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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πρόταση Αναθεώρησης του ΕΠ, στηρίζεται, κατά κύριο λόγο, στις διαπιστώσεις και τα
συμπεράσματα της Αξιολόγησης του ΕΠ ως προς την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του ΕΠ,
την επιτευξιμότητα των στόχων και των οροσήμων του Πλαισίου Επίδοσης, την αποδοτικότητα
των υλοποιούμενων παρεμβάσεων, καθώς επίσης και ως προς την επικαιρότητα της Λογικής της
Παρέμβασης. Η 2η Αναθεώρηση του ΕΠ προτείνεται κατόπιν περίπου 40 μηνών εφαρμογής του
από την έγκρισή του, ενώ έχει μεσολαβήσει η 1η Αναθεώρησή του, τον 12ο/2017 (Τεχνική
Προσαρμογή), η οποία αφορούσε κατά κύριο λόγο στον ΑΠ2Α, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από
το ΕΚΤ. Στοχεύει δε, μέσω των προτεινόμενων τροποποιήσεων, αφ’ ενός στην ορθολογικότερη
εφαρμογή του ΕΠ και την κατά το δυνατόν μεγιστοποίηση του αποτελέσματός του στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου, αφ’ ετέρου στην επικαιροποίηση της Λογικής της Παρέμβασης, που
είχε προσδιορισθεί για το εν λόγω ΕΠ, κατά τον σχεδιασμό του. Ωστόσο, κυρίαρχο ζήτημα της
παρούσας Αναθεώρησης, το οποίο επηρεάζει και συνδέεται άμεσα με το σύνολο των δομικών
στοιχείων του ΕΠ, καθώς επίσης και με το σύνολο των προτεινόμενων τροποποιήσεων,
αναδεικνύεται η επικαιροποίηση του Πλαισίου Επίδοσης, λαμβάνοντας υπ’ όψη την πρόσφατη
τροποποίηση του Κ (ΕΕ) 215/2014, καθώς επίσης και την απαραίτητη διαβούλευση της πρότασης
τροποποίησης του Πλαισίου Επίδοσης με τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεπώς, στην
πρόταση Αναθεώρησης του ΕΠ, δίνεται ιδιαίτερη σημασία, στην επικαιροποίηση του Πλαισίου
Επίδοσης.
Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, κατά την διάρκεια της αξιολόγησης του ΕΠ, εγκρίθηκε η 1η
Αναθεώρηση του ΕΠ (Δεκέμβριος 2017), σύμφωνα με την οποία, αφ’ ενός συμπεριλήφθηκαν στο
ΕΠ οι πρόσθετοι πόροι, οι οποίοι προέκυψαν από την εφαρμογή της Τεχνικής Προσαρμογής (κατά
κύριο λόγο, αν όχι αποκλειστικά στον ΑΠ2Α, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ), αφ’
ετέρου,

εξ’

αντικειμένου,

επικαιροποιήθηκε

η

Λογική

της

Παρέμβασης

για

τον

ΑΠ2Α,

τροποποιώντας σε μεγάλο βαθμό το πλέγμα δεικτών (εκροών και αποτελέσματος) και εισάγοντας
νέους Ειδικούς Στόχους στον εν λόγω ΑΠ. Επιπρόσθετα, οι παραπάνω τροποποιήσεις, είχαν ως
αποτέλεσμα και την επικαιροποίηση των δεικτών και των στόχων τους, που περιλαμβάνονται στο
Πλαίσιο Επίδοσης του συγκεκριμένου ΑΠ.
Στους πίνακες 1α και 1β που ακολουθούν αποτυπώνεται η εικόνα του χρηματοδοτικού πλάνου
του ισχύοντος (εγκεκριμένου τον Δεκέμβριο 2017) ΕΠ «Πελοπόννησος».
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ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020
ΠΙΝΑΚΑΣ 1α
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΔΕΤ

ΑΠ/ΘΣ
/ΕΠ

AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ
ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και
της καινοτομίας

ΕΚΤ

%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΠΑ

%

%

32.800.000

20,15%

0

0,00%

32.800.000

14,41%

4.800.000

2,95%

0

0,00%

4.800.000

2,11%

ΕΤΠΑ

ΑΠ01

ΕΤΠΑ

Θ.Σ 1

ΕΤΠΑ

1.a

Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και
ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας
και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως
των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

1.500.000

0,92%

0

0,00%

1.500.000

0,66%

ΕΤΠΑ

1.b

Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και
καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ
επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της
προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική
καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές
παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της
ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και
στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης,
καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης
έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης
επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων
παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές
τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής
εφαρμογής

3.300.000

2,03%

0

0,00%

3.300.000

1,45%

ΕΤΠΑ

Θ.Σ 2

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας
των τεχνολογιών των πληροφοριών και των
επικοινωνιών (ΤΠΕ)

2.500.000

1,54%

0

0,00%

2.500.000

1,10%

ΕΤΠΑ

2.b

Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό
εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

1.500.000

0,92%

0

0,00%

1.500.000

0,66%

ΕΤΠΑ

2.c

Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης,
της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού
και της ηλεκτρονικής υγείας

1.000.000

0,61%

0

0,00%

1.000.000

0,44%

ΕΤΠΑ

Θ.Σ 3

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ)
και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
(για το ΕΤΘΑ)

25.500.000

15,66%

0

0,00%

25.500.000

11,20%

15.000.000

9,21%

0

0,00%

15.000.000

6,59%

ΕΤΠΑ

3.a

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη
διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών
και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων,
μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

ΕΤΠΑ

3.c

Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων
ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών·

4.000.000

2,46%

0

0,00%

4.000.000

1,76%

ΕΤΠΑ

3.d

Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να
συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας·

6.500.000

3,99%

0

0,00%

6.500.000

2,86%

ΕΚΤ

ΑΠ2Α

0

0,00%

63.818.152

98,46%

63.818.152

28,04%

ΕΚΤ

Θ.Σ 8

0

0,00%

4.139.685

6,39%

4.139.685

1,82%

ΕΚΤ

8.iii

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία
νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

0

0,00%

1.600.000

2,47%

1.600.000

0,70%

ΕΚΤ

8.v

Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και
των επιχειρηματιών στις αλλαγές.

0

0,00%

2.539.685

3,92%

2.539.685

1,12%

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού
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ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020
ΠΙΝΑΚΑΣ 1α
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΔΕΤ

ΑΠ/ΘΣ
/ΕΠ

ΕΚΤ

Θ.Σ 9

ΕΚΤ

AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΤΠΑ

%

ΕΚΤ

%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

%

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση
της φτώχειας και κάθε διάκρισης

0

0,00%

59.678.467

92,07%

59.678.467

26,22%

9.i

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την
προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας
συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων
απασχόλησης

0

0,00%

12.499.866

19,28%

12.499.866

5,49%

ΕΚΤ

9.ii

Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

0

0,00%

4.048.640

6,25%

4.048.640

1,78%

ΕΚΤ

9.iii

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση
των ίσων ευκαιριών

0

0,00%

4.797.646

7,40%

4.797.646

2,11%

ΕΚΤ

9.iv

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

0

0,00%

28.332.315

43,71%

28.332.315

12,45%

ΕΚΤ

9.v

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές
επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

0

0,00%

5.000.000

7,71%

5.000.000

2,20%

ΕΚΤ

9.vi

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των
τοπικών κοινοτήτων·

0

0,00%

5.000.000

7,71%

5.000.000

2,20%

ΕΤΠΑ

ΑΠ2Β

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

20.000.000

12,29%

0

0,00%

20.000.000

8,79%

ΕΤΠΑ

Θ.Σ 9

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση
της φτώχειας και κάθε διάκρισης

8.000.000

4,91%

0

0,00%

8.000.000

3,51%

ΕΤΠΑ

9.a

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές
υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή
και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον
αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας,
προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της
πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού
χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση
από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της
κοινότητας

3.500.000

2,15%

0

0,00%

3.500.000

1,54%

ΕΤΠΑ

9.b

Παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και
κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων
εντός αστικών και αγροτικών περιοχών

1.500.000

0,92%

0

0,00%

1.500.000

0,66%

ΕΤΠΑ

9.c

Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις

1.000.000

0,61%

0

0,00%

1.000.000

0,44%

ΕΤΠΑ

9.d

Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών
κοινοτήτων

2.000.000

1,23%

0

0,00%

2.000.000

0,88%

ΕΤΠΑ

Θ.Σ 10

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

12.000.000

7,37%

0

0,00%

12.000.000

5,27%

ΕΤΠΑ

10

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

12.000.000

7,37%

0

0,00%

12.000.000

5,27%

ΕΤΠΑ

ΑΠ03

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

48.495.071

29,79%

0

0,00%

48.495.071

21,31%

ΕΤΠΑ

Θ.Σ 4

Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

6.000.000

3,69%

0

0,00%

6.000.000

2,64%

4.c

Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης
διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον
τομέα της στέγασης·

6.000.000

3,69%

0

0,00%

6.000.000

2,64%

ΕΤΠΑ

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020
ΠΙΝΑΚΑΣ 1α
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΔΕΤ

ΑΠ/ΘΣ
/ΕΠ

ΕΤΠΑ

Θ.Σ 5

ΕΤΠΑ

5.a

ΕΤΠΑ

Θ.Σ 6

AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΤΠΑ

%

ΕΚΤ

%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

%

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

5.000.000

3,07%

0

0,00%

5.000.000

2,20%

Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο
οικοσύστημα

5.000.000

3,07%

0

0,00%

5.000.000

2,20%

37.495.071

23,03%

0

0,00%

37.495.071

16,47%

6.a

Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού
κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι
ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

2.000.000

1,23%

0

0,00%

2.000.000

0,88%

ΕΤΠΑ

6.b

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού
κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι
ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

14.000.000

8,60%

0

0,00%

14.000.000

6,15%

ΕΤΠΑ

6.c

Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς·

10.500.000

6,45%

0

0,00%

10.500.000

4,61%

ΕΤΠΑ

6.d

Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και
του εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των
οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και
των «πράσινων» υποδομών.

1.500.000

0,92%

0

0,00%

1.500.000

0,66%

ΕΤΠΑ

6.e

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την
αναζωογόνηση και την απολύμανση των
υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση
περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και
την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

9.495.071

5,83%

0

0,00%

9.495.071

4,17%

ΕΤΠΑ

ΑΠ04

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

58.609.000

36,00%

0

0,00%

58.609.000

25,75%

ΕΤΠΑ

Θ.Σ 7

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των
προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

58.609.000

36,00%

0

0,00%

58.609.000

25,75%

ΕΤΠΑ

7.b

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της
σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις
υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών
κόμβων·

57.809.000

35,51%

0

0,00%

57.809.000

25,40%

7.c

Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και
με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού
θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών
πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των
λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των
αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της
βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

800.000

0,49%

0

0,00%

800.000

0,35%

159.904.071

98,22%

63.818.152

98,46%

223.722.223

98,29%

2.894.272

1,78%

0

0,00%

2.894.272

1,27%

0

0,00%

998.599

1,54%

998.599

0,44%

162.798.343

100,00%
64.816.751

100,00%

64.816.751

100,00%

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Α.Π. 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ
Α.Π. 6: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

162.798.343

100,00%

0,00%
0,00%
227.615.094

100,00%
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ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020
ΠΙΝΑΚΑΣ 1β
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΔΕΤ

ΑΠ/ΘΣ
/ΕΠ

AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ
ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και
της καινοτομίας

ΕΚΤ

%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΠΑ

%

%

41.000.000

20,15%

0

0,00%

41.000.000

14,41%

6.000.000

2,95%

0

0,00%

6.000.000

2,11%

ΕΤΠΑ

ΑΠ01

ΕΤΠΑ

Θ.Σ 1

ΕΤΠΑ

1.a

Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και
ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας
και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως
των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

1.875.000

0,92%

0

0,00%

1.875.000

0,66%

ΕΤΠΑ

1.b

Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και
καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ
επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της
προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική
καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές
παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της
ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και
στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης,
καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης
έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης
επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων
παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές
τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής
εφαρμογής

4.125.000

2,03%

0

0,00%

4.125.000

1,45%

ΕΤΠΑ

Θ.Σ 2

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας
των τεχνολογιών των πληροφοριών και των
επικοινωνιών (ΤΠΕ)

3.125.000

1,54%

0

0,00%

3.125.000

1,10%

ΕΤΠΑ

2.b

Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό
εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

1.875.000

0,92%

0

0,00%

1.875.000

0,66%

ΕΤΠΑ

2.c

Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης,
της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού
και της ηλεκτρονικής υγείας

1.250.000

0,61%

0

0,00%

1.250.000

0,44%

ΕΤΠΑ

Θ.Σ 3

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ)
και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
(για το ΕΤΘΑ)

31.875.000

15,66%

0

0,00%

31.875.000

11,20%

18.750.000

9,21%

0

0,00%

18.750.000

6,59%

ΕΤΠΑ

3.a

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη
διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών
και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων,
μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

ΕΤΠΑ

3.c

Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων
ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών·

5.000.000

2,46%

0

0,00%

5.000.000

1,76%

ΕΤΠΑ

3.d

Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να
συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας·

8.125.000

3,99%

0

0,00%

8.125.000

2,86%

ΕΚΤ

ΑΠ2Α

0

0,00%

79.772.690

98,46%

79.772.690

28,04%

ΕΚΤ

Θ.Σ 8

0

0,00%

5.174.606

6,39%

5.174.606

1,82%

ΕΚΤ

8.iii

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία
νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

0

0,00%

2.000.000

2,47%

2.000.000

0,70%

ΕΚΤ

8.v

Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και
των επιχειρηματιών στις αλλαγές.

0

0,00%

3.174.606

3,92%

3.174.606

1,12%

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020
ΠΙΝΑΚΑΣ 1β
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΔΕΤ

ΑΠ/ΘΣ
/ΕΠ

ΕΚΤ

Θ.Σ 9

ΕΚΤ

AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΤΠΑ

%

ΕΚΤ

%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

%

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση
της φτώχειας και κάθε διάκρισης

0

0,00%

74.598.084

92,07%

74.598.084

26,22%

9.i

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την
προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας
συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων
απασχόλησης

0

0,00%

15.624.832

19,28%

15.624.832

5,49%

ΕΚΤ

9.ii

Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

0

0,00%

5.060.800

6,25%

5.060.800

1,78%

ΕΚΤ

9.iii

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση
των ίσων ευκαιριών

0

0,00%

5.997.058

7,40%

5.997.058

2,11%

ΕΚΤ

9.iv

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

0

0,00%

35.415.394

43,71%

35.415.394

12,45%

ΕΚΤ

9.v

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές
επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

0

0,00%

6.250.000

7,71%

6.250.000

2,20%

ΕΚΤ

9.vi

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των
τοπικών κοινοτήτων·

0

0,00%

6.250.000

7,71%

6.250.000

2,20%

ΕΤΠΑ

ΑΠ2Β

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

25.000.000

12,29%

0

0,00%

25.000.000

8,79%

ΕΤΠΑ

Θ.Σ 9

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση
της φτώχειας και κάθε διάκρισης

10.000.000

4,91%

0

0,00%

10.000.000

3,51%

ΕΤΠΑ

9.a

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές
υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή
και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον
αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας,
προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της
πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού
χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση
από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της
κοινότητας

4.375.000

2,15%

0

0,00%

4.375.000

1,54%

ΕΤΠΑ

9.b

Παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και
κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων
εντός αστικών και αγροτικών περιοχών

1.875.000

0,92%

0

0,00%

1.875.000

0,66%

ΕΤΠΑ

9.c

Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις

1.250.000

0,61%

0

0,00%

1.250.000

0,44%

ΕΤΠΑ

9.d

Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών
κοινοτήτων

2.500.000

1,23%

0

0,00%

2.500.000

0,88%

ΕΤΠΑ

Θ.Σ 10

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

15.000.000

7,37%

0

0,00%

15.000.000

5,27%

ΕΤΠΑ

10

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

15.000.000

7,37%

0

0,00%

15.000.000

5,27%

ΕΤΠΑ

ΑΠ03

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

60.618.839

29,79%

0

0,00%

60.618.839

21,31%

ΕΤΠΑ

Θ.Σ 4

Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

7.500.000

3,69%

0

0,00%

7.500.000

2,64%

4.c

Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης
διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον
τομέα της στέγασης·

7.500.000

3,69%

0

0,00%

7.500.000

2,64%

ΕΤΠΑ

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020
ΠΙΝΑΚΑΣ 1β
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΔΕΤ

ΑΠ/ΘΣ
/ΕΠ

ΕΤΠΑ

Θ.Σ 5

ΕΤΠΑ

5.a

ΕΤΠΑ

Θ.Σ 6

AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΤΠΑ

%

ΕΚΤ

%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

%

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

6.250.000

3,07%

0

0,00%

6.250.000

2,20%

Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο
οικοσύστημα

6.250.000

3,07%

0

0,00%

6.250.000

2,20%

46.868.839

23,03%

0

0,00%

46.868.839

16,47%

6.a

Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού
κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι
ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

2.500.000

1,23%

0

0,00%

2.500.000

0,88%

ΕΤΠΑ

6.b

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού
κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι
ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

17.500.000

8,60%

0

0,00%

17.500.000

6,15%

ΕΤΠΑ

6.c

Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς·

13.125.000

6,45%

0

0,00%

13.125.000

4,61%

ΕΤΠΑ

6.d

Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και
του εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των
οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και
των «πράσινων» υποδομών.

