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1. Programme strategy: main challenges and policy responses
Reference: points (a)(i) to (viii) and point (a)(x) of Article 22(3) and point (b) of Article 22(3) of
Regulation (EU) 2021/1060 (CPR)
Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης[1] που συμπληρώθηκε με την έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη[2]
επιδιώκει τη συστηματική αύξηση της παραγωγικότητας & εξωστρέφειας της Ελληνικής οικονομίας που
θα της επιτρέψει να επαναπροσεγγίσει σταδιακά & με συνέπεια τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα σχεδιάζεται ως ολοκληρωμένη παρέμβαση υποστήριξης των
παραγωγικών, ανταγωνιστικών & εξωστρεφών τομέων της οικονομίας στη μετάβασή τους σε ένα
αναπτυξιακό πρότυπο που καθοδηγείται από την Οικονομία της Γνώσης. Ο σχεδιασμός διεξάγεται σε
μια κρίσιμη συγκυρία & καλείται να προγραμματίσει & να εφαρμόσει πρωτοβουλίες που επιταχύνουν τη
μετάβαση στο νέο πρότυπο, αυξάνοντας τη συμμετοχή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών & υπηρεσιών στο
εθνικό προϊόν στο πλαίσιο Επανεκκίνησης της οικονομίας μετά την Πανδημία.
Το Πρόγραμμα είναι το εργαλείο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ).
Eναρμονίζεται με τις πολιτικές της ΕΕ για τον ψηφιακό & πράσινο μετασχηματισμό προωθώντας
παρεμβάσεις & επενδύσεις που συνεισφέρουν στους στόχους που έχουν τεθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

1.1 Υφιστάμενη κατάσταση & κύριες προκλήσεις
Στις παρακάτω προκλήσεις καλείται το Πρόγραμμα να δώσει απαντήσεις:

1.1.1 Παραγωγικότητα & Εξαγωγές
Σημαντικές προκλήσεις στην μετάβαση στο πρότυπο εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας αποτελούν το
μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων & οι περιορισμένες εξαγωγές:
Μόνο το 2,6% της ελληνικής επιχειρηματικότητας είναι μικρές, μεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις (>10
εργαζόμενοι), ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 7%[3]. Στην Ελλάδα, οι ΜμΕ
αντιπροσωπεύουν το 63,5% της συνολικής προστιθέμενης αξίας (έναντι 56,4% στην ΕΕ) & το 87,9%
της ελληνικής απασχόλησης (66,6% στην ΕΕ).
Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι κατά 70% λιγότερο παραγωγικές από τις μεσαίες & μεγάλες & είναι
βασικός λόγος που η παραγωγικότητα της εργασίας ανά δεδουλευμένη ώρα στην Ελλάδα το 2017 ήταν
μόλις 64,4% του Μ.Ο. της ΕΕ.[4] H εγχώρια βιομηχανική μεταποίηση επιδρά σημαντικά στην
προστιθεμένη αξία παραγωγής, αλλά κατέχει μια από́ τις τελευταίες θέσεις στην ΕΕ ως προς τη συμβολή
της στο ΑΕΠ (9,4% το 2017).
Οι εξαγωγές απευθύνονται κατά κύριο λόγο στις χώρες της ΕΕ (53%) & τις γειτονικές εκτός ΕΕ (25%).
Αφορούν κατά 54% εμπορεύματα & κατά 46% υπηρεσίες (κυρίως ταξιδιωτικές & μεταφορές). Τα
προϊόντα υψηλής & μεσαίας-υψηλής τεχνολογίας δεν ξεπερνούν το 25% των εξαγωγών.[5] Οι εξαγωγές
αφορούν κυρίως προϊόντα χαμηλής προστιθέμενης αξίας & χαμηλού τεχνολογικού περιεχομένου,
ευάλωτα σε επιθετικές στρατηγικές χαμηλού κόστους. Σε επίπεδο κλάδου η μεταποίηση παράγει
περίπου το 70% των εξαγώγιμων προϊόντων (Eurostat 2019)[6]. Εκεί εντοπίζεται η μεγαλύτερη ανάγκη
ενίσχυσης της εξωστρέφειας

1.1.2 Καινοτομία & επιχειρηματικότητα
Η χώρα εμφανίζει διαχρονικά χαμηλή ενσωμάτωση της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία. Η
διασύνδεση Ε&Κ αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα.[7] Αιτία είναι ο προσανατολισμός των επιχειρήσεων
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σε δραστηριότητες περιορισμένου ρίσκου & χαμηλής έντασης γνώσης. Αντίστοιχα το δημόσιο
ερευνητικό σύστημα εστιάζει σε προτεραιότητες που προτάσσονται σε διεθνή προγράμματα & όχι πάντα
επίκαιρες για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Προκύπτει ανάγκη για μεγαλύτερη αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις των δυνατότητων του εγχώριου
ερευνητικού συστήματος. Απαιτούνται δομές διασύνδεσης & μεταφοράς τεχνολογίας στη βάση
μακρόπνοου σχεδιασμού & μιας λογικής βιωσιμότητας όπου η βιομηχανία θα αναλάβει ρόλο
πρωταγωνιστή. Σε κλαδικό επίπεδο οι τομείς Μεταποίησης & Υπηρεσιών έντασης γνώσης &
τεχνολογίας (ΤΠΕ, επαγγελματικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας) έχουν μεγαλύτερες ανάγκες για
επενδύσεις στον τομέα Ε&Κ.
Η χώρα υιοθέτησε στο πλαίσιο του ΕΠΜ νέο εθνικό στόχο για αύξηση της δαπάνης Ε&Α στο 1,81%
του ΑΕΠ (έναντι 1,18% το 2018) μέχρι το 2030, μεριμνώντας ειδικά για τη συνιστώσα των δαπανών
επιχειρήσεων να ανέρχεται στο 86% έναντι 50% το 2018. Για την επίτευξη έχουν ήδη υιοθετηθεί
ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις (αύξηση % φορολογικής έκπτωσης των δαπανών Ε&Α, από +30% σε
+100% & απαλλαγή για 3 χρήσεις από τον φόρο εισοδήματος των κερδών από πώληση προϊόντων των
οποίων χρησιμοποιήθηκε διεθνής ευρεσιτεχνία)

1.1.3 Ψηφιακή Ετοιμότητα
Σύμφωνα με τον δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας & Κοινωνίας (DESI) η Ελλάδα κατατάσσεται 27η από τα
Κράτη Μέλη της ΕΕ το 2020 με βαθμολογία 37,3 έναντι 52,6 του ΜΟ. Στις ελληνικές επιχειρήσεις
παρατηρούνται υστερήσεις στην υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου & των ηλεκτρονικών
συνδέσεων με πελάτες & προμηθευτές. Κι ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων
αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, λίγες προετοιμάζονται για τις
επερχόμενες αλλαγές.
Σημαντικοί κλάδοι της οικονομίας όπως λιανεμπόριο, ΤΠΕ, τουρισμός, τρόφιμα & τραπεζικός κλάδος
βρίσκονται ή εισέρχονται σε φάση έντονου μετασχηματισμού. Εξίσου σημαντικοί κλάδοι όπως
μεταποίηση, μεταφορές, υπηρεσίες υγείας & αγροτικός τομέας αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά.
Από την ανάλυση δράσεων κρατικών ενισχύσεων της ΠΠ 2014-20 τομείς, όπως μεταποίηση, μεταφορές
- εφοδιαστική αλυσίδα & κατασκευές εμφανίζουν υψηλές ανάγκες για αυτοματοποίηση της παραγωγής
& προσαρμογής στη βιομηχανία 4.0, και συνδέονται με σημαντικά μεγαλύτερου ύψους επενδυτικά.
Αντίθετα τομείς όπως εμπόριο & τουρισμός καταγράφουν ανάγκες σε θέματα ψηφιοποίησης που
σχετίζονται κυρίως με ηλεκτρονικό εμπόριο & μάρκετινγκ (περιορισμένης κλίμακας επενδύσεις).
Μεγαλύτερη ζήτηση & κατ’ επέκταση ανάγκες για επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες επιχειρήσεων
υπάρχει κυρίως σε Αττική & Κ. Μακεδονία.
Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού[8] καθορίζει τις βασικές αρχές για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της χώρας. Το παρόν Πρόγραμμα βασίστηκε στις κατευθυντήριες αρχές του
Στρατηγικού Άξονα που αναφέρεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων & επιδιώκει την
έγκαιρη προετοιμασία με κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες & υποδομές

1.1.4 Δεξιότητες & Απασχόληση Ανθρώπινου Δυναμικού
Η Ελλάδα έχει χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ στους περισσοτέρους από τους
δείκτες που συνθέτουν τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Δεξιοτήτων[9] λόγω ελλιπούς αξιοποίησης του
ανθρώπινου δυναμικού & αναντιστοιχίας δεξιοτήτων.
Η ελλιπής αξιοποίηση αποτυπώνεται στα υψηλά % μακροχρόνιας ανεργίας & ακουσίας μερικής
απασχόλησης. Η αναντιστοιχία δεξιοτήτων οφείλεται κυρίως στον υψηλό αριθμό πτυχιούχων σε θέσεις
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χαμηλότερων προσόντων. Το φαινόμενο ενισχύεται από τις χαμηλές επιδόσεις του συστήματος δια βίου
μάθησης.
Η μετάβαση σε ένα παραγωγικό μοντέλο υψηλής προστιθέμενης αξίας απαιτεί τη δημιουργία ποιοτικών
& καλά αμειβομένων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Σχεδιάζονται δράσεις κατάρτισης που
προκύπτουν από τεκμηριωμένη ανάλυση αναγκών & αναδεικνύουν στελέχη που συνεισφέρουν στην
επίτευξη φιλόδοξων επιχειρηματικών στόχων.

