Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

ΕΠ

Ανάγκη προς Αντιμετώπιση

Ειδικός Στόχος
1.1.1 Αύξηση ερευνητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια
που κατά κύριο λόγο εξυπηρετούν τις περιφερειακές
αναπτυξιακές ανάγκες & προοπτικές

ΕΤΠΑ

1α

Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην
Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν

1b

Πολύ χαμηλός βαθμός εφαρμογής καινοτομιών και προϊόντων
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης από την παραγωγική και 1.2.1 - Αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών για τεχνολογική
επιχειρηματική βάση της Περιφέρειας.
& μη τεχνολογική καινοτομία

Δείκτης Αποτελέσματος

Α/Α
Αξιολόγησης
Επιπτώσεων

Τ1401

Ερευνητικοί Τομείς & κλάδοι που
αναπτύσσονται στην Περιφέρεια

13

Τ1402

Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων ως
ποσοστό του ΑΕΠ

13

2c

Χαμηλός βαθμός αξιοποίησης ΤΠΕ και χαμηλή πληροφοριακή
ωριμότητα στη δημόσια διοίκηση, την αυτοδιοίκηση και στους
φορείς και οργανισμούς της Περιφέρειας.
Η εξυπηρέτηση και γενικά η επικοινωνία του πολίτη, αλλά και
των επιχειρήσεων απ’ ευθείας με τις υπηρεσίες της δημόσιας 1.3.1 - Αύξηση των παρεχομένων υπηρεσιών ΤΠΕ από τους
διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι χαμηλή.
δημόσιους φορείς της Περιφέρειας.

Τ1403

Παρεχόμενες κατηγορίες υπηρεσιών
ΤΠΕ από δημόσιους φορείς της
Περιφέρειας

13

3a

Συρρίκνωση του επιχειρηματικού ιστού της Περιφέρειας
κυρίως λόγω της κρίσης και οικονομικής ύφεσης αλλά και
λόγω της χαμηλής ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της 1.4.1 - Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και
Περιφέρειας, αλλά και της μικρής ενσωμάτωσης
καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για
αποτελεσμάτων έρευνας ή και καινοτομιών.
αύξηση της παραγωγικότητας τους

Τ1406

ΑΠΑ σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης
αξίας της Περιφέρειας

13

ΕΤΠΑ

3c

Xαμηλή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της
Περιφέρειας

Τ1407

13

ΕΤΠΑ

3d

Έλλειψη καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια.

1.5.1 - Αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας.
1.6.1 - Αξιοποίηση της έρευνας / τεχνολογίας και της
καινοτομίας από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας ιδιαίτερα για
την αύξηση των εξαγωγών.

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία
Περιφέρειας

Τ1408

Αξία Εξαγωγών

13

4c

Μεγάλο μέρος των δημόσιων κτιριακών υποδομών της
Περιφέρειας είναι χαμηλής ενεργειακής απόδοσης.

3.1.1 - Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια της
Περιφέρειας

Τ1511

Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας

14

ΕΤΠΑ

4e

Ανάγκη υιοθέτησης αρχών ενεργειακής αποδοτικότητας και
μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον
αστικό σχεδιασμό και εξοικονόμησης ενέργειας με την
προώθηση της αειφόρου πολυτροπικής κινητικότητας στα
αστικά κέντρα – πρωτεύουσες Περιφερειακών Ενοτήτων της
Περιφέρειας.

3.2.1 - Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και αναζωογόνησης
αστικών περιοχών

Τ1513

Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός
ΣΕΔΕ

14

ΕΤΠΑ

5a

3.3.1 - Βελτίωση / αύξηση της προστασίας του πληθυσμού της
Περιφέρειας και της περιουσίας του από φυσικές καταστροφές

Τ1514

Πληθυσμός που επωφελείται από μέτρα
προστασίας

14

3.4.1 - Αύξηση της ανακύκλωσης ΑΣΑ για την επίτευξη των
στόχων της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ

Τ1522

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

14

3.5.1 - Ενίσχυση της πρόσβασης σε επαρκές και ποιοτικό νερό
για ανθρώπινη κατανάλωση.

T1525

Πληθυσμός που εξυπηρετείται με νερό
κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση

14

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

6a

Κάλυψη αναγκών προστασίας από φαινόμενα κλιματικής
αλλαγής των κατοίκων της Θεσσαλίας και της περιουσίας τους
Ευαισθητοποίηση πολιτών για την ανακύκλωση.
Προώθηση της ανακύκλωσης, με διαλογή στην πηγή
βιολογικών αποβλήτων και επεξεργασία τους σε μονάδες
κομποστοποίησης, καθώς και οικιακή κομποστοποίηση ως
επιδεικτικά έργα
Προώθηση ανακύκλωσης με ανάπτυξη επιδεικτικών έργων
«πράσινων σημείων»

ΕΤΠΑ

6b

Εξασφάλιση της πρόσβασης του πληθυσμού της Περιφέρειας
σε καλής ποιότητας και επαρκές νερό

Α/Α Αξιολόγησης
Αποτελεσματικότητας &
Αποδοτικότητας

3, 7, 12

ΤΑΜΕΙΟ

Κωδικός
Δείκτη

ΕΠ

ΕΤΠΑ

6b

ΕΤΠΑ

6c

Ανάγκη προς Αντιμετώπιση
Συμβολή στις απαιτήσεις του κεκτημένου της Ένωσης για τα
ύδατα, συμμόρφωση με την Οδηγία-πλαίσιο 2000/60/ΕΚ με
τρόπο συμπληρωματικό σε σχέση με το τομεακό Ε.Π. για το
περιβάλλον.
Προστασία ή / και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς
Σύνδεση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς με τον
τουρισμό και δράσεις τουριστικής προβολής.

Ειδικός Στόχος

3.5.2 - Βελτίωση της κατάστασης του υδατικού αποθέματος της
Περιφέρειας
Τ1524

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

3.6.1 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των πολιτιστικών και
φυσικών πόρων της Περιφέρειας

Τ1526

Αριθμός διανυκτερεύσεων στη
Θεσσαλία

14

3.7.1 - Βελτίωση του επιπέδου διατήρησης των
προστατευόμενων περιοχών

T1527

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

14

3.8.1 - Αύξηση της λειτουργικότητας και ελκυστικότητας των
αστικών κέντρων

Τ1528

Αναβαθμισμένες περιβαλλοντικά
περιοχές σε αστικά και οικιστικά κέντρα

14

Τ1529

Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση
ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10
μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που
καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης στο
αστικό κέντρο Λάρισας

14

3.8.1 - Αύξηση της λειτουργικότητας και ελκυστικότητας των
αστικών κέντρων

Τ1530

Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση
ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10
μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που
καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης στο
αστικό κέντρο Βόλου

14

4.1.1 - Συμβολή στην ολοκλήρωση έργων ΔΕΔ-Μ

Τ1426

Χρονοαπόσταση (σε οδικό άξονα)

15

4.1.1 - Συμβολή στην ολοκλήρωση έργων ΔΕΔ-Μ

Τ1427

Χρονοαπόσταση (σε σιδηροδρομικό
άξονα)

15

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

Τ1426

Χρονοαπόσταση (σε οδικό άξονα)

15

ΕΤΠΑ

6d

ΕΤΠΑ

6e

Προστασία και ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών και
εκμετάλλευση των περιβαλλοντικών, οικονομικών &
τουριστικών αναπτυξιακών ευκαιριών τους
Αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της λειτουργικότητας των
αστικών κέντρων της Περιφέρειας.
Βιώσιμη κινητικότητα στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας.
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αστικών
κέντρων της Περιφέρειας, μέσω αναπλάσεων και μέτρων
καταπολέμησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

