Περιφέρεια Θεσσαλίας
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Γενικά στοιχεία ΕΣΠΑ 2014−2020
(Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης)

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020
Διάρθρωση – Ειδικοί Στόχοι – Αναμενόμενα αποτελέσματα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας

Αρχιτεκτονική Νέου ΕΣΠΑ: ΕΤΠΑ + ΕΚΤ + Τ.Σ :
15,1 δισ. € (5 Εθνικά Επιχειρησιακά + 13 ΠΕΠ)

Click to edit Master title
style

Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηµατικότητα – Καινοτοµία
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Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηµατικότητα, καινοτοµία, εξωστρέφεια, επενδύσεις
(συµπεριλαµβανοµένων ενεργειακών), Έρευνα & Τεχνολογία, ΤΠΕ για τις
επιχειρήσεις, τουρισµός & πολιτισµός, δίκτυα ενέργειας, κατάρτιση, εκπαίδευση,~23,9%
απασχόληση που αφορούν στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων,
παρεµβάσεις στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση που έχουν άµεση επίπτωση στην
€ 3,646 δις
ανταγωνιστικότητα.

Μεταρρύθµιση του ∆ηµοσίου Τοµέα
Ολοκληρωµένη στρατηγική αλλαγών σε οριζόντιους τοµείς που διαπερνούν τις ~2,5%
δοµές και αφορούν προβλήµατα οργάνωσης, διαχείρισης και ελέγχου
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€ 0,377 δις

Περιβάλλον – Μεταφορές€ 4,334 - τα 729 εκ. Τ.Σ. περιβάλλον εκχωρείται στα ΠΕΠ
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Νέες υποδοµές αλλά και ολοκλήρωση έργων του προηγούµενου ΕΣΠΑ. Βασικές
υποδοµές και αναγκαία έργα για την προστασία του περιβάλλοντος που
εκπληρώνουν σε µεγάλο βαθµό και την εναρµόνιση µε τους Ευρωπαϊκούς ~28,4%
Κανονισµούς/Υποχρεώσεις
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Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού – Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση
€ 2,105 δις
∆ράσεις µε έµφαση στην προώθηση µέτρων αντιµετώπισης της ανεργίας,
καινοτόµα προγράµµατα για την ποιοτική αναβάθµιση του εκπαιδευτικού
~13,8%
συστήµατος και σύνδεση της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης µε την αγορά
εργασίας. Επιπλέον πόροι για την ΠΑΝ 171,5 εκατ. ευρώ
~2,1%
Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια : 0,318 €
Το Υπόλοιπο € 4,495 δις (~29,4%) κατανέµεται στα ΠΕΠ (34,1% ∆.∆ + εκχώρηση Τ.Σ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας

Περιφέρειες
Μετάβασης

Λιγότερο
Ανεπτυγµένες

Περισσότερο
Ανεπτυγµένες
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Το Νέο ΕΣΠΑ συνολικά σε αριθµούς
#
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΔΕΤ
ΤΣ

ΕΤΠΑ
ΕΚΤ και ΠΑΝ
2.970.871.619,00 675.506.653,00
1.155.178.564,00
3.178.738.847,00
2.104.926.538,00
176.750.388,00 200.478.028,00
352.936.804,00 53.254.664,00
640.647.291,00 131.244.054,00
263.809.880,00 57.094.659,00
226.500.790,00 34.176.723,00
326.269.401,00 66.519.182,00
245.794.494,00 18.795.693,00
74.278.999,00 20.747.212,00
160.803.272,00 55.470.599,00
155.534.239,00 26.005.519,00
214.491.238,00 26.844.361,00
289.648.876,00 58.257.622,00
678.314.113,00 233.659.463,00
62.172.081,00 21.913.200,00
171.714.563,00 77.616.880,00 68.280.654,00

ΕΓΤΑΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
4.223.960.793,00
ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ
8.165.716.612,00 3.862.511.050,00 3.247.019.501,00 4.223.960.793,00
CEF - μεταφορά από ΤΣ
Προγράμματα Ευρ. Εδαφικής Συνεργασίας
Ταμείο Απόρων (ΕΤΠΑ+ΕΚΤ)
Μεταφορά ΤΒ στην Ε.Επ. (άρθ. 25, ΚΚΔ)
8.109.635,71
3.665.644,83
3.224.719,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας

Σύνολο Ενωσιακής Εκτίμηση Δημόσιας
ΕΤΘΑ
Συνδρομής
Δαπάνης
3.646.378.272,00 4.665.144.590,00
4.333.917.411,00 5.186.665.146,00
2.104.926.538,00 2.667.494.916,00
377.228.416,00
486.913.888,00
406.191.468,00
507.739.340,00
771.891.345,00
964.864.185,00
320.904.539,00
401.130.674,00
260.677.513,00
325.846.893,00
392.788.583,00
490.985.732,00
264.590.187,00
330.737.741,00
95.026.211,00
190.052.422,00
216.273.871,00
270.342.339,00
181.539.758,00
226.924.700,00
241.335.599,00
301.669.500,00
347.906.498,00
434.883.125,00
911.973.576,00 1.139.966.974,00
84.085.281,00
168.170.562,00
317.612.097,00
401.870.438,00
4.223.960.793,00 5.485.663.367,53
388.777.914,00
388.777.914,00
523.406.309,00
388.777.914,00 19.887.985.870,00 25.170.472.841,53
580.038.571,00
682.398.319,00
231.634.557,00
272.511.244,00
280.972.531,00
330.555.919,00
15.000.000,00
20.995.631.529,00 26.455.938.323,53

Περιφέρεια Θεσσαλίας
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Τα ποσά της Συνολικής Χρηματοδότησης (περιλαμβανομένου
του αποθεματικού επίδοσης) και ανά Ε.Δ.Ε.Τ. (Ε.Τ.Π.Α. Ε.Κ.Τ.)
για την Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι 401.130.674 ευρώ.
Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για την Περιφέρεια Θεσσαλίας
είναι 80%.
Κατανέμονται σε :
329.762.350 ευρώ πόροι Ε.Τ.Π.Α.
(Θ.Σ. 1,2,3,4,5,6,7,9,10) και
71.368.324 ευρώ πόροι Ε.Κ.Τ.
(Θ.Σ. 8,9)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
style ΕΚΤ
ΕΤΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΘΣ1

329.762.350
11.250.000

ΘΣ2

3.125.000

3.125.000

ΘΣ3

47.500.000

47.500.000

ΘΣ4

17.500.000

17.500.000

ΘΣ5

12.500.000

12.500.000

ΘΣ6

70.375.000

70.375.000

ΘΣ7

130.250.000

130.250.000

ΘΣ8
ΘΣ9

18.750.000

ΘΣ10

12.500.000

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

6.012.350
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας

71.368.324

401.130.674
11.250.000

5.325.000

5.325.000

64.675.000

83.425.000
12.500.000

1.368.324

7.380.674

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 - 2020
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ ΚΑΙ ΘΣ
ΕΔΕΤ

Κωδ.
ΑΞ.

Κωδ.
ΘΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ

ΑΠ.1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΑΙΧΜΗ
ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
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1
2
3
2B

ΕΤΠΑ

9

ΕΤΠΑ

10

ΕΚΤ

2α

ΕΚΤ

8

ΕΚΤ

9

ΕΤΠΑ

3

ΕΤΠΑ

4

ΕΤΠΑ

5

ΕΤΠΑ

6

ΕΤΠΑ

4

ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΚΤ

7
5
6

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ
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AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Θ.Σ.1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Θ.Σ.2: Eνίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και της χρήσης και ποιότητάς τους
Θ.Σ.3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
Α.Π. 2Β: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Θ.Σ.9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των
διακρίσεων
Θ.Σ. 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για
την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση
Α.Π. 2α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Θ.Σ. 8: Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξης της
κινητικότητας των εργαζομένων.
Θ.Σ.9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των
διακρίσεων
Α.Π.3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Θ.Σ.4: Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους τους τομείς
Θ.Σ.5: Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και
διαχείρισης κινδύνων
Θ.Σ.6: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προαγωγή της αποδοτικής
χρήσης των πόρων
Α.Π. 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θ.Σ.7: Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε
υποδομές βασικών δικτύων
Α.Π. 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ
Α.Π. 6: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας

ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΔ

320.904.539

401.130.674

49.500.000

61.875.000

9.000.000
2.500.000
38.000.000
25.000.000

11.250.000
3.125.000
47.500.000
31.250.000

15.000.000

18.750.000

10.000.000

12.500.000

56.000.000

70.000.000

4.260.000

5.325.000

51.740.000

64.675.000

80.300.000

100.375.000

14.000.000

17.500.000

10.000.000

12.500.000

56.300.000

70.375.000

104.200.000

130.250.000

104.200.000

130.250.000

4.809.880
1.094.659

6.012.350
1.368.324

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Click to editΣΤΑ
Master
title

style

• Λογική παρέμβασης (προσανατολισμός στα
αποτελέσματα):
– αναπτυξιακές ανάγκες και τις προκλήσεις
– επιλογή των θεματικών στόχων
– προσδιορισμό των επενδυτικών
προτεραιοτήτων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας
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AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Α.Π. 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (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

11.250.000
Αύξηση των ερευνητικών τομέων και κλάδων που αναπτύσσονται
στην Περιφέρεια. Συμβολή στην κάλυψη των στόχων της
Τ1401 Ερευνητικοί τομείς και κλάδοι
περιφερειακής RIS3, με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος των που
ερευνητικών υποδομών, που προβλέπονται στην περιφερειακή αναπτύσσονται στην Περιφέρεια.
RIS3, θα χρηματοδοτηθούν απ

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 Ε&Κ, ανάπτυξη δεσμών
και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης
και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής
επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφ

Αύξηση της ιδιωτικής επιχειρηματικής συμμετοχής στο σύνολο
της δαπάνης για Ε-Τ-Κ.
Τ1402 Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων
Αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων της
ως
Περιφέρειας. Συμβολή στην κάλυψη των στόχων της
ποσοστό του ΑΕΠ
περιφερειακής RIS3.
Ανάπτυξη καινοτομίας (τεχνολογικής και μη τεχνολο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Click to editΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Master title
Α.Π. 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
style
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ
AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Θ.Σ.2: Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Τ1403 Παρεχόμενες κατηγορίες
Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση,
Βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών των περιφερειακών φορέων
υπηρεσιών
ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και αναβάθμιση
ΤΠΕ από δημόσιους φορείς της
ηλεκτρονική υγεία.
κοινωνικών υπηρεσιών.
Περιφέρειας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας

3.125.000

AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Click to edit Master title
style
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Α.Π. 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
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)

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της
Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της Περιφέρειας, μέσω ενσωμάτωσης στις διεργασίες τους
οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυση της δημιουργίας αποτελεσμάτων έρευνας ή τεχνολογιών, καινοτομιών και
νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων
ανάπτυξη νέων προϊόντων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης
αξίας.
επιχειρήσεων.
αντιμετώπιση της υστέρησης στην ανάπτυ
Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων Αύξηση της προστιθέμενης αξίας παραγωγής από νέα προϊόντα
για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.
στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας.
Αύξηση της αξίας των εξαγωγών των επιχειρήσεων της
Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, Περιφέρειας
Αναπροσανατολισμός της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα
εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες
καινοτομίας.
ψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην
ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας τους.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας

47.500.000

ΤΙ06.Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία
στους κλάδους υψηλής προστιθέμενης
αξίας.
ΤΙ07.Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία
στους

ΤΙ408. Αξία εξαγωγών

AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Α.Π. 2Β: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Θ.Σ.9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Click to edit Master title
style