1.875.000

0,92%

0

0,00%

1.875.000

0,66%

ΕΤΠΑ

6.e

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την
αναζωογόνηση και την απολύμανση των
υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση
περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και
την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

11.868.839

5,83%

0

0,00%

11.868.839

4,17%

ΕΤΠΑ

ΑΠ04

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

73.261.250

36,00%

0

0,00%

73.261.250

25,75%

ΕΤΠΑ

Θ.Σ 7

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των
προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

73.261.250

36,00%

0

0,00%

73.261.250

25,75%

ΕΤΠΑ

7.b

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της
σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις
υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών
κόμβων·

72.261.250

35,51%

0

0,00%

72.261.250

25,40%

7.c

Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και
με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού
θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών
πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των
λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των
αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της
βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

1.000.000

0,49%

0

0,00%

1.000.000

0,35%

199.880.089

98,22%

79.772.690

98,46%

279.652.779

98,29%

3.617.840

1,78%

0

0,00%

3.617.840

1,27%

0

0,00%

1.248.249

1,54%

1.248.249

0,44%

203.497.929

100,00%
81.020.939

100,00%

81.020.939

100,00%

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Α.Π. 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ
Α.Π. 6: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

203.497.929

100,00%

0,00%
0,00%
284.518.868

100,00%
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»

ΚΑΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΟΥΣ

ΤΟΥ

ΑΝΑ

Ε.Π.

ΑΞΟΝΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Οι βασικές αρχές/περιορισμοί και παράγοντες που επηρέασαν την πρόταση Αναθεώρησης του ΕΠ,
παρατίθενται πολύ επιγραμματικά αμέσως πιο κάτω:
α)

Θεματική συγκέντρωση

β)

Κλιματική αλλαγή

γ)

Βασική Αρχή Αναλογικότητας

δ)

Πλαίσιο Επίδοσης (αιτιολογημένη επικαιροποίηση του δείκτη F100)

ε)

Πλαίσιο Επίδοσης (δείκτες εκροών και ΒΣΥ – σχετική τροποποίηση Κ(ΕΕ)215/2014)

στ) Διάρκεια πράξεων ΕΚΤ
ζ)

Προϋπολογισμός ΕΚΤ, ανά τομέα πολιτικής

η)

Αυξημένες ανάγκες σε συγκεκριμένες κατηγορίες δράσεων

Λαμβάνοντας

υπ’

όψη

τα

παραπάνω,

η

πρόταση

Αναθεώρησης

του

ΕΠ,

περιλαμβάνει

τροποποιήσεις στα εξής βασικά/δομικά στοιχεία του Προγράμματος:
• Πολύ μικρής κλίμακας τροποποιήσεις στους προϋπολογισμούς τεσσάρων από τους επτά Άξονες
Προτεραιότητας.
• Μικρής κλίμακας τροποποιήσεις στους προϋπολογισμούς των Θεματικών Στόχων εντός των
Αξόνων Προτεραιότητας, καθώς επίσης και

στους ενδεικτικούς

προϋπολογισμούς των

Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και των Κατηγοριών Παρέμβασης.
• Στους Ειδικούς Στόχους, στο πλαίσιο επικαιροποίησης της Λογικής της Παρέμβασης.
• Στους Δείκτες Αποτελέσματος, τόσο ως προς την περιγραφή τους, όσο και ως προς τις τιμές
στόχους.
• Στους Δείκτες Εκροών, επίσης ως προς την περιγραφή τους, αλλά και τους στόχους τους, όσο
και ως προς την διατήρησή τους στο Πρόγραμμα.
• Στο Πλαίσιο Επίδοσης, ως προς τους δείκτες και τους στόχους τους.
• Στις ενδεικτικές δράσεις ορισμένων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων.
• Σε διαγραφή ή/και προσθήκη Κατηγοριών (πεδίων) Παρέμβασης.
• Σε λοιπές οριζόντιες προβλέψεις σε επίπεδο ΕΠ (ρήτρα ευελιξίας κλπ).
• Στη χρήση χρηματοδοτικών μέσων.
Στη

συνέχεια,

ανά

βασικό

στοιχείο

του

Προγράμματος,

παρουσιάζονται

συνοπτικά/

κωδικοποιημένα όλες οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική
εφαρμογή του Προγράμματος, όπως προέκυψαν από την προαναφερθείσα αξιολόγηση και την
οριστικοποίησή τους από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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2.1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Με βάση τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και
επιτευξιμότητας των χρηματοοικονομικών στόχων του ΕΠ, καθώς επίσης τους περιορισμούς και
τις κανονιστικές δεσμεύσεις, αλλά και τις προαναφερθείσες υποθέσεις και παραδοχές, η συνολική
πρόταση ανακατανομής των πόρων του ΕΠ, αναλύεται συνοπτικά, ανά ΑΠ, αμέσως πιο κάτω.
2.1.1. ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρότασης αναθεώρησης, δεν πραγματοποιούνται τροποποιήσεις
στους προϋπολογισμούς των Αξόνων Προτεραιότητας, παρά μόνο ορισμένα μικρά ποσά δημόσιας
δαπάνης, προκειμένου να αυξηθούν οι διαθέσιμοι πόροι των Αξόνων Προτεραιότητας της Τεχνικής
Βοήθειας ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας 5 (Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ) αυξάνεται
κατά 800.000€, ήτοι κατά 22,1%, και διαμορφώνεται σε 4.417.840.€, ποσό που εξασφαλίζεται με
ισόποση μείωση, ήτοι κατά 1,1% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας 4. Αντίστοιχα,
ο προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας 6 (Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ) αυξάνεται κατά 200.000
€, ήτοι κατά 16,0% και διαμορφώνεται σε 1.448.249 € με ταυτόχρονη ισόποση μείωση του
προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας 2Α, ήτοι κατά 0,25%.
Οι λοιπές τροποποιήσεις στην κατανομή των πόρων του ΕΠ πραγματοποιούνται εντός κάθε Άξονα
Προτεραιότητας, σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας και Κατηγορίας Παρέμβασης.
Αιτιολόγηση
Η προτεινόμενη αύξηση των προϋπολογισμών των Αξόνων Προτεραιότητας 5 και 6, αιτιολογείται
αφ’ ενός από την ύπαρξη αυξημένων αναγκών τεχνικής υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Πελοποννήσου, αφ’ ετέρου απ το γεγονός ότι οι υφιστάμενοι προϋπολογισμοί των συγκεκριμένων
Αξόνων Προτεραιότητας, απέχουν σημαντικά προς τα κάτω από το ανώτατο όριο Τεχνικής
Βοήθειας που προβλέπει ο Κ (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 119), για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα
ανά Ταμείο.
2.1.2. ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
2.1.2.1. Θεματικός Στόχος 1 (ΕΤΠΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 1
Ο προϋπολογισμός του Θεματικού Στόχου 1 παραμένει ως έχει, όπως επίσης ίδιος διατηρείται και
ο προϋπολογισμός των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 1a και 1b, που περιλαμβάνονται στον
Θεματικό Στόχο 1.
2.1.2.2. Θεματικός Στόχος 2 (ΕΤΠΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 1
Για τον συγκεκριμένο Θεματικό Στόχο, προτείνεται αύξηση του προϋπολογισμού κατά 2,0 εκατ. €,
ήτοι κατά 64%. Η αύξηση αυτή είναι ισόποση με τη μείωση του προϋπολογισμού του Θεματικού
Στόχου 3, εντός του Άξονα Προτεραιότητας 1. Όσον αφορά στις τροποποιήσεις μεταξύ των
Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, ισχύουν τα ακόλουθα:

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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Αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 2c κατά 2.000.000 €, ήτοι κατά 160,0%
Μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 3d κατά 2.000.000 €, ήτοι κατά 24,6%.
Η αιτιολόγηση μείωσης του προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας αναφέρεται πιο
κάτω στη σχετική αναφορά του Θεματικού Στόχου 3.
Αιτιολόγηση
Βασικός λόγος που καθιστά απαραίτητες τις παραπάνω προτεινόμενες αλλαγές, είναι η μεγάλη
«δέσμευση» πόρων στην Επενδυτική Προτεραιότητα 2c, από προγραμματιζόμενες πράξεις
προϋπολογισμού

της

τάξης

των

2,0

εκατ.

€,

οι

οποίες

εξάντλησαν

τον

υφιστάμενο

προϋπολογισμό της Επ.Πρ, σε συνδυασμό με τις διαπιστωμένες ανάγκες προς κάλυψη από την εν
λόγω Επενδυτική Προτεραιότητα.
2.1.2.3. Θεματικός Στόχος 3 (ΕΤΠΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 1
Στο πλαίσιο της αναθεώρησης, προτείνεται η μείωση του προϋπολογισμού του Θεματικού Στόχου
3, όπως αναφέρθηκε παραπάνω κατά 2,0 εκατ. €, ήτοι κατά 6,27%, με δεδομένη και την επί
μακρόν μη ενεργοποίηση του συγκεκριμένου Θεματικού Στόχου. Η μείωση αυτή είναι ισόποση με
την αύξηση του προϋπολογισμού του Θεματικού Στόχου 2, εντός του Άξονα Προτεραιότητας 1.
Όσον αφορά στις τροποποιήσεις μεταξύ των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, οι οποίες αφορούν σε
επιπλέον ανακατανομή των πόρων εντός του Θεματικού Στόχου 3, ισχύουν τα ακόλουθα:
Αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 3c κατά 2.000.000 €, ήτοι κατά 40,0%
Μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 3d κατά 4.000.000 €, ήτοι κατά 49,2%
Αιτιολόγηση
Ως βασικοί λόγοι των παραπάνω τροποποιήσεων, θεωρούνται αφ’ ενός η προαναφερθείσα ανάγκη
κάλυψης των διαπιστωμένων αναγκών στο πλαίσιο της Επ.Πρ. 2c του Θεματικού Στόχου 2, αφ’
ετέρου η ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 3c, προκειμένου να καλυφθεί η
αυξημένη ζήτηση που παρουσιάστηκε στην Περιφέρεια από αντίστοιχη δράση της Επ.Πρ. 3c στο
πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης του ΕΠΑΝΕΚ για ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών ΜΜΕ.
Όσον αφορά στη μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3d,
αφ’ ενός δεν επηρεάζει την παρέμβαση του ΕΠ στον επιχειρηματικό ιστό της Περιφέρειας, αφού
αυξάνεται ο προϋπολογισμός της 3c, η οποία θα ενεργοποιηθεί άμεσα, ενώ η Επενδυτική
Προτεραιότητα 3d, παραμένει ανενεργή επί μακρόν.
2.1.2.4. Θεματικός Στόχος 8 (ΕΚΤ) του Άξονα Προτεραιότητας 2Α
Ο προϋπολογισμός του Θεματικού Στόχου 8 παραμένει ως έχει, καθώς οι τροποποιήσεις που
προτείνονται

στο

συγκεκριμένο

Θεματικό

Στόχο

είναι

μεταξύ

των

δύο

Επενδυτικών

Προτεραιοτήτων του και συγκεκριμένα:
Μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 8iii κατά 1,2 εκατ. €, ήτοι κατά 60%.
Ισόποση αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 8v, ήτοι κατά 37,8%

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

11

Έγγραφο Αιτιολόγησης της Πρότασης Αναθεώρησης του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

Αιτιολόγηση
Οι λόγοι επιλογής των παραπάνω τροποποιήσεων είναι, αφ’ ενός η ύπαρξη «ανενεργών» πόρων
της Επ.Προτ.8iii δεδομένων των προβλημάτων ενεργοποίησης των πράξεων κρατικών ενισχύσεων
που υφίστανται σε εθνικό επίπεδο (λειτουργία ΠΣΚΕ, επιλογή ΕΦ) και αφ’ ετέρου η προοπτική
υλοποίησης πράξεων σύντομης διάρκειας με δυνατότητα άμεσης απορρόφησης πόρων (πχ
κατάρτιση) στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 8ν.
2.1.2.5. Θεματικός Στόχος 9 (ΕΚΤ) του Άξονα Προτεραιότητας 2Α
Στο πλαίσιο της πρότασης αναθεώρησης του ΕΠ, ο προϋπολογισμός του Θεματικού Στόχου
υφίσταται μικρή μείωση ύψους 200.000€, ήτοι κατά 0,27%, προκειμένου να αυξηθεί ισόποσα ο
προϋπολογισμός του ΑΠ6 (Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ). Οι υπόλοιπες προτεινόμενες τροποποιήσεις
αφορούν

στους

προϋπολογισμούς

των

επιμέρους

Επενδυτικών

Προτεραιοτήτων

του

και

συγκεκριμένα:
Μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού των Επ.Πρ. 9iv και 9v κατά 9,27 εκατ. € και κατά
2,75 εκατ. € αντίστοιχα, ήτοι κατά 26,2% και 44,0%
Αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού των Επ.Πρ. 9i, 9ii και 9iii κατά 3,38 εκατ. €, 1,94
εκατ. € και 6,50 εκατ. € αντίστοιχα, ήτοι κατά 21,6%, 38,3% και 108,4%.
Αιτιολόγηση
Βασικός λόγος που καθιστά απαραίτητες τις παραπάνω προτεινόμενες αλλαγές, είναι μεγάλη
«δέσμευση» πόρων στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv, η οποία εμφανίζει σχεδόν μηδενικό
ποσοστό υλοποίησης, ενώ εμφανίζονται ανάγκες ενεργοποίησης και υλοποίησης δράσεων στις
Επενδυτικές Προτεραιότητες 9i, 9ii και 9iii, κυρίως λόγω παράτασης εφαρμογής δράσεων
Εναρμόνισης και λειτουργίας δομών που χρηματοδοτούνται από τις Επενδυτικές Προτεραιότητες
9ii και 9iii. Η υστέρηση ενεργοποίησης και υλοποίησης δράσεων στην Επενδυτική Προτεραιότητα
9iv, οφείλεται στην πρόσφατη (2017) αλλαγή εθνικών πολιτικών στον Τομέα Υγείας, ενώ δεν
είχαν οριστικοποιηθεί οι προς χρηματοδότηση αντίστοιχες δράσεις στο πλαίσιο των αρχικών
εθνικών πολιτικών του Υπουργείου Υγείας. Τα ποσά δε, που προγραμματίστηκαν (τότε) για τις
δράσεις του τομέα της Υγείας ανέρχονταν και παραμένουν στα 15.500.000€, ήτοι το 43,8% του
ποσού που δέσμευε η Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv. Συνεπώς, η μείωση του προϋπολογισμού
της Επ. Πρ.9iv και η αντίστοιχες αυξήσεις των τριών Επενδυτικών Προτεραιοτήτων (9i, 9ii και 9iii)
έχει ως στόχο την αξιοποίηση/ απορρόφηση «λιμναζόντων» πόρων μέσω δράσεων με θετικές
προοπτικές ως προς την υλοποίησή τους και σύμφωνα με τις ανάγκες παρέμβασης στον κοινωνικό
ιστό της Χώρας, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η εφαρμογή των προγραμματιζόμενων δράσεων του
Υπ. Υγείας.

