ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π.
ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τα περιεχόμενα των ΕΠ βασίζονται στο Fiche 26 “Draft implementing act on the models for the
Operational Programme and the cooperation programme” της 29/11/2013.
Οι επικεφαλίδες στο παρόν έγγραφο αντιστοιχούν στα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα
27 και 96 του ΓΚ .
Τα πλαίσια κειμένου παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές για τη σύνταξη του περιεχομένου
του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τα σχόλια κατευθύνσεων του παρόντος εγγράφου
βασίζονται στο προτελευταίο συμφωνημένο κείμενο μεταξύ των συν - νομοθετών και είναι
ένα προσωρινό κείμενο , με την επιφύλαξη των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων (σύμφωνα
με την αρχή ότι «τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν όλα ») .
Υπενθυμίζεται ότι τα Επιχειρησιακά Προγράμματα θα εισάγονται απευθείας στην SFC .
Τα όρια χαρακτήρων που προτείνονται βασίζονται στις ανάγκες των πιο εκτεταμένων
προγραμμάτων, οι εκτιμήσεις σε σελίδες βασίζονται σε μια τυπική σελίδα
χρησιμοποιώντας τη γραμματοσειρά "Times New Roman 12". Σε περίπτωση που τα
προγράμματα είναι τομεακά ή καλύπτουν έναν περιορισμένο αριθμό θεματικών στόχων ,
το περιεχόμενο του επιχειρησιακού προγράμματος μπορεί να είναι μικρότερο . Τα όρια
χαρακτήρων που αναφέρεται στην περιγραφή του άξονα προτεραιότητας, όπου οι
πληροφορίες απαιτούνται κατά επενδυτική προτεραιότητα, τίθενται ανά επενδυτική
προτεραιότητα .

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Στρατηγική για τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος
στη στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη και την επίτευξη της οικονομικής,
κοινωνικής και χωρικής συνοχής (άρθρο 27 (1) και του άρθρου 96 (2)
(a) ΓΚ)1
1.1.

Στρατηγική για τη συνεισφορά του ΕΠ στη στρατηγική της Ένωσης για
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την επίτευξη
της οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής συνοχής
(max. 35000 χαρακτήρες με κενά = περίπου 10 σελίδες)

−

Περιγραφή της στρατηγικής του ΕΠ για τη συμβολή του στην υλοποίηση της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και την επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και
χωρικής συνοχής

Η στρατηγική του ΕΠ για τη συμβολή του στη στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που θα περιγράφει :
•

τις αντίστοιχες περιφερειακές , και, ενδεχομένως, τις εθνικές ανάγκες (που
εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, από το χωρικό πεδίο εφαρμογής του ΕΠ),
συμπεριλαμβανομένων των αναγκών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που
έχουν εντοπιστεί στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις του Συμβουλίου

•

Πώς το ΕΠ θα αντιμετωπίσει αυτές τις ανάγκες και τις προκλήσεις και έτσι θα
συμβάλει στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και στην οικονομική, κοινωνική και χωρική συνοχή,
ενδεχομένως, σε σχέση με τις υφιστάμενες εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές
που συνάδουν με τη στρατηγική της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του ΕΠΜ και
την εκ των προτέρων αξιολόγηση

Η στρατηγική του ΕΠ θα πρέπει να είναι συνεπής με το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ),
Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020) και να λαμβάνει υπόψη το
έγγραφο θέσης (Position Paper) της Επιτροπής.

- (*)Αιτιολόγηση για την επιλογή των θεματικών στόχων και των αντίστοιχων
επενδυτικών προτεραιοτήτων (με βάση τον προσδιορισμό των εθνικών και
περιφερειακών αναγκών που προαναφέρθηκαν συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
προσδιορίζονται από τις σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη
την εκ των προτέρων αξιολόγηση, και σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020, τις
υφιστάμενες εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές που είναι σε συνέπεια με τη
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη,
συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων, ανάλογα με
την περίπτωση)

1

Full OJ reference.
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(*)ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Μια συνθετική επισκόπηση της αιτιολόγησης για την επιλογή των
θεματικών στόχων και των επενδυτικών προτεραιοτήτων
Επιλεγμένοι
Επιλεγμένες
Αιτιολόγηση της επιλογής
θεματικοί
επενδυτικές
[max. 500 χαρακτήρες με κενά ανά επενδυτική
στόχοι
προτεραιότητες
προτεραιότητα]
Παραδείγματα:
1) Ειδική σύσταση του Συμβουλίου για τη Χώρα για
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα
της στέγασης
1α) Ειδική σύσταση του Συμβουλίου για τη Χώρα
για να αυξηθεί η συμμετοχή (π.χ. των
εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, ευάλωτων
ομάδων, νέων) στην αγορά εργασίας
2) Φιλόδοξοι εθνικοί στόχοι της Ευρώπης 2020
που αναφέρονται στο Εθνικό Πρόγραμμα
Μεταρρυθμίσεων από την αρχική τιμή του x για το
2010 με το στόχο του y μέχρι το 2020
3) Σοβαρές στενώσεις στις υποδομές μεταφορών
που οφείλονται σε ανεπαρκείς συνδέσεις
συνδυασμένων μεταφορών μεταξύ
σιδηροδρομικών, οδικών, αεροπορικών και
υδάτινων μεταφορών
4)Σοβαρές χωρικές ανισορροπίες, ανάγκες ή
δυνατότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν για
να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος θεματικός
στόχος (απαιτείται περαιτέρω επεξήγηση).
5) Ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα των ενεργών
πολιτικών στην αγορά εργασίας και να αυξηθεί η
ικανότητα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
6) Αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και χαμηλή
ανταπόκριση του εκπαιδευτικού συστήματος στις
ανάγκες της αγοράς εργασίας
7) Χαμηλή απόδοση της δημόσιας διοίκησης

1.2.

(*)Αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής κατανομής

Η αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής κατανομής (π.χ. της στήριξης της ΕΕ) για κάθε
θεματικό στόχο και, κατά περίπτωση, επενδυτική προτεραιότητα, σε συνέπεια με τις
απαιτήσεις της θεματικής συγκέντρωσης, λαμβάνοντας υπόψη την εκ των προτέρων
αξιολόγηση.

(max. 7000 χαρακτήρες με κενά = περίπου 2 σελίδες)

3

Για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, η αιτιολόγηση αυτή πρέπει να αφορά κυρίως το
επίπεδο των θεματικών στόχων.
Καθώς οι μηχανισμοί θεματικής συγκέντρωσης του ΕΚΤ προσδιορίζονται στο επίπεδο του
προγράμματος, καθώς και στις επενδυτικές προτεραιότητες, η αιτιολόγηση στην
περίπτωση του ΕΚΤ θα πρέπει να αναφέρεται σε επενδυτικές προτεραιότητες. Δεν
υπάρχει καμία υποχρέωση να καθοριστεί η χρηματοδοτική κατανομή ανά επενδυτική
προτεραιότητα στους χρηματοδοτικούς πίνακες, αλλά μια ενδεικτική κατανομή ανά
επενδυτική προτεραιότητα για το ΕΚΤ στους πίνακες κατηγοριοποίησης (υπό τον τίτλο
"πεδίο παρέμβασης»).
Η αιτιολόγηση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται κατά περίπτωση :
- με την απόσταση από τους εθνικούς στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020
- με την ανάγκη να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το κοινοτικό κεκτημένο
- με σημαντικές συμπληρωματικές επενδύσεις από άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές, οι
προτεραιότητες χρηματοδότησης
- σε σχέση με το έγγραφο θέσης της Επιτροπής
- κλπ.
Η αιτιολόγηση πρέπει να παρουσιάζεται ως ποσοστό και σε ποιοτικούς όρους (π.χ. "1/3
περίπου της πίστωσης του ΕΤΠΑ διατίθεται για το θεματικό στόχο 1, γιατί .."), με βάση το
σχετικό βάρος της κατανομής σε διαφορετικούς θεματικούς στόχους του ΕΠ . Θα πρέπει να
είναι σύντομη και αναλογική και να αντικατοπτρίζει το συνολικό ποσό των πόρων του
προγράμματος.
Στην περίπτωση της τεχνικής βοήθειας αυτή η ενότητα θα πρέπει να εξηγήσει το μέγεθος
της συνολικής χρηματοδότησης της τεχνικής βοήθειας και, ανάλογα με την περίπτωση, την
επιλογή των Ταμείων από τα οποία υποστηρίζεται η τεχνική βοήθεια.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - Επισκόπηση της επενδυτικής στρατηγικής του ΕΠ
Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να επιδείξει με ένα συνθετικό τρόπο τη συνοχή μεταξύ των αναγκών που έχουν εντοπιστεί, των θεματικών στόχων
και των επενδυτικών προτεραιοτήτων που επιλέγονται καθώς και των ειδικών στόχων και την χρηματοδοτική κατανομή που προτείνεται. Παρέχει
επίσης μια επισκόπηση της συνεισφοράς του ΕΠ στη στρατηγική Ευρώπη 2020.
Αυτός ο πίνακας δημιουργείται αυτόματα από την SFC και βασίζεται σε πληροφορίες που εισάγονται από άλλες ενότητες του ΕΠ.

Άξονας
προτεραιότητας

2
3

Ταμείο
(προσδιορισμός
του Ταμείου:
ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ,
ΥΕΙ
[Εισροή από τους
χρηματοδοτικούς
πίνακες 18 a 18γ]

Στήριξη ΕΕ
(EUR)
[Εισροή από τους
χρηματοδοτικούς
πίνακες 18 a -18γ]

Μερίδιο της συνολικής
στήριξης της ΕΕ στο ΕΠ
(ανά Ταμείο και άξονα
προτεραιότητας)
[Εισροή από τους
χρηματοδοτικούς
πίνακες 18 a -18γ]

Θεματικός στόχος2

Επενδυτικές
προτεραιότητες3

[Εισροή από την
περιγραφή του
άξονα
προτεραιότητας]

[Εισροή από την
περιγραφή του
άξονα
προτεραιότητας]

Τίτλος θεµατικού στόχου, δεν εφαρµόζεται στην τεχνική βοήθεια
Τίτλος επενδυτικής προτεραιότητας, δεν εφαρµόζεται στην τεχνική βοήθεια
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Ειδικοί στόχοι που
αντιστοιχούν στην
επενδυτική
προτεραιότητα
[Εισροή από την
περιγραφή του άξονα
προτεραιότητας]

Κοινοί δείκτες
αποτελέσματος και
ειδικοί δείκτες
αποτελέσματος για
τους οποίους έχει τεθεί
στόχο
[Εισροή από τους πίνακες
δεικτών αποτελέσματος
3, 4 και 13]

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Περιγραφή των αξόνων προτεραιότητας (άρθρο 96 (2) (b) και (c) ΓΚ)
2.Α. Περιγραφή των αξόνων προτεραιότητας (ΑΠ), εκτός αυτών της τεχνικής
βοήθειας (άρθρο 96 (2) (β) ΓΚ)

Η περιγραφή του ΑΠ θα πρέπει να παρέχεται για κάθε ΑΠ και, όπου ενδείκνυται,
κατανεμημένη ανά επενδυτική προτεραιότητα. Για κάθε επενδυτική προτεραιότητα πρέπει
να καθορίζονται οι αντίστοιχοι ειδικοί στόχοι (άρθρο 96 (2) (β) ΓΚ).
Κατά γενικό κανόνα, τα προγράμματα θα πρέπει να καθορίσουν άξονες
προτεραιότητας που είναι μονοταμειακοί, καλύπτουν μόνο ένα θεματικό στόχο και μια
κατηγορία περιφερειών.
Ωστόσο, το άρθρο 96 (1) ΓΚ ορίζει ότι ανάλογα με την περίπτωση, και προκειμένου να
αυξηθεί ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα σε μια θεματικά συνεπή ολοκληρωμένη
προσέγγιση:
- είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένας ΑΠ που καλύπτει περισσότερα από ένα Ταμείο και
περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας
- σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, είναι επίσης δυνατό να δημιουργηθούν ΑΠ που
συνδυάζουν συμπληρωματικές επενδυτικές προτεραιότητες από διαφορετικούς
θεματικούς στόχους , προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη συμβολή τους προς τον ΑΠ .
- για το ΕΚΤ είναι δυνατόν να συνδυάζει επενδυτικές προτεραιότητες από διαφορετικούς
θεματικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9(8), (9), (10) και ( 11), προκειμένου να
διευκολύνεται η συνεισφορά τους σε άλλους ΑΠ, χωρίς ανάγκη για περαιτέρω
αιτιολόγηση. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι όπου είναι απαραίτητη συμπληρωματική
υποστήριξη από το ΕΚΤ για τη συμπλήρωση των δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο
ενός ΕΠ που χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, ένας
ΑΠ μπορεί να δημιουργηθεί συνδυάζοντας όλες τις επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΚΤ,
για να εξασφαλισθεί αναλογική προσέγγιση.
Κατά γενικό κανόνα , οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ΕΠ για τέτοιους άξονες
προτεραιότητας που έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 96 ( 1 ) θα πρέπει να
κατανέμονται ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας . Ειδικές περιπτώσεις είναι εκεί
όπου :
• Ένας κοινός ΑΠ έχει συσταθεί για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής ώστε να υποστηρίξει
τις ίδιες επενδυτικές προτεραιότητες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα δεδομένα σχετικά με
τους δείκτες εκροών και τις κατηγορίες παρέμβασης θα πρέπει να κατανέμονται κατά
Ταμείο (λόγω της στενής σχέσης με τη χρηματοδοτική κατανομή για κάθε Ταμείο) . Η
κατανομή ( ανά Ταμείο ) άλλων πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην περιγραφή του
ΑΠ δεν είναι απαραίτητη, αλλά μπορεί να παρέχεται .
• Ένας ΑΠ έχει συσταθεί ώστε να καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες
περιφερειών και τις ίδιες επενδυτικές προτεραιότητες για όλες τις κατηγορίες
περιφερειών που αφορά. Σε μια τέτοια περίπτωση οι πληροφορίες για όλους τους δείκτες
εκροών και οι στόχοι (εκτός από εκείνες για το Ταμείο Συνοχής , διότι το Ταμείο δεν
κατανέμεται ανά κατηγορία περιφέρειας) και τις κατηγορίες παρέμβασης θα πρέπει να
αναλύονται ανά κατηγορία περιφέρειας ( λόγω της στενής σχέσης με το χρηματοδοτική
κατανομή για κάθε κατηγορία περιφερειών). Οι δείκτες αποτελεσμάτων και οι στόχοι για
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το ΕΚΤ πρέπει να κατανέμονται ανά κατηγορία περιφέρειας σε όλες τις περιπτώσεις ,
λόγω της στενής σχέσης τους με τους δείκτες εκροών. Πληροφορίες για τους δείκτες
αποτελέσματος ΕΤΠΑ θα πρέπει να αναλύονται, κατά περίπτωση. Η κατανομή ( ανά
κατηγορία περιφέρειας) άλλων πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην περιγραφή του
ΑΠ δεν είναι απαραίτητη, αλλά μπορεί να παρέχεται .
• Όταν η Youth Employment Initiative (ΥΕΙ) υλοποιείται ως μέρος ενός ΑΠ θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή επενδυτική προτεραιότητα .