Αύξηση της ποιότητας και της δυναμικότητας παροχής
Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που υπηρεσιών υγείας, στις υγειονομικές μονάδες της Περιφέρειας για 1409 Βελτίωση της πρόσβασης και
συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης τη
χρήσης των υπηρεσιών υγείας
των ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και βελτίωση ποιότητας ζωής πολιτών.
(πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και
προώθησης της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβ
Επίσης συμβολή του ΠΕΠ στην εθνική στρατηγική υγείας, και
τριτοβάθμια)
κατά το δυνατόν κάλυψη των αναγκών της Περιφέρ
Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που Αύξηση της ποιότητας και της δυναμικότητας παροχής
συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης υπηρεσιών πρόνοιας, για την αντιμετώπιση των αυξημένων
των ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και αναγκών
λόγω της οικονομικής κρίσης και ύφεσης.
προώθησης της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβ
Βελτίωση της ποιότητας ζωής σε υποβαθμισμένες αστικές
περιοχές.
Στήριξη οργανωμένων παροχών στους πολίτες, .
Παροχή στήριξης για φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση
Συμβολή στη στρατηγική «Ε2020», προωθώντας την
υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών περιοχών.
ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ενώ αμβλύνονται οι
χωρικές
και κοινωνικές ανισότητες.
Βελτίωση του εισοδηματικού επιπέδου στις κοινωνικά ευπαθείς
ομάδες, μέσω της ενίσχυσης τους για δημιουργία κοινωνικών
επιχειρήσεων ή μέσω της απασχόλησης τους σε θέσεις εργασίας
Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις.
που δημιουργούνται στον τομέα της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας.
Επίσης, επι
Βελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης μικροπεριοχών της
Περιφέρειας, με προσδοκώμενα αποτελέσματα την ενδυνάμωση
Επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο στρατηγικών
της
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.
χωρικής και κοινωνικής συνοχής και τη μείωση των
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας

Τ1410 Δυναμικότητα των υποδομών
πρόνοιας της Περιφέρειας.

Τ1412 Δυναμικότητα των υποδομών
που δημιουργούνται στο πλαίσιο
Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης που
στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη

Τ1413 κοινωνικές επιχειρήσεις.

Τ1414 Δυναμικότητα των υποδομών
που δημιουργούνται στο πλαίσιο
Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης που
στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη

ΣΥΝΟΛΟ

18.750.000

AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Α.Π. 2Β: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Θ.Σ.10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια
βίου μάθηση

Click to edit Master title
style
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αύξηση της δυναμικότητας των εκπαιδευτικών μονάδων.
Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική Βελτίωση των συνθηκών μάθησης και εξ’ αυτού του
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση με την εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσμού της Περιφέρειας.
Επίσης συμβολή του ΠΕΠ στην εθνική στρατηγική για την
ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και εκπαίδευσης.
εκπαίδευση, μέσω της ανάπτυξης των αναγκαίων εκ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Τ1415 Ωφελούμενοι φοιτητές
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 2014 : 32.200
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023 :35.000
ΠΗΓΗ: Υπουργείο Παιδείας,
Τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα
(Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ) Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ : Κάθε δύο (2)
χρόνια.

ΣΥΝΟΛΟ

12.500.000

AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Α.Π. 2α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Θ.Σ.8: Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιτικής απασχόλησης και
στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

Click to edit Master title
style
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Προώθηση της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της
δημιουργίας επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Αύξηση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης με
στόχευση στις καινοτόμες δραστηριότητες, κατά προτεραιότητα,
σύμφωνα με την περιφερειακή στρατηγική «έξυπνης
εξειδίκευσης» ή και στις ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις.
Παράλληλα επιδιώκεται η συμβολή

CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν
θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από
τη λήξη της συμμετοχής τους

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

Βελτίωση της οργάνωσης των ΜΜΕ, σε επίπεδο Περιφέρειας,
λαμβάνοντας υπόψη και την περιφερειακή στρατηγική «έξυπνης
εξειδίκευσης» στο πλαίσιο και ολοκληρωμένων χωρικών
παρεμβάσεων.
Η βελτίωση της οργάνωσης των ΜΜΕ και η αναβάθμιση των
γνώσεων, των δεξιοτή

CR07 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη
κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός
έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής
τους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας

ΣΥΝΟΛΟ

5.325.000

AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Α.Π. 2α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Θ.Σ.9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Click to edit Master title
style

Ενεργός ένταξη με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας
των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής, και της βελτίωσης της
απασχολησιμότητας.