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

12

Έγγραφο Αιτιολόγησης της Πρότασης Αναθεώρησης του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

2.1.2.6. Θεματικοί Στόχοι 9 & 10 (ΕΤΠΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 2Β
Οι προϋπολογισμοί των Θεματικών Στόχων 9 και 10 παραμένουν ως έχουν, καθώς οι
τροποποιήσεις που προτείνονται, αφορούν στους προϋπολογισμούς των επιμέρους Επενδυτικών
Προτεραιοτήτων τους. Συγκεκριμένα οι προτεινόμενες αλλαγές είναι οι ακόλουθες:
Αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 9a κατά 250.000 €, ήτοι κατά 5,71%
Μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 9c κατά 250.000 €, ήτοι κατά 20,0%
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Επ.Πρ.10a παραμένει ίδιος, καθώς οι προτεινόμενες
τροποποιήσεις αφορούν στον επιμερισμό του εν λόγω προϋπολογισμού στις επιμέρους
Κατηγορίες Παρέμβασης.
Αιτιολόγηση
Στο πλαίσιο της πρότασης ανακατανομής του ΑΠ2Β, η μείωση του προϋπολογισμού της Επ. Προτ.
9c οφείλεται κατά βάση στην υστέρηση της ενεργοποίησης της, κυρίως λόγω καθυστέρησης
οριστικοποίησης της εθνικής πολιτικής περί κοινωνικής οικονομίας.
Οι πόροι που εξασφαλίζονται από τη μείωση του προϋπολογισμού της Επ. Προτ. 9c, κατανέμονται
στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9a του ΑΠ2Β, της οποίας ο υφιστάμενος προϋπολογισμός δεν
επαρκεί για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, σ’ αυτόν τον τομέα για την Περιφέρεια
Πελοποννήσου.
2.1.2.7. Θεματικός Στόχος 4 (ΕΤΠΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 3
Δεν προτείνονται τροποποιήσεις όσον αφορά στον προϋπολογισμό της μοναδικής επενδυτικής
προτεραιότητας του Θεματικού Στόχου 4, ήτοι της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4c και ως εκ
τούτου ο προϋπολογισμός του παραμένεις αμετάβλητος.
2.1.2.8. Θεματικός Στόχος 5 (ΕΤΠΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 3
Η προτεινόμενη τροποποίηση για τον Θεματικό Στόχο 5, αφορά σε μείωση του προϋπολογισμού
της μοναδικής του Επενδυτικής Προτεραιότητας (5a) κατά 1,75 εκατ.€, ήτοι κατά 28,0% ο οποίος
διαμορφώνεται σε 4,5 εκατ.€.
Αιτιολόγηση
Η προτεινόμενη μείωση του προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 5a κατά 28%
αιτιολογείται με βάση τα παρακάτω δεδομένα:
Ένα

σημαντικό

μέρος

του

προϋπολογισμού

(της

τάξης

των

3,0

€)

της

Επενδυτικής

Προτεραιότητας, η οποία ταυτίζεται με την Κατηγορία Παρέμβασης 087, είχε προγραμματιστεί από
την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ για δράσεις προστασίας των ακτών από τη διάβρωση, ιδιαίτερα
στον Κορινθιακό Κόλπο, όπου εντοπίζονται τα σοβαρότερα προβλήματα διάβρωσης των ακτών της
Περιφέρειας. Σχετικά πρόσφατα, όμως, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανέθεσε σχετική
μελέτη μεγάλης κλίμακας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης της διάβρωσης μεγάλου μέρους των
ακτών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συμπεριλαμβανομένου και του Κορινθιακού Κόλπου. Η
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εκπόνηση αυτής της μελέτης, αφ’ ενός μετατοπίζει σημαντικά το χρόνο αυτού του είδους των
παρεμβάσεων, αφ’ ετέρου καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των αναγκών για προστασία από τη
διάβρωση των ακτών της Περιφέρειας.
Ως εκ τούτου τροποποιείται ο προγραμματισμός αξιοποίησης των πόρων της συγκεκριμένης
Επενδυτικής Προτεραιότητας του ΕΠ «Πελοπόννησος», με μείωση του προϋπολογισμού για
παρεμβάσεις προστασίας ακτών και ενίσχυση της έντασης παρεμβάσεων αντιμετώπισης, άλλων
φυσικών καταστροφών όπως πυρκαγιές και πλημμύρες, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης
Επενδυτικής

Προτεραιότητας

(ήδη

βρίσκεται

στο

στάδιο

της

αξιολόγησης

πρόταση

χρηματοδότησης με 2,5 εκατ. € για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, ενώ προγραμματίζεται
εξειδίκευση και αντίστοιχη πρόσκληση για δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας). Παράλληλα, με
το ποσό της μείωσης της Επενδυτικής Προτεραιότητας 5a, κατά 1,75 εκατ. €, ενισχύεται κατά ένα
μέρος ο προϋπολογισμός της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6c «Διατήρηση, προστασία, προώθηση
και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς», για κάλυψη των αυξημένων αναγκών
της Περιφέρειας για τέτοιου είδους παρεμβάσεις.
2.1.2.9. Θεματικός Στόχος 6 (ΕΤΠΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 3
Για τον συγκεκριμένο Θεματικό Στόχο, προτείνεται αύξηση του προϋπολογισμού κατά 1,75 εκατ.
€, ήτοι κατά 3,7%. Η αύξηση αυτή είναι ισόποση με τη μείωση του προϋπολογισμού του
Θεματικού Στόχου 5, εντός του Άξονα Προτεραιότητας 3. Όσον αφορά στις τροποποιήσεις μεταξύ
των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, ισχύουν τα ακόλουθα:
Μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 6a κατά 500.000 €, ήτοι κατά 20,0%
Αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 6c κατά 3.250.000 €, ήτοι κατά 24,76%
Μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 6e κατά 1.000.000 €, ήτοι κατά 8,43%
Αιτιολόγηση
Η πρόταση ανακατανομής έχει σαν στόχο την αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
Επ.Πρ. 6c, λόγω αυξημένων αναγκών στην Περιφέρεια, για παρεμβάσεις σε πολιτιστικούς πόρους,
συνδεόμενους με την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας, καθώς επίσης και λόγω δέσμευσης
σημαντικού ποσού, σε δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί, ότι δεν
υφίσταται άλλη πηγή χρηματοδότησης πέραν του ΕΠ «Πελοπόννησος», για την προστασία και
ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω των οποίων θα επιτευχθεί ο
στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας για το νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, κατά την
περίοδο 2014-2020.
Για την επιλογή της μείωσης του προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6a
λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω δεδομένα:
α)

Οι αναγκαίες δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
χρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, στο πλαίσιο του ΣΔΙΤ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Απορριμμάτων».

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

14

Έγγραφο Αιτιολόγησης της Πρότασης Αναθεώρησης του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

β)

Επίσης, από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ έχουν χρηματοδοτηθεί οι Δήμοι της Περιφέρειας για διαλογή στην
πηγή.

γ)

Ως

εκ

τούτου

η

μείωση

κατά

500.000

€

του

προϋπολογισμού

της

Επενδυτικής

Προτεραιότητας 6a δεν επηρεάζει κατ’ ελάχιστον την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας
για διαχείριση στερεών αποβλήτων.
Τέλος, όσον αφορά στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6e, ο προϋπολογισμός της μετά την μικρή
προτεινόμενη μείωση, αφ’ ενός επαρκεί για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών στην
Περιφέρεια, αφ’ ετέρου δεν μειώνονται οι σημαντικού ποσοστού πόροι για τις εγκεκριμένες
στρατηγικές Βιώσιμής Αστικής Ανάπτυξης.
2.1.2.10. Θεματικός Στόχος 7 (ΕΤΠΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 4
Η μοναδική τροποποίηση που προτείνεται στον Θεματικό Στόχο 7, αφορά στην μείωση του
προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 7b κατά 800.000€, ήτοι κατά 1,1%,
Αιτιολόγηση
Η προτεινόμενη τροποποίηση του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας 4 επιλέγεται
προκειμένου να εξασφαλισθούν οι αναγκαίοι πόροι για την αύξηση του προϋπολογισμού του ΑΠ 5
(Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ), δεδομένης της επάρκειας του εναπομείναντος προϋπολογισμού του για
την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών.

2.2. ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
2.2.1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠ
Στο πλαίσιο της 1ης αξιολόγησης της επικαιρότητας σχεδιασμού και στοχοθεσίας του ΕΠ
«Πελοπόννησος»

διερευνήθηκε

βάσει

των

πλέον

πρόσφατων

(2015)

μακροοικονομικών

στοιχείων, η επικαιρότητα της ανάλυσης των αναφερόμενων αδυναμιών, κινδύνων, θετικών
στοιχείων και ευκαιριών (SWOT), η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της είχε στηριχθεί σε διαθέσιμα
στοιχεία του 2011. Από τη διερεύνηση αυτή προέκυψε το συμπέρασμα ότι, τα βασικά
χαρακτηριστικά

της

ανάλυσης

SWOT,

πλην

ορισμένων

οριακών

διαφοροποιήσεων

και

λαμβάνοντας υπ’ όψη την επιδείνωση ορισμένων κλάδων παραγωγής, όπως σε ολόκληρη τη
Χώρα, παραμένουν επίκαιρα μέχρι και σήμερα (Οκτώβριος 2018). Ως εκ τούτου, δεν ανακύπτει η
ανάγκη τροποποίησης της Στρατηγικής του ΕΠ και εξ’ αυτού δεν απαιτούνται αλλαγές στους
επιμέρους Ειδικούς Στόχους του.
Ωστόσο, οι μόνες περιπτώσεις, κατά τις οποίες διαπιστώνεται ότι, οι Ειδικοί Στόχοι δεν
συνάδουν/συμφωνούν με την αλληλουχία και τη «φιλοσοφία» της Λογικής της Παρέμβασης του
ΕΠ, σχετίζονται, αφ’ ενός με την ανάγκη τροποποιήσεων δεικτών αποτελέσματος, αφ’ ετέρου με
αναγκαίες αλλαγές στους δείκτες εκροών, ως απόρροια διαπιστωμένων προβλημάτων που
προέκυψαν κατά την εφαρμογή του ΕΠ. Στη βάση των παραπάνω, κρίνονται σκόπιμες ορισμένες,
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μικρής κλίμακας, λεκτικές τροποποιήσεις Ειδικών Στόχων, όπως παρουσιάζονται αμέσως πιο κάτω,
προκειμένου να ισχυροποιηθεί και να εξασφαλισθεί η συνεκτικότητα της Λογικής της Παρέμβασης
κάθε ΑΠ:
2.2.1.1. Άξονας Προτεραιότητας 1 (ΕΤΠΑ)
Μικρή λεκτική αλλαγή σε έναν από τους δύο Ειδικούς Στόχους της Επενδυτικής Προτεραιότητας
3a με κωδικό 1.5.1, για διεύρυνση των παρεμβάσεων υπέρ των ΜΜΕ, λόγω αυξημένων αναγκών
του συνολικού επιχειρηματικού ιστού της Περιφέρειας.
2.2.1.2. Άξονας Προτεραιότητας 2Β (ΕΤΠΑ)
Ο Ειδικός Στόχος 2Β1.1 «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών υγείας»
τροποποιείται ως εξής: «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών υγείας στους
κατοίκους

της

Περιφέρειας»,

για

μεγαλύτερη

συνάφεια

με

τον

αντίστοιχο

δείκτη

αποτελέσματος.
Ο Ειδικός Στόχος 2Β3.1 «Αύξηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας»

τροποποιείται ως

εξής: «Ενίσχυση Αύξηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας», για λόγους εννοιολογικής
πληρότητας.
Ο Ειδικός Στόχος 2Β5.1 «Αύξηση

της

ελκυστικότητας

και

της

προσβασιμότητας

του

μαθητικού πληθυσμού στις σχολικές και προσχολικές μονάδες» τροποποιείται ως εξής:
«Αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας του μαθητικού και φοιτητικού
πληθυσμού στις σχολικές, και προσχολικές και πανεπιστημιακές μονάδες αντίστοιχα», για
κάλυψη του συνόλου των αναγκών της Περιφέρειας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
2.2.1.3. Άξονας Προτεραιότητας 3 (ΕΤΠΑ)
Ο Ειδικός Στόχος 3.1.1 «Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στα δημόσια κτήρια και στις
παλαιές

ενεργοβόρες

κατοικίες»

τροποποιείται

ως

εξής:

«Μείωση

της

κατανάλωσης

πρωτογενούς ενέργειας του κτιριακού αποθέματος στην Περιφέρεια». Για αποτύπωση των
διευρυμένων αναγκών ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος.
Ενοποίηση δύο Ειδικών Στόχων σε έναν της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6c. Συγκεκριμένα, οι
Ειδικοί Στόχοι 3.5.1 και 3.5.2, για ενοποίηση του στόχου ως προς τη φυσική και πολιτιστική
κληρονομιά.
Αιτιολόγηση για το σύνολο των τροποποιήσεων στους Ειδικούς Στόχους
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι τροποποιήσεις αυτές, δεν αφορούν σε αλλαγή της Στρατηγικής
του ΕΠ, αλλά σε λεκτικές τροποποιήσεις προκειμένου, αφ’ ενός να αποφευχθεί η ταύτιση του
Ειδικού Στόχου, είτε με δράση, είτε με τον δείκτη αποτελέσματος, αφ’ ετέρου να ενδυναμωθεί η
σύνδεση των Ειδικών Στόχων με τους προτεινόμενους και υφιστάμενους δείκτες εκροών και
αποτελέσματος των αντίστοιχων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, καθώς επίσης και με τις
υλοποιούμενες πράξεις στο ΕΠ.
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2.2.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
2.2.2.1. Δείκτες Αποτελέσματος
Με βάση τις διαπιστώσεις περί προβλημάτων στην μέτρηση ορισμένων δεικτών αποτελέσματος
κατά την εφαρμογή του ΕΠ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της επικαιρότητας του σχεδιασμού και
της στοχοθεσίας του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 και συγκεκριμένα κατά την εξέταση της
επικαιρότητας της Λογικής της Παρέμβασης, η πρόταση τροποποίησης ή/και αντικατάστασής τους,
παρουσιάζεται συνοπτικά αμέσως πιο κάτω ανά Άξονα Προτεραιότητας:
2.2.2.1.1. Άξονας Προτεραιότητας 1 (ΕΤΠΑ)
Αντικατάσταση του Ειδικού Δείκτη Αποτελέσματος Τ2401 «Ερευνητικοί Τομείς και Κλάδοι που
αναπτύσσονται στην Περιφέρεια» της Επ.Πρ. 1a, με νέο δείκτη με κωδικό Τ2473 «Προσωπικό
Ε&Α στην Περιφέρεια». Η τροποποίηση προτείνεται λόγω ζητημάτων μετρησιμότητας του
υφιστάμενου δείκτη, σε σχέση με τη μέθοδο ορισμού και υπολογισμού του.
Αντικατάσταση

του

Ειδικού

Δείκτη

Αποτελέσματος

Τ2405

«Κατηγορίες

παρεχόμενων

υπηρεσιών ΤΠΕ από δημόσιους φορείς της Περιφέρειας» της Επ.Πρ. 2c, με νέο δείκτη με
κωδικό Τ2474 «Κατηγορίες φορέων δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα που παρέχουν
υπηρεσίες

μέσω

ΤΠΕ».

Η

ανταπόκρισης

των

τροποποίηση

επιτυγχάνεται

παρεμβάσεων

και

τροποποίηση

υφιστάμενων
των

δεικτών

μεγαλύτερη

αναμενόμενων

προτείνεται
εκροών
συνάφεια

λόγω

και

ζητημάτων,

αποτελέσματος.