1.1.5 Επιπτώσεις έκτακτων γεγονότων
Η παρούσα φάση σχεδιασμού του Προγράμματος βρίσκει την Ελλάδα σε κύμα αναζωπύρωσης της
πανδημίας COVID-19. Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας που την καθιστούν πιο ευάλωτη
στις συνέπειες της κρίσης σε σχέση με άλλες οικονομίες της ΕΕ εντοπίζονται στο σημαντικό ποσοστό
μικρών επιχειρήσεων, το χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων & την υψηλή συνεισφορά στο ΑΕΠ
κλάδων που επηρεάστηκαν περισσότερο από την πανδημία (τουρισμός, εστίαση, εμπόριο & ναυτιλία).
Με βάση στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το σύνολο των επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών το 3ο τρίμηνο
2020 ανήλθε σε €69,8 δισ. σημειώνοντας μείωση 15,8% σε σχέση με το 2019[10], με αντίστοιχες
συνέπειες στην απασχόληση.
Από τα συμπεράσματα μελέτης επίδρασης[11] του Covid-19 στην Ελλάδα, επιχειρήσεις που
αντιπροσωπεύουν το 69% του συνολικού κύκλου εργασιών επλήγησαν άμεσα. Συνολικά, επιχειρήσεις
που παράγουν κύκλο εργασιών ποσού € 32,9 δισ. (11% του συνολικού κύκλου εργασιών) &
απασχολούν περίπου 1,1 εκ. εργαζομένους (25% του συνόλου) διέκοψαν τη δραστηριότητά τους λόγω
COVID. Η επίδραση της πανδημίας σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας που σχετίζονται με τον
τουρισμό (μεταφορές, καταλύματα & εστίαση) συντελούν στη μείωση του ΑΕΠ.
Η μελέτη «Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις ελληνικές επιχειρήσεις»[12] συμπεραίνει ότι:
· Σε συγκεκριμένους κλάδους υπήρξαν επιχειρήσεις που αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους (προϊόντα
τεχνολογίας, υγειονομικό υλικό). Ανάλογη αντίδραση είχαν αρκετές επιχειρήσεις κυρίως στον κλάδο
του εμπορίου που συνέχισαν τη λειτουργία τους μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων. Αντιθέτως, στον
κλάδο υπηρεσιών εταιρείες μεταφορών & πετρελαϊκές δέχτηκαν ισχυρό πλήγμα. Κλάδοι όπως το
εμπόριο προϊόντων ανελαστικής ζήτησης παρέμειναν οριακά ανεπηρέαστοι όπως & οι υποδομές που
επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα (ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες).
· Το ξέσπασμα της πανδημίας έφερε ξανά στην επιφάνεια δομικές αδυναμίες της ελληνικής
οικονομίας, όπως τη μεγάλη εξάρτηση από υπηρεσίες (ιδίως τουρισμό & εστίαση). Για την οικοδόμηση
ενός παραγωγικού μοντέλου με ισχυρότερα θεμέλια, η χώρα πρέπει να στραφεί στην ενίσχυση κλάδων
με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις μεταβολές της οικονομίας, όπως η μεταποίηση. Το ελληνικό
τουριστικό προϊόν καλείται να αναβαθμιστεί επενδύοντας σε λιγότερο εποχικές & περισσότερο
ποιοτικές μορφές.

Το Πρόγραμμα καλείται να σχεδιάσει & να εφαρμόσει πρωτοβουλίες για:
·

Ανάκαμψη

·

Επανεκκίνηση

·

Αντιμετώπιση χρόνιων ανισορροπιών και απειλών
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Κατά συνέπεια, η στρατηγική ανάκαμψης επιχειρήσεων & εργασίας στοχεύει σε περιορισμό της ύφεσης
& σε αποτελεσματική αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.
Για τις ποικίλες αρνητικές συνέπειες των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών στη Β. Εύβοια, σε
οικονομικό, κοινωνικό & περιβαλλοντικό επίπεδο, αναγνωρίζοντας τη σοβαρή διατάραξη της
αναπτυξιακής πορείας, της χωρικής συνοχής της περιοχής & του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων,
διερευνάται η δυνατότητα συμβολής με πόρους & στοχευμένες δράσεις, βάσει κανονισμών
επιλεξιμότητας των ΕΔΕΤ, στο Στρατηγικό Σχέδιο «Ανασυγκρότηση Β. Εύβοιας» που σχεδιάζεται.

1.2 Διδάγματα ΠΠ 2014-20
1.2.1 Οριζόντιες αδυναμίες σε θέματα σχεδιασμού & υλοποίησης
Το ΕΠΑΝΕΚ αντιμετώπισε σημαντικά ζητήματα εφαρμογής τα πρώτα έτη υλοποίησης. Από το τέλος
του ‘19, με συστηματική προσπάθεια σε επιτελικό & διαχειριστικό επίπεδο, ανετράπη η αρχική εικόνα.
Η απορρόφηση εκτινάχτηκε άνω του 80% (6/2021) από 16% (6/2019).
Θετικό αποτέλεσμα της ΠΠ2014-20 για τη διαχείριση του ΕΠΑΝΕΚ αποτέλεσε η σταδιακή
απλούστευση υλοποίησης των δράσεων ενίσχυσης ΜμΕ, με μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών
& τη συνολική βελτίωση χρόνων ανταπόκρισης αξιολογήσεων προτάσεων & διαχείρισης αιτημάτων.
Ήταν, επίσης, η πρώτη ΠΠ κατά την οποία τα ΠΕΠ είχαν δράσεις ενίσχυσης ΜμΕ για Ε&Κ & στο
πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε αποδοτική συνεργασία με τις αντίστοιχες ΔΑ.
Βασικά σχετικά διδάγματα που θα εφαρμοστούν στην επόμενη ΠΠ αποτελούν:
· Οι απλοποιημένες διαδικασίες & η μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για υποβολή
πρότασης & πιστοποίηση δαπανών
· Η προετοιμασία ενός συγκεκριμένου & έγκαιρα γνωστοποιημένου στους δυνητικούς δικαιούχους
χρονοδιαγράμματος έκδοσης προσκλήσεων
· Η δραστική σύντμηση του χρόνου της διαδικασίας αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προτάσεων ως
την τελική επιλογή των έργων
· Η περαιτέρω αναμόρφωση του ΠΣΚΕ με -μεταξύ άλλων- σύντμηση διαδικασιών αξιολόγησης &
διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα (Taxisnet, EΡΓΑΝΗ & ΓΕΜΗ)
· Η συστηματικότερη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων που διασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία &
επιπλέον μόχλευση πόρων, ειδικά για τις μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις, για τις οποίες η πρόσβαση
στην Τραπεζική χρηματοδότηση είναι δύσκολη.
Ειδικότερα:
· Ο σχεδιασμός των δράσεων θα λαμβάνει υπόψη εξειδικευμένες μελέτες (πχ μελέτη για τη
βιομηχανική μετάβαση της χώρας, του JRC[13]) & η στόχευση θα κατευθύνεται σε συγκεκριμένες
ανάγκες επιχειρήσεων
· Δημιουργούνται/ Υποστηρίζονται δομές & μηχανισμοί που βοηθούν τις ΜμΕ να εντοπίσουν τις
ανάγκες τους & να τις συνδέσουν με συγκεκριμένες δράσεις χρηματοδότησης
· Ο καλύτερος συντονισμός ανάμεσα σε διαφορετικά Προγράμματα, ιδιαίτερα μεταξύ τομεακών &
περιφερειακών, συντελεί στο να μην υπάρχουν ομοειδείς δράσεις
Προβλέπεται η έκδοση ενιαίων προσκλήσεων για κάλυψη πολλών αναγκών των ΜμΕ με ένα
επιχειρηματικό σχέδιο για να αποφευχθεί κατακερματισμός δράσεων. Κατά την υλοποίηση του
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Προγράμματος, η ΔΑ θα προωθήσει τη στρατηγική χρήση των δημόσιων συμβάσεων: Οι δικαιούχοι θα
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν στους διαγωνισμούς κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την
ποιότητα & το κόστος, σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων. Όπου είναι εφικτό, θα ενσωματώνονται
στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων περιβαλλοντικά κριτήρια (π.χ. πράσινα), κοινωνικά ζητήματα &
θα δίνονται κίνητρα καινοτομίας.