T1500 Μειονεκτούντα άτομα που
Αύξηση της απασχολησιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων,
συμμετέχουν σε εκπαίδευση /
και κυρίως των γυναικών, προκειμένου να τους δοθούν οι
κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση,
ευκαιρίες για αναζήτηση θέσης απασχόλησης.
που κατέχουν θέση απασχόλησης,
Μείωση του αριθμού των οικονομικά μη ενεργών ατόμων που
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από
ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, έτσ
την λήξη της συμμετοχής τους.

Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων,
όπως οι Ρομ.

CR05 Μειονεκτούντα άτομα που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση
Ενδυνάμωση της κοινωνικής ένταξης, με αποτέλεσμα την
εργασίας, που συμμετέχουν σε
άμβλυνση του κινδύνου δημιουργίας θυλάκων κοινωνικού
εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν
αποκλεισμού.
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση
Δημιουργία ευκαιριών αναζήτησης εργασίας και απασχόλησης σε
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης
άτομα περιθωριοποιημένων ομάδων πληθυσμού.
της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους.

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας
των ευκαιριών.

T1500 Μειονεκτούντα άτομα που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση /
Βελτίωση της απασχολησιμότητας γυναικών και ατόμων κοινωνικά κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση,
ευπαθών ομάδων και ως εκ τούτου άμβλυνση του κινδύνου
που κατέχουν θέση απασχόλησης,
δημιουργίας θυλάκων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από
την λήξη της συμμετοχής τους.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας

ΣΥΝΟΛΟ

64.675.000

AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Α.Π. 2α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Θ.Σ.9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης

Click to edit Master title
style
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

T1500 Μειονεκτούντα άτομα που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση /
κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση,
Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής Δημιουργία συνθηκών κοινωνικής και εργασιακής ένταξης.
ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής
Προαγωγή της υγείας μέσω της πρόληψης και της αγωγής
που κατέχουν θέση απασχόλησης,
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος.
Βελτίωση της ποιότητας ζωής κοινωνικά ευπαθών ομάδων.
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από
την λήξη της συμμετοχής τους.
Εργασιακή ένταξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων, με ανάπτυξη της CR09 Μειονεκτούντες συμμετέχοντες
Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής
που κατέχουν θέση απασχόλησης
επιχειρηματικότητας.
ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και προώθηση της
συμπεριλαμβανομένης της
Ενδυνάμωση και αύξηση των κοινωνικών επιχειρήσεων
κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου
Ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και διεύρυνση του αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από
να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση.
φάσματος των παρεχόμενων υπηρεσιών
τη λήξη της συμμετοχής τους
T1500 Μειονεκτούντα άτομα που
Πρόληψη ή / και αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού
συμμετέχουν σε εκπαίδευση /
αποκλεισμού σε περιοχές χαμηλής ανάπτυξης.
κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση,
Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων. Δημιουργία συνθηκών δημιουργίας απασχόλησης και
που κατέχουν θέση απασχόλησης,
εισοδήματος σε περιοχές χαμηλής ανάπτυξης, για μείωση των
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και ενδυνάμωση τ
την λήξη της συμμετοχής τους.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας

ΣΥΝΟΛΟ

64.675.000

AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Α.Π. 3: 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

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Click to editΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Master title
style

Αξιοποίηση δυναμικού εξοικονόμησης και ενεργειακής
Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της
αποδοτικότητας στα κτίρια του Δημόσιου Τομέα.
ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες
ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ
Με την παρέμβαση αυτή το ΠΕΠ συμβάλλει στην επίτευξη των
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
στόχων της στρατηγικής Ε2020 αναφορικά με την μείωση της
τομέα της στέγασης.
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και την με
Σύνδεση των παρεμβάσεων αστικής αναζωογόνησης με δράσεις
Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
που οδηγούν σε χαμηλές εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα ή
Τ1513 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου
για όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές,
/ και μείωση κατανάλωσης ενέργειας. Προώθηση της χρήσης
εκτός ΣΕΔΕ
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής
μέσων μεταφοράς με μικρό ή μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα και
αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον πε
ελάφρυνση του αστικού περιβ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας

ΣΥΝΟΛΟ

17.500.000

Click to edit Master title
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AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Α.Π. 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Θ.Σ.5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
Στήριξη επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
συμπεριλαμβανομένων των βασιζόμενων στο οικοσύστημα
προσεγγίσεων·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

12.500.000
Αποφυγή (μέσω της πρόληψης) και μείωση των δυσμενών
επιπτώσεων φυσικών καταστροφών στη ζωή, την υγεία, την
Τ1514 Πληθυσμός που ωφελείται από
ευημερία και την περιουσία των κατοίκων της Περιφέρειας, καθώς μέτρα προστασίας
και στην κατάσταση διατήρησης των οικοσυστημάτων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας

AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Α.Π. 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Θ.Σ.6: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση
της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των
απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του
περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις
εν λόγω απαιτήσ
Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των
απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του
περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις
εν λόγω απαιτήσεις
Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των
απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του
περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις
εν λόγω απαιτήσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Click to edit Master title
style
Η επέκταση της ανακύκλωσης βιοαποβλήτων μέσω συστημάτων
συλλογής, διαχείρισης και ανακύκλωσης, με κατάλληλες
επιδεικτικές δράσεις. Η ενίσχυση της πρόληψης της παραγωγής
αποβλήτων μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης.

Τ1522 Κλάσμα χωριστά συλλεγέντων
αστικών στερεών αποβλήτων που
οδηγείται σε ανακύκλωση
(ανακυκλώσιµα & βιοαπόβλητα)

Εξασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων της Θεσσαλίας σε
επαρκές και καλής ποιότητας νερό προκειμένου να
προστατευτεί η υγεία τους και να βελτιωθεί η ποιότητας ζωής.

Τ1525 Πληθυσμός που εξυπηρετείται
με νερό κατάλληλο για ανθρώπινη
κατανάλωση

Διατήρηση και ενίσχυση υδατικού ισοζυγίου της περιφέρειας,
άρση φαινομένων ερημοποίησης εδαφών, βελτιστοποίηση της
παρακολούθησης και της κατάστασης των υδάτων μέσω και της
διαχείρισης λυμάτων κατ’ εξαίρεση και κατά προτεραιότητα στις
ζώνες πόσιμου ύδατος

Τ1524 Υδατικά συστήµατα µε καλή
κατάσταση σε τουλάχιστον µία από τις
κατηγορίες (οικολογική, χηµική,
ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ.

Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς, αύξηση του αριθμού των επισκεπτών σε ανάλογους
πόλους έλξης.
Τ1526 Αριθµός διανυκτερεύσεων στη
Θεσσαλία
Αύξηση της ελκυστικότητας των πόρων με αποτέλεσμα την
ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιά της

Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς, αύξηση του αριθμού των επισκεπτών σε ανάλογους
πόλους έλξης.
Τ1526 Αριθµός διανυκτερεύσεων στη
Θεσσαλία
Αύξηση της ελκυστικότητας των πόρων με αποτέλεσμα την
ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιά της

Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και
Προστασία οικοσυστημάτων , βελτιωμένη διαχείριση και βιώσιμη
προαγωγή των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου
αξιοποίηση περιοχών NATURA.
NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών.
Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την
ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνηση και απολύμανση των
Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του
υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων
πληθυσμού της Θεσσαλίας που διαβιεί σε αστικά κέντρα και η
των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής
ενίσχυση της ελκυστικότητάς τους.
ρύπανσης και τ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας

T1527 Ποσοστό προστατευόµενων
περιοχών (σύνολο περιοχών Natura
2000) µε εργαλεία διαχείρισης
Τ1528 Αναβαθµισµένες περιβαλλοντικά
περιοχές σε αστικά και οικιστικά κέντρα

ΣΥΝΟΛΟ

70.375.000

AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Α.Π. 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θ.Σ.7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των
προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Click to edit Master title
style

Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών
μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης
δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ,
συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων.
Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης
δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ,
συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων.

Βελτίωση του απαιτούμενου χρόνου μετακίνησης, ενίσχυση της Τ1427 Χρονοαπόσταση (σε
ασφάλειας και της ελκυστικότητας χρήσης του δικτύου, προς σιδηροδρομικό άξονα)
όφελος των χρηστών και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Τ1426 Χρονοαπόσταση (σε οδικό άξονα)
• Μείωση του κόστους μεταφοράς.
• Αύξηση μεταφερόμενων ανθρώπων και αγαθών.
• Αύξηση της ασφάλειας των μεταφορών.
• Μείωση της χρονοαπόστασης των μεταφορών.
• Άρση επικινδυνότητας τμημάτων
• Αύξηση μεταφερόμενων ανθρώπων και αγαθών.
• Συνδέσεις με δίκτυο ΔΕΔ-Μ
• Σύνδεση νησιωτικών περιοχών με ενδοχώρα
• Στήριξη της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας

Τ1426 Χρονοαπόσταση (σε οδικό άξονα)

Τ1428 Αριθμός κατάπλων σε λιμένες της
περιφέρειας

ΣΥΝΟΛΟ

130.250.000

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
1ΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ 2014 - 2020
ΑΠ

Θ.Σ

1

1

1

3
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ΕΠ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ

1β

Πιλοτικά ερευνητικά προγράµµατα στοχευµένα στις προτεραιότητες της RIS3
Θεσσαλίας
∆ράση ενίσχυσης επιχειρηµατικότητας στοχευµένη στη RIS3

2α

9

9iii

- Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί /
βρεφονηπιακοί σταθµοί) για άτοµα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε
νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό.
- Αντίστοιχη δράση για ΑµεΑ
- Εξειδικευµένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη µαθητών µε αναπηρία
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

2β

9

9α

Επέκταση, αναβάθµιση των υποδοµών όλων των βαθµίδων υγείας

6β

9i

9iii

3

6

6β

- Έργα εξασφάλισης επαρκούς & ποιοτικού πόσιµου ύδατος
- Έργα για τη βελτίωση επεξεργασίας λυµάτων σε οικολογικά ευαίσθητες
περιοχές, τουριστικές περιοχές και ζώνες πόσιµου νερού µε ισοδύναµο
πληθυσµό κάτω από 2.000 κατοίκους

4

7

7α

Αναβάθµιση σιδηροδροµικών γραµµών που ανήκουν στο ∆Ε∆-Μ

4

7

7α

Αναβάθµιση οδικών τµηµάτων που ανήκουν στο ∆Ε∆-Μ

7β

Λειτουργική αναβάθµιση των ενδοπεριφερειακών οδικών συνδέσεων και
σύνδεση µε το διαπεριφερειακό δίκτυο

4

7

5

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

6

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ
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ΑΠ

Θ.Σ

ΕΠ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ

3

6

6.β

Παρακολούθηση των υδάτων κολύµβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύµφωνα
µε την Οδηγία 2006/7/ΕΚ

2α

9

9iii

Κέντρα Συµβουλευτικής και Ξενώνες Κακοποιηµένων γυναικών

Πρόσθετα,
Οριστικοποιείται η διαβούλευση µε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την
προώθηση εξειδίκευσης και εφαρµογής δράσεων στον Άξονα 2α / Θ.Σ.
9 , που αφορούν σε δράσεις κοινωνικών δοµών και υποστήριξης
ευάλωτων οµάδων , και
Προχωρά η εξειδίκευση περαιτέρω δράσεων του ΠΕΠ.Θ.
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O ∆ικτυακός Τόπος της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας:
www.thessalia-espa.gr
και του Ε.Σ.Π.Α.
http://www.espa.gr
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