2.Α.0. Όπου απαιτείται, μια επεξήγηση για τη δημιουργία ενός άξονα
προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφερειών ή
περισσότερους από ένα θεματικό στόχο ή περισσότερα του ενός Ταμεία (άρθρο 96 (1)
ΓΚ)
Ανάλογα με την περίπτωση, απαιτείται επεξήγηση για τη δημιουργία ενός άξονα
προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφερειών ή
περισσότερους από ένα θεματικό στόχο ή περισσότερα του ενός Ταμεία (άρθρο 96 (1) ΓΚ).
(max. 3500 χαρακτήρες με κενά = περίπου 1 σελίδα)
Αυτή η ενότητα είναι απαραίτητη μόνο σε περίπτωση που το ΕΠ χρησιμοποιεί τη
δυνατότητα που προβλέπεται από το άρθρο 96 ( 1 ) ΓΚ να δημιουργήσει έναν ΑΠ που
καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφερειών, πάνω από ένα θεματικό στόχο ή
περισσότερα του ενός Ταμεία . Όταν αυτή η επιλογή δεν χρησιμοποιείται, αυτό το τμήμα
δεν συμπληρώνεται.
Η προσέγγιση αυτή αποτελεί παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα και πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο «εφόσον είναι σκόπιμο και προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος και
η αποτελεσματικότητα σε μια θεματικά συνεπή ολοκληρωμένη προσέγγιση ( ... ) σε
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις " .
Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να εξηγήσει πώς η δημιουργία του ΑΠ συμβάλλει στην
αύξηση του αντίκτυπου και της αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη συνοχή και
γιατί μια πιο απλή οργάνωση ενός άξονα ή αξόνων που καλύπτουν μια κατηγορία
περιφέρειας, ένα θεματικό στόχο ή ένα ταμείο θα αποτελούσε λιγότερο αποτελεσματική
επιλογή. Όταν μια προτεραιότητα καλύπτει περισσότερους από έναν θεματικό στόχο , η
ενότητα αυτή θα πρέπει να δικαιολογήσει το πώς θα οδηγήσει στη μέγιστη συνεισφορά των
επενδυτικών προτεραιοτήτων που αφορούν στον άξονα προτεραιότητας .

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (επανάληψη ανά άξονα)
Α/Α
Τίτλος
Το σύνολο του ΑΠ θα υλοποιηθεί αποκλειστικά μέσω
χρηματοδοτικών εργαλείων
Το σύνολο του ΑΠ θα υλοποιηθεί μόνο μέσω
χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουν συσταθεί σε
επίπεδο ΕΕ
Το σύνολο του ΑΠ θα υλοποιηθεί μέσω CLLD
Για το ΕΚΤ : Το σύνολο ΑΠ αφορά στην κοινωνική
καινοτομία ή στην διακρατική συνεργασία
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ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (επαναλαμβάνεται για κάθε συνδυασμό
Ταμείου και κατηγορίας περιφερειών κάτω από τον ίδιο ΑΠ)
Ταμείο
Κατηγορία περιφερειών
Βάση υπολογισμού για την ευρωπαϊκή στήριξη
Βάση υπολογισμού (δημόσια δαπάνη )
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Άρθρο 96(2)(b)(i)(επανάληψη για κάθε επενδυτική
προτεραιότητα τουΑΠ)
Επενδυτική προτεραιότητα

2.Α.1. Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και τα
αναμενόμενα αποτελέσματα (άρθρο 96 (2) (β) (i) - (ii))
Τα αποτελέσματα, τα οποία το κράτος μέλος επιδιώκει να επιτύχει με την υποστήριξη της
ΕΕ, σε σχέση με μια κατάσταση αναφοράς στην περιοχή του προγράμματος, όπου είναι
απαραίτητο να συμπληρώσει την ανάλυση στην Ενότητα 2.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Χ: (επαναλαμβάνεται για κάθε ειδικό στόχο ανά επενδυτική
προτεραιότητα)

Α/Α
Ειδικός στόχος
(περίπου 500 χαρακτήρες με κενά)
Τα αποτελέσματα, που τα Κ-Μ θέλουν να
επιτύχουν με την χρηματοδότηση της ΕΕ

(περίπου 2000 χαρακτήρες

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να διευκρινιστεί ο ειδικός στόχος που συνδέεται με μια
συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα και να περιγράψει τα επιδιωκόμενα
αποτελέσματα.
Ο συγκεκριμένος στόχος πρέπει να είναι συνεπής με την εν λόγω επενδυτική
προτεραιότητα, να την προσδιορίζει και όπως είναι απαραίτητο να στοχεύσει στις
ιδιαίτερες ανάγκες που προσδιορίζονται από το κράτος μέλος ή την περιφέρεια. Ο ειδικός
στόχος δεν μπορεί να είναι ευρύτερος από την επενδυτική προτεραιότητα. Ο αριθμός των
ειδικών στόχων ανά επενδυτική προτεραιότητα θα πρέπει να περιοριστεί όσο το δυνατόν
περισσότερο , για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου και να αποφευχθεί ο
κατακερματισμός των προγραμμάτων . Ωστόσο , δεν υπάρχει επίσημος περιορισμός από
την άποψη αυτή .
Το πεδίο εφαρμογής του ειδικού στόχου έχει νόημα μόνο αν υπάρχει κατανόηση της
κατάστασης αναφοράς , π.χ. δηλαδή ποια είναι η κατάσταση κατά την έναρξη της περιόδου
προγραμματισμού . Ως εκ τούτου , όταν η ενότητα 2 δεν είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις
προσδιοριζόμενες ανάγκες σχετικές με τον ειδικό στόχο , το τμήμα αυτό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει την κατάσταση κατά την έναρξη της περιόδου
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προγραμματισμού,
συμπεριλαμβανομένων
των
προκλήσεων
που
πρέπει
να
αντιμετωπιστούν, με περισσότερες λεπτομέρειες .
«Αποτελέσματα» σε γενικές γραμμές αναφέρονται στις αλλαγές που επιδιώκονται (στην
κατάσταση αναφοράς ) ενόψει του ειδικού στόχου τον οποίο το κράτος μέλος επιδιώκει να
επιτύχει με τα Ταμεία .
«Δείκτες αποτελεσμάτων» χρησιμοποιούνται για να συλλάβουν τη μετρήσιμη διάσταση
του αποτελέσματος - να διευκολυνθεί η αξιολόγηση του κατά πόσον έχει σημειωθεί
πρόοδος προς την επίτευξη των ειδικών στόχων και αν μια αλλαγή έλαβε χώρα στην
επιθυμητή κατεύθυνση . Οι δείκτες αποτελεσμάτων μετρούν μόνο μερικές από τις
σχετικές διαστάσεις του αποτελέσματος . Ανάλογα με το δείκτη , εξωτερικοί παράγοντες ,
εκτός από την παρέμβαση της Ένωσης μπορεί , σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό να
επηρεάζουν τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν και την επίτευξη του ειδικού στόχου και
των λοιπών στόχων .
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – Ειδικοί δείκτες αποτελέσματος του Προγράμματος για το ΕΤΠΑ/ΤΣ (ανά ειδικό στόχο) (Άρθρο 962(β)(ii))
Να χρησιμοποιηθεί ένας , το πολύ δύο, δείκτες αποτελέσματος για κάθε ειδικό στόχο.
Α/Α

Δείκτης

Ειδικός δείκτης
αποτελέσματος ΕΠ
S.1, με ποιοτικό
στόχο
Π.χ.
Παραγωγικότητα
ΜΜΕ ως ΑΠΑ ανά
εργαζόμενο
Ειδικός δείκτης
αποτελέσματος ΕΠ
S.2, με ποιοτικό
στόχο
Π.χ. αντίληψη
ασφάλειας σε
επιλεγμένες
αστικές περιοχές

4

Μονάδα μέτρησης

Euro/εργαζόμενο

Αντίληψη ασφάλειας
από τον πληθυσμό
εκφρασμένο σε κλίμακα
από το 1 έως το 10, το 1
αίσθηση μεγάλης
ασφάλειας

Κατηγορία
περιφέρειας
(όπου είναι
σχετικό)
Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

Τιμή βάσης

Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

Έτος βάσης

20,000 2012

6

2013

Για το ΕΤΠΑ και το ΤΣ οι τιμές στόχοι μπορούν να είναι είτε ποιοτικοί είτε ποσοτικοί.
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Τιμή στόχος4
(2023)

Πηγή δεδομένων

Συχνότητα
αναφοράς

Αύξηση κατά 1015%

ΕΛΣΤΑΤ

Μία φορά το
χρόνο.

2-3

Έρευνα

Κάθε 2 χρόνια

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : Για το ΕΚΤ: Κοινοί δείκτες αποτελέσματος για τους οποίους έχει τεθεί τιμή στόχος και ειδικοί δείκτες αποτελέσματος του ΕΠ
που αντιστοιχούν στους Ειδικούς Στόχους (ανά επενδυτική προτεραιότητα, κατανεμημένη ανά κατηγορία περιφερειών (Άρθρο
96(2)(β)(ii))
Α/Α

Δείκτης

Κατηγορία
περιφερειών

Μονάδα
μέτρησης
δείκτη

Ειδικός
Λιγότερο
δείκτης
αναπτυγμένες
αποτελέσματ
περιφέρειες
ος του ΕΠ S.1
με ποσοτικό
Περισσότερο
στόχο
αναπτυγμένες
Π.χ. Αρ.
περιφέρειες
Ανέργων
ηλικίας 15-24 Περιφέρειες σε
μετάβαση
ετών που
NA
συμμετέχει
στην
εκπαίδευση
και
κατάρτιση
κατά τη λήξη
της
παρέμβασης
Κοινός δείκτης
Λιγότερο
αποτελέσματ αναπτυγμένες
ος του ΕΠ C.1
περιφέρειες

Αριθμός
συμμετεχό
ντων

Κοινός
δείκτης
εκροών που
χρησιμοποιεί
ται ως βάση

Τιμή
βάσης

Μονάδα
μέτρησης
για τιμή
βάσης
και τιμή
στόχο

Έτος
βάσ
ης

NA

60%

%

2014

70%

%

65%

50%

Τιμή στόχου 5 (2023)

Πηγή
δεδομένων

Συχνότη
τα
αναφορά
ς

Παρακολούθη
ση

1/έτος

2014

Παρακολούθη
ση

1/έτος

%

2014

Παρακολούθη
ση

1/έτος

%

2013

Παρακολούθη
ση

1/έτος

Άνδ
ρες

Γυναίκ
ες

65%

75%

Σύνολ
ο

_

Αριθμός
Μη ενεργοί που
συμμετεχό δε βρίσκονται
ντων
στην

Η λίστα περιλαμβάνει αυτούς τους κοινούς δείκτες αποτελέσματος για τους οποίους έχει τεθεί τιμή στόχος και όλους τους ειδικούς δείκτες αποτελέσματος του ΕΠ.
Η τιμή στόχος των κοινών δεικτών πρέπει να ποσοτικοποιηθεί και οι ειδικοί δείκτες αποτελέσματος του ΕΠ μπορεί να είναι ποιοτικοί ή ποσοτικοί. Η τιμή στόχος
μπορεί να παρουσιαστεί είτε ως σύνολο (άνδρες+γυναίκες) είτε κατανεμημένο ανά φύλο.
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με ποσοτικό
στόχο
Π.χ. αριθμός
συμμετεχόντ
ων σε θέση
εργασίας
κατά τη λήξη
της
παρέμβασης

εκπαίδευση ή
στην
κατάρτιση
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Πίνακας 4α: Για το ΥΕΙ : δείκτες αποτελέσματος YEI και ειδικοί δείκτες αποτελέσματος του ΕΠ που αντιστοιχούν στους ειδικούς στόχους (ανά
ΑΠ ή μέρους ενός ΑΠ)

Α/Α

Δείκτης

Μονάδα
Μέτρησης
Δείκτη

Κοινός
δείκτης
εκροών που
χρησιμοποιείτ
αι ως βάση για
τον καθορισμό
του στόχου

Τιμή
βάσης

Μονάδα
μέτρησης
για την
τιμή βάσης
και τον
στόχο

¨Ετος
βάσης

Τιμή στόχος (2023)6

Άνδρες Γυναίκες

Πηγή Συχνότητα
δεδομέν αναφοράς
ων

Σύνολο

6 Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τους κοινούς δείκτες αποτελέσματος για τους οποίους έχει καθοριστεί τιμή στόχος και όλους τους ειδικούς δείκτες αποτελέσματος
του ΕΠ. Οι τιμές-στόχοι για τους κοινούς δείκτες αποτελέσματος θα πρέπει να είναι ποσοτικοποιημένοι και οι ειδικοί δείκτες αποτελέσματος του ΕΠ μπορεί να είναι
ποιοτικοί ή ποσοτικοί. Όλοι οι δείκτες αποτελέσματος που παρατίθενται στο παράρτημα II του κανονισμού του ΕΚΤ που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση
της εφαρμογής της YEI πρέπει να συνδέεται με μία ποσοτικοποιημένη τιμή στόχο. Η τιμή-στόχος μπορεί να παρουσιάζεται είτε ως σύνολο (άνδρες + γυναίκες) ή
κατανεμημένες κατά φύλο
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2.Α.2.

Δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο
προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

της

επενδυτικής

2.Α.2.1 Περιγραφή του τύπου και παραδείγματα δράσεων που πρόκειται να
χρηματοδοτηθούν και την αναμενόμενη συμβολή τους στους αντίστοιχους
ειδικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση (άρθρο 96
(2) (b) (iii) ΓΚ)
• του προσδιορισμού των κύριων ομάδων στόχου
• των ειδικών περιοχών
• των τύπων των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα:
(max. 14000 χαρακτήρες με κενά = περίπου 4 σελίδες)

Αυτή η περιγραφή θα πρέπει να παρέχει μια επισκόπηση των τύπων των παρεμβάσεων που
το κράτος μέλος σκοπεύει να υποστηρίξει , συμπληρωμένη με πιο συγκεκριμένα
παραδείγματα, ανάλογα με την περίπτωση . Ειδικότερα, θα πρέπει να εξηγήσει πώς οι
τύποι των δράσεων που σχεδιάζονται, συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους , π.χ. μέσω της
στόχευσης συγκεκριμένων ομάδων-στόχων ή χωρικών ενοτήτων , επικεντρώνονται σε
συγκεκριμένα θέματα κλπ. Ως εκ τούτου το τμήμα αυτό θα πρέπει να παρέχει μια σαφή
κατανόηση του πώς οι στόχοι αυτοί θα επιδιωχθούν και τα αποτελέσματα θα επιτευχθούν
στην πράξη , με τα είδη δράσεων που σχεδιάζονται .
Σημειώνεται ότι η επιλογή των δεικτών εκροών και οι κατηγορίες παρέμβασης θα πρέπει
να είναι συνεπείς με αυτή την περιγραφή .
Κατά περίπτωση , η περιγραφή αυτή πρέπει να περιλαμβάνει επίσης βήματα που πρέπει να
γίνουν για να ληφθούν υπόψη οι αρχές της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, της μη
διάκρισης και της βιώσιμης ανάπτυξης .