μεταξύ

αποτελεσμάτων

της

των
εν

συνάφειας

και

Με

την

αυτή

προγραμματιζόμενων
λόγω

Επενδυτικής

Προτεραιότητας.
Αντικατάσταση του Ειδικού Δείκτη Αποτελέσματος Τ2408 «Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία
στους κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας», της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3a, με τον
δείκτη Τ2409 «Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία». Η αντικατάσταση προτείνεται για την
ανταπόκριση

του

δείκτη

αποτελέσματος

στην

τροποποίηση

του

Ειδικού

Στόχου

της

συγκεκριμένης Επενδυτικής Προτεραιότητας.
Αντικατάσταση του Ειδικού Δείκτη Αποτελέσματος Τ2409 «Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία» της
Επενδυτικής Προτεραιότητας 3c, με τον δείκτη Τ2476 «Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία
τουριστικής δραστηριότητας». Η τροποποίηση προτείνεται λόγω της έντασης των παρεμβάσεων
αυτής της Επενδυτικής Προτεραιότητας, σ’ αυτό το στάδιο προγραμματισμού, στην ενίσχυση
των τουριστικών επιχειρήσεων.
2.2.2.1.2. Άξονας Προτεραιότητας 2Α (ΕΚΤ)
Κατά την 1η Αναθεώρηση του ΕΠ (Δεκέμβριος 2017), κατόπιν λεπτομερών Οδηγιών και
κατευθύνσεων των κεντρικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων αρμόδιων Επιτελικών Δομών
ΕΣΠΑ, το σύνολο του πλέγματος δεικτών (εκροών και αποτελέσματος) του ΑΠ2Α, τροποποιήθηκε
πλήρως, προκειμένου, αφ’ ενός η νέα Λογική της Παρέμβασης να ανταποκρίνεται στις
ιδιαιτερότητες των ενταγμένων και προγραμματιζόμενων έργων του ΑΠ2Α, αφ’ ετέρου να
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ομογενοποιηθούν/ συστηματοποιηθούν οι δείκτες σε όλα τα ΕΠ, για την μέτρηση ομοειδών
πράξεων. Στο πλαίσιο της παρούσας 2ης αναθεώρησης του ΕΠ, προτείνεται η παρακάτω
τροποποίηση, για έναν Δείκτη Αποτελέσματος. Συγκεκριμένα:
Αντικατάσταση του Κοινού Δείκτη Αποτελέσματος CR06 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i, με
τον Ειδικό Δείκτη Αποτελέσματος με κωδικό 10903 και τίτλο «Άνεργοι ωφελούμενοι από
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που κατέχουν θέση εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη
της συμμετοχής τους».
Η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία για τεχνικούς λόγους παρακολούθησης και μέτρησης των
ωφελουμένων, σε σχέση με την ιδιαιτερότητα παρακολούθησης των κοινών δεικτών ΕΚΤ.
2.2.2.1.3. Άξονας Προτεραιότητας 2Β (ΕΤΠΑ)
Αντικατάσταση του δείκτη Τ2427 «Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας της Περιφέρειας» με
τον νέο δείκτη με κωδικό Τ2477 «Άμεσα ωφελούμενοι από υποδομές πρόνοιας». Η
τροποποίηση προτείνεται, καθώς ο υφιστάμενος δείκτης Τ2427, λόγω της σύνδεσής του, τόσο
με το κόστος, όσο και με το φυσικό αντικείμενο των παρεμβάσεων, προσιδιάζει σε δείκτη
εκροών, ενώ ο προτεινόμενος είναι καταλληλότερος για δείκτης αποτελέσματος.
Αντικατάσταση του δείκτη Τ2410 «Άμεσα ωφελούμενος αστικός πληθυσμός» της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 9b, με τον αντίστοιχο δείκτη αποτελέσματος Τ2412 «άμεσα ωφελούμενος
πληθυσμός

των

περιοχών

που

εφαρμόζονται

προγράμματα

τοπικής

ανάπτυξης»

της

Επενδυτικής Προτεραιότητας 9d. Η τροποποίηση προτείνεται με δεδομένη τη χρήση της
Επενδυτικής Προτεραιότητας 9b για ΟΧΕ αγροτικών περιοχών (Μάνης), χωρίς κατ’ ανάγκη να
αφορά σε ΤΑΠΤοΚ.
2.2.2.1.4. Άξονας Προτεραιότητας 3 (ΕΤΠΑ)
Αντικατάσταση του δείκτη αποτελέσματος Τ2415 «Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας» της
Επενδυτικής Προτεραιότητας 4c, με τον νέο δείκτη αποτελέσματος με κωδικό Τ2485
«Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας». Η τροποποίηση είναι αναγκαία λόγω του τρόπου μέτρησης
του δείκτη από την εθνική αρμόδια Αρχή, με δεδομένο ότι η εξοικονόμηση τελικής ενέργειας
σε εθνικό επίπεδο μετράται σωρευτικά κατ’ έτος και όχι διακριτά για τον κάθε χρόνο.
Αντικατάσταση του Δείκτη Αποτελέσματος Τ2417 «Πληθυσμός που επωφελείται από μέτρα
διαχείρισης κινδύνων» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 5a, λόγω της μεγάλης ευρύτητας της
έννοιας του κινδύνου και εξ' αυτού, αφ' ενός της ασάφειάς του, αφ' ετέρου λόγω της μεγάλης
και

αντικειμενικής διασποράς των αρμόδιων φορέων, μειώνεται σημαντικά ο βαθμός

μετρησιμότητάς του. Για το λόγο αυτό προτείνεται η αντικατάστασή του με δύο νέους δείκτες
αποτελέσματος Τ2478 και Τ2479, οποίοι μετρούν δύο σημαντικές κατηγορίες κινδύνων, ήτοι
τους κινδύνους από πλημμύρες και τους κινδύνους πυρκαγιές, αντίστοιχα. Με αυτή την
τροποποίηση, αυξάνεται η σαφήνεια και η μετρησιμότητα των δεικτών.
Αντικατάσταση του Δείκτη Αποτελέσματος Τ2421 «Επισκέψεις σε φυσικούς και πολιτιστικούς
πόρους» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6c, από τον νέο δείκτη με κωδικό Τ2486
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«Επισκέψεις σε πολιτιστικούς πόρους». Η τροποποίηση αυτή προτείνεται, αφ’ ενός λόγω της
πολύ μικρής προβλεπόμενης συμμετοχής των δράσεων προστασίας και ανάδειξης φυσικών
πόρων σε σχέση με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις σε πολιτιστικούς πόρους, αφ’ ετέρου λόγω της
μη ύπαρξης οργανωμένων, για μετρήσιμη επισκεψιμότητα, φυσικών πόρων στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου. Ως εκ τούτου, ο υφιστάμενος δείκτης αποτελέσματος δεν πληροί το κριτήρια
μετρησιμότητας.
2.2.2.1.5. Άξονας Προτεραιότητας 4 (ΕΤΠΑ)
Αντικατάσταση του Δείκτη Αποτελέσματος Τ2463 «Μετακινούμενοι επιβάτες μέσω των
λιμανιών της Περιφέρειας» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 7c, από το νέο δείκτη με κωδικό
Τ2481 «Μετακινήσεις επιβατών από και προς την Περιφέρεια, μέσω των λιμανιών της». Η
αντικατάσταση είναι αναγκαία για λόγους σαφήνειας και μετρησιμότητας.
2.2.2.2. Δείκτες Εκροών
Αμέσως πιο κάτω παρουσιάζονται επιγραμματικά οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του πλέγματος
δεικτών εκροών του ΕΠ, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες, είτε για τους λόγους που ανέκυψαν κατά
την εξέταση της επικαιρότητας της Λογικής της Παρέμβασης, είτε για λόγους που σχετίζονται με
την προτεινόμενη ανακατανομή των πόρων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και Κατηγοριών
Παρέμβασης. Επιπρόσθετα, ορισμένες τροποποιήσεις προέκυψαν ως ανάγκη από την εμπειρία
παρακολούθησης και μέτρησης των δεικτών, κατά την εφαρμογή του ΕΠ.
Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις που προτείνονται ως προς τους κοινούς και ειδικούς δείκτες
εκροών, παρατίθενται αμέσως πιο κάτω, ανά Άξονα Προτεραιότητας:
2.2.2.2.1 Άξονας Προτεραιότητας 1 (ΕΤΠΑ)
Αντικατάσταση του ειδικού δείκτη εκροών Τ2406 «Χρήστες υπηρεσιών ΤΠΕ που παρέχονται
από δημόσιους φορείς», της Επ.Πρ. 2c, με νέο ειδικό δείκτη Τ2475 με τίτλο «Φορείς του
δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα που αναβαθμίζουν την υποδομή τους με την
αξιοποίηση

ΤΠΕ».

Όπως

αναφέρθηκε

αντίστοιχα

για

την

αντικατάσταση

του

δείκτη

αποτελέσματος της αυτής Επ.Πρ. 2c, η παρούσα τροποποίηση προτείνεται, ούτως ώστε να
επιτευχθεί μεγαλύτερη συνάφεια μεταξύ των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων και των
αναμενόμενων αποτελεσμάτων της εν λόγω Επενδυτικής Προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπ’
όψη τα ζητήματα μετρησιμότητας / επαληθευσιμότητας και ανταπόκρισης του υφιστάμενου
δείκτη εκροών στις προβλεπόμενες δράσεις της Επ.Πρ.
Προσθήκη νέου κοινού δείκτη εκροών CO28, στις Επενδυτικές Προτεραιότητες 1b, 3a και 3d,
λόγω των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων ενίσχυσης ΜΜΕ και των σχετικών δεσμεύσεων /
απαιτήσεων του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών.
Προσθήκη του κοινού δείκτη εκροών CO02 στην Επενδυτική Προτεραιότητας 2b, λόγω
ανάγκης κάλυψης των απαιτήσεων σε δείκτες του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης
δεικτών, για δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων.
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Προσθήκη του κοινού δείκτη CO03 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων», στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3a,
λόγω χρήσης χρηματοδοτικού μέσου, στην εν λόγω Επενδυτική Προτεραιότητα.
Προσθήκη του πλέγματος κοινών δεικτών εκροών (CO01, CO02, CO05 και CO08) στην
Επενδυτική Προτεραιότητα 3c, για κάλυψη των αναγκών / απαιτήσεων του ενιαίου συστήματος
παρακολούθησης δεικτών, σε σχέση με τη φύση των ενισχύσεων. Παράλληλα καταργείται ο
υφιστάμενος CO29, επειδή δεν σχετίζεται με τις προβλεπόμενες / προγραμματιζόμενες
παρεμβάσεις ενίσχυσης ΜΜΕ.
2.2.2.2.2. Άξονας Προτεραιότητας 2Α (ΕΚΤ)
Αντικατάσταση του κοινού δείκτη εκροών CO01 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i, από τον
νέο

ειδικό

δείκτη

εκροών

10902

«Άνεργοι

ωφελούμενοι

από

ενεργητικές

πολιτικές

απασχόλησης». Η τροποποίηση αυτή εκρίθη αναγκαία για τεχνικούς λόγους αξιόπιστης
παρακολούθησης

των

συγκεκριμένων

δράσεων

της

Επενδυτικής

Προτεραιότητας

9i,

προκειμένου να αποφευχθεί η μέτρηση στον δείκτη, που στοχοθετήθηκε για τον υπολογισμό
των ανέργων ωφελούμενων από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, των ανέργων που
ωφελούνται από την δράση της Εναρμόνισης, οι οποίοι προσμετρώνται ήδη μέσω του δεύτερου
επιχειρησιακού ειδικού δείκτη 10501.
2.2.2.2.3. Άξονας Προτεραιότητας 2Β (ΕΤΠΑ)
Αντικατάσταση

του

ειδικού

δείκτη

εκροών

T2428

«Πληθυσμός

που

καλύπτεται

από

βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας», της Επ.Πρ. 9a από τον κοινό δείκτη εκροών CO35, στο
πλαίσιο της προσπάθειας ομογενοποίησης των δεικτών εκροών ΕΤΠΑ στα Επιχειρησιακά
Προγράμματα και λόγω της δυσκολίας μετρησιμότητάς του. Η παρούσα τροποποίηση,
καθίσταται επίσης, αναγκαία για την διακριτή μέτρηση της παιδικής μέριμνας μέσω του CO35,
σε σχέση με την μέτρηση των λοιπών υποδομών εκπαίδευσης σε άλλη Επενδυτική
Προτεραιότητα (10a).
Αντικατάσταση του ειδικού δείκτη εκροών με κωδικό T2430 «Πληθυσμός των αστικών κέντρων
της Περιφέρειας, που καλύπτεται από τις παρεμβάσεις», της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9b,
με τον ειδικό δείκτη εκροών Τ2433 «Ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών της Περιφέρειας
που καλύπτεται από τις παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης». Η συγκεκριμένη τροποποίηση
απαιτήθηκε για την μέτρηση παρεμβάσεων ΟΧΕ αγροτικών περιοχών (Μάνης), χωρίς κατ’
ανάγκη να αναφέρεται σε ΤΑΠΤοΚ.
2.2.2.2.4. Άξονας Προτεραιότητας 3 (ΕΤΠΑ)
Προσθήκη του κοινού δείκτη εκροών CO19 με τίτλο «Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος
πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων», στην Επενδυτική
Προτεραιότητα 6b, για την κάλυψη της κατηγορίας δράσης για έργα επεξεργασίας λυμάτων, ο
οποίος δεν είχε συμπεριληφθεί, στο ΕΠ, κατά τον σχεδιασμό.
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2.2.2.2.5. Άξονας Προτεραιότητας 4 (ΕΤΠΑ)
Αντικατάσταση του ειδικού δείκτη Τ2464 «Εξυπηρετούμενοι επιβάτες από αναβαθμισμένες
λιμενικές εγκαταστάσεις» με τον δείκτη Τ2833 «Εξυπηρετούμενοι επιβάτες», σύμφωνα με την
πρόταση ομογενοποίησης δεικτών εκροών ΕΤΠΑ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, χωρίς να
διαφοροποιείται η στοχοθεσία και μεθοδολογία υπολογισμού του.
2.2.2.3. Λοιπές τροποποιήσεις του Συστήματος Δεικτών του ΕΠ
Επιπλέον, των παραπάνω τροποποιήσεων, επί των δεικτών εκροών και αποτελέσματος,
περιλαμβάνονται και αντίστοιχες τροποποιήσεις που αφορούν στις τιμές βάσης και στόχων, στην
πηγή, καθώς επίσης και στη συχνότητα υπολογισμού ορισμένων δεικτών. Όλα αυτά τα στοιχεία,
πολύ αναλυτικά παρουσιάζονται τόσο στο συνημμένο πίνακα τροποποίησης της Λογικής της
Παρέμβασης, όσο και στην τεκμηρίωση των δεικτών του προγράμματος (μεθοδολογία επιλογής
και μέτρησης δεικτών), έγγραφα τα οποία επισυνάπτονται.

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Η πρόταση τροποποίησης του Πλαισίου Αναθεώρησης, η οποία στηρίζεται στις διαπιστώσεις και
στα συμπεράσματα της Αξιολόγησης, περιγράφεται αναλυτικότατα στο πρόσθετο έγγραφο
«Αιτιολόγηση της Πρότασης Αναθεώρησης του Πλαισίου Επίδοσης».

4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί, ως προς την αιτιολόγηση των προτεινόμενων σημείων
αναθεώρησης του ΕΠ και του Πλαισίου Επίδοσης, οι αναμενόμενες επιπτώσεις από την
αναθεώρηση επ’ αυτών των σημείων, είναι οι εξής:
α) Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΕΠ ως προς την αντιμετώπιση / κάλυψη των
αναπτυξιακών αναγκών του κοινωνικοοικονομικού και επιχειρηματικού ιστού της Περιφέρειας,
που προέκυψαν από την συνεχιζόμενη και εντεινόμενη οικονομική ύφεση κατά τα έτη 20152017, περίοδος εφαρμογής του ΕΠ από την έγκρισή του.
β) Βελτίωση της συνεκτικότητας και της αλληλουχίας λειτουργίας της Λογικής της Παρέμβασης
του ΕΠ με τις ανάλογες τροποποιήσεις, έστω μικρής κλίμακας, Ειδικών Στόχων και δεικτών
αποτελέσματος

και

αποτελεσματικότερη

σύνδεση

των

δεικτών

εκροών

με

τις

προγραμματιζόμενες κατηγορίες δράσεων και τους δείκτες αποτελέσματος.
γ) Ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των
δεικτών εκροών και των δεικτών αποτελέσματος.
δ) Δικαιότερη και αντικειμενικότερη αξιοποίηση του αποθεματικού επίδοσης, με διευθέτηση
σφαλμάτων ή/και επιπτώσεων επί των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης, από απρόβλεπτες, κατά
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τον σχεδιασμό του ΕΠ, καταστάσεις που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια των τριών πρώτων
χρόνων εφαρμογής του ΕΠ.

5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

ΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Από

το

Σχέδιο

Αξιολόγησης

του

Προγράμματος,

που

εγκρίθηκε

από

την

Επιτροπή

Παρακολούθησης στη 2η Συνεδρίασή της το 2016, τέθηκε σε εφαρμογή εντός του έτους 2017, με
την ανάθεση της «Αξιολόγησης της επικαιρότητας του σχεδιασμού και στοχοθεσίας του
Προγράμματος και πρόταση Αναθεώρησης».
Οι βασικές ενότητες της συγκεκριμένης αξιολόγησης του ΕΠ, οι οποίες συνδέονται άμεσα ή
έμμεσα με την αναθεώρησή του, είναι οι εξής:
α) Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του ΕΠ.
β) Αξιολόγηση της επικαιρότητας της Λογικής της Παρέμβασης.
γ) Εκτίμηση της επιτευξιμότητας των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης.
δ) Διερεύνηση των αναγκών αναθεώρησης του ΕΠ και πρόταση αναθεώρησης.
Όλες οι παραπάνω ενότητες απαιτούν απαντήσεις σε συγκεκριμένα αξιολογικά ερωτήματα, τα
οποία αντιμετώπισε η εν λόγω αξιολόγηση, με συγκεκριμένη μεθοδολογία και μέσα / εργαλεία
επεξεργασίας των δεδομένων.
Ως εκ τούτου, ανά βασική ενότητα της συγκεκριμένης αξιολόγησης τα αντίστοιχα ευρήματα, πολύ
συνοπτικά είναι τα εξής:
1. Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της ενεργοποίησης και υλοποίησης του ΕΠ:
α) Ο βαθμός ενεργοποίησης του ΕΠ (εξειδίκευση του ΕΠ σε συγκεκριμένες δράσεις και στη
συνέχεια με αντίστοιχες προσκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους πράξεων), είναι
υψηλός.
β) Χαμηλός είναι ο βαθμός εφαρμογής του ΕΠ, όσον αφορά στις εντάξεις, συμβάσεις και στις
δαπάνες με μια μικρή τάση βελτίωσης, κυρίως στις εντάξεις κατά το 1ο εξάμηνο του 2018,
έναντι της προηγούμενης περιόδου.
γ) Η προαναφερόμενη συνολική εικόνα ως προς τα επίπεδα ενεργοποίησης και εφαρμογής
του

ΕΠ

διαφοροποιείται

συγχρηματοδοτούν

το

σημαντικά,

Πρόγραμμα,

τόσο
όσο

μεταξύ

και

των

μεταξύ

δύο

των

Ταμείων

Αξόνων

(ΕΔΕΤ)

που

Προτεραιότητας.