6e

Αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της λειτουργικότητας των
αστικών κέντρων της Περιφέρειας.
Βιώσιμη κινητικότητα στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας.
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αστικών
κέντρων της Περιφέρειας, μέσω αναπλάσεων και μέτρων
3.8.1 - Αύξηση της λειτουργικότητας και ελκυστικότητας των
καταπολέμησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
αστικών κέντρων

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

6e

ΕΤΠΑ

7a

ΕΤΠΑ

7a

Αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της λειτουργικότητας των
αστικών κέντρων της Περιφέρειας.
Βιώσιμη κινητικότητα στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας.
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αστικών
κέντρων της Περιφέρειας, μέσω αναπλάσεων και μέτρων
καταπολέμησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Ενίσχυση της ασφαλούς και ταχείας μετακίνησης ανθρώπων
και εμπορευμάτων.
Σύνδεση περιοχών, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
Μείωση κόστους μεταφορών
Ενίσχυση της ασφαλούς και ταχείας μετακίνησης ανθρώπων
και εμπορευμάτων.
Σύνδεση περιοχών, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
Μείωση κόστους μεταφορών

7b

Σύνδεση των παραγωγικών και τουριστικών κέντρων της
Περιφέρειας με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.
Άρση της απομόνωσης των εσωτερικών ζωνών της
Περιφέρειας.
Ενίσχυση της χωρικής συνοχής.
Προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών στην Περιφέρεια.
Εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφορών στην
Περιφέρεια.
Βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών.

ΕΤΠΑ

Α/Α
Αξιολόγησης
Επιπτώσεων

Α/Α Αξιολόγησης
Αποτελεσματικότητας &
Αποδοτικότητας

14

3, 7, 12

ΤΑΜΕΙΟ

Κωδικός
Δείκτη

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ

ΕΚΤ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΠ

7b

Ανάγκη προς Αντιμετώπιση
Σύνδεση των παραγωγικών και τουριστικών κέντρων της
Περιφέρειας με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.
Άρση της απομόνωσης των εσωτερικών ζωνών της
Περιφέρειας.
Ενίσχυση της χωρικής συνοχής.
Προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών στην Περιφέρεια.
Εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφορών στην
Περιφέρεια.
Βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών.

Ειδικός Στόχος

Δείκτης Αποτελέσματος

4.2.2 - Σύνδεση οικιστικών κέντρων και τουριστικώνπολιτιστικών περιοχών και πυλών εισόδου-εξόδου της
Περιφέρειας με το κύριο οδικό δίκτυο και διευρωπαϊκούς άξονες Τ1426

Χρονοαπόσταση (σε οδικό άξονα)

15

4.2.3 - Εκσυγχρονισμός και αναβαθμίσεις λιμένων στην
Περιφέρεια

Τ1428

Αριθμός κατάπλων σε λιμένες της
περιφέρειας

15

CR06

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

12

CR07

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

12

11

11

8iii

Σύνδεση των παραγωγικών και τουριστικών κέντρων της
Περιφέρειας με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.
Άρση της απομόνωσης των εσωτερικών ζωνών της
Περιφέρειας.
Ενίσχυση της χωρικής συνοχής.
Προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών στην Περιφέρεια.
Εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφορών στην
Περιφέρεια.
Βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών.
Συμβολή στην αντιμετώπιση της ανεργίας και ιδιαίτερα της
ανεργίας των νέων και των γυναικών.
Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε
υποβαθμισμένες μικροπεριοχές
αστικών κέντρων της Περιφέρειας.
Αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών για έναρξη επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων.

8v

Ενδυνάμωση και αναβάθμιση των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων συγκεκριμένων κλάδων για την κάλυψη
διαπιστωμένων αναγκών για αναβάθμιση δεξιοτήτων του
εργατικού δυναμικού προκειμένου να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις των επιλεγμένων τομέων, σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις της RIS3 ή/και ολοκληρωμένων προγραμμάτων.
Διατήρηση των θέσεων απασχόλησης σε ΜΜΕ, με την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων, εργοδοτών κλπ,
υποστήριξη του αναπροσανατολισμού των επιχειρήσεων προς
νέες αγορές, βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας και της
παραγωγής με επικέντρωση σε τομείς με αναπτυξιακή
2α2.1 - Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της λειτουργίας των
προοπτική και την ποιότητα,
ΜΜΕ με διατήρηση των θέσεων απασχόλησης.

9a

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια.
Άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας
και ιδιαίτερα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων.
Βελτίωση του επιπέδου υπηρεσιών υγείας.

2β1.1 - Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών
υγείας

Τ1409

Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης
των υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια,
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια)

9a

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια.
Άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας
και ιδιαίτερα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων.
Βελτίωση του επιπέδου υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

2β1.2 - Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών
πρόνοιας.

T1410

Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας
της Περιφέρειας.

7b

Α/Α
Αξιολόγησης
Επιπτώσεων

2α1.1 - Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης με στόχευση σε καινοτόμες επιχειρήσεις.

Α/Α Αξιολόγησης
Αποτελεσματικότητας &
Αποδοτικότητας

3, 7, 12

ΤΑΜΕΙΟ

Κωδικός
Δείκτη

ΕΠ

ΕΤΠΑ

Αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων,
σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε βαθμίδας
2β5.1 - Αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας
Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της
του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού στις σχολικές και
10a επαγγελματικής κατάρτισης.
πανεπιστημιακές μονάδες.

Τ1415

ΕΤΠΑ

Αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων,
σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε βαθμίδας
2β5.1 - Αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας
Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της
του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού στις σχολικές και
10a επαγγελματικής κατάρτισης.
πανεπιστημιακές μονάδες.

Τ1416

ΕΚΤ

ΕΚΤ

2β3.1 - Αύξηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Τ1413

Κοινωνικές Επιχειρήσεις

18

Τ1414

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

10

Τ1500

Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν
σε εκπαίδευση / κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν
θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών
από την λήξη της συμμετοχής τους

10

CR05

Μειονεκτούντα άτομα που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση
εργασίας, που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

10

Τ1500

Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν
σε εκπαίδευση / κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν
θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών
από την λήξη της συμμετοχής τους

10

9i

9c

9ii

9iii

2β4.1 - Βελτίωση των προοπτικών αναζωογόνησης και
ανάπτυξης περιοχών της Περιφέρειας με προβλήματα στον
επιχειρηματικό και κοινωνικό ιστό της.

Ένταξη στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας ειδικών /
ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων.
Ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.
2α4.1 - Βελτίωση της απασχολησιμότητας και της ποιότητας
Πρόληψη ή / και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. ζωής ατόμων περιθωριοποιημένων ομάδων

Εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής.
Δημιουργία ίσων ευκαιριών στα δύο φύλα.
Δημιουργία συνθηκών εξάλειψης των διακρίσεων για
κοινωνικά ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες.

2α5.1 - Ενδυνάμωση και βελτίωση της θέσης στην αγορά
εργασίας των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων

Α/Α Αξιολόγησης
Αποτελεσματικότητας &
Αποδοτικότητας

11

Τ1412

Εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των
ευπαθών ομάδων πληθυσμού, μέσα από την πρόληψη και
άρση εμποδίων που τους αποκλείουν από την αγορά εργασίας
Ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.
Πρόληψη ή / και καταπολέμηση της φτώχειας μέσω
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ή / και ποιοτικών
υπηρεσιών υποστήριξης
Αύξηση της απασχολησιμότητας των ευπαθών ομάδων του
2α3.1 - Ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας
πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας στην Περιφέρεια.
μειονεκτούντων ατόμων

ΕΤΠΑ

Ωφελούμενοι φοιτητές τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης

2β2.1 - Άμβλυνση των προβλημάτων χαμηλής οικονομικής και
κοινωνικής ανάπτυξης υποβαθμισμένων κοινοτήτων σε αστικές
περιοχές της Περιφέρειας.