2.Α.2.2 Οι κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων (άρθρο 96 (2) (b) (iii) ΓΚ)
Επενδυτική προτεραιότητα:
(max. 3500 χαρακτήρες με κενά = περίπου 1 σελίδα)

Το τμήμα αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή των αρχών που
εφαρμόζονται ώστε να εξασφαλιστεί η επιλογή ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην
ικανοποίηση των ειδικών στόχων και την επίτευξη του αποτελέσματος. Ο ΓΚ απαιτεί αυτήν
την περιγραφή για κάθε επενδυτική προτεραιότητα, αλλά όταν αυτή η περιγραφή είναι
ίδια για διάφορες επενδυτικές προτεραιότητες, για να αποφευχθεί η επανάληψη μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μία κοινή αναφορά.
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2.Α.2.3. Η προγραμματισμένη χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων (άρθρο 96 (2) (b) (iii)
ΓΚ)
Επενδυτική προτεραιότητα
Προγραμματισμένη χρήση των
N/O
χρηματοδοτικών εργαλείων
Περιγραφή της προγραμματισμένης χρήσης των χρηματοδοτικών εργαλείων
(max. 7000 χαρακτήρες με κενά)
"

Σε περίπτωση που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, το τμήμα
αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει μια περιγραφή αυτών. Θα πρέπει να υπογραμμίσει το
σχεδιαζόμενο πεδίο για τη χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων και τις προθέσεις των
κρατών μελών στον τομέα αυτό. Εφόσον τα χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να
«στηθούν» στα μέσα της περιόδου, και η εκ των προτέρων αξιολόγηση που απαιτείται για
κάθε εργαλείο δεν είναι απαραίτητα ολοκληρωμένη κατά τη στιγμή της υποβολής του
επιχειρησιακού προγράμματος, η περιγραφή πρέπει να είναι σαφής σχετικά με το πού η
χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων είναι οριστική (π.χ. έχει ήδη υποβληθεί σε εκ των
προτέρων αξιολόγηση και το εργαλείο είναι υπό σύσταση) και πού είναι υπό εξέταση ή
προγραμματισμένη.

2.Α.2.4. Η προγραμματισμένη χρήση των μεγάλων έργων (άρθρο 96 (2) (b) (iii) ΓΚ)
Επενδυτική προτεραιότητα
(max.3500 χαρακτήρες με κενά = περίπου 1 σελίδα)

Μια περιγραφή του πώς τα μεγάλα έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα συμβάλουν στους
ειδικούς στόχους που αντιστοιχούν σε αυτή την επενδυτική προτεραιότητα. Σε περίπτωση
που δεν έχουν προγραμματιστεί μεγάλα έργα, το κράτος μέλος θα πρέπει να το αναφέρει
εδώ.
Κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει κατάλογο των μεγάλων έργων που
έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν, τα οποία συνδέονται με τους άξονες
προτεραιότητας και τις επενδυτικές προτεραιότητες δυνάμει της ενότητας 12.

2.Α.2.5. Δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας για
το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) (Πίνακας 5) (άρθρο 96 (2) (b) (iv) ΓΚ)
Οι δείκτες εκροών απαιτούνται ανά κατηγορία περιφέρειας για κάθε επενδυτική
προτεραιότητα. Οι εκροές αφορούν τις δράσεις που θα ενισχυθούν. Οι δείκτες πρέπει να
μετρούν εκροές της πλειοψηφίας των παρεμβάσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της
επενδυτικής προτεραιότητας και ως εκ τούτου επιτρέπει την αξιολόγηση της προόδου της
εφαρμογής. Αυτά τα σύνολα δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την
αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των ειδικών στόχων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί δείκτες εκροών ΕΠ για το ΕΤΠΑ, το
ΕΚΤ και το ΤΣ (ανά επενδυτική προτεραιότητα, κατανεμημένη ανά
κατηγορία περιφερειών για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ)
Α/Α

Δείκτης
(ονομασία
δείκτη)

Μονάδα
μέτρησης

Ταμείο

Κατηγορία
περιφερειών

Τιμή στόχος (2023)7
Άνδρες

Γυναίκες

Πηγή
δεδομένων

Συχνότητα
αναφοράς

Σύν
ολο

2.Α.3. Ειδικές διατάξεις για το ΕΚΤ8, ανάλογα με την περίπτωση (ανά άξονα
προτεραιότητας, κατανεμημένες ανά κατηγορία περιφέρειας, ανάλογα με την
περίπτωση): κοινωνική καινοτομία, η διακρατική συνεργασία και η συμβολή της
ΕΚΤ σε θεματικούς στόχους 1-7.

Προσδιορισμός για
• τα θέματα κοινωνικής καινοτομίας, ιδίως με στόχο τη δοκιμή και την αναβάθμιση
καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών.
• ένα μη εξαντλητικό κατάλογο των θεμάτων για τη διακρατική συνεργασία,
συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων δράσεων και των ενδιαφερομένων να
συμμετάσχουν.
• Το τμήμα αυτό πρέπει επίσης να καθορίζει εάν και πώς οι τύποι δράσεων που
χρηματοδοτούνται συμβάλλουν στους θεματικούς στόχους του άρθρου 9 (1) έως 9 (7) ΓΚ

Άξονας προτεραιότητας
(max.7000 χαρακτήρες με κενά)
Περιγραφή της συνεισφοράς των προγραμματισμένων δράσεων του άξονα προτεραιότητας:
- στην κοινωνική καινοτομία (εάν δεν καλύπτονται από ξεχωριστό ΑΠ)
- στη διακρατική συνεργασία (εάν δεν καλύπτονται από ξεχωριστό ΑΠ).
- στους θεματικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9 (1) έως (7) του ΓΚ.

2.Α.4. Πλαίσιο επίδοσης (Άρθρο 96 (2) (b) (v))
Προσδιορισμός των βημάτων υλοποίησης και των χρηματοδοτικών δεικτών, των δεικτών
εκροών και, ενδεχομένως, των δεικτών αποτελέσματος που θα αποτελούν τα ορόσημα
και τους στόχους για το πλαίσιο επίδοσης σύμφωνα με το άρθρο 21 (1) και Παράρτημα
(II) (Πίνακας 6) (ανά άξονα προτεραιότητας, κατανεμημένο ανά Ταμείο και κατηγορία

7 Για το ΕΚΤ, αυτή η λίστα περιλαμβάνει τους κοινούς δείκτες εκροών για τους οποίους έχει τεθεί
τιμή στόχος. Η τιμή στόχος μπορεί να παρουσιαστεί είτε ως σύνολο είτε κατανεμημένο κατά φύλο.
Για το ΕΤΠΑ και το ΤΣ στις περισσότερες περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται η κατανομή ανά φύλο.
8 Για το ΕΚΤ, ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τους κοινούς δείκτες εκροών για τους οποίους έχει
τεθεί τιμή στόχος και όλους τους ειδικούς δείκτες εκροών του προγράμματος
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περιφέρειας, όπου ένας άξονας προτεραιότητας καλύπτει περισσότερα από ένα Ταμείο ή
κατηγορία περιφέρειας).

Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για το πλαίσιο επίδοσης είναι στις περισσότερες
περιπτώσεις πιθανό να είναι ένα υπο - σύνολο των δεικτών που ορίζονται για τους άξονες
προτεραιότητας , ενδεχομένως, σε συνολικό επίπεδο (αν ο ίδιος δείκτης χρησιμοποιείται για
πολλαπλές επενδυτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας ) . Η
εξαίρεση σε αυτό είναι η χρήση του «βήματα υλοποίησης», που δεν αποτελούν μέρος του
γενικού συστήματος δεικτών και των χρηματοδοτικών δεικτών .
Βασικά βήματα υλοποίησης δείχνουν την πρόοδο στις διαδικασίες εφαρμογής , π.χ.
προετοιμασία των μεγάλων έργων , την έναρξη των διαδικασιών υποβολής προσφορών για
τις βασικές δράσεις , την έναρξη των καθεστώτων ενίσχυσης , κλπ. Τέτοια βασικά στάδια
εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως ορόσημα σε περιπτώσεις όπου το αρχικό στάδιο
της εφαρμογής δεν επιτρέπει τη χρήση δεικτών εκροών ή δεικτών αποτελέσματος . Σε
τέτοιες περιπτώσεις, δε χρησιμοποιούνται πάντοτε μονάδες μέτρησης, ως εκ τούτου, οι
μονάδες μέτρησης αναφέρονται ως «όπου ενδείκνυται » .
Το Παράρτημα ΙΙ ΓΚ στο πλαίσιο επίδοσης απαιτεί οι δείκτες που χρησιμοποιούνται στο
πλαίσιο επίδοσης να « συνδέονται στενά » με τις παρεμβάσεις πολιτικής που ενισχύονται.
Οφείλουν να είναι σχετικές, περιλαμβάνοντας βασικές πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο
του άξονα προτεραιότητας. Συνεπώς, οι δείκτες και τα βήματα υλοποίησης που έχουν
επιλεγεί θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του ΑΠ, δηλαδή π.χ. να αντανακλά την
εφαρμογή, τις εκροές και, ενδεχομένως, τα αποτελέσματα της πλειοψηφίας των
παρεμβάσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του εν λόγω άξονα προτεραιότητας (
κατανεμημένες ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας, κατά περίπτωση). Η τελευταία
στήλη του πίνακα του πλαισίου επίδοσης παρέχει τη δυνατότητα να εξηγηθεί αυτό , όπου
αυτό δεν είναι προφανές από την περιγραφή των αξόνων προτεραιότητας .
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : Το πλαίσιο επίδοσης του Άξονα προτεραιότητας (ανά Ταμείο και κατηγορία περιφερειών όπου εφαρμόζεται)9
Άξονας
προτεραιότητας

Είδος δείκτη
(Βήμα
υλοποίησης,
χρηματοδοτική
εκροή ή για
ορισμένες
περιπτώσεις
δείκτης
αποτελέσματος)

Α/
Α

Προσδιορισμός
του δείκτη ή
του βήματος
υλοποίησης

Μονάδα
μέτρησης
όπου
εφαρμόζεται

Ταμείο

Κατηγορία
περιφερειών

Ορόσημο
για το
2018

Τελικός στόχος
(2023)10

Άν
δρε
ς

Γυν
αίκ
ες

Πηγή
δεδομένων

Σύνο
λο

Πρόσθετες ποιοτικές πληροφορίες για τη δημιουργία του πλαισίου επίδοσης
[max. 7000 χαρακτήρες με κενά = περίπου. 2 σελίδες).

9

Όπου εφαρµόζεται η ΥΕΙ ως µέρος του ΑΠ, τα ορόσηµα και οι στόχοι που τίθενται για το ΥΕΙ πρέπει να διαχωριστούν από τα άλλα ορόσηµα και στόχους του ΑΠ σύµφωνα µε τις
εφαρµοστικές πράξεις στη βάση του ΓΚ καθώς οι πόροι που κατανέµονται στο ΥΕΙ (ειδική κατανοµή και αντίστοιχη στήριξη ΕΚΤ) εξαιρούνται από το αποθεµατικό επίδοσης
10
Η τιµή στόχος µπορεί να παρουσιαστεί όπου εφαρµόζεται για τον αντίστοιχο δείκτη είτε ως σύνολο (άνδρες+γυναίκες) ή σπασµένη ανά φύλο
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Αιτιολόγηση
της
σχετικότητας
του δείκτη
όπου
χρειάζεται

2.Α.5. Κατηγορίες παρέμβασης (άρθρο 96 (2) (β) (vi))

Οι κατηγορίες παρέμβασης βασίζονται σε ονοματολογία που έχει εγκριθεί από την
Επιτροπή , η οποία έχει προγραμματιστεί να περιλαμβάνει 6 διαστάσεις κοινές για τα
Ταμεία , μία πρόσθετη ( 7η) διάσταση για το ΕΚΤ και ( 8η ) για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο
Συνοχής .
• Οι πρώτες 5 διαστάσεις αντιστοιχούν με εκείνες που χρησιμοποιούνται για την περίοδο
2007-2013 και καθορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού 1828/2006 της , αν και οι
αλλαγές σε ορισμένες κατηγορίες και τους κωδικούς θα πρέπει να γίνουν.
• Η πρόσθετη κοινή διάσταση καλύπτει "μηχανισμούς υλοποίησης χωρικών παρεμβάσεων"
που επιτρέπει την ανάλυση της χρήσης των CLLD, ΙΤΙs, καθώς και ολοκληρωμένες
προσεγγίσεις για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη .
• Η διάσταση 7 για τo " ESF secondary theme " έχει ως στόχο να συμπεριλάβει τη συμβολή
των δράσεων του ΕΚΤ στους θεματικούς στόχους που ορίζονται στα άρθρα 9 ( 1 ) - ( 7 ) ΓΚ .
• Η πρόσθετη διάσταση που προτείνεται για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής έχει ως στόχο
να παρακολουθεί την κατανομή της στήριξης της Ένωσης σε κάθε θεματικό στόχο (όπου
άξονες προτεραιότητας καλύπτουν πολλούς θεματικούς στόχους ) και, επομένως, της
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη , βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη .

ΠΙΝΑΚΕΣ 7-11 – Κατηγορίες παρέμβασης (ξεχωριστοί πίνακες ανά Ταμείο και
κατηγορία περιφερειών, εάν ο ΑΠ καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες
περιφερειών ή Ταμεία)
Πίνακας 7: Διάσταση 1 - Πεδίο παρέμβασης
Ταμείο
Κατηγορία περιφέρειας
Άξονας προτεραιότητας

Κωδ.

€ ποσό

Πίνακας 8 : Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Ταμείο
Κατηγορία περιφέρειας
Άξονας προτεραιότητας

Κωδ.

€ ποσό

Πίνακας 9 : Διάσταση 3 – Εδαφικός τύπος
Ταμείο
Κατηγορία περιφέρειας
Άξονας προτεραιότητας

Κωδ.

€ ποσό

Πίνακας 10 : Διάσταση 4 – Μηχανισμοί υλοποίησης χωρικών παρεμβάσεων
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Ταμείο
Κατηγορία περιφέρειας
Άξονας προτεραιότητας

Κωδ.

€ ποσό

Πίνακας 11 : Διάσταση 6 – Δευτερεύουσες παρεμβάσεις ΕΚΤ 11
Ταμείο
Κατηγορία περιφέρειας
Άξονας προτεραιότητας

Κωδ.

€ ποσό

2.Α.6. Όπου ενδείκνυται, μια περίληψη της προβλεπόμενης χρήσης της τεχνικής
βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι απαραίτητο, των δράσεων για
την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των αρχών που εμπλέκονται στη
διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων (ανά
άξονα προτεραιότητας) (άρθρο 96 (2) (β) (vii))
Το τμήμα αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην περιγραφή του άξονα προτεραιότητας ,
ανάλογα με την περίπτωση , για να εντοπιστούν συγκεκριμένα κενά της διοικητικής
ικανότητας των συγκεκριμένων αρχών ή δικαιούχων που υλοποιούν τον εν λόγω άξονα
προτεραιότητας. Θα πρέπει να καθορίζονται συγκεκριμένες δράσεις που θα
υποστηριχθούν από την τεχνική βοήθεια για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των
αρχών και των δικαιούχων για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του άξονα
προτεραιότητας , καθώς και το επίπεδο των διαθέσιμων πόρων . Συνεπώς, αυτό το τμήμα
είναι αφιερωμένο στις δράσεις οι οποίες είναι συγκεκριμένες και περιορισμένες ώστε να
βελτιωθεί η ικανότητα εφαρμογής που σχετίζεται με ένα μόνο άξονα προτεραιότητας .
Σε περίπτωση που η χρήση της τεχνικής βοήθειας με σκοπό την ανάπτυξη της διοικητικής
ικανότητας των αρχών και των δικαιούχων δεν συνεπάγεται συγκεκριμένες δράσεις που
συνδέονται με τον εν λόγω άξονα προτεραιότητας , η ενότητα αυτή δεν χρειάζεται να
συμπληρωθεί άμεσα
Το περιεχόμενο αυτής της ενότητας δεν πρέπει να αλληλεπικαλύπτεται με την περιγραφή
του άξονα προτεραιότητας για την τεχνική βοήθεια ή το ΕΠ για την τεχνική βοήθεια .

