προβλήματα κ.λπ.. Επιπλέον παρέχει κίνητρα για την
εφαρμογή της χωριστής συλλογής βιολογικών αποβλήτων

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας μετά το 2020.
Οι διαδικασίες σχεδιασμού του νέου Προγράμματος βρίσκονται
σε πλήρη εξέλιξη καθώς η Επιτροπή Προγραμματισμού,
χαρακτηριζόμενη
από
ευρύτατη
συμμετοχή
εθνικών,
περιφερειακών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών των δύο
χωρών, έχει εγκρίνει τη μεθοδολογία σχεδιασμού του νέου
Προγράμματος. Η διαμόρφωση της οικείας στρατηγικής
στηρίζεται σε ευρεία δημόσια διαβούλευση προκειμένου το Νέο
Πρόγραμμα όχι μόνο να συνεχίσει αλλά και να ενισχύσει
περαιτέρω τη συνεργασία της Ελλάδας και της Κύπρου 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

