ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 – ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020
ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ «Πελοπόννησος», 2014-2020, αναφέρεται
στο χρονικό διάστημα από την έναρξη επιλεξιμότητας της περιόδου 2014-2020,
μέχρι και 31/12/2015.
Στο διάστημα αυτό έχουν πραγματοποιηθεί, αφ’ ενός σημαντικές θεσμικές και
διοικητικές ενέργειες, απαραίτητες για την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος,
αφ’ ετέρου ενέργειες διοικητικής και τεχνικής «ωρίμανσης» πράξεων για ένταξή
τους στο Πρόγραμμα, καθώς και άλλες ενέργειες προετοιμασίας εφαρμογής του
Προγράμματος.
Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατόπιν ευρείας διαβούλευσης με τους
περιφερειακούς και τοπικούς κοινωνικούς, παραγωγικούς και αυτοδιοικητικούς
φορείς, αρμόδιους για τον προγραμματισμό και υλοποίηση αναπτυξιακών έργων/
πράξεων και δράσεων, καθώς και με τις αρμόδιες επιτελικές Δομές άσκησης
εθνικών πολιτικών, συνέταξε / εκπόνησε κατά το 2015, το 1ο Έγγραφο
Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020.
Η 1η εξειδίκευση του Προγράμματος, κατά την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Προγράμματος κατά κύριο λόγο, αφορούσε/ στόχευε στην
δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησής του, με την διαχειριστική προετοιμασία έργων
διοικητικά και τεχνικά ώριμων, για άμεση ενεργοποίηση του Προγράμματος μετά
την λήξη εφαρμογής της περιόδου 2007-2013.
Εξειδικεύθηκε το 36% του προϋπολογισμού του Προγράμματος (το 45,6% του
ΕΤΠΑ και το 8% του ΕΚΤ).
Παράλληλα, εκπονήθηκαν και προσδιορίσθηκαν, για τους τύπους δράσεων που
εξειδικεύτηκαν, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής και ένταξης πράξεων/
έργων στο Πρόγραμμα, ενώ διαμορφώθηκε και η Επικοινωνιακή Στρατηγική του
Προγράμματος.
Επίσης, του 2015 εκπονήθηκαν οι Ειδικές Περιφερειακές Στρατηγικές «Έξυπνης
Εξειδίκευσης» (RIS3) και «Κοινωνικής Ένταξης», οι οποίες εγκρίθηκαν από τα
αρμόδια Περιφερειακά Όργανα και έλαβαν τη σύμφωνη γνώμη των αντίστοιχων
Υπουργείων ή/ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Παράλληλα, εξειδικεύθηκε η Στρατηγική Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του
Προγράμματος και προσδιορίσθηκε το πλαίσιο εφαρμογής της Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΒΑΑ), των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) και των
ΤΑΠΤοΚ (CLLD).
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Τέλος, ως προς τις ενέργειες διοικητικής και τεχνικής «ωρίμανσης» πράξεων για
ένταξή τους στο Πρόγραμμα, σε συνεργασία με δικαιούχους πράξεων του ΕΠ
ΔΕΠΙΝ 2007-2013, προσδιορίστηκαν τα έργα/ πράξεις τα οποία θα είναι σε εξέλιξη
και μετά την 31η/12/2015 και θα δύνανται να «μεταφερθούν» από το ΕΠ ΔΕΠΙΝ
2007-2013 στο ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, καθώς και τα τμήματα έργων
(Phased) μεταξύ των περιόδων 2007-2013 και 2014-2020.
Κατόπιν των παραπάνω διαδικασιών/ενεργειών, μέχρι το τέλος του 2015, πέραν
των

προσκλήσεων

που

εκδόθηκαν

προς

δικαιούχους

για

ενέργειες

συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ και τις αντίστοιχες εντάξεις έργων, όπως
αναφέρεται

αμέσως

πιο

κάτω,

έχουν

δημιουργηθεί

οι

συνθήκες

για

την

ενεργοποίηση μεγάλου μέρους του Προγράμματος, το έτος 2016 και την ένταξη
τεχνικά και διοικητικά ώριμων πράξεων στο Πρόγραμμα, κατάλληλες για την, σε
σημαντικό βαθμό, υλοποίησή του εντός του 2016.
Όσον αφορά στην πρόοδο ενεργοποίησης και εφαρμογής του Προγράμματος,
μέχρι 31/12/2015, αυτή, πολύ συνοπτικά, ανά Άξονα Προτεραιότητας έχει ως
εξής:

ΑΠ1: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της
εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην
ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της
περιφερειακής προστιθέμενης αξίας»
Η

συνολική

συγχρηματοδοτούμενη

(ΕΤΠΑ)

δημόσια

δαπάνη

του

Άξονα

Προτεραιότητας ανέρχεται σε 41.000.000€.
Εξειδικεύθηκε

η

δράση

1.β.1

«Δημιουργία

και

λειτουργία

υποστηρικτικού

μηχανισμού και μέσων για ίδρυση ή/ και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων»,
συνολικού προϋπολογισμού 625.000€.
Δεν έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση εντός του 2015, λόγω της ανάγκης
διερεύνησης περί καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων. Ως εκ τούτου, εντός της
περιόδου αναφοράς της παρούσας δεν έχει πραγματοποιηθεί φυσική και κατ’
ακολουθία οικονομική πρόοδος υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας

ΑΠ2Α: «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικούΕνεργός κοινωνική ενσωμάτωση»
Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη (από το ΕΚΤ) δημόσια δαπάνη του Άξονα
Προτεραιότητας ανέρχεται σε 68.098.000€.
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Εξειδικεύθηκαν τέσσερεις (4) δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 4.250.000€,
(το 6,24% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας).
Στο

πλαίσιο

του

Άξονα

Προτεραιότητας

εκδόθηκαν

/δημοσιεύθηκαν

τρεις

προσκλήσεις, ύψους 3.650.000€, για τις δράσεις:
α) Ενίσχυση της παροχής φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί /βρεφικοί/
βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ), για άτομα που έχουν την ευθύνη
φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισμό (Πρόγραμμα για την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής) (3.000.000€).
β) Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης φροντίδας (150.000€).
γ) Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή
/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (500.000€).
 Εντάχθηκαν τρεις (3) πράξεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.834.375€.
 Οι συμβάσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται σε 2.792.201€, ενώ δεν

εμφανίζονται δαπάνες των δικαιούχων μέχρι το τέλος του 2015.

ΑΠ2Β: «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού»
Η

συνολική

συγχρηματοδοτούμενη

(ΕΤΠΑ)

δημόσια

δαπάνη

του

Άξονα

Προτεραιότητας ανέρχεται σε 25.000.000€.
Εξειδικεύθηκαν

οι

εξής

τρεις

(3)

δράσεις,

συνολικού

προϋπολογισμού

12.375.000€, (το 49,5% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας).
α) 9α2: «Επέκταση, αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμός Β’ βάθμιας
υγείας» (3.875.000€).
β) 9α3: «Επέκταση, αναβάθμιση κτιριακών υποδομών πρόνοιας και χώρων
/δομών υγιεινής» (500.000€).
γ) 10.1: «Αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής /Α’ βάθμιας/ Β’ βάθμιας
εκπαίδευσης» (8.000.000 €).
Δεν έχουν εκδοθεί σχετικές προσκλήσεις εντός περιόδου αναφοράς της παρούσας
έκθεσης, με δεδομένη την ισχύ εφαρμογής της περιόδου 2007-2013, λαμβάνοντας
υπόψη την προοπτική ύπαρξης έργων προς «μεταφορά» ή/ και τμηματοποίησης
αντίστοιχων πράξεων του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013.
ΑΠ3: «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική
στο περιβάλλον»
Η

συνολική

συγχρηματοδοτούμενη

(ΕΤΠΑ)

δημόσια

δαπάνη

του

Άξονα

Προτεραιότητας ανέρχεται σε 58.125.000€.
Εξειδικεύθηκαν

οι

εξής

τέσσερεις

(4)

δράσεις,

συνολικού

προϋπολογισμού

25.000.000€, (το 43,01% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας):

3

α) 5α1: «Ορθολογικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός και δράσεις προστασίας
από τη διάβρωση των κυριότερων ακτών της Περιφέρειας, καθώς και των
εδαφών που πλήττονται από διάβρωση/ κατολισθήσεις» (3.500.000€)
β) 6β1:

«Έργα

ορθολογικής

και

αποδοτικής

διαχείρισης

πόσιμου

νερού»

(15.000.000€).
γ) 6β2: «Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση
επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και σε
τουριστικές περιοχές» (2.500.000 €).
δ) 6γ1:

«Ενίσχυση

ελκυστικότητας

των

χώρων

πολιτιστικής

κληρονομιάς»