Συγκεκριμένα:
γ1) Το μέρος του ΕΠ που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ εμφανίζει υψηλούς βαθμούς
ενεργοποίησης

(εξειδικεύσεις
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δικαιούχους) και έναρξης υλοποίησης (εντάξεις), ενώ η ουσιαστική εφαρμογή του
(συμβάσεις και δαπάνες), κυμαίνεται σε χαμηλούς έως πολύ χαμηλούς βαθμούς.
γ2) Το μέρος του ΕΠ που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (αντιπροσωπευόμενο κατά
98,5% από τον Άξονα Προτεραιότητας 2Α) εμφανίζει χαμηλούς έως πολύ χαμηλούς
βαθμούς σε όλα τα στάδια ενεργοποίησης και υλοποίησης.
γ3) Όσον αφορά στους Άξονες Προτεραιότητας που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ,
εκείνος που εμφανίζει πολύ χαμηλούς βαθμούς έως και μηδενικούς βαθμούς
πραγματικής ενεργοποίησης και υλοποίησης είναι ο Άξονας Προτεραιότητας 1
(Επιχειρηματικότητα και RIS3).
γ4) Οι υπόλοιποι Άξονες Προτεραιότητας (2Β, 3 και 4), εξαιρούμενων εκείνων της
Τεχνικής

Βοήθειας1,

ενεργοποίησης

εμφανίζουν

(εξειδικεύσεις

υψηλούς

δράσεων

έως

και

και

πολύ

προσκλήσεις

υψηλούς
προς

βαθμούς

δυνητικούς

δικαιούχους), καθώς και εντάξεις πράξεων, αλλά σχετικά χαμηλούς βαθμούς
πραγματικής υλοποίησης (συμβάσεις και δαπάνες), παρά την σημαντική πρόοδο που
εμφάνισαν σ’ αυτά τα στάδια εφαρμογής, κατά το πρώτο (1ο) εξάμηνο του 2018.
δ) Αντίστοιχες σημαντικές διαφοροποιήσεις, ως προς την ενεργοποίηση και υλοποίηση
εμφανίζονται μεταξύ των Θεματικών Στόχων, των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων ή/και
Κατηγοριών (πεδίων) Παρέμβασης, με ορισμένες (όχι λίγες, αλλά με σχετικά μικρό
προϋπολογισμό) Επενδυτικές Προτεραιότητες ή/και Κατηγορίες (πεδία) Παρέμβασης να
είναι εντελώς ανενεργές. Ορισμένες άλλες Επενδυτικές Προτεραιότητες ή/και Κατηγορίες
(πεδία) Παρέμβασης εμφανίζουν υπερκάλυψη του προϋπολογισμού τους, τουλάχιστον
κατά τα στάδια της ενεργοποίησης ή/και των εντάξεων.
ε) Η παραπάνω εικόνα εφαρμογής του ΕΠ, ως προς τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του
αντικατοπτρίζεται και στα επίπεδα φυσικής υλοποίησης του ΕΠ, τόσο στο σύνολό του, όσο
και στα προαναφερόμενα διακριτά δομικά του τμήματα.
στ) Όσον αφορά στην αποδοτικότητα εφαρμογής του ΕΠ, αυτή εμφανίζεται υψηλού βαθμού,
αν και ο βαθμός υλοποίησης, ακόμα και ως προς τις εντάξεις, δεν είναι εκείνος ο οποίος θα
προσδιόριζε μέσα μοναδιαία κόστη (βασικό στοιχείο εκτίμησης της αποδοτικότητας) ανά
κατηγορία πράξεων. Εν τούτοις και με δεδομένο τους χαμηλούς βαθμούς υλοποίησης,
αλλά και τις πολύ μεγάλες εκπτώσεις κατά τη διαδικασία επιλογής αναδόχων εκτέλεσης
των συμβάσεων, εκτιμάται ότι στη συντριπτική πλειονότητα των φυσικών στόχων του ΕΠ,
λόγω της υψηλής αποδοτικότητας εφαρμογής δεν τίθεται ζήτημα μη επίτευξής τους από
ανεπάρκεια πόρων του ΕΠ για αυτούς τους στόχους.
Με βάση την παραπάνω εικόνα ενεργοποίησης και υλοποίησης του ΕΠ, συνάγονται τα παρακάτω
βασικά / κύρια συμπεράσματα:

1

Εξαιρούνται οι ΑΠ 5 και 6 της Τεχνικής Βοήθειας από αυτή την ανάλυση στην παρούσα συνοπτική αναφορά, λόγω του
πολύ μικρού χρηματοδοτικού βάρους τους στο ΕΠ, αλλά και λόγω του χαρακτήρα και του σκοπού των συγκεκριμένων
Αξόνων Προτεραιότητας.
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i) Τόσο η μέχρι σήμερα εφαρμογή του, όσο και η μεσοβραχυπρόθεσμη προοπτική εφαρμογής
του, έχει αμβλύνει την συνεκτικότητα υλοποίησής του, σε σχέση με το μείγμα της
αναπτυξιακής στρατηγικής του, ως προς τις προβλεπόμενες / σχεδιασθείσες παρεμβάσεις του
υπέρ του κοινωνικοοικονομικού ιστού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ii) Η για διάφορους λόγους (οι περισσότεροι των οποίων εκτός ευθύνης και κατά συνθήκη
αρμοδιότητας της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ) καθυστέρηση εφαρμογής του ΕΠ, δημιουργεί
κινδύνους απώλειας αναπτυξιακού αποτελέσματος στην Περιφέρεια, πέραν των κινδύνων
απώλειας πόρων του ΕΠ κατά τα έτη 2019 και 2020, σύμφωνα με τους Κανονιστικούς όρους
διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020.
iii) Εφ’ όσον δεν αυξηθούν σημαντικά, μέχρι και το 2020, οι ρυθμοί ενεργοποίησης (κυρίως
προσκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους) και μέχρι το 2021 οι ρυθμοί ένταξης ώριμων
(τεχνικά και διοικητικά) πράξεων, η χρηματοοικονομική και η φυσική υλοποίηση του ΕΠ στους
περισσότερους κύριους / βασικούς Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ, διαφαίνεται να φθάνει σε
πολύ χαμηλά επίπεδα, μέχρι το τέλος της περιόδου, ιδιαίτερα στους Άξονες Προτεραιότητας 1,
2Α και 3.
2. Επικαιρότητα της Λογικής της Παρέμβασης του ΕΠ:
α) Σύμφωνα με την επικαιροποίηση της ανάλυσης SWOT, δεν προκύπτουν ανάγκες
σημαντικής διαφοροποίησης της Λογικής της Παρέμβασης, σε επίπεδο Ειδικών Στόχων και
δεικτών αποτελέσματος ανά Επενδυτική Προτεραιότητα.
β) Όσον αφορά στην ανάγκη επικαιροποίησης της Λογικής της Παρέμβασης από την
εφαρμογή του ΕΠ, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τη σχετικά πρόσφατη τροποποίησή της για
τον ΑΠ2Α κατά την 1η αναθεώρηση του ΕΠ (Τεχνική Προσαρμογή), οι αναγκαίες
τροποποιήσεις αναφέρονται κατά κύριο λόγο στα εξής:
Επικαιροποίηση των τιμών βάσης ορισμένων δεικτών αποτελέσματος, σύμφωνα με τα
πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα αντίστοιχα στοιχεία των «πιστοποιημένων» αρμόδιων
πηγών.
Οριακές τροποποιήσεις σε ορισμένους Ειδικούς Στόχους, σύμφωνα με την αναγκαιότητα
εξειδίκευσης / ενεργοποίησης και έναρξης της εφαρμογής (εντάξεις πράξεων) του
Προγράμματος.
Μικρής κλίμακας ορθολογικοποίηση του πλέγματος δεικτών, τόσο σε σχέση με τη
σύνδεση εκροών και αποτελέσματος, όσο και σε σχέση με την σαφήνεια και
μετρησιμότητά τους.
Οριακές διορθώσεις υπολογιστικών σφαλμάτων, ως προς τις τιμές στόχους σε δείκτες
εκροών.
3. Εκτίμηση της επιτευξιμότητας των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης.
Από το γεγονός ότι, η πρόοδος εφαρμογής του Προγράμματος διαφοροποιείται σημαντικά
μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας, η πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών του
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Πλαισίου Επίδοσης διαφοροποιείται σημαντικά, τόσο μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας, όσο
και εντός κάθε Άξονα Προτεραιότητας.
Όσον αφορά στους στόχους του οικονομικού δείκτη F100, με ορόσημο το έτος 2018, φαίνεται
ότι δεν επιτυγχάνονται με σημαντική αρνητική απόκλιση στους τέσσερεις (4) από τους πέντε
(5) Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι προσδιορίζουν το Πλαίσιο Επίδοσης του ΕΠ. Σε γενικές
γραμμές, μόνο ο ΑΠ1 παρουσιάζει ιδιαίτερα αρνητική εικόνα σε όλους τους δείκτες του, ενώ οι
άλλοι τρεις διατρέχουν κίνδυνο απώλειας του αποθεματικού επίδοσης, κυρίως από τον δείκτη
F100. Από αυτούς τους Άξονες Προτεραιότητας που εμφανίζουν χαμηλό βαθμό επίτευξης μόνο
του στόχου του δείκτη F100, ο ένας (ΑΠ2Α) συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και από την
επίδοσή του εξαρτάται το σύνολο του αποθεματικού επίδοσης του συγκεκριμένου Ταμείου στο
ΕΠ, ενώ οι άλλοι δύο είναι ο ΑΠ2Β και ο ΑΠ3, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.
Οι παράγοντες που έχουν συμβάλλει στη χαμηλή επιτευξιμότητα των στόχων των δεικτών του
Πλαισίου Επίδοσης σ’ αυτούς τους Άξονες Προτεραιότητας είναι περισσότεροι του ενός και
ποικίλουν, οι κυριότεροι όμως των οποίων είναι οι εξής:
α) Εφαρμογή λανθασμένης μεθοδολογίας υπολογισμού / εκτίμησης των τιμών στόχων κατά
τον αρχικό σχεδιασμό του ΕΠ.
β) Υποθέσεις

επίτευξης

των

στόχων,

οι

οποίες

δεν

επαληθεύονται

λόγω

των

κοινωνικοοικονομικών συνθηκών ή/και απρόβλεπτων γεγονότων επί της διαχείρισης του
ΕΠ, που μεσολάβησαν από τον σχεδιασμό του ΕΠ, κυρίως μέχρι το τέλος του 2017. Οι
υποθέσεις αυτές αναφέρονται αναλυτικά και τεκμηριωμένα στο πρόσθετο έγγραφο
τεκμηρίωσης του Πλαισίου Επίδοσης.
γ) Μη προβλέψιμες καθυστερήσεις στην οριστικοποίηση εθνικών πολιτικών ή/και στη
διαθεσιμότητα μέσων / εργαλείων διαχείρισης από κεντρικές Υπηρεσίες του συστήματος
διοίκησης και διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Παράλληλα με τους παραπάνω παράγοντες που λειτούργησαν αρνητικά στην επιτευξιμότητα
των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης, υπήρξαν παράγοντες οι οποίοι λειτούργησαν θετικά στην
επίτευξη

ορισμένων στόχων

Προτεραιότητας

(2Α,

2Β,

3

του Πλαισίου Επίδοσης, κατά

κύριο

&

αναφέρονται

4).

Οι

παράγοντες

αυτοί

λόγο των Αξόνων
στην

ένταξη

εμπροσθοβαρών δράσεων, ή/και τμηματοποιημένων πράξεων (phased), μεταξύ των περιόδων
2007-2013 και 2014-2020, ή/και «μεταφερόμενων» πράξεων στο ΕΠ από την περίοδο 20072013.
Με βάση τα παραπάνω διαπιστωθέντα από την αξιολόγηση του ΕΠ, το μεγαλύτερο πρόβλημα
επί της επιτευξιμότητας των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης το αντιμετωπίζει ο Άξονας
Προτεραιότητας 1 (Επιχειρηματικότητα και RIS3, ως γενικότερη στρατηγική του ΑΠ1), σε
όλους τους δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης, ενώ μικρότερα προβλήματα διαφαίνονται στους
Άξονες Προτεραιότητας 2Α και 3, τα οποία, κατά κύριο λόγο εστιάζουν στον οικονομικό δείκτη
F100.
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4. Διερεύνηση των αναγκών αναθεώρησης του ΕΠ και προτάσεις αναθεώρησης.
Από το σύνολο των ευρημάτων αποτίμησης της εφαρμογής του Προγράμματος, απαιτούνται
σχετικά μικρής κλίμακας τροποποιήσεις στο ισχύον Πρόγραμμα, για την αποτελεσματικότερη
και αποδοτικότερη εφαρμογή του και την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προβλημάτων της
Περιφέρειας. Επίσης, με την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του ΕΠ που επιδιώκεται με την
προτεινόμενη αναθεώρηση, ενισχύεται η συμβολή του ΕΠ στην επίτευξη των στόχων της
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και της στρατηγικής
Ε2020 μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με την χρήση χρηματοδοτικών
εργαλείων και με την επιδιωκόμενη αύξηση της απασχόλησης.
Η κυριότερη δε αναγκαιότητα της αναθεώρησης είναι η τροποποίηση του Πλαισίου Επίδοσης
του ΕΠ, με δεδομένους τους παράγοντες που λειτούργησαν αρνητικά για την επίτευξη των
στόχων των δεικτών που το προσδιορίζουν, ιδίως με ορόσημο το έτος 2018. Ορισμένοι δε από
τους παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά την επιτευξιμότητα των στόχων του Πλαισίου
Επίδοσης, αν όχι οι περισσότεροι, αλλά αναμφισβήτητα οι κυριότεροι, αιτιολογούν βάσει των
κανονιστικών διατάξεων, την τροποποίηση του Πλαισίου Επίδοσης.
Με βάση τα παραπάνω, τα κύρια σημεία της προτεινόμενης αναθεώρησης σύμφωνα με τα
συμπεράσματα και τις προτάσεις της αξιολόγησης του ΕΠ, είναι τα εξής:
i) Τροποποίηση των δεικτών και στόχων τους, που συμμετέχουν και προσδιορίζουν το Πλαίσιο
Επίδοσης του ΕΠ, με κύρια / βασική παράμετρο την τροποποίηση των τιμών στόχων του
οικονομικού δείκτη F100 σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ.
Η πρόταση τροποποίησης τεκμηριώνεται στη βάση των κανονιστικών διατάξεων, τόσο ως προς
τα χαρακτηριστικά και στόχους των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης, όσο και ως προς την
αιτιολόγηση της τροποποίησης.
ii) Μικρής κλίμακας τροποποιήσεις στη Λογική της Παρέμβασης του ΕΠ, με προσθήκη ή/και
κατάργηση Ειδικών Στόχων του ΕΠ, προκειμένου, αφ’ ενός να αποφευχθεί η ταύτιση του
Ειδικού Στόχου, είτε με δράση, είτε με τον δείκτη αποτελέσματος, αφ’ ετέρου να ενδυναμωθεί
η σύνδεση των Ειδικών Στόχων με τους προτεινόμενους και υφιστάμενους δείκτες εκροών και
αποτελέσματος των αντίστοιχων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, καθώς επίσης και με τις
υλοποιούμενες πράξεις στο ΕΠ.
iii) Μικρής κλίμακας τροποποιήσεις στο πλέγμα των δεικτών (αποτελέσματος και εκροών) για
ορθολογικοποίησή τους και σε ορισμένες περιπτώσεις τροποποίηση των τιμών στόχων, κυρίως
λόγω λανθασμένου υπολογισμού κατά τον αρχικό σχεδιασμό του ΕΠ.
iv) Οριακές μετακινήσεις πόρων, μεταξύ των τεσσάρων Αξόνων Προτεραιότητας, αλλά και
Θεματικών Στόχων εντός

των

ΑΠ

και

μικρής κλίμακας

μετακινήσεις πόρων μεταξύ

Επενδυτικών Προτεραιοτήτων ή/και μεταξύ Κατηγοριών Παρέμβασης, χωρίς να αλλάζει η
Θεματική Συγκέντρωση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020
ΠΙΝΑΚΑΣ 1α
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Θ.Σ/Ε.Π./ ΔΡΑΣΕΙΣ

AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΑΠ01

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ
ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Θ.Σ 1

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

Ε.Π. 1a

Ε.Π. 1b

Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα
της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος
Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και
συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων
και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική
καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη
δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης,
καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων,
ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης
παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

Π/Υ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΟΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
(ΔΔ)
Σ

41.000.000

Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα
της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος
Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ’ εξοχήν προς όφελος
ΜΜΕ
Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών,
διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας)

1.875.000

Ε.Π. 2c

Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής
μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας

1.250.000

Θ.Σ 3

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα
(για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)

31.875.000

Ε.Π. 3a

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης
νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων
επιχειρήσεων

41.000.000

41.000.000

0

0

6.000.000

6.000.000

6.000.000

0

0

1.875.000

1.875.000

1.875.000

0

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

100,00%

625.000
2.875.000

Υποδομές, διεργασίες, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία για έρευνα και καινοτομία σε
επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην
ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή

625.000

0
625.000

5.125.000

2.000.000

2.000.000

082

Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου,
της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων), ζωντανά
εργαστήρια, επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις κ.λπ.)