1.2.2 Έξυπνη εξειδίκευση
Πρώτη φορά στην ΠΠ 2014-20 αναπτύχθηκαν & εφαρμόστηκαν Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης
που αποτέλεσαν βάση για χρηματοδότηση δράσεων στον τομέα της Ε&Κ. Η διαδικασία της
επιχειρηματικής ανακάλυψης (ΔΕΑ) χρησιμοποιήθηκε για την εξειδίκευση των προγραμμάτων & την
ωρίμανση δράσεων. Η περιπλοκότητα της διαχείρισης ιδίως στον τομέα της διακυβέρνησης, η χαμηλή
επιχειρησιακή ικανότητα των εμπλεκομένων, & η περιορισμένη συμμετοχή Κοινωνικών Εταίρων στη
διαδικασία εξειδίκευσης δημιούργησε καθυστερήσεις.
Κατά την υλοποίηση της στρατηγικής οι επιχειρηματικές & βιομηχανικές συνεργασίες στην παραγωγή
προϊόντων ξεπέρασαν σε πολλές περιπτώσεις την περιφερειακή διάσταση, οι επιχειρήσεις
συνεργάστηκαν με ερευνητικά κέντρα σε όλη την επικράτεια, ανεξάρτητα από τον τόπο της έδρας τους.
Ως εκ τούτου, οι ανάγκες των επιχειρήσεων αφορούν πρωτίστως πολιτικές για μεγέθυνση &
συνεργασίες σε όλη την επικράτεια, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό της νέας ΕΣΕΕ.
Το μοντέλο εφαρμογής της ΔΕΑ 2021-27 βασίζεται στην επιτυχημένη εμπειρία που αποκτήθηκε κατά
την ΠΠ 2014-20, τόσο σε επίπεδο προσχεδιασμού όσο & σε επίπεδο σχεδιασμού δράσεων. Σημαντικό
επίτευγμα της ΔΕΑ της ΠΠ 2014-20 είναι η συμβολή της στη δημιουργία θεματικών προτεραιοτήτων
για κάθε τομέα. Οι προτεραιότητες αυτές εφαρμόστηκαν στις προσκλήσεις της Ενιαίας Δράσης
«Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» (ΕΔΚ).
Τέλος, σημαντική πρόκληση αποτελεί η παρακολούθηση & η αξιολόγηση της ΕΣΕΕ που διασφαλίζει
την προσαρμογή & την εφαρμογή διορθωτικών κινήσεων σε επίπεδο στόχων, & σε επίπεδο διαδικασίας
για την υλοποίηση της (Δράση 1.1.5 στον ΕΣ1i & αυτο-αξιολόγηση αναγκαίου όρου διακυβέρνησης
ΕΣΕΕ σε συνημμένο).
Σε συνημμένο έγγραφο περιλαμβάνεται τομεακή ανάλυση προκλήσεων & αναγκών στους 8 τομείς
προτεραιότητας της ΕΣΕΕ & ανάλυση SWOT ανά τομέα, αποτίμηση εφαρμογής της ΠΠ 2014-20,
επαναξιολόγηση των αναδεικνυόμενων τομέων προτεραιότητας & μεθοδολογία προσδιορισμού τους
(Κεφ. 1,2,3,4 & Παράρτημα με δείκτες). Επισημαίνεται η υψηλή συνάφεια μεταξύ των
αναδεικνυόμενων τομέων για την ΕΣΕΕ 2021-27 με αυτούς που της ΠΠ 2014-20. Αυτοί οι τομείς
εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση του οικονομικού & τεχνολογικού μετασχηματισμού της χώρας.
Στοιχεία που αφορούν στην προτεραιοποίηση των επενδυτικών αναγκών της ΕΣΕΕ περιλαμβάνονται
στο κεφ. 3 & 4 του συνημμένου.

