
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (ενταγμένα έργα) 

1. Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑΝΕΚ 

Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική, χρηστή και διαφανής διαχείριση έργων 
κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που εκτελούνται από επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ , μέσω 
μιας κεντρικά διοικούμενης πανελλαδικής δομής Ενδιάμεσου Φορέα. Ο ΕΦΔ κρατικών 
ενισχύσεων, επιτελεί συγκεκριμένα καθήκοντα διαχείρισης έργων κρατικών ενισχύσεων του 
ΕΠΑΝΕΚ, υπό την εποπτεία και ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και στη βάση προκηρύξεων 
κρατικών ενισχύσεων που θα εκδίδονται με βάση το άρθρο 47 του ν.4314/2014 και 
σύμφωνα με τις αποφάσεις εκχώρησης σε αυτόν, αρμοδιοτήτων Διαχειριστικής Αρχής. 

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΠΑΝΕΚ με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης  65.566.750 € και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  

2. Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 

Το έργο αφορά την υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ ώστε αυτή να 
ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της. Ενδεικτικά: 

 Υπηρεσίες και υποστήριξη για προετοιμασία, επιλογή, αξιολόγηση, διαχείριση, 
παρακολούθηση και έλεγχο των έργων 

 Βελτίωση και αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών συστημάτων 
και λογισμικού, υπηρεσίες για την αναβάθμιση των συστημάτων διοίκησης και των 
πληροφοριακών συστημάτων, την υποστήριξη των μηχανισμών διαχείρισης για την 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, επεξεργασία και 
διαχείριση δεδομένων 

 Ενέργειες που αφορούν το κλείσιμο και την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων της 
προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 

 Εκπαίδευση των στελεχών της ΕΥΔ και των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση του 
Προγράμματος φορέων, ΕΦΔ, δικαιούχων, κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, με 
διοργάνωση ή συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, διεθνείς και λοιπές  
συναντήσεις, ημερίδες, δίκτυα, forum κλπ.  

 Υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης, των Τομεακών 
Ομάδων Σχεδιασμού και των Τομεακών Συμβουλίων, των Πλατφορμών Καινοτομίας 
και ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και διαχειριστικής επάρκειας των 
οικονομικών και των κοινωνικών εταίρων, των δικαιούχων και των φορέων 
προγραμματισμού και υλοποίησης 

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΠΑΝΕΚ με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης  2.000.000 € και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 

3. Δημοσιότητα ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ  

Το έργο με προϋπολογισμό ένταξης ΔΔ 3 εκ € αφορά τις ακόλουθες δράσεις: 

 Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας και των επιμέρους 

παρεμβάσεων του  ΕΠΑΝΕΚ που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς 

(Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί 



εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις 

ΑμεΑ κλπ), όσο και στην κοινή γνώμη. 

 Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων –ιδίως των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και 

υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΕΚ, τη δυνατότητα πρόσβασης και 

συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ.  

 Εξειδίκευση και εφαρμογή στρατηγικών επικοινωνίας  και επικοινωνιακών σχεδίων 

Δράσης με σκοπό τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της χώρας και της ΕΕ του ρόλου 

και των επιτευγμάτων ή/και των επιμέρους παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΕΚ στην 

Ελληνική οικονομία και κοινωνία. Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών. 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 