(4.000.000€).
Δεν έχουν εκδοθεί σχετικές προσκλήσεις εντός της περιόδου αναφοράς της
παρούσας έκθεσης, για τον εξής λόγο. Με δεδομένη την ισχύ εφαρμογής της
περιόδου 2007-2013, έπρεπε να ληφθεί υπόψη η προοπτική ύπαρξης έργων προς
«μεταφορά» ή/ και τμηματοποίησης αντίστοιχων πράξεων του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 20072013.
ΑΠ4: «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»
Η

συνολική

συγχρηματοδοτούμενη

(ΕΤΠΑ)

δημόσια

δαπάνη

του

Άξονα

Προτεραιότητας ανέρχεται σε 73.261.250€.
Εξειδικεύθηκαν οι εξής δύο δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 50.000.000€ (το
68,25% του συνολικού προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας)
α) 7β1:«Λειτουργική

αναβάθμιση

ενδοπεριφερειακών

συνδέσεων

της

Περιφέρειας» (37.000.000€)
β) 7β3: «Βελτίωση /αναβάθμιση των επικίνδυνων σημείων του εθνικού και
περιφερειακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας (13.000.000€)
Δεν έχουν εκδοθεί σχετικές προσκλήσεις εντός της περιόδου αναφοράς της
παρούσας έκθεσης, με δεδομένη την ισχύ εφαρμογής της περιόδου 2007-2013,
λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική ύπαρξης έργων προς «μεταφορά» ή/ και
τμηματοποίησης αντίστοιχων πράξεων του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013.
ΑΠ5: «Τεχνική Συνδρομή / Βοήθεια για την αποτελεσματική εφαρμογή του
Προγράμματος»
Η

συνολική

συγχρηματοδοτούμενη

(ΕΤΠΑ)

δημόσια

δαπάνη

του

Άξονα

Προτεραιότητας ανέρχεται σε 3.617.840€.
Εξειδικεύθηκαν

οι

εξής

έξι

(6)

δράσεις

προϋπολογισμού

ίσου

με

τον

προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας.
α) 5.1.: «Συμπληρωματικά/ εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης
της διαχείρισης» (800.000€).
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β) 5.2.: «Πληροφόρηση και δημοσιότητα» (749.571€).
γ) 5.3.: «Αξιολόγηση, μελέτες, εμπειρογνομωσύνες» (562.178€).
δ) 5.4.: «Τεχνικοί Σύμβουλοι» (1.006.091€).
ε) 5.5.: «Ενέργειες ενίσχυσης της Διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων»
(300.000€).
στ) 5.6.: «Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου» (200.000€)
Δεν έχουν εκδοθεί σχετικές προσκλήσεις εντός της περιόδου αναφοράς, επειδή οι
ανάγκες προετοιμασίας της έναρξης εφαρμογής του ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 20142020, καλύφθηκαν από πόρους της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013.

ΑΠ6: «Τεχνική Συνδρομή / Βοήθεια για την αποτελεσματική εφαρμογή του
Προγράμματος»
Η

συνολική

συγχρηματοδοτούμενη

(ΕΚΤ)

δημόσια

δαπάνη

του

Άξονα

Προτεραιότητας ανέρχεται σε 1.248.249€.
Εξειδικεύθηκαν

οι

εξής

έξι

(6)

δράσεις

προϋπολογισμού

ίσου

με

τον

προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας.
α) 5.1.: «Συμπληρωματικά/ εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης
της διαχείρισης» (100.000€).
β) 5.2.: «Πληροφόρηση και δημοσιότητα» (388.169€).
γ) 5.3.: «Αξιολόγηση, μελέτες, εμπειρογνομωσύνες» (207.024€).
δ) 5.4.: «Τεχνικοί Σύμβουλοι» (403.056€).
ε) 5.5.: «Ενέργειες ενίσχυσης της Διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων»
(100.000€).
στ) 5.6.: «Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου» (50.000€)
Δεν έχουν εκδοθεί σχετικές προσκλήσεις εντός της περιόδου αναφοράς, αφ’ ενός
διότι ένα πολύ μικρό μέρος των αναγκών καλύφθηκαν από πόρους της Τεχνικής
Βοήθειας

του

ΕΠ

ΔΕΠΙΝ

2007-2013,

αφ’

ετέρου

σημαντικό

μέρος

της

προετοιμασίας του Προγράμματος για δράσεις ΕΚΤ, καλύφθηκε από υποστηρικτικές
ενέργειες του Υπ. Εργασίας και της ΕΥΣΕΚΤ.
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