1.2.3 Απασχόληση & Αγορά Εργασίας
Για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται για την απασχόληση & την αγορά εργασίας, κρίνεται απαραίτητη
η επικαιροποίηση & η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική
Κατάρτιση, την Πιστοποίηση, τη Συμβουλευτική & τις προδιαγραφές υλοποίησης της πρακτικής
άσκησης.
Οι Μηχανισμοί Διάγνωσης των Αναγκών της αγοράς εργασίας χρήζουν ουσιαστικής βελτίωσης &
επέκτασης της χρήσης τους.
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Αναλυτικότερα, οι δράσεις ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, καθυστέρησαν στην ενεργοποίηση τους με
συνακόλουθες επιπτώσεις στη συμμετοχή των εργαζομένων σε προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων,
την κινητικότητά των εργαζομένων & την προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων. Παρατηρήθηκαν
σοβαρές αδυναμίες & ελλείψεις στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης διαρθρωτικής
προσαρμογής εργαζομένων & επιχειρήσεων. Επιπλέον, στην ΠΠ 2014-20, διευρύνθηκε σημαντικά ο
αριθμός των παρόχων κατάρτισης & τα προγράμματα κατάρτισης χαρακτηριζόταν από ελλιπή
προσαρμογή στις ανάγκες των ανέργων & της αγοράς εργασίας.
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, στο Πρόγραμμα ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε
·

σύνδεση δράσεων κατάρτισης με συγκεκριμένες ανάγκες, ιδίως αυτές που σχετίζονται με ΕΣΕΕ,

·
ετοιμότητα δικαιούχων να υλοποιήσουν τα προγράμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
επιχειρήσεων & των συμμετεχόντων,
·
παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης στην επαγγελματική εξέλιξη των
συμμετεχόντων στις δράσεις,
·
διαχωρισμό των ομάδων στόχων & των αντικειμένων κατάρτισης μεταξύ των Προγραμμάτων ώστε
να μην υπάρξουν αλληλοεπικαλύψεις
·

δημιουργία Μητρώου καταρτιζόμενων εργαζομένων.

1.2.4 Αξιοσημείωτες ειδικές περιπτώσεις
Σημαντική εκροή της ΔΕΑ ήταν η προκήρυξη της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ΕΔΚ)
με σκοπό την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων & την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις
που περιλαμβάνουν κλασικές δραστηριότητες Ε&Α, δράσεις προώθησης της καινοτομίας, καθώς &
υποστηρικτικές ενέργειες. Η δράση προκηρύχθηκε σε 2 φάσεις & είχε μαζική συμμετοχή από δημόσιους
& ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της καινοτομίας.
Η ανάδειξη της δράσης ως καλή πρακτική γίνεται με γνώμονα τον επαρκή σχεδιασμό & την
αποτελεσματική υλοποίηση σε επίπεδο ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων & αξιολόγησης προτάσεων.
Η δράση προώθησε τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων & μεταξύ επιχειρήσεων & ερευνητικών
φορέων, ευνοώντας τη δημιουργία μικρών & ευέλικτων σχημάτων με κοινές επιδιώξεις.
Σημαντική πρωτοβουλία της ΠΠ ήταν & η ίδρυση του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών
(EquiFund) το Δεκ.‘16. Πρόκειται για επενδυτική πλατφόρμα χρηματοδότησης της καινοτομίας. Το
Ταμείο καλύπτει επιχειρηματικές ευκαιρίες σε όλες τις περιφέρειες, τους τομείς & τα στάδια ανάπτυξης,
συμπεριλαμβάνοντας υφιστάμενες επιχειρήσεις που μέχρι τώρα δεν είχαν κάποιο εργαλείο
χρηματοδότησης καινοτόμων πρωτοβουλιών.
Οι παραπάνω δράσεις αναμένεται να συνεχιστούν στο πλαίσιο του «Ανταγωνιστικότητα» 2021-27.
Μεγάλο μέρος των δράσεων κρατικών ενισχύσεων στην ΠΠ 2014-20, προκηρύχθηκαν με τον
κανονισμό de minimis, γεγονός που οδήγησε στην σώρευση ενισχύσεων μέχρι τα σχετικά ανώτατα όρια
των κανονισμών στις επιχειρήσεις αυτές. Η συνεχής χρήση του κανονισμού de minimis με τους
υφιστάμενους περιορισμούς του σε συνδυασμό με την εμπειρία από την υλοποίηση του Equifund & των
λοιπών χρηματοδοτικών μέσων, προσανατολίζει τον σχεδιασμό του νέου Προγράμματος στην
αξιοποίηση & άλλων κανονισμών ενισχύσεων & την περαιτέρω χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων.
Με τον τρόπο αυτό δύναται να επιτευχθεί ορθολογικότερη δημοσιονομική διαχείριση & ταυτόχρονα
αύξηση των διαθέσιμων πόρων & τελικά των ίδιων των ωφελούμενων επιχειρήσεων.
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Τέλος, από την ΠΠ2014-20 αναφορικά με τις κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις παρατηρήθηκαν
συχνά επικαλύψεις του ΕΠΑΝΕΚ & των ΠΕΠ. Στο παρόν Πρόγραμμα οι επικαλύψεις αυτές
αντιμετωπίζονται μέσα από μία σαφή οριοθέτηση των δράσεων του «Ανταγωνιστικότητα» & των
περιφερειακών προγραμμάτων (συνημμένο έγγραφο διάκρισης δράσεων). Η οριοθέτηση αυτή
εμπλουτίζεται & μέσα από τη θεματική στόχευση της ΕΣΕΕ και των περιφερειακών απολήξεων (κεφ. 7
συνημμένου).

