Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020
Προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 270.342.339,00 ευρώ, εκ των
οποίων 201.004.090,00 ευρώ με συγχρηματοδότηση κατά 80% από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 69.338.249,00 ευρώ με
συγχρηματοδότηση κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Όραμα
«Η Πελοπόννησος πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα και
στην Ευρώπη με την μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του ανθρώπινου και τεχνολογικού
κεφαλαίου».
Στρατηγικός Στόχος
«Καινοτόμος και αειφόρος αυτοτροφοδοτούμενη εξωστρεφής ανάπτυξη, με διασφάλιση της
χωρικής και κοινωνικής συνοχής».
Βασικές αναπτυξιακές Προτεραιότητες
o Ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας και
ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με
παράλληλη προσέλκυση επιχειρηματικών επενδύσεων, για διεύρυνση της επιχειρηματικής
βάσης, με αιχμή την καινοτομία.
o Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο
περιβάλλον και με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής.
o Ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής και της ανάπτυξης, για άρση των ενδοπεριφερειακών
κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων.
o Σύνδεση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, με τις επιχειρήσεις
και τον παραγωγικό ιστό, εν γένει, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
o Διεύρυνση και αναβάθμιση της πρόσβασης των πολιτών της Περιφέρειας σε διοικητικές,
κοινωνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες, με χρήση ΤΠΕ.
o Ανάσχεση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας, με τη διατήρηση ή/ και αύξηση των θέσεων
απασχόλησης στις επιχειρήσεις, με άμεση και διαρκή προσαρμογή των εργαζομένων και των
επιχειρήσεων στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντός τους.
o Ένταξη ή/ και επανένταξη στην αγορά εργασίας των μη οικονομικά ενεργών, ιδιαίτερα των
νέων.
o Ένταξη ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην αγορά εργασίας, για ενίσχυση των
εισοδημάτων τους και κατ’ ακολουθία για πρόληψη ή/ και καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού.
o Ολοκλήρωση, συμπλήρωση, αλλά και βελτίωση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών
οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων.
o Σχεδιασμός εκτέλεσης νέων έργων και βελτίωσης των λιμενικών εγκαταστάσεων της
Περιφέρειας.

Ενδεικτικές Δράσεις
Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας







Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή / και επέκτασης ή και δημιουργίας
ερευνητικών υποδομών στη Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των
αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας.
Δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού και μέσων για ίδρυση ή / και
ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων.
Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ή / και της χρήσης των αποτελεσμάτων
έρευνας και τεχνολογίας, στην παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, υφιστάμενων
και νέων ΜΜΕ.
Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και
καινοτομίας για ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας / τεχνολογίας και
καινοτομιών στη παραγωγική και λειτουργική διαδικασία των επιχειρήσεων.

Eνίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και της χρήσης και ποιότητάς τους




Ενίσχυση επενδύσεων για ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου (όπως, ηλεκτρονικό επιχειρείν
ή / και digital Marketing.
Ενίσχυση υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων, για ανάπτυξη ή / και χρήση τεχνολογιών
ΤΠΕ, στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
Ενίσχυση των φορέων πολιτισμού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας, για
ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων της
Περιφέρειας.

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ















Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτομιών και προϊόντων έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και
για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Ενίσχυση / υποστήριξη της ίδρυσης καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα για την
αξιοποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων δεύτερης μεταποίησης και μέσω
υποστηρικτικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Ενίσχυση της λειτουργίας υποστηρικτικού μηχανισμού και μέσων για ίδρυση, ανάπτυξη
των εργασιών καινοτόμων επιχειρήσεων και προαγωγή της επιχειρηματικότητας, κατά
προτεραιότητα, σύμφωνα με τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης», στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου.
Ενίσχυση της εκπόνησης και εφαρμογής επιχειρηματικών σχεδίων υφιστάμενων
επιχειρήσεων για ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, κατά προτεραιότητα με τη
χρήση καινοτομιών.
Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για αναδιοργάνωση των παραγωγικών, εμπορικών
και διοικητικών λειτουργιών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
Ενίσχυση / υποστήριξη των Επιχειρήσεων για ανάπτυξη Έρευνας / Τεχνολογίας και
καινοτομιών στη παραγωγή και διάθεση των προϊόντων τους στο εξωτερικό, με τοπικής
προέλευσης των ενδιάμεσων ή / και πρώτων υλών.
Ενίσχυση / υποστήριξη των Επιχειρήσεων για την προώθηση στο εξωτερικό των
μεταποιημένων προϊόντων τοπικής προέλευσης με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
έρευνας και χρήση καινοτομιών.
Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για τον αναπροσδιορισμό του επιχειρηματικού τους
μοντέλου, με εξαγωγικό προσανατολισμό των παραγωγικών και εμπορικών
δραστηριοτήτων
τους.

Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της
κινητικότητας των εργαζομένων.






Συμβουλευτική Υποστήριξη ανέργων για ίδρυση επιχειρήσεων.
Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων / αυτοαπασχόληση για ανέργους.
Ενίσχυση της συμβουλευτικής, υποστήριξη των επιχειρήσεων για την αναδιοργάνωση και
αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους.
Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού τους, σύμφωνα με πρόγραμμα αναδιοργάνωσης.

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε
διάκρισης-ΕΚΤ


























Δράσεις ευαισθητοποίησης, συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και
δημοσιότητας.
Κατάρτιση / απόκτηση εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας, με πρακτική άσκηση.
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.
Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών.
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις καταπολέμησης των διακρίσεων, υποστήριξης ατόμων
ομάδας στόχου (συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, επαγγελματική υποστήριξη,
ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κοινότητας δράσεις κατάρτισης, προώθησης στην
απασχόληση και επιχειρηματικότητα).
Δράσεις για την προώθηση στην απασχόληση.
Λειτουργία one stop shop / κέντρων κοινότητας ευπαθών ομάδων, με διευρυμένες
υπηρεσίες.
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και
αναπηρίες.
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας.
Δομές και υπηρεσίες προνοιακής φροντίδας, όπως: οικοτροφεία, στέγες υποστηριζόμενης
διαβίωσης ΑΜΕΑ, κέντρα διημέρευσης ΑΜΕΑ, ξενώνες και οικοτροφεία παιδιών ή εφήβων
ΑΜΕΑ).
Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.
Κέντρα Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων.
Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών.
Παροχή περίθαλψης (ενίσχυση κοινωνικών ιατρείων / γιατροί στο σπίτι).
Δίκτυο Προστασίας Υγείας του Πληθυσμού (health safety net).
Δράσεις αποΐδρυματοποίησης παιδιών.
Ίδρυση και λειτουργία δομών αντιμετώπισης της φτώχειας.
Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής οικονομίας.
Ενίσχυση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε κοινωνικές επιχειρήσεις.
Δράσεις δικτύωσης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας.
Δράσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων σε επιλεγμένες
μικροπεριοχές της Περιφέρειας.
Δράσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων σε επιλεγμένες
μικροπεριοχές της Περιφέρειας με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και την
κοινωνική ένταξη των ευπαθών ομάδων (δικτύωση, συμβουλευτική, start-ups κλπ).

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε
διάκρισης-ΕΤΠΑ






Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών Α΄βάθμιας υγείας.
Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών Β’ βάθμιας υγείας.
Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας και χώρων / δομών υγιεινής
Δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, οι οποίες περιλαμβάνουν υποδομές που θα
συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.
Ενίσχυση επενδύσεων σε υποδομές για ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων.

Ενίσχυση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης για ίδρυση
κοινωνικών επιχειρήσεων.
 Δράσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων σε αστικές και αγροτικές
περιοχές
 Δράσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων σε οικιστικές αστικές και
αγροτικές περιοχές.


Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για
την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση



Αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.
Αναβάθμιση των υποδομών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.

Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους τους τομείς
 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων.
 Ενίσχυση των νοικοκυριών για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.

Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης
κινδύνων
Ορθολογικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός και δράσεις προστασίας από τη διάβρωση
των κυριότερων ακτών της Περιφέρειας, καθώς και των εδαφών που πλήττονται από
διάβρωση / κατολισθήσεις.
Εξειδίκευση του εθνικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κινδύνων από πλημμύρες
και άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικών έργων.
Εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης για
πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές.
Έργα πυροπροστασίας των δασών ή / και άλλων έργων πρόληψης καταστροφών ως
αποτέλεσμα δασικών πυρκαγιών.







Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προαγωγή της αποδοτικής
χρήσης των πόρων









Συμπληρωματικά έργα / δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών και ειδικών
απόβλητων (απορριμμάτων), ιδιαίτερα δράσεις διαλογής στην πηγή.
Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου νερού.
Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση επεξεργασίας
λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και σε τουριστικές περιοχές
Έργα αξιοποίησης επιφανειακών υδάτων για χρήση και εμπλουτισμό του υδροφόρου
ορίζοντα.
Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και
ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς.
Δράσεις προστασίας και ανάδειξης περιοχών NATURA.
Σχεδιασμός και εκπόνηση μελετών αστικής ανάπτυξης.
Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε
υποδομές βασικών δικτύων



Λειτουργική αναβάθμιση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της
Περιφέρειας
Αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός ή /και ανάπτυξη συστημάτων εξυπηρέτησης των επιβατών
και της ακτοπλοΐας, ιδιαίτερης σημασίας για την συνδεσιμότητα της Περιφέρειας.




Βελτίωση / αναβάθμιση των επικίνδυνων σημείων του εθνικού και περιφερειακού οδικού
δικτύου της Περιφέρειας.
Περιβαλλοντική βελτίωση των λιμενικών υποδομών της Περιφέρειας.

Τεχνική Βοήθεια






Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της διαχείρισης.
Πληροφόρηση και Δημοσιότητα.
Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι.
Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων
Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου.

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δράσεις είναι ενδεικτικές.
Σε κάθε περίπτωση η εξειδίκευση του προγράμματος, όπως αυτή θα αποτυπώνεται στις
προσκλήσεις που θα εκδίδονται και θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος
θα οριστικοποιεί τις προς χρηματοδότηση δράσεις .
Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν
χρηματοδοτούμενες δράσεις

προτάσεις

–

ποιοι

ωφελούνται

από

τις



Πολίτες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.



Ειδικές κατηγορίες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (οικονομικά μη ενεργοί, μακροχρόνια
άνεργοι, Δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, κοινωνικά ευπαθείς ομάδες,
άτομα που απειλούνται από φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό, περιθωριοποιημένα
άτομα, Ρομά , κάτοικοι ορεινών – μειονεκτικών περιοχών, άτομα με αναπηρία, κ.α.).



Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς (Αυτοδιοίκηση και
φορείς της, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κλπ).



Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικοί φορείς της Περιφέρειας.



Πολιτιστικοί φορείς.



Αρμόδιοι φορείς για τα ειδικά απόβλητα, Περιφερειακός ΦΟΣΔΑ.



Φορείς διαχείρισης προστατευμένων περιοχών.



Επιμελητήρια, επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις κ.α.



Υπηρεσίες Υπουργείου Εργασίας.



ΚΕΚ, ΟΑΕΔ, ΜΚΟ κ.α.



Κοινωνικές επιχειρήσεις, οργανισμοί πρόνοιας, ειδικές εκπαιδευτικές μονάδες κ.α.



Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας, Νοσοκομεία.



Υπουργείο Παιδείας.



Υφιστάμενες και υπό ίδρυση Επιχειρήσεις της Περιφέρειας, φορείς εκπροσώπησης
επιχειρήσεων,



Επιμελητήρια, επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις κ.α.



Μηχανισμός υποστήριξης ΜΜΕ και Καινοτομίας.



Κοινωνικοί εταίροι, Κοινωνία των πολιτών .



Τοπικοί φορείς, Τοπικές συμπράξεις και ομάδες δράσης που θα δημιουργηθούν.