Άξονας προτεραιότητας
(max.2000 χαρακτήρες με κενά)

11 Αυτό έχει ως στόχο, µεταξύ άλλων, στην απόκτηση ποσοτικοποιηµένης πληροφορίας σχετικά µε τη συµβολή του ΕΚΤ στους
θεµατικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο. 9 (1) έως (7) ΓΚ
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2.Β. Περιγραφή των αξόνων προτεραιότητας για την τεχνική βοήθεια (άρθρο 96 (2)
(γ) CPR)

Οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ανά άξονα προτεραιότητας και, όπου
ενδείκνυται, κατανεμημένες ανά ειδικό στόχο (άρθρο 96 (2) (γ)). Δεν υπάρχουν αντίστοιχοι
θεματικοί στόχοι ή επενδυτικές προτεραιότητες για την τεχνική βοήθεια.
Οι άξονες προτεραιότητας της Τεχνικής βοήθειας είναι μονο-ταμειακοί και, κατά γενικό
κανόνα, θα πρέπει να καλύπτουν μια μόνο κατηγορία περιφέρειας.
Ωστόσο, το άρθρο 96 (1) ΓΚ ορίζει ότι, ανάλογα με την περίπτωση, και προκειμένου να
αυξηθεί ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα σε μια θεματικά συνεπή ολοκληρωμένη
προσέγγιση, είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένας άξονας προτεραιότητας που να καλύπτει
περισσότερες από μια κατηγορία περιφερειών.

2.Β.0. Ανάλογα με την περίπτωση, να υπάρχει επεξήγηση για τη δημιουργία ενός
άξονα προτεραιότητας που θα καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες
περιφερειών (άρθρο 96 (1) ΓΚ)
Αυτό απαιτείται μόνο στην περίπτωση που το επιχειρησιακό πρόγραμμα χρησιμοποιεί τη
δυνατότητα που προβλέπεται από το άρθρο 96 (1) ΓΚ να δημιουργήσει έναν άξονα
προτεραιότητας που καλύπτουν περισσότερες από μία κατηγορίες περιφερειών. Ο στόχος
αυτής της ενότητας είναι να εξηγήσει και να τεκμηριώσει το πώς η επιλεγείσα δημιουργία
του άξονα προτεραιότητας συμβάλλει στην αύξηση του αντίκτυπου και της
αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη συνοχή να συμβάλει στη στρατηγική Ευρώπη
2020 και γιατί ένα απλό στήσιμο ενός άξονα ή αξόνων που καλύπτουν μια κατηγορία
περιφερειών, θα αποτελούσε λιγότερο αποτελεσματική επιλογή.
Το άρθρο 119 ΓΚ ορίζει ότι οι άξονες προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας είναι μονοταμειακοί. Ωστόσο, η τεχνική βοήθεια από οποιοδήποτε από τα ταμεία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με οποιοδήποτε
άλλο από τα ταμεία, εντός των ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 119 του ΓΚ.
[max. 3500 χαρακτήρες με κενά]
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (επαναλαμβάνεται για κάθε ΑΠ της ΤΒ)
Α/Α
Τίτλος
Ταμείο
Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας (επαναλαμβάνεται για κάθε κατηγορία περιφέρειας του
Ταμείου)
Κατηγορία Περιφέρειας

Βάση υπολογισμού της ευρωπαϊκής στήριξης
Βάση υπολογισμού
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2.Β.1. Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα (άρθρο 96 (2) (γ) (i) - (ii))

Α/Α
Ειδικός στόχος
Τα αποτελέσματα που το ΚΜ θέλει να επιτύχει12
•

•

Τα αποτελέσματα, τα οποία το κράτος μέλος επιδιώκει να επιτύχει με την
υποστήριξη της ΕΕ, σε σχέση με την κατάσταση αναφοράς στην περιοχή του
προγράμματος, όπου είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί η ανάλυση στην
παράγραφο 2.
Η περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων απαιτείται μόνο στην περίπτωση
που η στήριξη της Ένωσης προς τον άξονα ή τους άξονες προτεραιότητας για την
τεχνική βοήθεια σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα υπερβαίνει τα 15 εκατ. ευρώ.)

2.Β.2. Κατάλογος των δεικτών αποτελέσματος 13
ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Ειδικοί δείκτες αποτελέσματος για το ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΕΚΤ (ανά ειδικό στόχο)
(Άρθρο 96(2)(γ)(ii)ΓΚ
Α/Α

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Τιμή
βάσης

Έτος
βάσης

Τιμή στόχος (2023)14
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Πηγή
δεδομένων

Συχνότητα
αναφοράς

2.Β.3. Δράσεις που θα ενισχυθούν και αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς
στόχους (ανά άξονα προτεραιότητας) (άρθρο 96 (2) (γ) (i) - (ii) ΓΚ)
2.Β.3.1. Περιγραφή των δράσεων που θα ενισχυθούν και η αναμενόμενη συμβολή
τους στους ειδικούς στόχους- άρθρο 96 (2) (c) (iii) ΓΚ
Άξονας προτεραιότητας
(max.7000 χαρακτήρες με κενά = περίπου 2 σελίδες)

Η ενότητα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει μια περιγραφή των δράσεων που θα
χρηματοδοτηθούν και να περιγράφεται η σχέση μεταξύ των εκροών που προκύπτουν από
αυτές τις ενέργειες και τους ειδικούς στόχους / επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Απαιτείται όταν η ΤΒ στο ΕΠ ξεπερνά τα 15 εκ. €
Απαιτείται μόνο όταν αυτό δικαιολογείται αντικειμενικά δεδομένου του περιεχομένου της και η
στήριξη της Ένωσης για την παροχή τεχνικής βοήθειας στο επιχειρησιακό πρόγραμμα υπερβαίνει
τα 15 εκατ. ευρώ)
14 Οι τιμές στόχοι μπορεί να είναι ποσοτικές ή ποιοτικές. Η τιμή στόχος μπορεί να παρουσιαστεί
είτε ως σύνολο (άνδρες+γυναίκες) είτε κατανεμημένη ανά φύλο
12
13
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2.Β.3.2. Δείκτες εκροών που αναμένεται να συμβάλλουν στα αποτελέσματα (ανά άξονα
προτεραιότητας)- άρθρο 96 (2) (c) (iv) ΓΚ
ΠΙΝΑΚΑΣ 13 – Δείκτης εκροών για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ (ανά άξονα
προτεραιότητας)

Α/Α

Δείκτης (ονομασία
δείκτη)15

Μονάδα
μέτρησης

Τιμή στόχου (2023)16
(προαιρετικό)
Άνδρες

Γυναίκες

Πηγή
δεδομένων

Σύνολο

2.Β.4. Κατηγορίες παρέμβασης - άρθρο 96 (2) (c) (v) ΓΚ (ανά άξονα προτεραιότητας)

Οι αντίστοιχες κατηγορίες παρέμβασης βάσει ονοματολογίας που έχει εγκριθεί από την
Επιτροπή, και ενδεικτική κατανομή χρηματοδότησης.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 96 (10) ΓΚ, το τμήμα αυτό (κατηγορίες παρέμβασης) δεν
υπόκειται στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού
προγράμματος και παραμένει υπό την ευθύνη του κράτους μέλους.

ΠΙΝΑΚΕΣ 14-16: Κατηγορίες παρέμβασης
Πίνακας 14 : Διάσταση 1 – Πεδίο παρέμβασης
Κατηγορία περιφέρειας
Άξονας προτεραιότητας

Κωδ.

€ στήριξη ΕΕ

Πίνακας 15 : Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Κατηγορία περιφέρειας
Άξονας προτεραιότητας

Κωδ.

€ στήριξη ΕΕ

15

Για το ΕΚΤ η λίστα περιλαμβάνει όλους τους κοινούς δείκτες εκροών για τους οποίους έχουν
τεθεί οι στόχοι και όλους τους ειδικούς δείκτες εκροών του ΕΠ
16
Οι τιμές των στόχων για τους δείκτες εκροών για την τεχνική βοήθεια είναι προαιρετικές. Οι
τιμές των στόχων μπορεί να είναι ποσοτικοί ή ποιοτικοί. Μπορούν να παρουσιαστούν είτε ως
σύνολο (άνδρες+γυναίκες) ή κατανεμημένες ανά φύλο. Για το ΕΤΠΑ και το ΤΣ η κατανομή ανά
φύλο δεν εφαρμόζεται στις περισσότερες περιπτώσεις.
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Πίνακας 16 : Διάσταση 3 – Εδαφικός τύπος
Κατηγορία περιφέρειας
Άξονας προτεραιότητας

Κωδ.

€ στήριξη ΕΕ

Για τις υπόλοιπες διαστάσεις της κατηγοριοποίησης δεδομένα ζητούνται για ενημερωτικούς
σκοπούς μέσω του συστήματος ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων κατά την υλοποίηση.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Το χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ (άρθρο 96 (2) (b) και (c) ΓΚ)
3.1. Πίνακας που θα προσδιορίζεται ανά έτος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 60, 120 και 121 ΓΚ, το ποσό των συνολικών χρηματοδοτικών
πιστώσεων που προβλέπονται για τη στήριξη από κάθε Ταμείο, προσδιορίζοντας και τα ποσά που σχετίζονται με το αποθεματικό
επίδοσης(ΕUR) - άρθρο 96 (d) (i) ΓΚ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 17
Ταμεί
ο

Κατηγορία
περιφέρειας

2014

Κύρια
κατανομή
χρηματοδό
τησης 17
ΕΤΠΑ

(1)

Στις
περιφέρειες
μετάβασης

(3)

Στις
περισσότερο
αναπτυγμένε
ς περιφέρειες
Σύνολο

ΕΚΤ18

(5)

Αποθεμα
τικό
επίδοση
ς

Κύρια
κατανομή
χρηματοδό
τησης

2016

Αποθεμα
τικό
επίδοση
ς

Κύρια
κατανομή
χρηματοδό
τησης

2017

Αποθεμα
τικό
επίδοση
ς

Κύρια
κατανομή
χρηματοδό
τησης

2018

Αποθεμα
τικό
επίδοση
ς

Κύρια
κατανομή
χρηματοδό
τησης

2019

Αποθεμα
τικό
επίδοση
ς

Κύρια
κατανομή
χρηματοδό
τησης

2020

Αποθεμα
τικό
επίδοση
ς

Κύρια
κατανομή
χρηματοδό
τησης

Σύνολο

Αποθεμα
τικό
επίδοση
ς

Κύρια
κατανομή
χρηματοδό
τησης

Αποθεμα
τικό
επίδοση
ς

Στις λιγότερο
αναπτυγμένε
ς περιφέρειες

(2)

(4)

2015

Στις λιγότερο
αναπτυγμένε
ς περιφέρειες

(6)

Στις
περιφέρειες
μετάβασης

(7)

Στις
περισσότερο
αναπτυγμένε
ς περιφέρειες

Συνολική κατανομή (κοινοτική συνδρομή) μείον της κατανομή για το αποθεματικό επίδοσης
Συνολική κατανομή του ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης την αντίστοιχη στήριξη ΕΚΤ για το ΥΕΙ. Οι στήλες του πλαισίου επίδοσης δεν περιλαμβάνουν την αντίστοιχη στήριξη ΕΚΤ για το ΥΕΙ
καθώς αυτό εξαιρείται από το αποθεματικό επίδοσης.
17
18

25

Σύνολο

(8)

(9)

(10)

(11)

YEI
ειδική
κατα
νομή
ΤΣ

Δεν
εφαρμόζεται

Δεν
εφαρμόζεται

Σύνολ
ο
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3.2.Α. Χρηματοδοτικό σχέδιο του ΕΠ που θα καθορίζει, για ολόκληρη την
περίοδο προγραμματισμού, για το ΕΠ και για κάθε άξονα προτεραιότητας,
το ποσό των συνολικών πιστώσεων από κάθε Ταμείο καθώς και την εθνική
συγχρηματοδότηση. (EUR) (άρθρο 96 (δ) (ii) CPR)
1.
2.

3.

4.

Ο χρηματοδοτικός πίνακας πρέπει να καθορίζει το χρηματοδοτικό σχέδιο του ΕΠ
ανά άξονα προτεραιότητας.
Όπου ο άξονας προτεραιότητας καλύπτει περισσότερα από ένα Ταμεία, τα
δεδομένα για τη χρηματοδότηση της ΕΕ και της εθνικής συμμετοχής θα πρέπει να
είναι κατανεμημένα ανά Ταμείο με διαφορετικό ποσοστό συγχρηματοδότησης μέσα
στο ΑΠ για κάθε Ταμείο
Όπου ο άξονας προτεραιότητας καλύπτει περισσότερες μια κατηγορίες
περιφερειών, τα δεδομένα για τη χρηματοδότηση της ΕΕ και την εθνική συμμετοχή
θα πρέπει να αναλύονται ανά κατηγορία περιφέρειας με ξεχωριστό ποσοστό
συγχρηματοδότησης μέσα στον άξονα προτεραιότητας για κάθε κατηγορία
περιφέρειας.
Η συνεισφορά της ΕΤΕπ θα πρέπει να παρουσιαστεί στο επίπεδο του άξονα
προτεραιότητας.
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ΑΠ 1

ΕΤΠΑ

ΑΠ 2

ΕΚΤ

ΑΠ 3

ΥΕΙ20

(b) =
(c) +
(d))

(d) (1)

(e) =
(a) +
(b)

(f) =
(a)/(e)
(2)

(g)

Κύρια
κατανομή
(συνολική
χρηματοδότ
ηση μείον το
αποθεματικό
επίδοσης)
Κοινοτική
Συνδρομή

Εθνική
συμμετοχή

Κοινοτική
Συνδρομή

Αποθεματικό
επίδοσης

(c)

Ποσοστό
συγχρηματοδότησης

Εθνική
ιδιωτικ
ή
δαπάν
η

Συνολική
χρηματοδότηση

Ενδεικτική
κατανομή
της εθνικής
συμμετοχής
Εθνική
δημόσια
δαπάνη

Συνεισφορά της ΕΤΕπ
(Για πληροφοριακούς λόγους
)

(a)

Εθνική συμμετοχή

Κοινοτική συνδρομή

Βάση για τον υπολογισμό
της κοινοτικής συνδρομής
((Επιλέξιμη δημόσια δαπάνη)

Κατηγορία περιφέρειας

ΑΠ

Ταμείο

ΠΙΝΑΚΑΣ 18α – Χρηματοδοτικό σχέδιο του ΕΠ

Εθνική
συμμετοχή
19

(h)=(a)-(j)

(i) = (b) – (k)

(j)

(k)= (b) *
((j)/(a))

