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Δισαγωγή :
Τν ΠΔΠ Θεζζαιίαο 2014-2020, απνηειεί ην πξνγξακκαηηθφ θείκελν πνπ πεξηγξάθεη
νκαδνπνηεκέλα θαη αλά ηνκέα, ηα κέζα θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ ζα πινπνηεζεί ε
ζηξαηεγηθή ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ 5ε Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020, δξψληαο
ζπλεξγαηηθά ζε πνιινχο ηνκείο κε ηα Τνκεαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΣΔΣ 2014-2020.
Η έγθξηζε ηνπ ΠΔΠ γίλεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
Η ζχληαμή ηνπ έγηλε ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα ηελ Π.Π.
2014-2020, ην εγθεθξηκέλν εζληθφ Σ.Δ.Σ. 2014-2020 γηα ηε ρψξα (5νο-2014), ηε
ζηξαηεγηθή Δπξψπε 2020, ηηο εζληθέο ηνκεαθέο πνιηηηθέο φπνπ ην αθνξνχλ, ηηο
θαηεπζχλζεηο θαη νδεγίεο ηεο επξσπατθήο επηηξνπήο, ηελ θαηαγξαθή ηεο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο φπσο θαηαγξάθεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ζηε Θεζζαιία, ηηο
απεηιέο, ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα θαη,
κέζα απφ κηα δηεπξπκέλε θαη επί καθξφλ δηαβνχιεπζε κε φινπο ηνπο θνξείο ηεο
Θεζζαιίαο.
Η παξάιιειε εθπφλεζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Σηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ζηε
Θεζζαιία (RIS3 Thessaly), πνπ ιακβάλεηαη ππφςε θχξηα ζηνπο Θεκαηηθνχο Σηφρνπο
1, 2 θαη 3 ηνπ ΠΔΠ, νδήγεζε ζηελ θαηάξηηζε ελφο Πξνγξάκκαηνο ζηνρεπκέλνπ ζηηο
δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο Θεζζαιίαο.
Η Σηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ πνπ εθπνλήζεθε γηα ην ΠΔΠ
2014-2020, εμεηάδεη θαη αμηνινγεί ην Πξφγξακκα θαη ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ζε ζρέζε
κε ην πεξηβάιινλ, πξνηείλνληαο κέηξα δηαζθάιηζήο ηνπ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Οη Σηξαηεγηθνί Σηφρνη ηνπ ΠΔΠ είλαη :
-

-

-

-

-

Αλάζρεζε ηεο ζπξξίθλσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη ελ γέλεη παξαγσγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ελδπλάκσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο.
Αλάπηπμε, αμηνπνίεζε θαη αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ελεξγφο έληαμε θαη θνηλσληθή
ελζσκάησζε .
Αλάπηπμε θαη δηθηχσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ηζηνχ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζχλδεζε
ηνπ κε ην παξαγσγηθφ / επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ δεκφζηα δηνίθεζε
ηεο Πεξηθέξεηαο
Σπκπιήξσζε – νινθιήξσζε δηαηεξήζηκσλ θαη αζθαινχο ρξήζεο
κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε.
Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πφξσλ θαη κεηάβαζε πξνο κηα
νηθνλνκία θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο θαη ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ.
Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ ρσξηθήο αλάπηπμεο γηα αχμεζε
απαζρνιεζηκφηεηαο θαη αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ
ζην πιαίζην ηεο ρσξηθήο ζπλνρήο ησλ ππνπεξηνρψλ ηεο Θεζζαιίαο.

Τν ΠΔΠ Θεζζαιίαο 2014 – 2020 ιακβάλεη ζπγρξεκαηνδφηεζε ζε πνζνζηφ 80% απφ
ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Δ.Τ.Π.Α.) θαη ην Δπξσπατθφ
Κνηλσληθφ Τακείν (Δ.Κ.Τ.).
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ αλέξρεηαη ζε 401.130.674 επξψ δεκφζηα δαπάλε,
εθ ησλ νπνίσλ πνζφ 320.904.539 επξψ απνηεινχλ ηελ θνηλνηηθή ζπλδξνκή.

Σην πνζφ ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ην Δ.Κ.Τ. ζπλεηζθέξεη κε πνζφ 57.094.659 επξψ
θαη ην Δ.Τ.Π.Α. κε πνζφ 263.809.880 επξψ.
Γιάπθπωση :
Τν Πξφγξακκα δηαξζξψλεηαη ζε έμη (6) Άμνλεο.
Δμ απηψλ, νη Άμνλεο 1, 2β, 3, 4 θαη 5 ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δ.Τ.Π.Α. , ελψ νη
Άμνλεο 2α θαη 6 απφ ην Δ.Κ.Τ.
Οη Άμνλεο ζπλνπηηθά θαιχπηνπλ 10 «Θεκαηηθνχο Σηφρνπο» (εθ ησλ 11 πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ , θαζφζνλ ν α-α 11 δελ εληάζζεηαη ζηα ΠΔΠ) ,
πνπ είλαη :
-

Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο

-

Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ηερλνινγηψλ ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ

-

Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ

-

Υπνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε φινπο ηνπο ηνκείο

-

Πξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ

-

Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία
απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ

-

Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ πξνβιεκάησλ ζε βαζηθέο
ππνδνκέο δηθηχσλ

-

Πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο θαη πνηνηηθήο απαζρφιεζεο θαη ππνζηήξημε ηεο
θηλεηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο

-

Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ησλ
δηαθξίζεσλ

-

Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε
γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηε δηά βίνπ κάζεζε

ηνπ

πεξηβάιινληνο

θαη

πξνψζεζε

ηεο

Δθηφο ησλ Αμφλσλ 5 θαη 6 πνπ αθνξνχλ ζηελ Τερληθή Βνήζεηα γηα ην Πξφγξακκα, νη
ππφινηπνη Άμνλεο ζπλνπηηθά αθνξνχλ :
Άμνλαο 1 : Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ
επηρεηξήζεσλ (ηδηαίηεξα ησλ ΜΜΔ), κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε
αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη αχμεζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο
-

Αχμεζε ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Πεξηθέξεηα πνπ θαηά θχξην
ιφγν εμππεξεηνχλ ηηο πεξηθεξεηαθέο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη πξννπηηθέο .

-

Αχμεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαπαλψλ γηα ηερλνινγηθή θαη κε ηερλνινγηθή
θαηλνηνκία.

-

Αχμεζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο ηεο Πεξηθέξεηαο .

-

Δπηρεηξεκαηηθή εθκεηάιιεπζε πξντφλησλ Δ&Τ θαη θαηλνηνκηψλ απφ
πθηζηάκελεο θαη λεντδξπφκελεο ΜΜΔ γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο .

-

Αχμεζε ηεο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο.

-

Αμηνπνίεζε ηεο έξεπλαο / ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο απφ ηηο
επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο, ηδηαίηεξα γηα ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ.

Άμνλαο 2α : Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ – ελεξγφο

θνηλσληθή ελζσκάησζε
-

Αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απηναπαζρφιεζεο κε
ζηφρεπζε ζε θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο.

-

Δθζπγρξνληζκφο θαη βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΜΔ κε δηαηήξεζε ησλ
ζέζεσλ απαζρφιεζεο.

-

Δλίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ.

-

Βειηίσζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο αηφκσλ
πεξηζσξηνπνηεκέλσλ νκάδσλ.

-

Δλδπλάκσζε θαη βειηίσζε ηεο ζέζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ επάισησλ
πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ.

-

Βειηίσζε ηεο παξνρήο θαη πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο πγείαο θαη θνηλσληθήο
θξνληίδαο ζε εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο.

-

Αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ ζε θνηλσληθέο
επηρεηξήζεηο.

-

Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ζε πεξηνρέο
ρακειήο αλάπηπμεο.

Άμνλαο 2β : Υπνδνκέο ππνζηήξημεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
-

Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ησλ ππνδνκψλ πγείαο.

-

Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ησλ ππνδνκψλ πξφλνηαο.

-

Άκβιπλζε ησλ πξνβιεκάησλ ρακειήο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο
ζε πεξηνρέο ησλ νηθηζηηθψλ θέληξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο.

-

Αχμεζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.

-

Βειηίσζε ησλ πξννπηηθψλ αλαδσνγφλεζεο θαη αλάπηπμεο πεξηνρψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο κε πξνβιήκαηα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ ηζηφ ηεο.

-

Αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ καζεηηθνχ θαη
θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο ζρνιηθέο θαη παλεπηζηεκηαθέο κνλάδεο.

