Τίτλος πράξης

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ –
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α ΤΟΥ ΕΠ “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” 2014-2020 (ΕΚΤ).
(ΜΙS: 5029227)

Προϋπολογισμός

317.192,00 €

Ταμείο

ΕΚΤ

Φυσικό αντικείμενο

Οφέλη

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης - εμπειρογνωμοσύνης προσδιορισμού
και εφαρμογής των αναγκαίων / κατάλληλων παρεμβάσεων / δράσεων
για την ορθολογική και αποτελεσματική ενεργοποίηση και έναρξη
υλοποίησης των προσθέτων και ανενεργών πόρων ΕΚΤ του Θ.Σ. 9, του
Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020, εκτός της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 9v.Εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης –
εμπειρογνωμοσύνης προσδιορισμού και εφαρμογής, των αναγκαίων /
κατάλληλων παρεμβάσεων / δράσεων για την ορθολογική και
αποτελεσματική διάδοση, ενεργοποίηση και έναρξη υλοποίησης της
κοινωνικής οικονομίας, στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 9v
του ΘΣ 9 του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020 .Εξασφάλιση εξωτερικών
συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης του συστήματος
διοίκησης / διαχείρισης / υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Πελοπόννησος» 2014-2020 σε ειδικά θέματα, όπως:Υποστήριξη της
ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου στην παρακολούθηση της
προόδου των Πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και,
ειδικότερα σε ότι αφορά στις ενταγμένες Πράξεις των Θ.Σ. 8 και 9, με
βάση την Απόφαση Ένταξης, τους ειδικούς όρους που αναφέρει η εν
λόγω Απόφαση και τις αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις της κάθε
Πράξης.Υποστήριξη της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου στην
επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά
και στην αντίστοιχη εξειδίκευση των επιμέρους Δράσεων στο πλαίσιο του
ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 (Θ.Σ. 9, κυρίως μέσω της Ε.Π.
9.Υποστήριξη της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου στη
συμμόρφωση με τον Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των
φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα
Οι προτεινόμενες στο παρόν ΤΔΠ μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες, καθώς
η εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνικής
Υποστήριξης του συστήματος διοίκησης / διαχείρισης / υλοποίησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020 σε ειδικά
θέματα εφαρμογής του Άξονα Προτεραιότητας 2Α, αποτελούν ένα ενιαίο,
αναγκαίο και λειτουργικό σύνολο το οποίο συμβάλει άμεσα στην
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης των
παρεμβάσεων του Προγράμματος και ειδικότερα του Άξονα

Προτεραιότητας 2Α.

Ευρωπαϊκή Ένωση
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Περιφερειακής Ανάπτυξης