9d

9b

Δείκτης Αποτελέσματος

Ωφελούμενοι μαθητές Α'βαθμιας και
Β'βάθμιας εκπαίδευσης
Δυναμικότητα των υποδομών που
δημιουργούνται στο πλαίσιο
Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης που
στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη

Αναζωογόνηση περιοχών μέσα από την οργάνωση χώρων
στήριξης πολιτών.
Ενδυνάμωση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής.
Αύξηση της απασχόλησης.
Πρόληψη ή / και καταπολέμηση της φτώχειας
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης.
Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στην Περιφέρεια, με την
άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
Ενδυνάμωση της ικανότητας των Δημοτικών Αρχών και των
τοπικών φορέων για σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση
προγραμμάτων Τοπικής
Ανάπτυξης, στοχευμένα στις τοπικές ανάγκες και πόρους.

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ

Ειδικός Στόχος

Α/Α
Αξιολόγησης
Επιπτώσεων

11
18

3, 7, 12

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΤΠΑ

Ανάγκη προς Αντιμετώπιση

Κωδικός
Δείκτη

ΕΚΤ

ΕΚΤ

ΕΚΤ
ΕΤΠΑ
ΕKT

ΕΠ

9iv

Ανάγκη προς Αντιμετώπιση
Κοινωνική υποστήριξη και προστασία της υγείας ευπαθών
πληθυσμιακών ομάδων, ιδίως ανασφάλιστων ατόμων που
βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση
φτώχειας και εν γένει ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Πρόληψη, στήριξη ή / και καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού.
Βελτίωση του επιπέδου ζωής ομάδων πληθυσμού που
πλήττονται από την οικονομική κρίση. μέσω υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

9v

Πρόληψη ή / και καταπολέμηση της φτώχειας.
Άρση των δυσκολιών πρόσβασης στην απασχόληση ευπαθών
ομάδων πληθυσμού
Πρόληψη ή / και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
Ανάσχεση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης.
2α7.1 - Αύξηση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων
Ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
σε κοινωνικές επιχειρήσεις

9vi

Αντιμετώπιση προβλημάτων χαμηλής ανάπτυξης σε
συγκεκριμένες περιοχές της Περιφέρειας.
Υποστήριξη αποτελεσματικής και χρηστής δημοσιονομικής
εφαρμογής του Προγράμματος
Υποστήριξη αποτελεσματικής και χρηστής δημοσιονομικής
εφαρμογής του Προγράμματος

Ειδικός Στόχος

2α6.1 - Βελτίωση της παροχής και πρόσβασης σε υπηρεσίες
υγείας και κοινωνικής φροντίδας σε ειδικές πληθυσμιακές
ομάδες

2α8.1 - Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της
απασχολησιμότητας σε περιοχές χαμηλής ανάπτυξης
5.1 Υποστήριξη σχεδιασμού, υλοποίησης, αξιολόγησης,
προβολής του προγράμματος και των έργων του
6.1 Υποστήριξη σχεδιασμού, υλοποίησης, αξιολόγησης,
προβολής του προγράμματος και των έργων του

Δείκτης Αποτελέσματος

Τ1500

Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν
σε εκπαίδευση / κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν
θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών
από την λήξη της συμμετοχής τους

10

CR09

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

10

Τ1500

Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν
σε εκπαίδευση / κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν
θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών
από την λήξη της συμμετοχής τους

10
16
16

Α/Α Αξιολόγησης
Αποτελεσματικότητας &
Αποδοτικότητας

3, 7, 12

ΤΑΜΕΙΟ

Α/Α
Αξιολόγησης
Επιπτώσεων

Κωδικός
Δείκτη