Μέρος του
αποθεματικού
επίδοσης
(στήριξη της
Ένωσης) προς
τη συνολική
στήριξη της
Ένωσης στον
άξονα
προτεραιότητα
ς
(l) =(j)/(a) *100

Δεν
εφαρμόζεται

ΕΚΤ
ΑΠ 4
YEI21

Δεν
εφαρμόζεται

ΤΣ

Δεν
εφαρμόζεται

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
αναπτυγμέν
ες

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΠΑ

Μεταβατικές

Σύνολο

ΕΤΠΑ

Περισσότερο

ΑΠ 5

Ίσο με το
σύνολο (1)
του Πίνακα
17
Ίσο με το
σύνολο (2)
του Πίνακα
17
Ίσο με το

Όπως ορίζεται στο άρθρο 120 του ΓΚ το ποσοστό συγχρηματοδότησης εφαρμόζεται στο επίπεδο του άξονα προτεραιότητας. Η κοινοτική συνδρομή
συμπεριλαμβανομένης εκείνης που συνδέεται με το αποθεματικό επίδοσης του άξονα προτεραιότητας, υπόκειται στον ίδιο κανόνα συγχρηματοδότησης. Η εθνική
συμμετοχή θα πρέπει να κατανέμεται pro-rata μεταξύ της κύριας κατανομής και του αποθεματικού επίδοσης ανάλογα με το ποσό της κοινοτικής συνδρομής.
20 Ο ΑΠ περιλαμβάνει την ειδική κατανομή στη ΥΕΙ και την αντίστοιχη συνδρομή του ΕΚΤ.
21 Αυτό το τμήμα του ΑΠ περιλαμβάνει την ειδική κατανομή στη ΥΕΙ και την αντίστοιχη συνδρομή του ΕΚΤ.
19

28

αναπτυγμέ
νες

Σύνολο

ΕΤΠΑ

Σύνολο

ΕΚΤ22

Σύνολο

ΕΚΤ24

Ειδική
κατανομή
για τις
απομακρυσ
μένες
περιφέρειες
ή τις
βορειότερες
αραιοκατοικ
ημένες
περιφέρειες

Λιγότερο
αναπτυγμέ
νες

Μεταβατικές

σύνολο (3)
του Πίνακα
17

Ίσο με το
σύνολο (11)
του Πίνακα
17

Αυτό δεν
είναι ίσο με
το σύνολο
(5) του
Πίνακα 17
αφού το
τελευταίο
περιλαμβάν
ει το ποσό
του ΕΚΤ
που αφορά
στη ΥΕΙ 23
Αυτό δεν
είναι ίσο με
το σύνολο
(6) του
Πίνακα 17
αφού το
τελευταίο
περιλαμβάν
ει το ποσό
του ΕΚΤ

Κατανομή ΕΚΤ χωρίς την αντίστοιχη συνδρομή της ΥΕΙ
Το άθροισμα της συνολικής συνδρομής ΕΚΤ στις λιγότερο αναπτυγμένες, μεταβατικές και περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και οι πόροι που κατανέμονται στη ΥΕΙ στον πίνακα
18α ισούται με το άθροισμα της συνολικής συνδρομής ΕΚΤ στις λιγότερο αναπτυγμένες, μεταβατικές και περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και την ειδική κατανομή στη ΥΕΙ του
πίνακα 17
24 Η κατανομή του ΕΚΤ χωρίς την αντίστοιχη συνδρομή για τη ΥΕΙ
22
23
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Σύνολο

ΕΚΤ25

Περισσότερο
αναπτυγμέ
νες

Σύνολο

ΥΕΙ26

Δεν
εφαρμόζετα
ι

Σύνολο

ΤΣ

Δεν
εφαρμόζετα
ι

ΟΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

που αφορά
στη ΥΕΙ
Αυτό δεν
είναι ίσο με
το σύνολο
(7) του
Πίνακα 17
αφού το
τελευταίο
περιλαμβάν
ει το ποσό
του ΕΚΤ
που αφορά
στη ΥΕΙ
Αυτό δεν
είναι ίσο με
το σύνολο
(9) του
Πίνακα 17
αφού το
τελευταίο
περιλαμβάν
ει την ειδική
κατανομή
ΥΕΙ
Είναι ίσο με
το σύνολο
(10) του
Πίνακα 17
Είναι ίσο με
το σύνολο
(12) του
Πίνακα 17

(1) Δε συμπληρώνεται. Αφορά μόνο τα ΕΠ των οποίων οι ΑΠ εκφράζονται σε συνολικό κόστος
(2) Το % μπορεί να στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Το ακριβές % συνήθως χρησιμοποιείται στην αποζημίωση
πληρωμών στο % (f)

25

Η κατανομή του ΕΚΤ χωρίς την αντίστοιχη συνδρομή για τη ΥΕΙ

26

Περιλαµβάνει την ειδική κατανοµή ΥΕΙ και την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18 β: Η διαίρεση της κατανομής του άξονα προτεραιότητας (ή μέρος του άξονα προτεραιότητας), ειδικά για τη ΥΕΙ μεταξύ του ΕΚΤ
και τη συγκεκριμένη κατανομή YEI, καθώς και μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών περιφερειών για το ΕΚΤ27 και ο καθορισμός
του ποσοστού συγχρηματοδότησης για τη YEI
Ταμείο28

Κατηγορία
περιφερειών

Βάση
υπολογισμού
της
κοινοτικής
συνδρομής
(Συνολική
επιλέξιμη
δαπάνη ή
δημόσια
επιλέξιμη
δαπάνη)

Κοινοτική
συνδρομή
(a)

Λιγότερο
αναπτυγμένες

3 Αντίστοιχη
στήριξη ΕΚΤ

Μεταβατικές

4 Αντίστοιχη
στήριξη ΕΚΤ

Περισσότερο
αναπτυγμένες

5. ΣΥΝΟΛΟ: YEI
[Πρέπει να
[μέρος ] του
είναι ίσο με
άξονα
[μέρος του
προτεραιότητας ΑΠ 3]
27
28

Ενδεικτική κατανομή της εθνικής
συμμετοχής

Εθνική Δημόσια
Χρηματοδότηση
(C)

1 Ειδική κατανομή NA
YEI
2 Αντίστοιχη
στήριξη ΕΚΤ

Εθνική
συμμετοχή
(b) = (c) +
(d))

0

Άθροισμα
(1:4)

Συνολική
χρηματοδότηση
(e) = (a) + (b)

Ποσοστό
συγχρηματοδότησης
(f) = (a)/(e)

Εθνική Ιδιωτική
Χρηματοδότηση
(d)

100%

Άθροισμα
(1:4)

Ο πίνακας πρέπει να συµπληρωθεί για κάθε (ή µέρος του) ΑΠ που αφορά τη ΥΕΙ
Η ΥΕΙ (ειδική κατανοµή και αντίστοιχη συνδροµή του ΕΚΤ) θεωρείται Ταµείο και θα πρέπει να παρουσιάζεται σε µία ξεχωριστή γραµµή ακόµα και αν είναι µέρος ενός ΑΠ. Να συµπεριληφθεί σε αυτό τον Πίνακα
σύµφωνα µε το Αρθ. 15 (vii) ΕΚΤ
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7.

Λόγος του ΕΚΤ
ανά
κατηγορία
περιφερειών :
λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες
2/άθροισμα
(2:4)

8.

Λόγος του ΕΚΤ
ανά
κατηγορία
περιφερειών:
μεταβατικές
περιφέρειες
3/άθροισμα(2:4)

9.

Λόγος του ΕΚΤ
ανά
κατηγορία
περιφερειών:
περισσότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες
4/άθροισμα
(2:4)
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Πίνακας 18γ : Κατανομή του χρηματοδοτικού σχήματος του ΕΠ ανά ΑΠ, Ταμείο, κατηγορία περιφερειών και θεματικό στόχο για το
ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο Συνοχής (Αρ. 96 (2) (δ) (ii) ΓΚ)

Η κατανομή αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο 96 (2) (δ) (ii) CPR για να καθοριστούν οι
ΑΠ, που συνδυάζουν επενδυτικές προτεραιότητες από διαφορετικούς θεματικούς στόχους, το ποσό των συνολικών πιστώσεων από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ
και το Ταμείο Συνοχής και η εθνική συγχρηματοδότηση για κάθε έναν από τους αντίστοιχους θεματικούς στόχους. Όπου κάθε ΑΠ αντιστοιχεί σε ένα
θεματικό στόχο, ο πίνακας αυτός δεν θα απαιτεί ανάλυση κάτω από το επίπεδο του άξονα προτεραιότητας.

Άξονας
προτεραιότητας
Άξονας
προτεραιότητας 1
Άξονας
προτεραιότητας 2
ΣΥΝΟΛΟ

29

Ταμείο29

Κατηγορία
περιφερειών

Θεματικός Στόχος
Θεματικός Στόχος 1
Θεματικός Στόχος 2
Θεματικός Στόχος 3

Για το σκοπό αυτού του πίνακα η ΥΕΙ (ειδική κατανοµή και η αντίστοιχη στήριξη ΕΚΤ) θεωρείται ως Ταµείο.
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Κοινοτική
συνδρομή

Εθνική
συμμετοχή

Συνολική
χρηματοδότηση

Πίνακας 19: Ενδεικτικά ποσά κοινοτικών πόρων που θα χρησιμοποιηθούν για το στόχο της κλιματικής αλλαγής (Αρ. 27 (5) ΓΚ)30

Αυτός ο πίνακας δημιουργείται αυτόματα από την SFC με βάση τους πίνακες κατηγοριοποίησης που περιλαμβάνονται σε καθέναν από τους άξονες
προτεραιότητας. Ο πίνακας αυτός δεν αποτελεί μέρος του σχεδίου χρηματοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 96 του ΓΚ και δεν υπόκειται σε απόφαση της
Επιτροπής.
Άξονας προτεραιότητας

Ενδεικτικά ποσά κοινοτικών πόρων που θα
χρησιμοποιηθούν για τους στόχους της
κλιματικής αλλαγής (EUR)

Ποσοστό της συνολικής κατανομής του ΕΠ
(%)

1.
Σύνολο

30

Ο πίνακας παράγεται αυτόµατα στη βάση των πινάκων των κατηγοριών παρέµβασης που συµπεριλαµβάνονται κάτω από κάθε ΑΠ
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την χωρική ανάπτυξη- Άρθρο (96) (3)
ΓΚ

Μια περιγραφή της ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη χωρική ανάπτυξη, λαμβάνοντας
υπόψη το περιεχόμενο και τους στόχους του ΕΠ και έχοντας υπόψη το περιεχόμενο του
ΕΣΠΑ 2014-2020, και δείχνοντας πώς συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του
προγράμματος και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

[max. 3500 χαρακτήρες με κενά = περίπου 1 σελίδα]

Πιο συγκεκριμένα :
• Οι κύριες ανάγκες της χωρικής ανάπτυξης και οι δυσκολίες που πρέπει να
αντιμετωπιστούν, και οι κύριες χωρικές δυνατότητες ανάπτυξης, σε σχέση με την ενότητα
2, ανάλογα με την περίπτωση και τα μέσα για να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση σε περιφερειακό και υπο-περιφερειακό επίπεδο, όπου είναι αναγκαίο για να
συμπληρώσει το ΕΣΠΑ 2014-2020. Σε περίπτωση που το ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι περιεκτικό
και το ΕΠ δεν έχει συγκεκριμένη χωρική θεώρηση (ειδικότερα όταν όλα τα ΕΠ εκπονούνται
σε εθνικό επίπεδο), η επανάληψη του ΕΣΠΑ 2014-2020 δεν είναι απαραίτητη.
• Η συμβολή της χωρικής προσέγγισης στους ειδικούς στόχους και τα αναμενόμενα
αποτελέσματα του ΕΠ.

4.1. (*)Ανάλογα με την περίπτωση, η προσέγγιση για τη χρήση CLLD και οι
αρχές για τον προσδιορισμό των περιοχών όπου θα εφαρμοστεί
[max. 7000 χαρακτήρες με κενά = περίπου 2 σελίδες]

Όταν το ΚΜ σχεδιάζει τη χρήση των CLLD απαιτείται μία περιγραφή των :
- αρχών για τον εντοπισμό των περιοχών στις οποίες θα εφαρμοστούν σύμφωνα με το
ΕΣΠΑ 2014-2020
- αρχών για την επιλογή, την έγκριση και τη χρηματοδότηση των στρατηγικών των CLLD
των ομάδων τοπικής ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 33 (2-5) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
[CPR].
Η περιγραφή θα πρέπει να επικεντρωθεί στο ρόλο των CLLD στο πλαίσιο του
συγκεκριμένου ΕΠ, αποφεύγοντας την επικάλυψη των πληροφοριών που περιλαμβάνονται
στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Ως εκ τούτου, όπου το ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι πλήρες αυτή η ενότητα
μπορεί να περιλαμβάνει παραπομπές στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η χρήση CLLD είναι προαιρετική για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ως εκ τούτου η συμπλήρωση
αυτού του τμήματος δεν είναι υποχρεωτική όταν δεν έχει προβλεφθεί η χρήση τους στο
πλαίσιο του ΕΠ. Δεν αφορά τα ΕΠ που αφορούν στην τεχνική βοήθεια. Ωστόσο, όταν
δράσεις προβλέπονται στο πλαίσιο αυτών των ΕΠ ειδικά για να υποστηρίξουν την
εφαρμογή ολοκληρωμένης αστική ανάπτυξης, θα πρέπει να αναφέρεται.
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4.2. Ανάλογα με την περίπτωση, η στήριξη για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη
(άρθρο 96 (3) (b) ΓΚ και το άρθρο 7 (2) και (3) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
[ΕΤΠΑ]
[max. 3500 χαρακτήρες με κενά]

Η ενδεικτική κατανομή του ΕΤΠΑ για ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική
ανάπτυξη σύμφωνα με το άρθρο 7(2) του Καν. ΕΤΠΑ και η ενδεικτική κατανομή του ΕΚΤ
για ολοκληρωμένες δράσεις. 31
Το τμήμα αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει :
• Το ενδεικτικό ποσό της στήριξης του ΕΤΠΑ για ολοκληρωμένες δράσεις για τη βιώσιμη
αστική ανάπτυξη , που πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 ( 2
) του κανονισμού ( ΕΕ ) αριθ. [ ΕΤΠΑ] και την ενδεικτική κατανομή της υποστήριξης του
ΕΚΤ για ολοκληρωμένες δράσεις , όπου το ΕΚΤ χρησιμοποιείται για τους σκοπούς αυτών
των ενεργειών ( πίνακας 20 ) .
• Επιπλέον, το κράτος μέλος μπορεί να περιγράψει άλλες πτυχές που σχετίζονται με την
προσέγγιση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης
της χρήσης των ΙΤΙ ή άλλων ειδικών ρυθμίσεων εφαρμογής για να εξασφαλιστεί μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση , όπου αυτό είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα του επιχειρησιακού
προγράμματος
• Όταν οι ολοκληρωμένες δράσεις αστικής ανάπτυξης που εμπίπτουν στο άρθρο 7 ( 2 ) του
κανονισμού του ΕΤΠΑ υλοποιούνται ως μέρος του επιχειρησιακού προγράμματος , το
επιχειρησιακό πρόγραμμα θα πρέπει να καταδεικνύει την έκταση της συμμετοχής των
αστικών αρχών στη διαχείριση των ενεργειών αυτών ( συμπεριλαμβανομένης της επιλογής
των δράσεων ) .
Δεν είναι όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα που περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες δράσεις
για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη , ως εκ τούτου η συμπλήρωση αυτής της ενότητας δεν είναι
υποχρεωτική , εφόσον δεν έχουν προγραμματιστεί τέτοιες ενέργειες . Αυτή η ενότητα δεν
αφορά επιχειρησιακά προγράμματα τεχνικής βοήθειας . Ωστόσο , όταν προβλέπονται
δράσεις στο πλαίσιο αυτών των επιχειρησιακών προγραμμάτων ειδικά για να υποστηρίξουν
την εφαρμογή της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης , θα πρέπει να αναφέρεται .
ΠΙΝΑΚΑΣ 20 – Το ενδεικτικό ποσό της συνδρομής ΕΤΠΑ για τη στήριξη
ολοκληρωμένων δράσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σύμφωνα
με το Άρ. 7(2) ΕΤΠΑ και η ενδεικτική κατανομή της στήριξης ΕΚΤ
για ολοκληρωμένες δράσεις
1. Ταμείο