1.3 Στρατηγική & προτεινόμενη αρχιτεκτονική
Η στρατηγική του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-27 οργανώνεται σε 3 βασικές
Προτεραιότητες:
1. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας & καινοτομίας (ΣΠ1)
2. Βελτίωση της πρόσβασης επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (ΣΠ1)
3. Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μετασχηματισμού (ΣΠ4)
& δύο Προτεραιότητες για την Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ & ΕΚΤ+)

Οι αρχές της ισότητας ευκαιριών, της ένταξης, της καταπολέμησης διακρίσεων, της
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, καθώς & η αρχή "Do No Significant Harm" διατρέχουν οριζόντια το
Πρόγραμμα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΚΚΔ.

Η ΕΣΕΕ αποτελεί το βασικό οδηγό για την εξειδίκευση & υλοποίηση, κυρίως για τους ειδικούς στόχους
i & iv του ΣΠ 1. Αυτός ήταν & ο κύριος λόγος επιλογής μιας Προτεραιότητας μεγάλου Π/Υ που θα
περιλάβει τομείς & προτεραιότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας με προοπτικές ανασυγκρότησης του
παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Η Προτεραιότητα 1 αντιμετωπίζει ολιστικά την ανταγωνιστικότητα
υψηλής προστιθέμενης αξίας, με συνέργειες του ερευνητικού δυναμικού με τον επιχειρηματικό κόσμο.
Η συγκέντρωση αυτή θα υποστηρίξει την δυνατότητα συντονισμού με τις περιφέρειες σε όλο το φάσμα
δράσεων & όχι αποσπασματικά στο πλαίσιο κάποιων παρεμβάσεων.
Η δυνατότητα συνύπαρξης πολλαπλών παρεμβάσεων σε μία προτεραιότητα παρέχει τη δυνατότητα να
αντιμετωπιστούν στο σύνολο οι ανάγκες των επιχειρήσεων. Στόχος είναι να αποφευχθεί ο
κατακερματισμός μικρών αναποτελεσματικών δράσεων έτσι ώστε η επιχείρηση να μπορεί να καλύψει
ολοκληρωμένα τις ανάγκες της σε όλους τους τομείς λειτουργίας της (έρευνα, υπηρεσίες καινοτομίας,
εκσυγχρονισμός, επιχειρηματικό σχέδιο κ.λπ.).