Άμνλαο 3 : Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο – Μεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία θηιηθή ζην
πεξηβάιινλ
-

Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα δεκφζηα θηίξηα ηεο Πεξηθέξεηαο.

-

Δλίζρπζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη αλαδσνγφλεζεο αζηηθψλ πεξηνρψλ.

-

Βειηίσζε / αχμεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο.

-

Αχμεζε ηεο αλαθχθισζεο ΑΣΑ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Οδεγίαο
2008/99/ΔΚ.

-

Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο ζε επαξθέο θαη πνηνηηθφ λεξφ γηα αλζξψπηλε
θαηαλάισζε.

-

Βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πδαηηθνχ απνζέκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο.

-

Βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη θπζηθψλ πφξσλ ηεο
Πεξηθέξεηαο.

-

Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δηαηήξεζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ.

-

Αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ειθπζηηθφηεηαο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ.

Άμνλαο 4 : Αλάπηπμε – Δθζπγρξνληζκφο – Σπκπιήξσζε ππνδνκψλ γηα ηελ
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε

-

Σπκβνιή ζηελ νινθιήξσζε έξγσλ πξνζπειαζηκφηεηαο ΓΔΓ-Μ.

-

Λεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ νδηθψλ ζπλδέζεσλ θαη
ζχλδεζε κε ην δηαπεξηθεξεηαθφ δίθηπν.

-

Σχλδεζε νηθηζηηθψλ θέληξσλ θαη ηνπξηζηηθψλ – πνιηηηζηηθψλ πεξηνρψλ θαη
ππιψλ εηζφδνπ-εμφδνπ ηεο Πεξηθέξεηαο κε ην θχξην νδηθφ δίθηπν θαη
δηεπξσπατθνχο άμνλεο.

-

Δθζπγρξνληζκφο θαη αλαβαζκίζεηο ιηκέλσλ ζηελ Πεξηθέξεηα.

Τν ΠΔΠ Θεζζαιίαο πξνβιέπεη επίζεο νινθιεξσκέλεο ρσξηθέο παξεκβάζεηο,
πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο ηνπ, αληηκεησπίζεη ή θαη
εληζρχζεη επηκέξνπο δεηήκαηα πεξηνρψλ ηνπ, ζηεξίμεη ηελ άξζε αληζνηήησλ,
θηλεηνπνηήζεη θαη ζηεξίμεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Τα εξγαιεία εθαξκνγήο ρσξηθψλ
πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί είλαη :
Τνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ (ΤΑΠΤΟΚ)
Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε (ΒΑΑ)
Οινθιεξσκέλε Φσξηθή Δπέλδπζε (ΟΦΔ)
Τν ΠΔΠ Θεζζαιίαο ηέινο, πεξηιακβάλεη δξάζεηο ζπκβαηέο κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο
Μαθξνπεξηθέξεηαο Αδξηαηηθήο θαη Ινλίνπ (EUSAIR), θαη επίζεο ζα επηδησρζεί
πξνζέγγηζε κε πξνγξάκκαηα δηαθξαηηθήο, δηαπεξηθεξεηαθήο θαη δηαζπλνξηαθήο
ζπλεξγαζίαο.
Η εηαηξηθφηεηα δηαηξέρεη ην Πξφγξακκα , απφ ηελ έλαξμε ζρεδηαζκνχ ηνπ , ζηελ
εμεηδίθεπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη αιιά θαη ζηελ πινπνίεζε.
Χυελούμενοι :
Τν θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Όινη νη πνιίηεο ηεο Θεζζαιίαο, νη
επηρεηξήζεηο, νη επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο θαη νη κεηνλεθηηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ,
νη καζεηέο θαη θνηηεηέο, ην εξεπλεηηθφ δπλακηθφ ηεο Πεξηθέξεηαο , νη επηζθέπηεο ηεο
πεξηνρήο..
Σο όπαμα
Τν Αλαπηπμηαθφ φξακα ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ην κέιινλ ηεο σο Πεξηθέξεηα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Σπλνρήο , είλαη :
«ισσςπή και καινοτόμορ οικονομία στην Δςπώπη, με επίκεντπο τον άνθπωπο και
το πεπιβάλλον, μέσω τηρ έξςπνηρ, βιώσιμηρ και σωπίρ αποκλεισμούρ
ανάπτςξηρ».