2. Ενδεικτικό ποσό της συνδρομής
ΕΤΠΑ για τη στήριξη
ολοκληρωμένων δράσεων
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης
σύμφωνα με το Άρ. 7(2) ΕΤΠΑ και η
ενδεικτική κατανομή της στήριξης
ΕΚΤ για ολοκληρωμένες δράσεις

2. Ποσοστό της στήλης 2
της συνολικής
κατανομής του Ταμείου
στο ΕΠ

Σύνολο ΕΤΠΑ
Σύνολο ΕΚΤ
Σύνολο ΕΤΠΑ+ΕΚΤ
31

Όπου το ΕΚΤ χρησιµοποιείται για τους σκοπούς τέτοιων δράσεων
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4.3. (*)Ανάλογα με την περίπτωση, η προσέγγιση για τη χρήση των ITI (άρθρο 36
ΓΚ) εκτός της αστικής ανάπτυξης που αναλαμβάνονται σύμφωνα με το
άρθρο 7 (2) του κανονισμού του ΕΤΠΑ και ενδεικτική χρηματοδοτική
κατανομή τους για κάθε άξονα προτεραιότητας
[max. 5000 χαρακτήρες με κενά = περίπου 11/2 σελίδα]

Μια ένδειξη του κατά πόσον το κράτος μέλος θα εφαρμόσει την προσέγγιση που
περιγράφεται στο άρθρο 36 του ΓΚ σε άλλες περιοχές επιπρόσθετα της βιώσιμης αστικής
ανάπτυξης που αναφέρονται στο σημείο 5.2 και, κατά περίπτωση:
όπου τα ΙΤΙ θα αποτελέσουν ένα σημαντικό ή ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο
υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος
οι περιοχές όπου τα ΙΤΙ θα χρησιμοποιηθούν (όπου αυτό είναι γνωστό) ή τους τύπους
περιοχών, εφόσον οι συγκεκριμένες περιοχές πρέπει να επιλεγούν αργότερα, π.χ. με
ανταγωνιστικές διαδικασίες, που καθορίζουν τον τρόπο και μέχρι πότε θα αποφασιστούν οι
περιοχές που καλύπτονται από ΙΤΙ, ανάλογα με την περίπτωση
ενδεικτική χρηματοδοτική κατανομή για ITI εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 5.2
(πίνακας 21)
οι ρυθμίσεις για τη διαχείριση και την εφαρμογή των ΙΤΙ συμπεριλαμβανομένου και του
συντονισμού μεταξύ των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ που συμβάλλουν οικονομικά στην
εφαρμογή ενός ΙΤΙ.
Η χρήση είναι προαιρετική. Συνεπώς, η συμπλήρωση της εν λόγω ενότητας δεν είναι
υποχρεωτική, εφόσον ΙΤΙ δε θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του ΕΠ.
Όταν τα ΙΤΙ χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης
σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού του ΕΤΠΑ, η περιγραφή αυτών των ρυθμίσεων θα
πρέπει να καθορίζονται στο τμήμα 4.2.
Αυτή η ενότητα γενικά δεν αφορά ΕΠ τεχνικής βοήθειας. Ωστόσο, όταν προβλέπονται
δράσεις στο πλαίσιο αυτών των ΕΠ ειδικά για να υποστηρίξουν την εφαρμογή του ΙΤΙ, θα
πρέπει να αναφέρεται.

ΠΙΝΑΚΑΣ 21: Ενδεικτική κατανομή χρηματοδότησης για ΙΤΙ εκτός αυτής που
αναφέρεται στο σημείο 4.2 (αθροιστικό ποσό)
Ενδεικτική κατανομή χρηματοδότησης
Προτεραιότητα
Ταμείο
(Κοινοτική συνδρομή) (EUR)
Άξονας προτεραιότητας 1 ΕΤΠΑ
Άξονας προτεραιότητας 2 ΕΚΤ
ΣΥΝΟΛΟ
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4.4. Ανάλογα με την περίπτωση, οι μηχανισμοί για τη διασφάλιση του
συντονισμού με δράσεις συνεργασίας και τις στρατηγικές μακροπεριφερειών και θαλάσσιων λεκανών
−

Οι ρυθμίσεις για διαπεριφερειακές και διακρατικές δράσεις, στο πλαίσιο του ΕΠ,
με δικαιούχους που βρίσκονται σε τουλάχιστον ένα άλλο κράτος μέλος.
[max. 3500 χαρακτήρες με κενά = περίπου 1 σελίδα]

Μια επισκόπηση των περιστάσεων, όπου δράσεις με δικαιούχους εγκατεστημένους σε
τουλάχιστον ένα άλλο κράτος μέλος προγραμματίζονται στο πλαίσιο του εν λόγω
επιχειρησιακού προγράμματος, η αναμενόμενη συμβολή των εν λόγω δράσεων για την
επίτευξη των στόχων του προγράμματος και το αναμενόμενο όφελος αυτών των δράσεων
για την περιοχή του προγράμματος. Ανάλογα με την περίπτωση, περιγραφή των μέτρων
που διασφαλίζουν διαδρομή εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.
Αυτή η ενότητα είναι γενικά δεν αφορά σε επιχειρησιακά προγράμματα τεχνικής βοήθειας.
Ωστόσο, όταν οι δράσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο αυτών των επιχειρησιακών
προγραμμάτων ειδικά για τη στήριξη ή την προώθηση διαπεριφερειακών και διακρατικών
δράσεων στο πλαίσιο άλλων εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων, θα πρέπει να
αναφέρεται.
−

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες συμμετέχουν σε μακροπεριφερειακές και θαλάσσιων λεκανών στρατηγικές, σύμφωνα με τις ανάγκες
της περιοχής του προγράμματος όπως καθορίζονται από το κράτος μέλος, να
περιγραφεί η συνεισφορά των προγραμματισμένων παρεμβάσεων για τέτοιες
στρατηγικές
[max. 3500 χαρακτήρες με κενά = περίπου 1 σελίδα]

Ανάλογα με την περίπτωση, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι μακροπεριφερειακές και θαλάσσιων λεκανών στρατηγικές έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον
καθορισμό συγκεκριμένων στόχων και επεξεργασία των τύπων των δράσεων που
πρέπει να υποστηριχθούν. Δεδομένου ότι δεν είναι όλα τα κράτη μέλη και οι
περιφέρειες που καλύπτονται από τέτοιες στρατηγικές, το τμήμα αυτό μπορεί να μην
καλυφθεί. Ωστόσο, εάν το κράτος μέλος ή οι περιφέρειες καλύπτονται από μια τέτοια
στρατηγική αυτό το τμήμα πρέπει να συμπληρωθεί. Εκεί όπου η στρατηγική δεν έχει
σημασία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ή τα θέματα αυτά έχουν αναπτυχθεί
επαρκώς στο ΕΣΠΑ 2014-2020, θα πρέπει να εξηγηθεί σε αυτήν την ενότητα.
Αυτή η ενότητα δεν αφορά γενικά επιχειρησιακά προγράμματα τεχνικής βοήθειας.
Ωστόσο, όταν αυτά τα επιχειρησιακά προγράμματα συνεπάγονται μια σημαντική
συμβολή σε τέτοιες στρατηγικές, θα πρέπει να αναφερθεί.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 – Οι ειδικές ανάγκες των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται
περισσότερο από τη φτώχεια ή στοχευμένων ομάδων που
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο διακρίσεων ή κοινωνικό
αποκλεισμό, με ειδική μέριμνα στις περιθωριοποιημένες κοινότητες
και τα άτομα με αναπηρία (Άρθρο (96) (4) (α) ΓΚ
Όπου ενδείκνυται, ο προσδιορισμός του εάν και πώς το ΕΠ καλύπτει τις ειδικές ανάγκες
των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή στοχευμένων
ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο διακρίσεων ή τον κοινωνικό
αποκλεισμό, με ειδική μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα με
αναπηρία, και, ενδεχομένως, η συνεισφορά στην ολοκληρωμένη προσέγγιση που ορίζεται
στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (άρθρο 96 (4) ΓΚ).
Αυτή η ενότητα είναι σχετική για τα περισσότερα ΕΠ στο πλαίσιο της πολιτικής για τη
συνοχή. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα στην περίπτωση τομεακών
προγραμμάτων περιορισμένης εμβέλειας που δεν έχουν σημαντική κοινωνική διάσταση,
αυτή η ενότητα μπορεί να μην είναι σχετική. Όταν συμβαίνει αυτό, τα τμήματα αυτά
δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν.
Η ενότητα 5 γενικά δεν αφορά ΕΠ τεχνικής βοήθειας. Ωστόσο, όταν προβλέπονται
δράσεις στο πλαίσιο αυτών των ΕΠ ειδικά για να υποστηρίξουν την εφαρμογή της
ολοκληρωμένης προσέγγισης για τις περιοχές και τις ομάδες στόχους που αφορούν, θα
πρέπει να περιλαμβάνεται.
5.1. Γεωγραφικές περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από τη φτώχεια ή
στοχευμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο
διακρίσεων
[max. 7000 χαρακτήρες με κενά = περίπου 2 σελίδες]

Ο προσδιορισμός των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη
φτώχεια (π.χ. NUTS III ή LAU 1, παλαιότερα γνωστή ως περιφέρειες NUTS IV με ένα
ποσοστό του κινδύνου της φτώχειας κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από εθνικό
μέσο όρο), (κατά προτίμηση με βάση χάρτες της φτώχειας ή στοχευμένων ομάδων που
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο διακρίσεων (συμπεριλαμβανομένων του
εκπαιδευτικού και χωρικού διαχωρισμού) που καλύπτονται από το ΕΠ, ή ομάδεςστόχους που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια και περιγραφή των ειδικών
αναγκών τους.
Δεν υπάρχουν περιορισμοί ή απαιτήσεις όσον αφορά το επίπεδο στο οποίο τα δεδομένα
πρέπει να αναλυθούν, όμως στις περισσότερες περιπτώσεις η ανάλυση πρέπει να
διεξάγεται σε χαμηλότερο επίπεδο του NUTS II προκειμένου να είναι χρήσιμη.
Περιφέρειες NUTS III ή συγκεκριμένες διοικητικές περιφέρειες ενός κράτους μέλους
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς. Η ανάλυση μπορεί επίσης να
φτάσει σε επίπεδο γειτονιάς, ανάλογα με την περίπτωση.
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5.2. Η στρατηγική του ΕΠ για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των
γεωγραφικών
περιοχών/στοχευμένων
ομάδων
που
επηρεάζονται
περισσότερο από τη φτώχεια
[max. 7000 χαρακτήρες με κενά = περίπου 2 σελίδες]

Η στρατηγική του προγράμματος και η χρηματοδότησή του πρέπει να είναι συμβατή με
τη συνολική στρατηγική για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών. Μια περιγραφή
του τρόπου με τον οποίο το ΕΠ θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών,
συμπεριλαμβανομένων των κύριων στοιχείων που περιλαμβάνονται στον πίνακα 22,
κατά περίπτωση, και τα κύρια αποτελέσματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 22 - Μια σύντομη περιγραφή της συνεισφοράς του ΕΠ για την
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών περιοχών /
ομάδων στόχων που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια 32
Ομάδα/στόχος
Γεωγραφική
περιοχή

Κύριοι τύποι
προγραμματισμένων
δράσεων που είναι
μέρος
ολοκληρωμένης
προσέγγισης

Άξονας
προτεραιότητας

Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

Επενδυτική
προτεραιότητα

Ο στόχος του πίνακα είναι να συλλάβει τις δράσεις που εστιάζονται σε γεωγραφικές
περιοχές / ομάδες στόχους που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια από
διαφορετικούς άξονες προτεραιότητας που συμβάλλουν, με ολοκληρωμένο τρόπο, στη
μείωση της φτώχειας στις περιοχές / ομάδες-στόχους που αναφέρονται παραπάνω. Ο
στόχος αυτής της ενότητας δεν είναι να συλλάβει όλες τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο
αυτών των αξόνων προτεραιότητας / επενδυτικών προτεραιοτήτων, αλλά μόνο εκείνες
που στοχεύουν σε αυτές τις γεωγραφικές περιοχές / ομάδες-στόχους.
Σημείωση: Όπως ορίζεται στο άρθρο 96 (10) ΓΚ, το τμήμα αυτό δεν υπόκειται στην
απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος και
παραμένει υπό την ευθύνη του κράτους μέλους.

32

Εάν το ΕΠ καλύπτει διάφορες κατηγορίες περιφερειών, η κατανοµή ανά κατηγορία περιφερειών µπορεί να είναι απαραίτητη
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6 – (*) Οι ειδικές ανάγκες των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται
από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα
(Άρθρο (96) (4) (β) ΓΚ
[max. 5000 χαρακτήρες με κενά=περίπου 11/2 σελίδα]

Όπου ενδείκνυται, ο προσδιορισμός του εάν και πώς τα ΕΠ αντιμετωπίζουν τις
δημογραφικές προκλήσεις των περιφερειών ή τις ειδικές ανάγκες των γεωγραφικών
περιοχών που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά
μειονεκτήματα, όπως ορίζεται στο άρθρο 174 της Συνθήκης και η συμβολή στην
ολοκληρωμένη προσέγγιση που προβλέπεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 για το σκοπό αυτό.
Αυτή η ενότητα θα πρέπει να προσδιορίζει, κατά περίπτωση, εάν και πώς το ΕΠ
αντιμετωπίζει τις δημογραφικές προκλήσεις των περιφερειών και τις ειδικές ανάγκες
ανάπτυξης ορισμένων περιφερειών με που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή
δημογραφικά μειονεκτήματα , σε σχέση με το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς.
Σε περίπτωση που το κράτος μέλος έχει επισημάνει στην παράγραφο 2 δημογραφικές
προκλήσεις ή ιδιαίτερες αναπτυξιακές ανάγκες σε περιοχές που πλήττονται από
σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως οι υπερβόρειες
περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και
ορεινές περιοχές, θα πρέπει να παρέχει μια σύντομη περίληψη για το πώς το ΕΠ θα
χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση αυτών των ειδικών αναπτυξιακών αναγκών, ή
δημογραφικών προκλήσεων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.
Όταν το ΕΠ υλοποιείται αποκλειστικά σε περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 174 της
Συνθήκης, η γενική στρατηγική του προγράμματος και η περιγραφή των αξόνων
προτεραιότητας θα πρέπει να παρέχουν αυτά τα στοιχεία, και έτσι αυτή η
συγκεκριμένη ενότητα στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητη.
Αυτή η ενότητα δεν είναι σχετική με όλα τα ΕΠ. Όταν δεν επισημάνθηκαν
δημογραφικές προκλήσεις στην ενότητα 2 ή το ΕΠ δεν καλύπτει περιφέρειες που
πάσχουν από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, η ενότητα αυτή
δεν πρέπει να συμπληρωθεί.
Η ενότητα 6 γενικά δεν αφορά ΕΠ τεχνικής βοήθειας. Όταν προβλέπονται δράσεις στο
πλαίσιο αυτών των ΕΠ ειδικά για την αντιμετώπιση των αναγκών των εν λόγω
περιοχών, θα πρέπει να αναφέρεται.
Σημείωση: Όπως ορίζεται στο άρθρο 96 (10) ΓΚ, το τμήμα αυτό δεν υπόκειται στην
απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του ΕΠ και παραμένει υπό την ευθύνη του
κράτους μέλους.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7 – Αρχές και φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση, τον
εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο και ο ρόλος των εμπλεκόμενων
εταίρων (Άρθρο (96) (5) ΓΚ
7.1. Προσδιορισμός των εμπλεκόμενων εταίρων αρχών και φορέων (Άρθρο (96)
(5) (α) και (β) ΓΚ

Σημείωση: Όπως ορίζεται στο άρθρο 96 (10) ΓΚ, το τμήμα αυτό δεν υπόκειται στην
απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του ΕΠ και παραμένει υπό την ευθύνη του
κράτους μέλους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 23: Στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών και οργανισμών
Αρχή/οργανισμός

Τίτλος αρχής/οργανισμού
και διεύθυνση ή μονάδα
όπου είναι απαραίτητο

Επικεφαλής της
αρχής/οργανισμού
(θέση)

Διαχειριστική Αρχή
Αρχή πιστοποίησης, όπου
εφαρμόζεται
Αρχή Ελέγχου
Οργανισμός στον οποίο θα
γίνουν οι πληρωμές από την
Επιτροπή

7.2. Οι δράσεις που αναλαμβάνονται για την εμπλοκή των εταίρων που
αναφέρονται στο Άρθρο 5 στην προετοιμασία του ΕΠ, καθώς και ο ρόλος των
εταίρων στην εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΕΠ
(Άρθρο 96 (5) (γ) ΓΚ)

7.2.1. Ο ρόλος των εμπλεκόμενων εταίρων στην προετοιμασία, την εφαρμογή,
την παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠ
[max. 14000 χαρακτήρες με κενά = περίπου 4 σελίδες]

1) Μια σύντομη περίληψη της διαδικασίας της προετοιμασίας του επιχειρησιακού
προγράμματος, με ιδιαίτερη έμφαση στην εταιρική σχέση, όπως παρακάτω:
- η αρχή που συντονίζει την προετοιμασία του ΕΠ και τα δημόσια ιδρύματα που
εμπλέκονται άμεσα σε αυτήν την άσκηση (όπως, για παράδειγμα, τα υπουργεία)?
- περιγραφή της συμμετοχής των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 ΓΚ στην εκπόνηση
του επιχειρησιακού προγράμματος (δηλαδή, τη συμμετοχή τους στην εκ των προτέρων
αξιολόγηση?. Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και των σχετικών ειδικών στόχων? Η
κατανομή της χρηματοδότησης? Ο ορισμός των ειδικών δεικτών προγραμμάτων? Και η
εφαρμογή των οριζόντιων αρχών . Αυτή η περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει:
- Πώς έχουν επιλεγεί οι εταίροι?
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- η λίστα των εταίρων που συμμετέχουν (παράρτημα,, ξεχωριστό όριο χαρακτήρων
10500 με κενά)
- τα μέτρα που ελήφθησαν για να διευκολυνθεί η ευρεία και ενεργή συμμετοχή των
εταίρων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προσβασιμότητα
- η κύρια προστιθέμενη αξία της εταιρικής σχέσης στην εκπόνηση του ΕΠ, ιδίως σε
περιπτώσεις όπου οι στρατηγικές επιλογές έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τους
εταίρους.
- τα κύρια αποτελέσματα της διαβούλευσης με τους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων
σημαντικές ανησυχίες, παρατηρήσεις και συστάσεις που τέθηκαν από πολλούς
εταίρους.
2) Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι εταίροι του άρθρου 5, θα πρέπει να
συμμετέχουν στην υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΕΠ,
συμπεριλαμβανομένων και των προγραμματισμένων δράσεων για την εξασφάλιση της
ενεργού συμμετοχής τους στην υλοποίηση των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων
των δράσεων όσον αφορά την προσβασιμότητα, και την προβλεπόμενη χρήση των πόρων
τεχνικής βοήθειας.
Σημείωση: Όπως ορίζεται στο άρθρο 96 (10) ΓΚ το τμήμα αυτό δεν υπόκειται στην
απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος και
παραμένει υπό την ευθύνη του κράτους μέλους

7.2.2. Για το ΕΚΤ : Συνολικές επιχορηγήσεις (Άρθρο 6 (1) EKT)

[max. 5000 χαρακτήρες με κενά = περίπου 1 σελίδα]
Όπως ορίζεται στο άρθρο 6.1 του κανονισμού του ΕΚΤ, η συμμετοχή των εταίρων που
αναφέρονται στο άρθρο 5 του ΓΚ για την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων
μπορεί να λάβει τη μορφή συνολικών επιχορηγήσεων.
Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα ΕΠ θα προσδιορίσουν τα μέρη του προγραμματισμού που
αφορούν σε συνολικές επιχορηγήσεις προς τους εταίρους που αναφέρονται στο Άρθρο 5 του
ΓΚ (π.χ. κοινωνικοί εταίροι και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς, ιδίως ΜΚΟ),
συμπεριλαμβανομένης μίας ενδεικτικής χρηματοδοτικής κατανομής ανά
άξονα
προτεραιότητας για το λόγο αυτό.
Αυτή η ενότητα δεν αφορά σε ΕΠ τεχνικής βοήθειας.

7.2.3. Για το ΕΚΤ όπου εφαρμόζεται : δέσμευση πόρων (earmarking) για capacity
building (Άρθρο 6 (2)& (3) EΚT)
Όπως ορίζεται στο άρθρο 6 (2) και 6 (3) του κανονισμού του ΕΚΤ, οι διαχειριστικές αρχές
ενός ΕΠ που καλύπτει μια λιγότερο ανεπτυγμένη περιοχή, μια περιοχή μετάβασης ή ένα
ΚΜ που είναι επιλέξιμο για το Ταμείο Συνοχής θα εξασφαλίσουν ότι ένα κατάλληλο
ποσό των πόρων του ΕΚΤ θα διατεθεί για capacity building και δραστηριότητες που
αναλαμβάνονται από κοινού από τους κοινωνικούς εταίρους και για capacity building
των ΜΚΟ.
[max. 14000 χαρακτήρες με κενά = περίπου 4 σελίδες]
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Όπου απαιτείται, τα ΕΠ πρέπει:
- Να προσδιορίζουν την κατάλληλη (ανάλογα με τις ανάγκες) κατανομή (ποσό) των πόρων
του ΕΚΤ για τις δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων (capacity building) και των
δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται από κοινού από τους κοινωνικούς εταίρους. Θα
καθορίσουν τους άξονες προτεραιότητας που αφορούν, καθώς και τους τύπους των
δράσεων που σκοπεύουν να υποστηρίξουν (εκπαίδευση, μέτρα δικτύωσης, ενδυνάμωση του
κοινωνικού διαλόγου ...).
- Να προσδιορίζουν την κατάλληλη (ανάλογα με τις ανάγκες) κατανομή (ποσό) των πόρων
του ΕΚΤ σε δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων για τις ΜΚΟ. Θα πρέπει επίσης να
προσδιορίζει τους τύπους των δράσεων που σκοπεύουν να υποστηρίξουν.
Αυτή η ενότητα αφορά τα επιχειρησιακά προγράμματα τεχνικής βοήθειας που
περιλαμβάνουν συνεισφορά από το ΕΚΤ σε περίπτωση που υπάρχει παροχή τεχνικής
βοήθειας για την ανάπτυξη ικανοτήτων για τους κοινωνικούς εταίρους ή / και ΜΚΟ.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 8 – (*)Συντονισμός μεταξύ των Ταμείων, του ΕΓΤΑΑ, του ΕΤΑΛ και άλλων
εθνικών ή ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων καθώς και με την
ΕΤΕπ (Άρθρο (96) (6) ΓΚ
Οι μηχανισμοί που διασφαλίζουν τον συντονισμό μεταξύ των Ταμείων, του ΕΓΤΑΑ, του
ΕΤΑΛ και άλλων εθνικών ή ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και με την
ΕΤΕπ, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις που προβλέπονται στο ΚΠΣ, όπως
ορίζεται στο παράρτημα Ι του ΓΚ
[max. 14000 χαρακτήρες με κενά = περίπου 4 σελίδες]

Μια περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα διασφαλίζεται ο συντονισμός :
• με τα άλλα Ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΑΛ)
• με άλλα μέσα της Ένωσης (Horizon 2020, το LIFE +, Connecting Europe Facility,
COSME, Erasmus for All, Asylum and Migration Fund, Programme for Employment and
Social Innovation etc.)
• με σχετικά εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία που συμβάλλουν στους ίδιους ή
παρεμφερείς σκοπούςμε το ΕΠ ή συμπληρώνουν τις παρεμβάσεις του ΕΠ
• με την ΕΤΕπ.
Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει:
• προσδιορισμό των περιοχών που θα τύχουν στήριξης στο πλαίσιο του
επιχειρησιακού προγράμματος συμπληρωματικά με τις πηγές χρηματοδότησης
που αναφέρονται παραπάνω για την επίτευξη των θεματικών στόχων που
επιλέγονται
• επεξήγηση για το πώς οι συνέργειες και οι συμπληρωματικότητες θα
αξιοποιηθούν για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα, συμπεριλαμβανομένης
π.χ. της χρήσης συνδυασμού στήριξης από διάφορα εργαλεία για την υποστήριξη
των επιμέρους ενεργειών δράσεων
• περιγραφή των μηχανισμών συντονισμού για κάθε μία από τις σχετικές πηγές
χρηματοδότησης που αναφέρονται παραπάνω προσδιορίζοντας τους φορείς που
είναι υπεύθυνοι για το συντονισμό σε αυτούς τους τομείς καθώς και των δομών ή
ρυθμίσεων τους μηχανισμούς (π.χ. επιτροπές, διαδικασίες διαβούλευσης) που
χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό.
• περιγραφή των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση του συντονισμού με τα αντίστοιχα
προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας που υλοποιούνται στην ίδια
περιοχή.
Το περιεχόμενο του ΣΕΣ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η περιγραφή των μηχανισμών
συντονισμού στο ΕΠ πρέπει να συμπληρώνουν το ΣΕΣ, αποφεύγοντας την επανάληψη. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, είναι πιθανό ότι αυτή η ενότητα του ΕΠ είναι πολύ σύντομη,
εστιάζοντας σε πολύ συγκεκριμένους μηχανισμούς συντονισμού, ή μπορεί να γίνουν
αναφορές στο ΣΕΣ, καθώς το τελευταίο είναι περιεκτικό.
Στην περίπτωση των ΕΠ τεχνικής βοήθειας σε αυτή την ενότητα θα πρέπει να
περιγράφεται πώς το ΕΠ θα συμβάλει στην υποστήριξη του συντονισμού μεταξύ των
Ταμείων ESI, με άλλα μέσα της Ένωσης και εθνικών χρηματοδοτικών μέσων, καθώς και με
την ΕΤΕπ.
Σημείωση: Όπως ορίζεται στο άρθρο 96 (10) ΓΚ, η ενότητα αυτή δεν υπόκειται στην
απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του ΕΠ και παραμένει υπό την ευθύνη του
κράτους μέλους.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9 –(*) Εκ των προτέρων αιρεσιμότητες - (Άρθρο (96) (6) (β)ΓΚ

Για κάθε εκ των προτέρων αιρεσιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 19 και το παράρτημα
(XI), η οποία ισχύει για το ΕΠ η εκτίμηση του κατά πόσον αυτή ικανοποιείται κατά την
ημερομηνία υποβολής του ΕΣΠΑ και των ΕΠ, και εφόσον δεν πληρούνται οι εκ των
προτέρων αιρεσιμότητες, η περιγραφή των δράσεων για την εκπλήρωση τους, τα
αρμόδια όργανα και ένα χρονοδιάγραμμα για αυτές τις δράσεις, σύμφωνα με την
περίληψη που υποβλήθηκε στο ΕΣΠΑ.
Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ΓΚ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή
πληροφορίες για την δυνατότητα εφαρμογής των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων καθώς
και για την εκπλήρωση αυτών που εφαρμόζονται. Πληροφορίες σχετικά μπορεί να
παρέχεται σε χωριστό έγγραφο που υποβάλλεται με το ΕΠ. Ωστόσο, μπορεί επίσης να
περιλαμβάνονται σε αυτό το τμήμα του ΕΠ, προκειμένου να συμπληρώσει τις πληροφορίες
που παρατίθενται στον πίνακα 24.
Σημείωση: Θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες δεν έχουν προταθεί για την τεχνική
βοήθεια. Ωστόσο, οι γενικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες μπορούν να εφαρμοστούν σε
άξονες προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, ως εκ τούτου οι πίνακες 24 και 25 μπορούν να
εφαρμοστούν και για τα ΕΠ τεχνικής βοήθειας. Ο Πίνακας 26 για τις θεματικές εκ των
προτέρων αιρεσιμότητες δεν εφαρμόζεται σε αυτά τα προγράμματα.
Εφόσον είναι αναγκαίο, εξηγήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες για τη συμπλήρωση
των παρακάτω πινάκων μπορούν να προστεθούν εδώ
[max. 14 000 χαρακτήρες = περίπου 4 σελίδες]

9.1. Προσδιορισμός των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που μπορούν να
εφαρμοστούν και αξιολόγηση της εκπλήρωσής τους (Πίνακας 24)
Αυτός ο πίνακας παρουσιάζει όλες τις σχετικές γενικές και θεματικές εκ των προτέρων
αιρεσιμότητες για το ΕΠ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν περιληφθεί στο ΕΣΠΑ,
αλλά οι οποίες ισχύουν για τους άξονες προτεραιότητας του εν λόγω προγράμματος και η
εκπλήρωση ή η μη εκπλήρωση των οποίων επηρεάζει, συνεπώς, την εφαρμογή του
προγράμματος. Είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν για κάθε εκ των προτέρων αιρεσιμότητα
οι άξονες προτεραιότητας στους οποίους αντιστοιχούν και να προσδιοριστούν, και όπου
είναι απαραίτητο να εξηγηθούν, ποια κριτήρια πληρούνται ή όχι.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24: (*) Προσδιορισμός των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που μπορούν να εφαρμοστούν και αξιολόγηση της εκπλήρωσής τους
Εκ των προτέρων
Άξονας (ες) προτεραιότητας
αιρεσιμότητες που
στους οποίους
μπορούν να εφαρμοστούν
εφαρμόζονται οι
αιρεσιμότητες