Βασικά χαρακτηριστικά ΕΣΕΕ
Η ΣΕΕ αποτελεί ένα ενιαίο έγγραφο για την περίοδο 2021-27, εθνικής εμβέλειας με περιφερειακή
διάσταση.
Το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα θα αποτελέσει βασικό εργαλείο εξυπηρέτησης της ΕΣΕΕ μέσω
του ΣΠ1 & των ΕΣ i, & iv , καθώς & με ένα μέρος των στόχων ii & iii του ΕΤΠΑ, στηρίζοντας & τα 8
οικοσυστήματα–προτεραιότητες της.
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Βασικές στρατηγικές επιλογές: η διατήρηση των 8 προτεραιοτήτων της περιόδου 2014-20, ο
επανασχεδιασμός του συστήματος διακυβέρνησης σε εθνικό & περιφερειακό επίπεδο με γνώμονα την
απλοποίηση & αποτελεσματικότητα, η σύσταση τεχνικής γραμματείας για τον συντονισμό & την
διαχείριση της στρατηγικής, η ενίσχυση των διαπεριφερειακών συνεργασιών, ο ισχυρός συμμετοχικός
μηχανισμός ΔΕΑ, η σαφώς προσδιορισμένη συνεισφορά κάθε προγράμματος ΣΕΣ, ο ισχυρός ρόλος των
Περιφερειών στον μηχανισμό διακυβέρνησης.
Για να εξυπηρετηθεί η ΕΣΕΕ με ολοκληρωμένο τρόπο και να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της
διαμορφώθηκε η διακριτή και ενιαία Προτεραιότητα 1 του προγράμματος (περιλαμβάνοντας τους ΕΣ
i,ii,iii και iv ΕΤΠΑ/ΣΠ1). Mε αυτή την προσέγγιση θα περιορισθεί ο διαχειριστικός φόρτος, ειδικά σε
μελλοντικές προσκλήσεις στήριξης επιχειρηματικών σχεδίων που καλύπτουν πολλαπλές ανάγκες των
επιχειρήσεων (κατάρτιση, έρευνα, επενδύσεις), συγκριτικά με εναλλακτικά σενάρια χρηματοδότησης
από περισσότερες προτεραιότητες /κατηγορίες περιφερειών
Συνημμένα περιλαμβάνεται το σχέδιο της ΕΣΕΕ (advanced draft), που θα οριστικοποιηθεί εντός του
4ου τριμήνου του 2021.
Η ΕΣΕΕ αναπτύσσει τα θέματα στρατηγικής για ΕΤΚ & την διασύνδεση με την επιχειρηματικότητα,
ψηφιακό μετασχηματισμό & διεθνοποίηση. Στο αρχικό στάδιο του προσδιορισμού των προτεραιοτήτων
καθορίστηκαν οι τομείς & τα οικοσυστήματα δραστηριοτήτων στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Οι
τομείς προτεραιότητας της ΕΣΕΕ 2021-27 είναι:
· Αγροδιατροφική Αλυσίδα
· Βιοεπιστήμες – Υγεία – Φάρμακα
· Ψηφιακές Τεχνολογίες
· Αειφόρος Ενέργεια
· Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
· Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
· Υλικά - Κατασκευές & Βιομηχανία
· Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
Αναφορικά με την διάκριση δράσεων, 20% του ΣΠ 1 κατανέμεται στα ΠεΠ. Οι περιφέρειες
εξειδικεύουν μέσω της ΔΕΑ τις προτεραιότητές τους με βάση τους 8 τομείς προτεραιότητας της ΕΣΕΕ
(όχι με βάση προτεραιότητες που δεν εντάσσονται σε αυτήν). Η περιφερειακή εξειδίκευση θα
αποτελέσει το πλαίσιο για τη χρηματοδότηση δράσεων του ΣΠ1 από τα ΠεΠ & θα αποτελέσει την βάση
για μία στοχευμένη εφαρμογή (Κεφ. 7 συνημμένου).
Από τα Περιφερειακά Προγράμματα είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν τοπικού χαρακτήρα ερευνητικές
υποδομές, εκτός του Πολυετούς Σχεδίου & των οποίων η ανάγκη ενίσχυσης προκύπτει από την
εφαρμογή της ΔΕΑ σε περιφερειακό επίπεδο, Δράσεις ΤΠΕ τοπικής εμβέλειας & σημασίας, Ενισχύσεις
ΜμΕ που εξυπηρετούν την περιφερειακή διάσταση της ΕΣΕΕ, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την
Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία & ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις.
Ο σχεδιασμός & η εφαρμογή των δράσεων ενισχύσεων ΜμΕ οριζόντιου χαρακτήρα και οι δράσεις του
ΕΣ1.iv θα γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος Προγράμματος (κεφ. 7 συνημμένου).
Η περαιτέρω εξειδίκευση των στρατηγικών τομέων, που θα συμβάλουν στους στόχους & τις επιδιώξεις
της ΕΣΕΕ 2021-27, επιτυγχάνεται με τη ΔΕΑ, που αποτελεί συνεχή διαδικασία. Ο μηχανισμός της ΔΕΑ
στην ΠΠ 2021-27 στηρίζεται σε 2 βραχίονες, στη βάση μιας ενιαίας προσέγγισης σε θέματα
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μεθοδολογίας & στον τρόπο που διαβουλεύεται ο μηχανισμός με την αγορά & στηρίζει τις επιχειρήσεις
προκειμένου να αρθρώσουν διακριτές προτάσεις που τις αφορούν.
Ο 1ος βραχίονας απαρτίζεται από τις Πλατφόρμες Καινοτομίας που αποτελούν τους βασικούς πυρήνες
της διαβούλευσης σε εθνικό επίπεδο. Η σύσταση των πλατφορμών εξασφαλίζει την επαρκή
εκπροσώπηση όλων των αξόνων της Τετραπλής Έλικας με βασικό στόχο την επικαιροποίηση των
τομέων προτεραιότητας της ΕΣΕΕ & τον εντοπισμό εστιών ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Η λειτουργία του 2ου βραχίονα θα ανατεθεί σε υφιστάμενο φορέα με επαρκή διοικητική ικανότητα,
προκειμένου να συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση της ικανότητας παραγωγής Ε&Κ από τις
επιχειρήσεις. Έως ότου ενεργοποιηθεί ο φορέας & εφόσον απαιτηθεί τις σχετικές αρμοδιότητας θα
ασκεί η ΓΓΒ.
Σε περιφερειακό επίπεδο η ΔΕΑ θα διεξάγεται με ευθύνη των αρμοδίων περιφερειακών οργάνων.
Η διακυβέρνηση της ΕΣΕΕ αποτελεί αρμοδιότητα του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων & τίθεται υπό την
εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό, υποστήριξη & διαχείριση της ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ.
Η Τεχνική Γραμματεία ΕΣΕΕ συστάθηκε με αντικείμενο την υποστήριξη του έργου του Συμβουλίου
ΕΣΕΕ, την διαχείριση & συντονισμό υλοποίησης της ΕΣΕΕ.

1.3.1 Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας & καινοτομίας
Η προώθηση του καινοτόμου & έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, που επιδιώκεται με το ΣΠ1,
είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με κεντρικές εθνικές προτεραιότητες, τη συστηματική αύξηση της
παραγωγικότητας & εξωστρέφειας & τη στενότερη διασύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία & την
καινοτομία. Οι παρακάτω επιμέρους επιλογές προκύπτουν από την υφιστάμενη κατάσταση &
τεκμηριώνουν την ανάλυση σε Ειδικούς Στόχους.

-Έρευνα & Καινοτομία
Επιδιώκεται να αλλάξει η συνολική εικόνα του ελληνικού συστήματος καινοτομίας μέσα από
πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο των ερευνητικών αποτελεσμάτων & τεχνολογικών
εξελίξεων στην παραγωγή & στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

-Ψηφιακός μετασχηματισμός
Βασική επιδίωξη αποτελεί η προσαρμογή της Ελληνικής Βιομηχανίας & των ΜμΕ στις σύγχρονες
προκλήσεις, με τη στήριξη της ανάπτυξης & υλοποίησης κατάλληλων σχεδίων ψηφιακού
μετασχηματισμού. Σημαντικός αρωγός στη συνολική προσπάθεια του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι
η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-25.
Μία από τις σχετικές επιλογές πολιτικής είναι η «Η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για ανάπτυξη
εφαρμογών έξυπνων πόλεων & ανάπτυξη τεχνολογιών για το διαδίκτυο των αντικειμένων». Μέσω των
προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητα & Ψηφιακός Μετασχηματισμός, θα χρηματοδοτηθεί μία
εμβληματική πρωτοβουλία με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων. Η συμβολή του
Προγράμματος θα στοχεύει στην ψηφιακή καινοτομία.
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-ΜΜΕ
Κύριος στόχος είναι να βελτιωθεί η θέση της ελληνικής παραγωγής στις διεθνείς αγορές, μέσα από τη
λειτουργική ευελιξία & την οργάνωση συνεργασιών & νέων επιχειρηματικών προτύπων σε έξυπνες
αλυσίδες αξίας. Επιδιώκεται η ενίσχυση ΜμΕ για την υλοποίηση στοχευμένων επιχειρηματικών σχεδίων
& την προώθηση καινοτόμων προϊόντων/ υπηρεσιών εγχώριας παραγωγής, με στόχο την καθιέρωση της
θέσης τους στις αγορές. Η δημιουργία επικερδών ΜμΕ στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας θα
διερευνηθεί μέσα από πιλοτική δράση.

