ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 - 2020
- Περίληψη Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΔ-Μ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ»
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας προβαίνει σε έκδοση Πρόσκλησης προς
τους Δυνητικούς Δικαιούχους:


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.



ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 4 «Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση υποδομών για
την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη» / Θεματικό Στόχο 7 «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών
και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων» / Επενδυτική Προτεραιότητα 7a «Στήριξη
ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ» του
Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1301/2013.
Η Πρόσκληση με α/α 049, αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων που συμβάλουν στη συμπλήρωση
/βελτίωση /αναβάθμιση των λιμένων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) της Θεσσαλίας,
ως ενίσχυση του αξιόπιστου και σύγχρονου δικτύου του εθνικού συστήματος μεταφορών.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με έργα που αφορούν σε αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό και εγκαταστάσεις
ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων ΔΕΔ-Μ της Περιφέρειας. Ενδεικτικά αφορά σε έργα
ενίσχυσης ασφάλειας λιμένων, επέκτασης λιμενικών έργων (κυματοθραύστες, μόλοι κ.α.), ενίσχυσης
δυναμικότητας και χωρητικότητας λιμένων, βελτίωσης επίγειων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης
επιβατών,

χώρων

στάθμευσης,

δημιουργίας/επέκτασης

δικτύων

εξυπηρέτησης

σκαφών,

έργα

πυρασφάλειας, ηλεκτροφωτισμού και σημάνσεων, περιβαλλοντικής αναβάθμισης, εξοπλισμού και
συστημάτων λειτουργίας κ.α., σύμφωνα με τις ανάγκες και σχεδιασμό του εκάστοτε λιμένα.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση, από την 12η/03/2018 (ημερομηνία έναρξης υποβολής
προτάσεων) έως την 29η/06/2018 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).
Η Πρόσκληση αφορά σε χρηματοδότηση πράξεων προϋπολογισμού έως 3.500.000,00 €, με
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς
πόρους και είναι αναρτημένη στον δικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Θεσσαλίας www.thessalia-espa.gr.
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