1.875.000

1.875.000

1.875.000

0

0

0,00%

079

Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων
ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκων, ηλεκτρονικού περιεχομένου και
ηλεκτρονικού τουρισμού)

1.250.000

3.250.000

3.250.000

2.000.000

2.000.000

0,00%

066, 067, 071

31.875.000

29.875.000

29.875.000

-2.000.000

-2.000.000

Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς (spin offs) και παράγωγες
εταιρείες (spin outs))

16.250.000

16.250.000

0

0

0,00%

2.500.000

0

0

100,00%

-5.000.000

0,00%

7.000.000

0,00%

-4.000.000

0,00%

066

8.125.000

2.875.000

5.125.000

071

Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς
αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας·

625.000

3.125.000

18.750.000

5.000.000

ΣΥΜΒΟΛΗ
ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ
ΣΤΗΝ
ΕΠ.ΠΡΟΤ.
ΚΑΤ.ΠΑΡ.
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ

079, 082

067

Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη
προϊόντων και υπηρεσιών·

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Π/Υ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΤ. ΠΑΡ.

4.125.000
065

Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Π/Υ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΠ. ΠΡΟΤ.

41.000.000

4.125.000

Ε.Π. 2b

Ε.Π. 3d

058

064

3.125.000

Ε.Π. 3c

058, 062, 064, 065

062

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών
και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Θ.Σ 2

058, 062, 064, 065, 066, 067, 071, 079, 082

6.000.000
1.875.000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Π/Υ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΣ
(ΔΔ)

Ανάπτυξη και προώθηση επιχειρήσεων που εξειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών που
συμβάλλουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην προσαρμοστικότητα στην
κλιματική αλλαγή (συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης σε τέτοιες υπηρεσίες)
Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)

075

Ανάπτυξη και προβολή των εμπορικών τουριστικών υπηρεσιών στις ή για τις ΜΜΕ

066

Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)

Σελ. 1 από 3

18.750.000
2.500.000
5.000.000

0
7.000.000

0
8.125.000

2.000.000
7.000.000

4.125.000

4.125.000

-4.000.000

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020
ΠΙΝΑΚΑΣ 1α
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Θ.Σ/Ε.Π./ ΔΡΑΣΕΙΣ

AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Π/Υ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΟΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
(ΔΔ)
Σ

ΑΠ2Α

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Θ.Σ 8

Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού

5.174.606

Ε.Π. 8iii

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά
καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

2.000.000

Ε.Π. 8v

Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές.

3.174.606

Θ.Σ 9

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης

74.598.084

Ε.Π. 9i

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της
δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης

15.624.832

Ε.Π. 9ii

Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

Ε.Π. 9iii

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Ε.Π. 9iv

79.772.690

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

104, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114

Π/Υ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΣ
(ΔΔ)

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Π/Υ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΠ. ΠΡΟΤ.

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Π/Υ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΤ. ΠΑΡ.

ΣΥΜΒΟΛΗ
ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ
ΣΤΗΝ
ΕΠ.ΠΡΟΤ.
ΚΑΤ.ΠΑΡ.
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ

79.772.690

79.572.690

79.572.690

-200.000

-200.000

104, 106

5.174.606

5.174.606

5.174.606

0

0

104

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά
καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

2.000.000

800.000

800.000

-1.200.000

-1.200.000

0,00%

106

Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

3.174.606

4.374.606

4.374.606

1.200.000

1.200.000

0,00%

109, 110, 111, 112, 113, 114

74.598.084

74.398.084

74.398.084

-200.000

-200.000

109

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της
δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας

15.624.832

19.000.000

19.000.000

3.375.168

3.375.168

0,00%

5.060.800

110

Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

5.060.800

7.000.000

7.000.000

1.939.200

1.939.200

0,00%

5.997.058

111

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

5.997.058

12.500.000

12.500.000

6.502.942

6.502.942

0,00%

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

35.415.394

112

Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

35.415.394

26.148.084

26.148.084

-9.267.310

-9.267.310

0,00%

Ε.Π. 9v

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η
πρόσβαση στην απασχόληση

6.250.000

113

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η
πρόσβαση στην απασχόληση

6.250.000

3.500.000

3.500.000

-2.750.000

-2.750.000

0,00%

Ε.Π. 9vi

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων·

6.250.000

114

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

6.250.000

6.250.000

6.250.000

0

0

0,00%

ΑΠ2Β

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

25.000.000

049, 050, 051, 052, 053, 055, 073, 097

25.000.000

25.000.000

25.000.000

0

0

Θ.Σ 9

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης

10.000.000

053, 055, 073, 097

10.000.000

10.000.000

10.000.000

0

0

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική,
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον
τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε
υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από
την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

4.375.000

Ε.Π. 9b

Παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων
κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών περιοχών

Ε.Π. 9c

Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις

Ε.Π. 9a

Ε.Π. 9d
Θ.Σ 10

Ε.Π. 10

Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία
των τοπικών κοινοτήτων
Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

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

053

Υποδομές στον τομέα της υγείας

2.500.000

2.750.000
4.625.000

250.000

0,00%

0

0,00%

250.000

055

Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

1.875.000

1.875.000

097

Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης σε επίπεδο κοινότητας σε αστικές και αγροτικές περιοχές

1.875.000

1.875.000

1.875.000

0

0

0,00%

1.250.000

073

Στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

1.250.000

1.000.000

1.000.000

-250.000

-250.000

0,00%

2.500.000

097

Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης σε επίπεδο κοινότητας σε αστικές και αγροτικές περιοχές

2.500.000

2.500.000

2.500.000

0

0

0,00%

15.000.000

15.000.000

15.000.000

0

0

15.000.000

15.000.000

049, 050, 051, 052
049

Εκπαιδευτική υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση

2.500.000

050

Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων

1.250.000

051

Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια)

7.500.000

052

Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα

3.750.000

Σελ. 2 από 3

1.875.000

1.000.000

15.000.000

-1.500.000

0,00%

0

0,00%

9.000.000

1.500.000

0,00%

3.750.000

0

0,00%

1.250.000

0

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020
ΠΙΝΑΚΑΣ 1α
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Θ.Σ/Ε.Π./ ΔΡΑΣΕΙΣ

AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΑΠ03

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Θ.Σ 4

Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
σε όλους τους τομείς

Π/Υ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΟΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
(ΔΔ)
Σ
60.618.839

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

013, 014, 017, 020, 021, 022, 023, 083, 086, 087, 090, 091, 092, 094, 094, 095

7.500.000

013, 014

Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων
κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης·

7.500.000

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά
μέτρα
Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης
και υποστηρικτικά μέτρα

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

6.250.000

Ε.Π. 5a

Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που
βασίζονται στο οικοσύστημα

6.250.000

Θ.Σ 6

Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

46.868.839

Ε.Π. 4c

Θ.Σ 5

Ε.Π. 6a

Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του
περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

013
014

087

Ε.Π. 6b

Ε.Π. 6c

Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς·

Ε.Π. 6d

Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των
υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων»
υποδομών.

Ε.Π. 6e

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την
αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

ΑΠ04
Θ.Σ 7

Ε.Π. 7b

Ε.Π. 7c

ΑΠ05
ΤΒ ΕΤΠΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές
δικτύων

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων
κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων·

11.868.839

0

0

7.500.000

7.500.000

7.500.000

0

0

5.000.000

5.000.000
7.500.000

2.500.000

0

100,00%

0

100,00%

0
2.500.000

6.250.000

4.500.000

4.500.000

-1.750.000

-1.750.000

Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία,
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και
συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών

6.250.000

4.500.000

4.500.000

-1.750.000

-1.750.000

46.868.839

48.618.839

48.618.839

1.750.000

1.750.000

2.500.000

2.500.000

0

0,00%

3.750.000

3.750.000

0

0,00%

092

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων

3.750.000

2.250.000

0,00%

094

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

5.625.000

1.000.000

0,00%

086

Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000

1.875.000

0

40,00%

083

Μέτρα για την ποιότητα του αέρα

1.875.000

1.875.000

0

40,00%

090

Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια

6.243.839

6.243.839

0

100,00%

094

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

2.500.000

1.500.000

-1.000.000

0,00%

095

Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς

1.250.000

1.250.000

0

0,00%

750.000
2.000.000

-500.000

0,00%
100,00%

-500.000

1.250.000

1.250.000

0

8.750.000

8.750.000

0

6.250.000

17.500.000

16.375.000

6.250.000

6.000.000

0

3.250.000

6.625.000
1.875.000

10.868.839

1.875.000

0

-1.000.000

0

40,00%

72.461.250

72.461.250

-800.000

-800.000

73.261.250

031, 034, 036, 040, 044

73.261.250

72.461.250

72.461.250

-800.000

-800.000

031

Άλλοι εθνικοί και περιφερειακοί δρόμοι (νέα κατασκευή)

37.500.000

034

Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή
τοπικοί)

22.261.250

72.261.250

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ

3.617.840
3.617.840

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ

1.248.249

ΤΒ ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ

1.248.249

100,00%

Ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού δυναμικού φυσικών περιοχών

021

1.250.000

73.261.250

1.000.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

60.618.839

031, 034, 036, 040, 044

ΑΠ06

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΠΑ
ΕΚΤ

60.618.839

73.261.250

Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα
συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου),
συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των
λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την
προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ

60.618.839

091

023

1.875.000

ΣΥΜΒΟΛΗ
ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ
ΣΤΗΝ
ΕΠ.ΠΡΟΤ.
ΚΑΤ.ΠΑΡ.
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ

022

2.500.000

13.125.000

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Π/Υ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΤ. ΠΑΡ.

Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής
και μέτρων ανακύκλωσης)
Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου
θερμοκηπίου (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και αποθήκευσης του μεθανίου και
κομποστοποίησης)
Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης
και διανομής)
Διαχείριση υδάτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης
των λεκανών απορροής ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων προσαρμογής
στην αλλαγή του κλίματος, της μέτρησης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή, των συστημάτων
χρέωσης και της μείωση των διαρροών)
Επεξεργασία λυμάτων

017

17.500.000

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Π/Υ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΠ. ΠΡΟΤ.

087

017, 020, 021, 022, 023, 083, 086, 090, 091, 092, 094, 094, 095

020
Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού
κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα
κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Π/Υ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΣ
(ΔΔ)

37.500.000
21.461.250
71.461.250

0

0,00%

-800.000

0,00%

-800.000

036

Μεταφορές πολλαπλών μέσων

8.750.000

8.750.000

0

40,00%

040

Άλλοι θαλάσσιοι λιμένες

3.750.000

3.750.000

0

40,00%

044

Έξυπνα συστήματα μεταφορών (συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής της διαχείρισης της
ζήτησης, των συστημάτων διοδίων, συστημάτων παρακολούθησης, ελέγχου και πληροφοριών
ΤΠ)

1.000.000

1.000.000

1.000.000

0

0

40,00%

3.617.840

4.417.840

4.417.840

800.000

121

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

122

Αξιολόγηση και μελέτες

562.178

123

Πληροφόρηση και επικοινωνία

749.571

2.306.091

1.248.249
121

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

653.056

122

Αξιολόγηση και μελέτες

207.024

123

Πληροφόρηση και επικοινωνία

388.169

284.518.868
203.497.929
81.020.939

284.518.868
203.497.929
81.020.939

Σελ. 3 από 3

2.767.840
4.417.840

600.000

800.000

1.050.000
1.448.249

1.448.249

200.000

753.056
1.448.249

307.024
388.169

284.518.868
203.497.929
81.020.939

284.518.868
203.497.929
81.020.939

200.000

800.000
461.749

0,00%

37.823

0,00%

300.429

0,00%

200.000
100.000

0,00%

100.000

0,00%

0

0,00%

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020
ΠΙΝΑΚΑΣ 1β
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΑΠ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΗΤΕΣ

Τ Ε
Α Ι
Μ Ο

ΚΩΔ.

ΕΤΠΑ

Θ.Σ.1

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής
ανάπτυξης και της καινοτομίας

1a

Ενίσχυση υποδομών έρευνας και
καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης
αριστείας στον τομέα της έρευνας και
καινοτομίας και προώθηση κέντρων
ικανότητας, ιδίως των κέντρων
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Δ.Δ.

ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΟΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΗΓΗ

1.875.000

4.125.000

Θ.Σ.2

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και
της ποιότητας των τεχνολογιών των
πληροφοριών και των επικοινωνιών

3.125.000
5.125.000

2b

Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ,
ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της
ζήτησης για ΤΠΕ

1.1.1

Αύξηση των ερευνητικών
δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια, που
κατά κύριο λόγο εξυπηρετούν τις
Περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες
και προοπτικές.

Τ2401

T2473

Ερευνητικοί τομείς και κλάδοι που
αναπτύσσονται στην Περιφέρεια
Προσωπικό Ε&Α στην Περιφέρεια

Αριθμός

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

2c

Θ.Σ.3

1

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του
γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του
τομέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)

Ισοδύναμα
Πλήρους
Απασχόλησης

8
Κάθε δύο (2)
χρόνια

1.247

2015

1.370

Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης
Eurostat

ΕΤΠΑ

3a

1.2.1

Αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών
για τεχνολογική και μη τεχνολογική
καινοτομία

T2402

Επιχειρηματικές δαπάνες για έρευνα και
ανάπτυξη (ως ποσοστό του Περιφερειακού ΑΕΠ)

0,09

2011

0,11

0,04

2015

0,06

Ποσοστό (%)

Κάθε δύο (2)
χρόνια

Σύστημα παρακολούθησης
* Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ή / και της χρήσης
ή/και ΓΓΕΤ
των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, στην παραγωγική
και εμπορική δραστηριότητα, υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ.
Eurostat

1.875.000

1.3.1

Διεύρυνση της ανάπτυξης και χρήσης
ΤΠΕ συμπεριλαμβανομένου και του
ηλεκτρονικού εμπορίου, από τις
επιχειρήσεις της Περιφέρειας

Τ2403

Τ2405
1.250.000
1.4.1
3.250.000

3c

Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης
προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη
προϊόντων και υπηρεσιών

Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με
τη χρήση ΤΠΕ.
T2474

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΗΓΗ

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ΤΠΕ

Εκατομμύρια
Ευρώ

177,00

2011

186,00

106,00

2015

110,0

Κάθε δύο (2)
χρόνια

Μηχανισμός Υποστήριξης * Ενίσχυση επενδύσεων για ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου
των ΜΜΕ και καινοτομίας (όπως, ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing)..

Ετήσια

Μηχανισμός Υποστήριξης
των ΜΜΕ και καινοτομίας

Κατηγορίες παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από
δημόσιους φορείς της Περιφέρειας
Κατηγορίες φορέων δημοσίου ή ευρύτερου
δημοσίου τομέα που παρέχουν υπηρεσίες μέσω
ΤΠΕ στην Περιφέρεια

2,0

2014

3,00

Αριθμός
3,0

2015

5,0

Κάθε δύο (2)
χρόνια

*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.

Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
Περιφέρεια

* Ενίσχυση υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων, για ανάπτυξη ή /
και χρήση τεχνολογιών ΤΠΕ, στις επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες.

CO24

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε
φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχολήσης

Κάθε δύο (2) χρόνια

*Μηχανισμός υποστήριξης ΜΜΕ και
Καινοτομίας
*ΓΓΕΤ

Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

6,00

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
που λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

380
410

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Σύστημα Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

30
20

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Σύστημα Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη

Επιχειρήσεις

350
400

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Σύστημα Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO26

Έρευνα καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που
συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα

Επιχειρήσεις

40
50

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Σύστημα Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO28

Έρευνα και καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα
στην αγορά.

Επιχειρήσεις

10

Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
που λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

80

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Σύστημα Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

80

Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Κάθε χρόνο

Σύστημα Παρακολούθησης

Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

* Ενίσχυση των φορέων πολιτισμού και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας, για ανάπτυξη υποδομών και
υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων της
Περιφέρειας.
*Ενίσχυση των φορέων του τομέα της υγείας στη Περιφέρεια για
ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, κυρίως
στις απομακρυσμένες/ορεινές περιοχές.