Εκπλήρωση των εκ των
προτέρων αιρεσιμοτήτων :
Ναι/Όχι/Εν μέρει

Κριτήρια
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Εκπλήρωση
κριτηρίων
Ναι/Όχι

Αναφορά
(αναφορά στις
στρατηγικές, νομική
πράξη ή άλλα
σχετικά έγγραφα,
συμπ. αναφορών σε
αντίστοιχα
τμήματα, άρθρα ή
παραγράφους,
συνοδευόμενα από
web-links ή την
πρόσβαση στο
πλήρες κείμενο)

Επεξηγήσεις

9.2. Περιγραφή των δράσεων για την εκπλήρωση των εκ των προτέρων
αιρεσιμοτήτων, των αρμόδιων φορέων και χρονοδιάγραμμα για τις ενέργειες
αυτές (πίνακες 25 και 26)

Οι πίνακες αυτοί καλύπτουν μόνο τις σχετικές γενικές και θεματικές εκ των προτέρων
αιρεσιμότητες που δεν έχουν εκπληρωθεί καθόλου ή έχουν εκπληρωθεί εν μέρει (όπως
ορίζεται στον πίνακα 24 ανωτέρω), κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής του ΕΠ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 25 – Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την εκπλήρωση των γενικών
εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων
Γενικές εκ των
προτέρων
αιρεσιμότητες που
εφαρμόζονται και
είναι εντελώς
ανεκπλήρωτες ή
έχουν μερικώς
εκπληρωθεί

Κριτήρια που δεν
εκπληρώνονται

1. X

Δράσεις που
πρέπει να
αναληφθούν

Δράση 1
Δράση 2

Προθεσμία (ημ/νία)

Φορείς υπεύθυνοι
για την εκπλήρωση

Προθεσμία της δράσης 1
Προθεσμία της δράσης 2

ΠΙΝΑΚΑΣ 26 - Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την εκπλήρωση των
θεματικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων
Θεματικές εκ των
προτέρων
αιρεσιμότητες που
εφαρμόζονται και
είναι εντελώς
ανεκπλήρωτες ή
έχουν μερικώς
εκπληρωθεί
1. X

Κριτήρια που δεν
εκπληρώνονται

Δράσεις που
πρέπει να
αναληφθούν

Δράση 1
Δράση 2

Προθεσμία (ημ/νία)

Φορείς υπεύθυνοι
για την
εκπλήρωση

Προθεσμία της
δράσης 1
Προθεσμία της
δράσης 2
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ΕΝΟΤΗΤΑ 10 – (*) Μείωση του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους (άρθρο 96
(6), (C) ΓΚ)

Περίληψη της αξιολόγησης της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους και, όπου
είναι αναγκαίο, οι σχεδιαζόμενες δράσεις να συνοδεύονται από ένα ενδεικτικό
χρονοδιάγραμμα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου.
[max. 7000 χαρακτήρες με κενά = περίπου 2 σελίδες]

Μια συνοπτική αξιολόγηση της διοικητικής επιβάρυνσης και δράσεις που έχουν
προγραμματιστεί να επιτευχθεί μείωση εξής:
- Η αξιολόγηση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένης
της αναγνώρισης των κύριων πηγών των διοικητικών επιβαρύνσεων κατά την περίοδο 20072013, οι κύριες δράσεις που έχουν ήδη ληφθεί για να μειωθεί αυτό το κόστος για την
περίοδο 2014-2020, και άλλη δυνατότητα για περαιτέρω μείωση, παραπέμποντας σε
στατιστικά στοιχεία, καθώς και αποτελέσματα αξιολογήσεων και μελετών, όπου είναι
δυνατόν
- Κύριες (όχι όλες - μόνο μία περίληψη απαιτείται) δράσεις που προγραμματίζονται για την
επίτευξη μείωσης του διοικητικού φόρτου, με ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα (π.χ. ημερομηνία
λήξης), συμπεριλαμβανομένης της χρήσης απλουστευμένου κόστους, ανάλογα με την
περίπτωση.
- Στην περίπτωση των ΕΠ τεχνικής βοήθειας οι εκάστοτε δικαιούχοι δυνάμει του παρόντος
είναι οι αρχές που χρησιμοποιούν την τεχνική βοήθεια. Η περιγραφή των δράσεων που
λαμβάνονται για τη μείωση του διοικητικού φόρτου των δικαιούχων άλλων προγραμμάτων
θα πρέπει να περιγράφονται σύμφωνα με την περιγραφή των αντίστοιχων αξόνων
προτεραιότητας.
Σημείωση: Όπως ορίζεται στο άρθρο 96 (10) ΓΚ, η ενότητα αυτή δεν υπόκειται στην
απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος και παραμένει
υπό την ευθύνη του κράτους μέλους.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 11 – Οριζόντιες αρχές (άρθρο 96 (7) ΓΚ)
11.1. Βιώσιμη ανάπτυξη
Περιγραφή των ειδικών δράσεων ώστε να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις της
περιβαλλοντικής προστασίας, της απόδοσης των πόρων, του μετριασμού της κλιματικής
αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν, των καταστροφών και την πρόληψη των
κινδύνων και τη διαχείριση, κατά την επιλογή των πράξεων.
[max. 5500 χαρακτήρες με κενά = περίπου 1,5 σελίδα]

Περιγραφή του πώς οι πτυχές που αναφέρονται ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή
των έργων, με αναφορά σε συγκεκριμένους άξονες προτεραιότητας, ανάλογα με την
περίπτωση.
Αυτή η ενότητα υπόκειται υπό την αιτιολογημένη αξιολόγηση του κράτους μέλους της
σχετικότητας των οριζόντιων αρχών, με το περιεχόμενο και τους στόχους του
προγράμματος. Εάν το κράτος μέλος θεωρεί ότι η οριζόντια αρχή δεν έχει σημασία για το
συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, το τμήμα αυτό θα πρέπει να παρέχει μια
δικαιολογία για μια τέτοια αξιολόγηση.
Όταν ένα μέρος ή το σύνολο των αιτούμενων πληροφοριών περιλαμβάνεται στο ΕΣΠΑ 20142020 μπορεί να γίνει παραπομπή.
Σημείωση: Όπως ορίζεται στο άρθρο 96 (10) ΓΚ, το τμήμα αυτό δεν υπόκειται στην απόφαση
της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος και παραμένει υπό την
ευθύνη του κράτους μέλους.
11.2. Ίσες ευκαιρίες και αρχή της μη διάκρισης
[max. 5500 χαρακτήρες με κενά = περίπου 1,5 σελίδα]
Περιγραφή των ειδικών δράσεων για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και την
αποτροπή κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού κατά την
προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος και
ιδίως σε σχέση με πρόσβαση στη χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των
διαφόρων ομάδων στόχων που διατρέχουν κίνδυνο παρόμοιων διακρίσεων, και ιδίως τις
απαιτήσεις για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία.
Περιγραφή που θα καλύπτει τουλάχιστον τα παρακάτω :
- Προσδιορισμός των συγκεκριμένων ομάδων στόχων , οι οποίες μπορεί να έχουν μειωμένη
πρόσβαση στη στήριξη ή διατρέχουν κίνδυνο διακρίσεων και προσδιορισμός των μέτρων για
τον περιορισμό αυτών των κινδύνων
- Τα κίνητρα που αποσκοπούν στην ενσωμάτωση των αρχών αυτών στην επιλογή των έργων
και υλοποίησης, π.χ. ενιαίων απαιτήσεων για την προσβασιμότητα για τα νέα ή υπό
ανακατασκευή δημόσια κτίρια
- Τυχόν ειδικά μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης που προβλέπονται για την
εξασφάλιση της συνέχειας της εφαρμογής των αρχών αυτών και πώς αυτά τα
αποτελέσματα της παρακολούθησης και αξιολόγησης , θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
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- Ειδικές δράσεις που πρέπει να ληφθούν για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών
και την πρόληψη των διακρίσεων με αναφορά στην επενδυτική προτεραιότητα ( -εις) που
αφορά στο ΕΠ (υποχρεωτικό για το ΕΚΤ )
Εκτός από τα ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ – όπου η ενότητα αυτή είναι
υποχρεωτική με βάση το άρθρο 8 ΕΚΤ - αυτή η ενότητα είναι υποχρέωση του κράτους
μέλους στο πλαίσιο της αξιολόγησης της σχετικότητας των οριζόντιων αρχών με το
περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος. Εάν το κράτος μέλος θεωρεί ότι η
οριζόντια αρχή δεν είναι σχετική με το συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, η ενότητα
αυτή θα πρέπει να παρέχει δικαιολόγηση για μια τέτοια αξιολόγηση.
Όταν ένα μέρος ή το σύνολο των αιτούμενων πληροφοριών περιλαμβάνεται στο ΕΣΠΑ 20142020 μπορεί να γίνει παραπομπή.
Σημείωση : Όπως ορίζεται στο άρθρο 96 (10) ΓΚ , η ενότητα αυτή δεν υπόκειται στην
απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος και παραμένει
υπό την ευθύνη του κράτους μέλους .

11.3. Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών
Περιγραφή της συμβολής στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών
και, κατά περίπτωση, τις ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν την ενσωμάτωση της διάστασης
του φύλου σε επίπεδο επιχειρησιακού προγράμματος και επίπεδο δράσης.
[max. 5500 χαρακτήρες με κενά = περίπου 1,5 σελίδα]

Μια περιγραφή που καλύπτει τουλάχιστον τα παρακάτω :
• Η συνεισφορά του ΕΠ για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, με
αναφορά σε συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στον τομέα αυτό
• Οι δράσεις που προγραμματίζονται για την εξασφάλιση της ένταξης της διάστασης του
φύλου σε επιχειρησιακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρωτοβουλίες που
αποσκοπούν στην ενσωμάτωση της αρχής αυτής στην επιλογή των έργων και την
υλοποίηση τους
• Τυχόν ειδικά μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης που προβλέπονται για την
εξασφάλιση της συνέχειας της εφαρμογής της αρχής αυτής και το πώς αυτά τα
αποτελέσματα της παρακολούθησης και αξιολόγησης , θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
• Ειδικές δράσεις που πρέπει να ληφθούν για την προώθηση της ισότητας των φύλων με
αναφορά στην/στις επενδυτική/ές προτεραιότητα/ες που αφορά το ΕΠ ( υποχρεωτικό για το
ΕΚΤ ) .
Εκτός από τα ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ – όπου η ενότητα αυτή είναι
υποχρεωτική με βάση το άρθρο 7 ΕΚΤ - αυτή η ενότητα είναι υπό την αιτιολογημένη
αξιολόγηση του κράτους μέλους της σχετικότητας των οριζόντιων αρχών, με το
περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος . Εάν το κράτος μέλος θεωρεί ότι η
οριζόντια αρχή δεν είναι σχετική για το συγκεκριμένο ΕΠ, η ενότητα αυτή θα πρέπει να
παρέχει μια δικαιολογία για μια τέτοια αξιολόγηση .
Όταν ένα μέρος ή το σύνολο των αιτούμενων πληροφοριών περιλαμβάνεται στο ΕΣΠΑ 20142020 μπορούν να γίνουν παραπομπές..
Σημείωση: Όπως ορίζεται στο άρθρο 96 (10) CPR, το τμήμα αυτό δεν υπόκειται στην
απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του ΕΠ και παραμένει υπό την ευθύνη του
κράτους μέλους.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 12 – Στοιχεία που παρουσιάζονται ως Παραρτήματα σε έντυπη μορφή
12.1. Κατάλογος των μεγάλων έργων τα οποία προγραμματίζονται να υλοποιηθούν
κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού (άρθρο 96 (2) (ε) ΓΚ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 27: Λίστα μεγάλων έργων
Σημείωση: Όπως ορίζεται στο άρθρο 96 (10) ΓΚ, το τμήμα αυτό (κατάλογος των μεγάλων
έργων) δεν υπόκειται στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του ΕΠ και παραμένει
υπό την ευθύνη του κράτους μέλους.
Τίτλος

Προγραμματισμός
κοινοποίησης/υποβολής
της αίτησης μεγάλου
έργου στην ΕΕ
(έτος, τρίμηνο)

Προγραμματισμός
έναρξης υλοποίησης
(έτος, τρίμηνο)

Προγραμματισμένη
ημερομηνία
ολοκλήρωσης της
υλοποίησης
(έτος, τρίμηνο)

Επενδυτική προτεραιότητα/
Άξονας προτεραιότητας

12.2. Πλαίσιο επίδοσης του ΕΠ

Ο συνοπτικός πίνακας δημιουργείται αυτόματα από την SFC βάσει των πινάκων που
περιγράφονται ανά άξονα προτεραιότητας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 28: Το πλαίσιο επίδοσης του ΕΠ, κατανεμημένο ανά Ταμείο και
κατηγορία περιφερειών όπου ενδείκνυται
Άξονας
προτεραιότητας
κατανεμημένο
ανά Ταμείο και
κατηγορία)

Ταμείο

Κατηγορία
περιφερειών

Προσδιορισμός
του βήματος
υλοποίησης ή
του δείκτη,
(χρηματοδοτικός
δείκτης, δείκτης
εκροών ή
δείκτης
αποτελέσματος)

Μονάδα
μέτρησης,
όπου
ενδείκνυται

Ορόσημο
2018

Τελικός
στόχος
(2023)33
Α Γ

33

Η τιµή στόχος µπορεί να παρουσιαστεί είτε ως σύνολο (άνδρες+γυναίκες) ή κατανεµηµένο κατά φύλο. Για το ΕΤΠΑ και το
ΤΣ δεν ενδείκνυται η κατανοµή αυτή
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Σ

12.3. Λίστα των εταίρων που συμμετείχαν στην προετοιμασία του ΕΠ.
[max. 10500 χαρακτήρες με κενά = περίπου 3 σελίδες]

Ο κατάλογος αυτός θα συμπληρώσει την περιγραφή της εταιρικής σχέσης και τη
συμμετοχή των εταίρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Σημείωση: Όπως ορίζεται στο άρθρο 96 (10) ΓΚ, το τμήμα αυτό δεν υπόκειται στην απόφαση
της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος και παραμένει υπό την
ευθύνη του κράτους μέλους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (ανεβαίνουν στην SFC ως χωριστά αρχεία)

I. Σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης με σύντομη περίληψη (υποχρεωτικό, Αρ. 55(2) ΓΚ)
II. Έγγραφα για την αξιολόγηση της εφαρμογής και της εκπλήρωσης των εκ των
προτέρων αιρεσιμότητων (όπου εφαρμόζεται)
III. Γνωμοδότηση των εθνικών οργανισμών ισότητας για τις ενότητες 12.2 και 12.3
(όπου εφαρμόζεται, Άρ. 96(7) ΓΚ)
ΣΗΜ.: Το παρόν έγγραφο συμπληρώνει τα υποχρεωτικά στοιχεία του επιχειρησιακού
προγράμματος. Δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε από τα στοιχεία για τα οποία οι απαιτήσεις
της μορφής περιγράφονταιι στο πρότυπο που θα εγκριθεί μέσω εκτελεστικών πράξεων.
Όλα τα δεδομένα που απαιτούνται σε μια δομημένη μορφή θα πρέπει να υποβάλλονται
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 96 ΓΚ.
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