Πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A
«Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» κατά το 2021:

Συνοπτική έκθεση για την ενημέρωση των πολιτών
Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» κατά τον έβδομο χρόνο
υλοποίησης του, και παρά τις δυσκολίες που συνεχίστηκαν 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
Με την ένταξη 20 νέων πράξεων στους Α.Π. 2 & 3 ολοκληρώθηκε το σύνολο των πράξεων που
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα, υπερκαλύπτοντας τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα
στο πλαίσιο του Προγράμματος υλοποιούνται 54 πράξεις (συμπεριλαμβανομένης της Τεχνικής
Βοήθειας) συνολικού ύψους €75,06εκ., όπως φαίνεται πιο κάτω:

Διακρίσεις-Επιτεύγματα Πράξεων
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ:
Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου απέσπασε το Κυπριακό Βραβείο Κοινωνικής Καινοτομίας στο πλαίσιο
του 15ου Διαγωνισμού του Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας, τον οποίο προκήρυξε η Ομοσπονδία
Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου. Το περιεχόμενο της πράξης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ αφορά
κομβικής σημασίας περιόδους και γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Κύπρο, με προέκταση στον
ευρύτερο ελληνικό χώρο, τα οποία πριν από την ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάρτησή τους
αποτελούσαν απροσπέλαστα και μη αξιοποιήσιμα ντοκουμέντα για τις εκπομπές του ΡΙΚ. Το υλικό του
Ψηφιακού Ηρόδοτου αξιοποιείται από την επιστημονική κοινότητα, ερευνητές το χρησιμοποιούν ως
πολύτιμη βιβλιογραφική πηγή, ενώ το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Υπουργείο Παιδείας το ενέταξαν
στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για το 2021
καταγράφονται περισσότεροι από 155.000 μοναδικοί
χρήστες προερχόμενοι από 69 χώρες

GoBrand:
Βασικός στόχος ήταν η προώθηση και ανάδειξη του brand name των προϊόντων ή/και υπηρεσιών των
περιοχών των δικαιούχων της πράξης (Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
Επιμελητήριο Λασιθίου, Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου, Επιμελητήριο Χίου &
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας) σε 2 βασικούς οικονομικούς κλάδους: τον αγροτοδιατροφικό κλάδο
και τον τουριστικό κλάδο.
Δημιουργήθηκαν

δύο

clusters

/συμμετέχουσα

περιοχή, σε τομείς που συμπίπτουν με τις
προτεραιότητες της έξυπνης εξειδίκευσης ανά
συμμετέχουσα

περιφέρεια

(RIS3).

Υπό

την

ομπρέλα της πράξης, 2 εκπρόσωποι από κάθε
εταίρο αλλά και με την συμμετοχή επιχειρηματιών
των αντίστοιχων ΜΜΕ των clusters της
κάθε περιοχής συμμετείχαν στην έκθεση τροφίμων
και ποτών Tutto food στο Μιλάνο.Μέσα από ένα
ενιαίο περίπτερο προέβαλαν τα υψηλής ποιότητας
προϊόντα που παράγονται στην Κύπρο, την Κρήτη,
τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και τη Χίο ενώ
πραγματοποιήθηκαν Β2Β με αγοραστές από το
εξωτερικό.

ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ
Η Ρόδος, η Ερμούπολη, η Σαντορίνη και η Λεμεσός
σχεδίασαν και υλοποίησαν δράσεις για την εφαρμογή
έξυπνων, αειφόρων και οικονομικά αποτελεσματικών
λύσεων στον τομέα των δημόσιων μεταφορών που
αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά την αστική
προσβασιμότητα και να μειώσουν τους ρύπους και την
κατανάλωση ενέργειας.

ΕΝΕΔΗ
Στο

Πανεπιστήμιο

Κρήτης,

το

Φ/Β

σύστημα

που

εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο της Πράξης παρέχει
ετησίως περίπου 166 kW ενέργεια εξοικονομώντας ετησίως
περίπου 24.000 ευρώ. Το Πανεπιστήμιο επεκτείνει ήδη τις
καινοτόμες δράσεις που ξεκίνησαν με το ΕΝΕΔΗ για την
έξυπνη διαχείριση ενέργειας από την παραγωγή στην
κατανάλωση καθώς το ΕΝΕΔΗ αποτέλεσε το πρώτο βήμα προς
τον στόχο του Πανεπιστημίου να μετεξελιχθεί σε ένα πράσινο
Πανεπιστήμιο.

ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ:
Μέσω της πράξης αναπτύχθηκαν και εγκαταστάθηκαν
συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα
στους

εκθεσιακούς

χώρους των

συνεργαζόμενων

μουσείων (Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (ΙΜΚ) και
Βυζαντινό Μουσείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’
(ΒΜ)). Τα συστήματα διαθέτουν δυνατότητα συλλογής
και επεξεργασίας των δεδομένων και αποστολής
ειδοποιήσεων

σε

περιπτώσεις

υπερβάσεων

προκαθορισμένων ορίων συγκέντρωσης.

SMARTWATER2020:
Μέσω της ανάπτυξης έξυπνου λογισμικού και
έξυπνων συσκευών παρακολούθησης του δικτύου για
διαρροές και προβλήματα ποιότητας, καθώς και ενός
καινοτόμου συστήματος ελέγχου της πίεσης του
δικτύου σε πραγματικό χρόνο, οργανισμοί ύδρευσης
στην Κύπρο και Κρήτη οι οποίοι εξυπηρετούν πέραν
των 50 χιλιάδων ατόμων σε Κύπρο και Ελλάδα
αναβάθμισαν τις υπηρεσίες τους.

Ημέρα Συνεργασίας
Στην παραλία Αγ. Προκόπιος της Νάξου και σε μέρος
της παραλίας Lady’s Mile της Λεμεσού διοργανώθηκε
στις 08 και 09 Οκτωβρίου αντίστοιχα η εκδήλωση με
τίτλο «Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2021 (ECDAY
2021)- Καταγραφή βιοποικιλότητας και καθαρισμός
παραλίας».
Οι Εθελοντές μας ενημερώθηκαν για τα υδάτινα
απορρίμματα και τις επιπτώσεις τους, καθώς και για τους
τρόπους μείωσης των πλαστικών στην καθημερινότητά
τους,

από

Οργάνωσης

τους
για

εκπροσώπους
την

Προστασία

Περιβαλλοντικής
των

Υδάτινων

Οικοσυστημάτων και είχαν την ευκαιρία να μάθουν την
εφαρμογή

καταγραφής

της

βιοποικιλότητας

iNaturalistGR στον χώρο της εκδήλωσης και εν συνεχεία
να προχωρήσουν με την καταγραφή των ειδών χλωρίδας
και πανίδας της περιοχής.

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Οι 87.000 επισκέπτες της ΔΕΘ είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν με τη συμβολή έντυπου και ψηφιακού
υλικού σχετικά με τις ανοιχτές και μελλοντικές δράσεις
του Προγράμματος. Επίσης, παρουσιάστηκαν βίντεο από
έργα του Προγράμματος

Το νέο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VI-A Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027
Σε συνέχεια σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Προγραμματισμού και στη βάση των αποτελεσμάτων
της δημόσιας διαβούλευσης που διεξήχθη σε 3 φάσεις κατά το 2021, η Διαχειριστική Αρχή υπέβαλε το
νέο Πρόγραμμα στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ. Η έγκρισή του αναμένεται εντός του 2022. Ο
συνολικός προϋπολογισμός του νέου Προγράμματος ανέρχεται σε €57,48 και θα κατανεμηθεί στους
ακόλουθους άξονες προτεραιότητας:

Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή με αποδοτική πράσινη ενέργεια και μείωση
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Προώθηση της κοινωνικό-οικονομικής
ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης του πολιτισμού,
του βιώσιμου τουρισμού και της κοινωνικής
οικονομίας

Interreg VI-A
Ελλάδα-Κύπρος
2021-2027

Μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην περιοχή
παρέμβασης, μέσω της αποτελεσματικότερης ένταξης
προσφύγων και μεταναστών

Περισσότερες πληροφορίες

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

Π/Υ: 34,49 Μ€

Π/Υ: 20,12 Μ€

Π/Υ: 2,87 Μ€

