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Π.Δ.Π. ΘΔΑΛΙΑ 2014 – 2020
- Πεπίλητη Ππόζκληζηρ Τποβολήρ Πποηάζευν –
«ΓΡΑΔΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΒΙΩΙΜΗ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ (ΒΑΑ) – ΔΣΠΑ»
Η Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο πξνβαίλεη ζε έθδνζε

ηεο

Πξόζθιεζεο κε α/α 112 πξνο ην Γήκν Βόινπ, γηα ππνβνιή πξνηάζεωλ ζην πιαίζην ηεο εγθεθξηκέλεο
ηπαηηγικήρ Βιώζιμηρ Αζηικήρ Ανάπηςξηρ ηος Γήμος Βόλος κε ηίηιν «ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ
ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΙΩΙΜΗ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΒΑΑ)» όπωο ηζρύεη κεηά
ηελ έγθξηζε ηεο 1εο Δπηθαηξνπνίεζήο ηεο θαη εηδηθόηεξα γηα πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηνλ Άξονα 3
«Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο - Μεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ»:
α) Θεμαηικό ηόσορ 4 «Τπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο ζε κηα νηθνλνκία ρακειώλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ
ηνπ άλζξαθα ζε όινπο ηνπο ηνκείο» / Δπενδςηική Πποηεπαιόηηηα 4ε πνπ αθνξά ζε επελδύζεηο γηα
ηελ πξνώζεζε ζηξαηεγηθώλ ρακειώλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα γηα όια ηα είδε πεξηνρώλ,
ηδηαίηεξα γηα ηηο αζηηθέο πεξηνρέο,
β) Θεμαηικό ηόσορ 6 «Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνώζεζε ηεο απνδνηηθήο
ρξήζεο ηωλ πόξωλ» / Δπενδςηική Πποηεπαιόηηηα 6ε

πνπ αθνξά ζε επελδύζεηο βειηίωζεο ηνπ

αζηηθνύ πεξηβάιινληνο, αλάπιαζεο ηωλ πόιεωλ θαη άιιεο ζπλαθείο δξάζεηο, ζύκθωλα κε ηνλ
Καλνληζκό 1301/2013.
Οη δξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζνύλ, ζπκβάινπλ ζηελ άκβιπλζε ηωλ πξνβιεκάηωλ
νηθνλνκηθήο θαη θνηλωληθήο αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο ΒΑΑ Βόινπ ζηνρεύνληαο ζηελ
ελίζρπζε ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο θαη αλαδωνγόλεζήο ηεο, κε βειηίωζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη
ειθπζηηθόηεηάο ηεο.
Η αμηνιόγεζε ηωλ πξνηάζεωλ ζα είλαη άμεζη, από ηελ 06/09/2021 (εκεξνκελία έλαξμεο
ππνβνιήο πξνηάζεωλ) έωο ηελ 31/12/2021 (εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνηάζεωλ).
Η Πξόζθιεζε αθνξά ζε ρξεκαηνδόηεζε πξάμεωλ πξνϋπνινγηζκνύ έωο 1.131.000 €, κε
ζπγρξεκαηνδόηεζε από ην Δπξωπαϊθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Δ.Σ.Π.Α.) θαη από εζληθνύο
πόξνπο θαη είλαη αλαξηεκέλε ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο
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Λάξηζα, 24-08-2021
Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΘΔΑΛΙΑ
ΑΓΟΡΑΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ

