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Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 - 2020
- Περίληψη Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων «Αξιοποίηση Πολιτιστικού Αποθέματος διαδρομής Πολιτισμού – Τουρισμού στην
Θεσσαλία»
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας προβαίνει σε έκδοση Πρόσκλησης προς το
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 3 «Προστασία
του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» / Θεματικό Στόχο 6
«Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων» /
Επενδυτική Προτεραιότητα 6γ «Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς» του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό
1301/2013.
Η Πρόσκληση αφορά σε χρηματοδότηση παρεμβάσεων για την προστασία, αποκατάσταση και
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών των Βορείων Σποράδων προκειμένου να
συμβάλλουν περαιτέρω στην τουριστική ανάπτυξη τους. Εντάσσεται στο πλαίσιο της σχετικής
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) που προβλέπεται στο εγκεκριμένο Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020. Οι παρεμβάσεις μπορούν να αφορούν σε εργασίες
αποκατάστασης, αναβάθμισης, ενίσχυσης λειτουργικότητας μνημείων, προμήθεια εξοπλισμού που
τοποθετείται μόνιμα σε αυτά και είναι απαραίτητος για τη λειτουργία τους ως Μνημεία, παρεμβάσεις στην
πρόσβαση των Μνημείων, περίφραξη/φύλαξη, ηλεκτροφωτισμό, φύτευση, παρεμβάσεις στο χώρο
εξωτερικά / πέριξ του Μνημείου εφόσον ανήκει στη δικαιοδοσία του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.α.
Επίσης, δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις προβολής μέσω δημιουργίας έντυπου υλικού – φυλλαδίων
καθώς και εφαρμογής στο χώρο των μνημείων συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής για τη
βελτιστοποίηση της λειτουργίας.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση, από την 13η-01-2020 (ημερομηνία έναρξης υποβολής
προτάσεων) έως την 28η-02-2020 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).
Η Πρόσκληση με α/α 083 αφορά σε χρηματοδότηση πράξεων προϋπολογισμού έως 4.500.000 €, 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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