Τ2406

Χρήστες υπηρεσιών ΤΠΕ που παρέχονται από
δημόσιους φορείς

Άτομα

70.000

T2475

Φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου
τομέα που αναβαθμίζουν την υποδομή τους με την
αξιοποίηση ΤΠΕ

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
που λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

440
360

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Σύστημα Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

140
115

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Σύστημα Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO03

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην
επιχορηγήσεων

Επιχειρήσεις

40

Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη

Επιχειρήσεις

300
250

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Σύστημα Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO05

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

20
30

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Σύστημα Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της
απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχολήσης

60
100

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Σύστημα Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO28

Έρευνα και καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα
στην αγορά.

Επιχειρήσεις

35

Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
που λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

45

Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

45

Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

*Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για αναδιοργάνωση των
παραγωγικών, εμπορικών και διοικητικών λειτουργιών για την
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

CO05

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

30

Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

* Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της
απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχολήσης

100

Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO29

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα
στην εταιρεία

Επιχειρήσεις

30,00

Κάθε χρόνο

Σύστημα Παρακολούθησης

*Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών της
Περιφέρειας για δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις στους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς
τομείς.

Αριθμός

6

31.875.000
29.875.000

Εκσυγχρονισμός της επιχειρηματικής
βάσης και με την Αύξηση της
εκμετάλλευση προϊόντων έρευνας,
τεχνολογίας και καινοτομιών από
υφιστάμενες ΜΜΕ, για βελτίωση της
παραγωγικής τους δραστηριότητας ή /
και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
T2408

* Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αναβάθμιση και αξιοποίηση
καινοτομιών και προϊόντων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και
για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και με την αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων Ε&Α και μη τεχνολογικής καινοτομίας.

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στους κλάδους
υψηλής Προστιθέμενης Αξίας
Εκατομμύρια
Ευρώ

18.750.000
T2409

1.5.2

ΕΤΠΑ

*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.

1.5.1

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως
με τη διευκόλυνση της οικονομικής
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη
της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων,
μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων
επιχειρήσεων

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΩΔ.

ΓΓΕΤ

2014
7

ΕΛΣΤΑΤ

Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της
ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής
ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και
της ηλεκτρονικής υγείας

ΔΡΑΣΕΙΣ

6.000.000

Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην
έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και
συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων
έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της
προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη
προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά
τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην
οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές
παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην
ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα
συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή
καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς
και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης
έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών
έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων
ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής,
ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

1b

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

2011

6.868,00

2015

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

8.240,00

Κάθε χρόνο

Σύστημα
Παρακολούθησης /
Επιμελητήρια /

Ετήσια
ΕΛΣΤΑΤ

* 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.

Ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων,
σύμφωνα με τους τομείς
προτεραιότητας της στρατηγικής RIS3
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

5.000.000

T2409
1.6.1

2.752,00

3.160,00

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

Αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης
Αξίας

Εκατομμύρια
Ευρώ

7.000.000
T2476

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Τουριστικής
Δραστηριότητας

7.885,00

2011

8.900,00

Κάθε χρόνο

1350,00

2015

1.750,00

Ετήσια

Μηχανισμός Υποστήριξης
των ΜΜΕ και καινοτομίας
ΕΛΣΤΑΤ

*Ενίσχυση της εκπόνησης και εφαρμογής επιχειρηματικών
σχεδίων υφιστάμενων επιχειρήσεων για ανάπτυξη νέων
προϊόντων και υπηρεσιών, κατά προτεραιότητα με τη χρήση
καινοτομιών.
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΗΤΕΣ
ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Δ.Δ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΟΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΗΓΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ

* 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.

ΕΤΠΑ

3d

Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να
αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές
και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν
σε διαδικασίες καινοτομίας

8.125.000
1.7.1

Αύξηση της αξίας των εξαγωγών

Τ2407

Αξία εξαγωγών της Περιφέρειας

4.125.000

4.343.140,00

2011

4.780.000,00

3.666,51

2015

4.250,00

Εκατομμύρια
Ευρώ

Κάθε χρόνο

Επιμελητήρια /

Ετήσια

ΕΛΣΤΑΤ

* 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.

ΕΚΤ

Θ.Σ. 8

Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και στήριξη της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

ΕΚΤ

8iii

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά
καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων

ΕΚΤ

ΕΚΤ

8v

Θ.Σ. 9

Προσαρμογή των εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις
αλλαγές

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε
διάκρισης

2.000.000
2Α1.1
800.000

3.174.606
2Α2.1
4.374.606

Διεύρυνση του επιχειρηματικού ιστού
και της απασχόλησης με καινοτομικές
δραστηριότητες

CR06

Βελτίωση της θέσης των εργαζομένων σε
επιχειρήσεις με αναβάθμιση των
δεξιοτήτων τους και διατήρηση των
θέσεων απασχόλησης

CR03

Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη
της συμμετοχής τους

Αριθμός

Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

Αριθμός

105

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με
σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών
και της δραστήριας συμμετοχής και τη
βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΗΓΗ

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
που λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

55
40

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Σύστημα Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

55
40

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Σύστημα Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO05

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

12
10

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Σύστημα Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της
απασχόλησης στις επιχειρήσειςπου λαμβάνουν
ενίσχυση

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχολήσης

40

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Σύστημα Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO28

Έρευνα και καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα
στην αγορά.

Επιχειρήσεις

25

Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO01

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων

Αριθμός

Κάθε χρόνο
Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
microdata

Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολούμενων

Αριθμός

Κάθε χρόνο
Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
microdata

Κάθε χρόνο
Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
microdata

Κάθε χρόνο
Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
microdata

* Συμβουλευτική Υποστήριξη ανέργων για ίδρυση επιχειρήσεων

126
2014

40

ΕΕΥ 2018 και ΤΕΥ

Έρευνα

50

540

660

Κάθε χρόνο

2014
720

880

Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
microdata

* Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων / αυτοαπασχόληση για
ανέργους.

*Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων και εργοδοτών ιδιωτικών
ΜΜΕ κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τους πυλώνες της RIS3
Πελοποννήσου.

CO05

140
55

1.200
1.600

74.598.084
74.398.084
*Δράσεις ευαισθητοποίησης, συμβουλευτικής, επαγγελματικού
προσανατολισμού και δημοσιότητας.

Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση
απασχόλησης , συμπεριλαμβανομένης της
αυταπασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη
της συμμετοχής τους

48
Αριθμός

9i

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

5.174.606

CR06

ΕΚΤ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΩΔ.

15.624.832
2Α3.1
19.000.000

Ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων
που πλήττονται από φτώχεια και
κοινωνικό αποκλεισμό στην αγορά
εργασίας

10903

10502

Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης που κατέχουν θέση
εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη
φροντδα εξαρτημένων ατόμων και που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασλιας,
που κατέχουν θέση απασχόλησης ,
συμπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης, ή
που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους.

*Κατάρτιση / απόκτηση εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας,
με πρακτική άσκηση.

60
2014

176

ΕΕΥ 2018 και ΤΕΥ

Έρευνα

220

*Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και
της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και
της κοινωνίας των πολιτών.

CO01

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων

600
Αριθμός

10902

Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης

10501

Άτομα που αποδεσμεύονται απο την φροντίδα
εξαρτημένων ατόμων

2.200

*Ανάπτυξη Περιφερειακού Μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών
της αγοράς εργασίας

Κάθε χρόνο
Αριθμός

853

2016

7.490
Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
microdata

*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.

Αριθμός

14.400

7
05502

Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

Αριθμός
9

Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός
Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Κάθε χρόνο
Ετήσια

*Λειτουργία one stop shop / κέντρων κοινότητας ευπαθών
ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες.
2Α4.1

ΕΚΤ

9ii

Κοινωνικοοικονομική ένταξη
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι
Ρομά

Βελτίωση της προσβασιμότητας των
κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε
ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές
υπηρεσίες

05504

Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες /
διευρυμένες υπηρεσίες

7
Αριθμός

0

2014
9

Ολοκλήρωση
αξιολόγησης

Έρευνα

*Δημιουργία Κέντρων Κέντρα Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ)
*Δημιουργία Κέντρων Κέντρα Παρακολούθησης του Ο.Φ.ΗΛΙ.
(Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για
Ηλικιωμένους)

5.060.800
*Ομάδες βελτίωσης διαβίωσης Ρομά
7.000.000

Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός
Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

1.500
05503

*Δημιουργία Παραρτημάτων / Κέντρων Ένταξης Μεταναστών

Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων
δομών

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Αριθμός
2.850

*Υποστήριξη για την Απασχόληση και Επιχειρησιακή
Συμβουλευτική των Ρομά

2Α4.2

Ενίσχυση των ατόμων
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως
οι Ρομά, για την εργασιακή και κοινωνική
ένταξή τους

11104

Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής
προέλευσης μειονότητες
(συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων όπως οι Ρομ) που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας,
που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση,
συμεπριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης,
αμάεσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

Πληροφοριακό Σύστημα Ειδ.Γραμματείας
για την Κοινωνική Ένταξη των
Ρομά/συστήματα παρακολούθησης
δικαιούχων (για τις δράσεις προς τους
Ρομά)

Πληροφοριακό Σύστημα Ειδ.Γραμματείας
για την Κοινωνική Ένταξη των
Ρομά/συστήματα παρακολούθησης
δικαιούχων (για τις δράσεις προς τους
Ρομά)

* Δράσεις για την αύξηση της απασχολησιμότητας, την
προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την ενσωμάτωση
στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον.

Κάθε χρόνο
Αριθμός

10,0

2014

13,0
Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
microdata

CO15

Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής
προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ)

50
Κάθε χρόνο
Ετήσια

Αριθμός

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
microdata

70
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ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020
ΠΙΝΑΚΑΣ 1β
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΑΠ

Τ Ε
Α Ι
Μ Ο

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΗΤΕΣ
ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Δ.Δ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΚΩΔ.

2A5.1

ΤΙΤΛΟΣ

Ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων
που πλήττονται από φτώχεια και
κοινωνικό αποκλεισμό στην αγορά
εργασίας

ΚΩΔ.

10502

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη
φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας,
που συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση,
που κατέχουν θέση απασχόλησης ή που
διατηρούν τη θέση εργασίας τους αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής του

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΟΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΗΓΗ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΗΓΗ

Κάθε χρόνο
Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
microdata

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Πληροφοριακό σύστημα. Εθνικός
Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (για δράσεις δομών φτώχειας,
ΣΥΔ, ΚΔΗΦ),

*Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με
νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες.
Αριθμός

0,0

425

Κάθε χρόνο

130

Ετήσια

2016

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
microdata

*Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας.

10501

Άτομα που αποδεσμεύονται απο την φροντίδα
εξαρτημένων ατόμων

820
Αριθμός
250

*Δομές και υπηρεσίες προνοιακής φροντίδας, όπως:
οικοτροφεία, κέντρα διημέρευσης ΑΜΕΑ, ξενώνες και
οικοτροφεία παιδιών ή εφήβων ΑΜΕΑ).

05502

Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

5
Αριθμός
12

Πληροφοριακό Σϋστημα/Εθνικός
Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας.
2A

ΕΚΤ

9iii

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων
και προώθηση των ίσων ευκαιριών

5.997.058
05504
12.500.000

2A5.2

Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες /
διευρυμένες υπηρεσίες

5
Αριθμός

0

2014
12

Ολοκλήρωση
μελέτης
αξιολόγησης

*Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)
Έρευνα
* Αναμόρφωση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
για την αξιολόγηση της αναπηρίας.

Βελτίωση της παροχής κοινωνικών
υπηρεσιών και υπηρεσιών
εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά
ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με
αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες).

05503

Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων
δομών

1.480
Αριθμός
1.150

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Πληροφοριακό σύστημα. Εθνικός
Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (για δράσεις δομών φτώχειας,
ΣΥΔ, ΚΔΗΦ),
Πληροφοριακό Σϋστημα/Εθνικός
Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας.

11509

11206

2Α6.1

ΕΚΤ

9iv

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και
των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης σε
μαθητές ΑΜΕΑ

Ποσοστό ατόμων που πλήτονται από τη
φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των
Τοπικών ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στο σύνολο των
ατόμων που ωφελούνταιο από τις υπηρεσίες
των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)

Κάθε χρόνο
Ποσοστό (%)

4,2

2016

5,44
Ετήσια

Κάθε χρόνο
Ποσοστό (%)

0

2014

35,7
Ετήσια

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Τομέα Παιδείας

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Τομέα Υγείας από
εφαρμογές ΗΔΙΚΑ

Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας
σε άτομα που πλήττονται από τη
φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά
ομάδες.
11207

35.415.394

Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από
υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις
συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των
ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες
ψυχικής υγείας στη Περιφέρεαι

0,72

2016

2,24

Αριθμός

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας

11202

Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια
και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών
Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)

Αριθμός

60.690

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Υπουργείο Υγείας / Δ/νση ΠΦΥ

11203

Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) που
λειτουργούν

Αριθμός

17

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Υγείας - ΥΠΕ

11204

Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες
ψυχικής υγείας

Αριθμός

785

Κάθε χρόνο
Ετήσια

www.psychargos.gov.gr

11205

Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από

Αριθμός

150

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και
Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ)

Αριθμός

1

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Περιφέρεια

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Πληροφοριακό Σύστημα / Εθνικός
Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Πληροφοριακό Σύστημα / Εθνικός
Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Κάθε χρόνο
Ετήσια

ΠΣΚΕ

Κάθε χρόνο
Ετήσια

ΠΣΚΕ

210

*Δράσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας - Πρωτοβάθμις
Φροντίδα Υγείας (ΤΟΜΥ)
* Παροχή περίθαλψης (ενίσχυση κοινωνικών ιατρείων / γιατροί
στο σπίτι).

www.psychargos.gr
Ετήσια

149

Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται
από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

11501

• Εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Κάθε χρόνο
Ποσοστό (%)

* Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

*Δράσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας - Ψυχική Υγείας

26.148.084

11208

Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από
υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το
σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίας
για εξαρτήσεις

Κάθε χρόνο
Ποσοστό (%)

0

2014

29,01
Ετήσια

Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης και
Πληροφόρησης για τα
Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ)

• Δράσεις για τις Εξαρτήσεις

Δημιουργία και λειτουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου
(Δομή) Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης για τη πρόληψη ασθενειών
και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας

υπηρεσίες ψυχικής υγείας για εξαρτήσεις

Τ2472

Αριθμός υποστηριζόμενων δομών διασφάλισης και
πρόληψης Δημόσιας Υγείας

05502

Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

*Κέντρα Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων.
*Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών.

2Α6.2

Bελτίωση της προσβασιμότητας των
κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε
ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές
υπηρεσίες

4
05504

Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες /
διευρυμένες υπηρεσίες

16
Αριθμός

0

2014
4

Ολοκλήρωση
μελέτης
αξιολόγησης

*Δράσεις αποΐδρυματοποίησης παιδιών
Έρευνα
*Ίδρυση και λειτουργία δομών αντιμετώπισης της φτώχειας.
* Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής
Ένταξης

ΕΚΤ

9v

Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική
και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην
απασχόληση

75
6.250.000
2Α7.1
3.500.000

Ενίσχυση της ίδρυσης και της
λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων

16
Αριθμός

11303

Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και
νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται
ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης

Αριθμός

25,00

ΠΣΚΕ
45

Ετήσια

1.480

Αριθμός των επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών

Αριθμός

Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων
φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

Αριθμός

Αριθμός Κέντρων στήριξης κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας

Αριθμός

125

* Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατάρτιση σε θέματα
κοινωνικής οικονομίας

Ένα έτος μετα
την ολοκλήρωση
των πράξεων.

2014

05503

*Ενίσχυση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε
κοινωνικές επιχειρήσεις.

11301

125
75

*Δράσεις δικτύωσης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας.
* Κέντρα Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

11302

1
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ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020
ΠΙΝΑΚΑΣ 1β
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΑΠ

Τ Ε
Α Ι
Μ Ο

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΗΤΕΣ
ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Δ.Δ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΟΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΗΓΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ

*Δράσεις ευαισθητοποίησης, συμβουλευτικής, επαγγελματικού
προσανατολισμού και δημοσιότητας.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων

Αριθμός

05502

Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

05503

Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων
δομών

CO36

Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες
υπηρεσίες υγείας

ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

CO01

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΗΓΗ

200

Κάθε χρόνο
Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
microdata

Αριθμός

1

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Πληροφοριακό Σύστημα / Εθνικός
Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Αριθμός

30

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Πληροφοριακό Σύστημα / Εθνικός
Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Σύστημα Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Σύστημα Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Σύστημα Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Σύστημα Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

*Κατάρτιση / απόκτηση εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας,
με πρακτική άσκηση.
ΕΚΤ

9vi

Στρατηγικές τοπικής ανάαπτυξης με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.

6.250.000

2Α8.1

Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της
απασχολησιμότητας ευπαθών ομάδων
σε περιοχές χαμηλής ανάπτυξης

CR06

Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τηντη
λήξη της συμμετοχής τους.

Αριθμός

16

2014

30

ΕΕΥ 2018 και ΤΕΥ

Έρευνα

*Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις καταπολέμησης των διακρίσεων,
υποστήριξης ατόμων ομάδας στόχου (συμβουλευτική,
ψυχολογική υποστήριξη, επαγγελματική υποστήριξη,
ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κοινότητας δράσεις κατάρτισης,
προώθησης στην απασχόληση και επιχειρηματικότητα)
*Ενίσχυση της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων ΟΤΔ για την
εφαρμογή στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ

ΕΤΠΑ

Θ.Σ. 9

9a

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε
διάκρισης

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις
κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν
στην εθνική, περιφερειακή και τοπική
ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον
αφορά την κατάσταση στον τομέα της
υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη
μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε
υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού
χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη
μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα
στη φροντίδα της κοινότητας

10.000.000

T2426

ΕΤΠΑ

9b

9c
2B

Παροχή στήριξης για κοινωνικές
επιχειρήσεις

Αριθμός
Επισκέψεων

1.019.694

2014

1.080.857

Κάθε δύο (2)
χρόνια

Διαπεριφερειακές
υπηρεσίες του Υπουργείου
Υγείας / Σύστημα
Παρακολούθησης

50.000
Άτομα
55.000

Ετήσια
Υπουργείο Υγείας
4.375.000
2Β1.1
4.625.000

Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των
υποδομών υγείας στους κατοίκους της
Περιφέρειας
T2427

Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας της
Περιφέρειας

210,0

2014

270,0

Άτομα
T2477

Παροχή στήριξης για τη φυσική,
οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση
υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός
αστικών και αγροτικών περιοχών

Πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών Υγείας
(Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια)

1.875.000

2B2.1

1.250.000
2Β3.1
1.000.000

Άμβλυνση των προβλημάτων
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
σε περιοχές των οικιστικών κέντρων της
Περιφέρειας.

Αύξηση Ενίσχυση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας

Τ2410

T2412

Κάθε δύο (2)
χρόνια

5.500

2015

7.000

50.000

2014

90.000

Κάθε χρόνο

250.000

2015

330.000

Ετήσια

Άμεσα ωφελούμενοι από υποδομές πρόνοιας

Ετήσια

Άμεσα ωφελούμενος αστικός πληθυσμός
Άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών
που εφαρμόζονται προγράμματα τοπικής
ανάπτυξης

Αριθμός

Κάθε χρόνο
Τ2431

Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις

68

2014

100
Ετήσια

* Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας υγείας.
Υπηρεσίες του Υπουργείου
Εργασίας / ΟΤΑ (Δήμοι) *Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας και χώρων /
δομών υγιεινής.
Σύστημα
Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
Δ/νση πρόνοιας της
Περιφέρειας
ΕΕΤΑΑ ΑΕ

Σύστημα
Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Σύστημα
Παρακολούθησης
Υπουργείο Εργασίας,
Μητρώο Κοινωνικής
Οικονομίας

T2428

CO35

*Δράσεις Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) σε
ημιαστικές και αγροτικές περιοχές , 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

T2430
T2433

Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες
υπηρεσίες πρόνοιας
Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα
ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή
εκπαίδευσης

50.000
Άτομα
100

Πληθυσμός των αστικών κέντρων της Περιφέρειας,
που καλύπτεται από τις παρεμβάσεις
Ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών της
Περιφέρειας, που καλύπτεται από τις παρεμβάσεις
τοπικής ανάπτυξης

55.000
Αριθμός
20.000

40

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
που λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

CO02

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων
που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

35

Ετήσια

Σύστημα Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

T2433

Ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών της
Περιφέρειας, που καλύπτεται από τις παρεμβάσεις
τοπικής ανάπτυξης

Αριθμός

45.000,00

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Σύστημα Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα
ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή
εκπαίδευσης

Κάθε δύο (2) χρόνια

CO35

Άτομα

1.600,00

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης /
Σύστημα Παρακολούθηση

CO01

35

*Δράσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων σε
αστικές και αγροτικές περιοχές.

9d

Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

2.500.000

2B4.1

Βελτίωση των προοπτικών
αναζωογόνησης και ανάπτυξης περιοχών
της Περιφέρειας με προβλήματα στον
επιχειρηματικό και κοινωνικό ιστό τους

T2412

Άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών
που εφαρμόζονται προγράμματα τοπικής
ανάπτυξης

80,000

2014

120.000

Κάθε χρόνο

250.000

2015

330.000

Ετήσια

Αριθμός

Σύστημα
Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

*Δράσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων σε
οικιστικές αστικές και αγροτικές περιοχές.
*Αναβάθμιση οικιστικού περιβάλλοντος
*Δημιουργία/Βελτίωση υποδομών άθλησης και αναψυχής
*Ενίσχυση της λειτουργίας ΟΤΔ για την εφαρμογή της
στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ

ΕΤΠΑ

Θ.Σ. 10

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

15.000.000

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
Τ2413

ΕΤΠΑ

10a

Επενδύσεις στην εκπαίδευση την
κατάρτιση, και την επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων
και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη
υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

15.000.000

2B5.1

Θ.Σ. 4

Υποστήριξη της μετάβασης προς μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Αριθμός

800

2012

1.150

Αύξηση της ελκυστικότητας και της
προσβασιμότητας του μαθητικού και
φοιτητικού πληθυσμού στις σχολικές,
και προσχολικές και πανεπιστημιακές
μονάδες αντίστοιχα.

ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης / Σύστημα
Παρακολούθησης
* Αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
T2414

ΕΤΠΑ

Άμεσα ωφελούμενοι φοιτητές

Κάθε δύο (2)
χρόνια

Άμεσα ωφελούμενοι μαθητές

Αριθμός

5.500

2012

7.750

Κάθε δύο (2)
χρόνια

* Αναβάθμιση των υποδομών αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης.

ΕΤΠΑ

4c

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης / Σύστημα
Παρακολούθησης

7.500.000

CO31
Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της
έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων
κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Ετήσια

7.500.000

3.1.1

Εξοικονόμηση Μείωση της κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας στα δημόσια
κτήρια και στις παλαιές ενεργοβόρες
κατοικίες του κτιριακού αποθέματος
στην Περιφέρεια.

T2415

Ετήσια Εξοικονόμηση τελικής
ενέργειας
ktoe

2013
57,99

Τ2485

Εξοικονόμηση τελικής ενέργειας

Κάθε δύο (2) έτη

69,76
902,10

Ετήσια

1) Σύστημα
παρακολούθησης
2) ΚΑΠΕ

* Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων.

* Ενίσχυση των νοικοκυριών για βελτίωση της ενεργειακής
ΥΠΕΝ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ απόδοσης των κατοικιών.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

CO32

CO34

Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που
κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής
κατανάλωσης

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των
δημόσιων κτιρίων

Μείωση εκπομπών αεριων θερμοκηπίου:
Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των
αερίων θερμοκηπίου

120
Νοικοκυριά
212

1.050.000,00
kWh/έτος
2.000.000,00

Τόνοι ισοδύναμου
CO2

120,00
843,00

Κάθε δύο (2) χρόνια
Ετήσια

1) Σύστημα παρακολούθησης
2) ΚΑΠΕ
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Κάθε δύο (2) χρόνια
Ετήσια

1) Σύστημα παρακολούθησης
2) ΚΑΠΕ
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Κάθε δύο (2) χρόνια
Ετήσια

1) Σύστημα παρακολούθησης
2) ΚΑΠΕ
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
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ΕΤΠΑ

Θ.Σ. 5

Προώθηση της προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων

4.500.000

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΩΔ.

T2478

ΕΤΠΑ

5a

Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή καθώς και των
τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα

6.250.000
3.2.1
4.500.000

Βελτίωση και διεύρυνση της προστασίας
του πληθυσμού της Περιφέρειας και της
περιουσίας του από φυσικές
καταστροφές

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Πληθυσμός που επωφελείται από μέτρα
αντιπλημμυρικής προστασίας

Τ2417

Πληθυσμός που επωφελείται από μέτρα
διαχείρισης κινδύνων

Τ2479

Καμμένες εκτάσεις δασών δεκαετίας μέχρι το
τέλος της περιόδου

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

Ποσοστό (%)

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΟΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

30,00

2015

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

40,00

50

2011

90,0

7,63

2013

3,0

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΗΓΗ

Κάθε δύο (2)
χρόνια

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ/Διεύθυνση
Προστασίας και
Διαχείρισης Υδάτινου
Περιβάλλοντος

Κάθε δύο (2)
χρόνια

Σύστημα
Παρακολούθησης

Ετήσια

Πυροσβεστικό Σώμα

Ποσοστό (%)

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

*Εξειδίκευση του εθνικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των
κινδύνων από πλημμύρες και άμεσες παρεμβάσεις
αντιπλημμυρικών έργων.

CO20

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που
ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα

Άτομα

*Ορθολογικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός και δράσεις
προστασίας από τη διάβρωση των κυριότερων ακτών της
Περιφέρειας, καθώς και των εδαφών που πλήττονται από
διάβρωση / κατολισθήσεις..

CO21

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που
ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας

Άτομα

Τ2460

Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας
των ακτών

Άτομα

ΕΤΠΑ

Θ.Σ. 6

6a

3

Διαφύλαξη και προστασία του
περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων
Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων,
ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του
περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης
και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που
έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη
για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν
λόγω απαιτήσεις

CO17

Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα
ανακύκλωσης αποβλήτων

Τόνοι / έτος

CO18

Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που
εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες
ύδρευσης

Άτομα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΗΓΗ

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Σύστημα Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

25.000

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Σύστημα Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

15.000

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Σύστημα Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Κάθε χρόνο
Ετήσια

Σύστημα Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Κάθε χρόνο

Σύστημα Παρακολούθησης

Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Κάθε χρόνο

Σύστημα Παρακολούθησης

Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Κάθε ένα (1) χρόνο

ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ

Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Κάθε χρόνο

Σύστημα Παρακολούθησης

Ετήσια

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

20.000
15.000

* 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..

ΕΤΠΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΩΔ.

48.618.839

2.500.000
3.3.1
2.000.000

Συμβολή στην ολοκληρωμένη διαχείριση
αστικών και ειδικών αποβλήτων
(απορριμμάτων)

Τ2419

Κλάσμα στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε
ανακύκλωση

Ποσοστό (%) επί
της συνολικής
παραγωγής ΑΣΑ

9,00
5,00

Κάθε δύο (2)
χρόνια

2014
74,00
Ετήσια

Σύστημα
Παρακολούθησης / ΥΠΕΚΑ
*Συμπληρωματικά έργα / δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης
ΥΠΕΝ/Διεύθυνση
αστικών και ειδικών απόβλητων (απορριμμάτων), ιδιαίτερα
Βιοποικιλότητας, Εδάφους δράσεις διαλογής στην πηγή.
και Διαχείρισης
Αποβλήτων

1.500
1.200

Σύστημα
Παρακολούθησης / ΥΠΕΚΑ
Τ2420

ΕΤΠΑ

6b

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του
περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης
και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που
έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη
για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν
λόγω απαιτήσεις

17.500.000

3.4.1

ΕΤΠΑ

6c

Διατήρηση, προστασία, προώθηση και
ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς

13.125.000

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

6d

6e

Θ.Σ. 7

7b

4

ΕΤΠΑ

7c

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας
μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και
τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔΜ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών
κόμβων

Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το
περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές
άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα
οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα
χαμηλού θορύβου),
συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών
πλωτών οδών και των θαλάσσιων
μεταφορών, των λιμένων, των

Βελτίωση του βαθμού προστασίας και
ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς,
για αύξηση της επισκεψιμότητας

16.375.000

3.5.1

ΕΤΠΑ

460.000

2014

500.000

Κάθε δύο (2)
χρόνια

Τ2421

Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε
τουλάχιστον μια από τις κατηγορίες (οικολογική,
χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

52,00
Ποσοστό (%)

48,00

2014
97,00

Επισκέψεις σε φυσικούς και πολιτιστικούς
πόρους

180.000

2013

250.000

Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς ως πόλου
έλξης επισκεπτών

Τ2486

Επισκέψεις σε πολιτιστικούς πόρους

T2462

Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών (σύνολο
περιοχών Natura 2000) με εργαλεία διαχείρισης

1.510.000

2015

ΥΠΕΚΑ/ΕΓΥ/Διεύθυνση
Προστασίας και
* Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου νερού.
Διαχείρισης Υδάτινου
Περιβάλλοντος και Έρευνα
* Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη
Πεδίου
βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες
περιοχές, καθώς και σε τουριστικές περιοχές.
ΣΔΛΠ / Διεύθυνση Υδάτων *Έργα αξιοποίησης επιφανειακών υδάτων για χρήση και
Αποκεντρωμένης
εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.
Διοίκησης / ΥΠΕΚΑ

Κάθε δύο (2)
χρόνια

Κάθε χρόνο

Αριθμός
3.5.2

Προστασία και αποκατάσταση της
βιοποικιλότητας και του εδάφους και
προώθηση των υπηρεσιών
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του
δικτύου Natura 2000, και των πράσινων
υποδομών
Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του
αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των
πόλεων, την αναζωογόνηση και την
απολύμανση των υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων
(συμπεριλαμβανομένων των προς
ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την
Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και
της άρσης των προβλημάτων σε βασικές
υποδομές δικτύων

Φυσικά
Πρόσωπα

Βελτίωση της διαχείρισης πόσιμου
ύδατος

Τ2461

3.5.1

Πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη
παροχή νερού

2.000.000

Ετήσια

100,0

Κάθε δύο (2)
χρόνια

ΥΠΕΚΑ/ ΕΓΥ/ Διεύθυνση
Προστασίας και
Διαχείρισης Υδάτινου
Περιβάλλοντος

Σύστημα
Παρακολούθησης
ΕΛΣΤΑΤ

13.000
45.000

CO19

Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που
εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία
λυμάτων

Ισοδύναμο
πληθυσμού

CO09

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου
αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους
έλξης επισκεπτών

Επισκέψεις / έτος

* Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς.
*Προστασία και ανάδειξη των χώρων φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς και ενίσχυση της ελκυστικότητάς τους

2.000

30.000

37.000

ΥΠΕΚΑ
1.875.000

3.7.1

3.6.1
11.868.839

Βελτίωση του επιπέδου διατήρησης των
προστατευόμενων περιοχών

2014

150,00

2014

Αύξηση της λειτουργικότητας των
αστικών κέντρων
T2422

10.868.839
3.6.2

Ποσοστό (%)

13,0
14,1

Περιοχές που αναβαθμίζονται σε αστικά
οικιστικά κέντρα

Κάθε χρόνο
Τετ. Χλμ.

500,00
Ετήσια

Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος

ΥΠΕΝ/Διεύθυνση
*Δράσεις προστασίας και ανάδειξης περιοχών NATURA.
Βιοποικιλότητας, Εδάφους
και Διαχείρισης
Αποβλήτων

Σύστημα
Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO23

Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων
που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν
καλύτερο καθεστώς διατήρησης

Εκτάρια

57.000,00

*Σχεδιασμός και εκπόνηση μελετών αστικής ανάπτυξης.
*Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος.

CO38

Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση
υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές

Τετραγωνικά
Μέτρα

25.000,00

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών

χλμ.

28,00

72.461.250

72.261.250
4.1.1
71.461.250

Βελτίωση της σύνδεσης τουριστικών,
πολιτιστικών και παραγωγικών περιοχών
της Περιφέρειας με το κύριο οδικό
δίκτυο και τους διευρωπαϊκούς άξονες

Τ2423

T2463
1.000.000

4.2.1

Χρονοαπόσταση

2014

0,10

1,20

2015

1,00

min / km

Μετακινούμενοι επιβάτες μέσω των λιμανιών
της Περιφέρειας

Αύξηση της περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας

0,22

332.000

2011

Μετακινήσεις επιβατών από και προς την
Περιφέρεια μέσω των λιμανιών της

ΕΕΥ 2018
ΤΕΥ

370.000

Αριθμός
T2481

Κάθε δύο (2)
χρόνια

* Λειτουργική αναβάθμιση διαπεριφερειακών και
ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας.
Υπηρεσίες της
Περιφερειας
Έρευνα πεδίου

2015

800.000

Ετήσια

*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.

Λιμενικά Ταμεία

CO14

T2464
*Περιβαλλοντική βελτίωση των λιμενικών υποδομών της
Περιφέρειας

Ετήσια
650.000

Κάθε ένα (1) χρόνο
CO13

ΕΛΣΤΑΤ

Τ2833

Κάθε ένα (1) χρόνο

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών

χλμ.

Εξυπηρετούμενοι επιβάτες από αναβαθμισμένες
λιμενικές εγκαταστάσεις.

Αριθμός

Εξυπηρετούμενοι επιβάτες

32,00
Ετήσια

30.000
Φυσικά πρόσωπα

Ετήσια

Σύστημα Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Σύστημα Παρακολούθησης
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Σύστημα Παρακολούθησης / Λιμενικά
Ταμεία
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
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