-Ανθρώπινο δυναμικό
Επιδιώκεται η κάλυψη αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού σε δεξιότητες στο πλαίσιο της ΕΣΕΕ, της
βιομηχανικής μετάβασης & υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Η
κατάρτιση αφορά το επίπεδο τεχνολογικής κατάρτισης & τις δεξιότητες & προσεγγίσεις που συνδέονται
με την επιχειρηματικότητα.
Υφιστάμενοι μηχανισμοί διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας σε συνεργασία με επιχειρήσεις θα
εντοπίσουν & θα αναδείξουν δεξιότητες για αφομοίωση τεχνολογιών καινοτομίας, ώστε μέσω
προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων να ενισχυθεί ο ρόλος του εξειδικευμένου προσωπικού με
μισθολογική εξέλιξη συνδεόμενη με συνεισφορά στην καινοτόμο ανάπτυξη.
Το πρόγραμμα δύναται να υποστηρίξει επενδύσεις που συνδυάζουν τις αρχές της αειφορίας, αισθητικής
και συμμετοχικότητας της πρωτοβουλίας New European Bauhaus με σκοπό την εξεύρεση χωρίς
αποκλεισμούς βιώσιμων λύσεων για τις κλιματικές προκλήσεις.
Μέσω των προγραμμάτων Περιβάλλον & Ανταγωνιστικότητα 2021-27 θα υποστηριχθεί μία
ολοκληρωμένη παρέμβαση στον τομέα της αειφορίας & των κατασκευών-δόμησης, με στόχο την
ανάπτυξη πιστοποιημένων υλικών, διαδικασιών κατασκευής & ανθρώπινου δυναμικού. Η παρέμβαση
θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο των ΣΠ2, ΣΠ4 & ΣΠ1 βάσει της ΕΣΕΕ τομέας Υλικά-Κατασκευές &
Βιομηχανία

1.3.2 Προτεραιότητα 2: Βελτίωση πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση
Πρωταρχικός στόχος της Προτεραιότητας 2 είναι να προωθήσει την επιχειρηματικότητα & να βελτιώσει
το περιβάλλον για τις ΜμΕ, καλύπτοντας μέρος του χρηματοδοτικού κενού της αγοράς.
Η Προτεραιότητα υποστηρίζει τις ΜμΕ σε ότι αφορά στην:
·

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση

·

Διεθνοποίηση & πρόσβαση στις αγορές

·

Δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Σκοπός της Προτεραιότητας είναι η υποστήριξη μέσω Χρηματοδοτικών Μέσων (ΧΜ) για την:
·

Ίδρυση καινοτόμων & νεοφυών δυναμικών επιχειρήσεων

· Ανάπτυξη υφιστάμενων ΜμΕ μέσω επενδύσεων με έμφαση στην καινοτομία & την προσαρμογή
τους στην βιομηχανία 4.0
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· Διευκόλυνση της λειτουργίας & της ανάπτυξης ΜμΕ με δυσχέρεια τεκμηρίωσης της πιστοληπτικής
τους ικανότητας
·

Ανάπτυξη της διεθνοποίησης & βελτίωση της πρόσβασης των ΜμΕ σε νέες αγορές

· Στήριξη επιχειρήσεων, σε έκτακτες περιπτώσεις, σύμφωνα με το άρθ. 20 του κανονισμού κοινών
διατάξεων (CPR)

Η χρηματοδότηση της ΕΕ στη νέα ΠΠ στρέφεται προς τη χρήση ΧΜ, απομακρυνόμενη από τη
χορήγηση κλασικών ενισχύσεων. Η αυξανόμενη διάθεση πόρων σε ΧΜ συνεπάγεται τη σταδιακή
μείωση των μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων & εξυπηρετεί τη στρατηγική υψηλής μόχλευσης ιδιωτικών
πόρων. Έτσι επιτυγχάνεται ορθολογικότερη δημοσιονομική διαχείριση & πολλαπλασιασμός των
διαθέσιμων πόρων & τελικά των ωφελούμενων επιχειρήσεων.
Η στόχευση των ΧΜ αφορά στην κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού της αγοράς, που θα εξειδικευθεί
με βάση τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων: μέγεθος, στάδιο κύκλου ζωής, κλάδος δραστηριότητας &
γεωγραφική περιοχή δραστηριότητας
Για το σκοπό αυτό, θα εκπονηθούν ex-ante αξιολογήσεις για ΧΜ, ενώ δεδομένης της δυνατότητας από
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 είναι εφικτή & η αξιοποίηση των υπαρχουσών εκ των προτέρων
αξιολογήσεων της ΠΠ 2014-20, έπειτα από επικαιροποίηση.
Οι μελέτες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του Φεβ.’22 & περιλαμβάνουν:
·

Ευθυγράμμιση των ΧΜ με δράσεις του Προγράμματος

·

Προσδιορισμός της ζήτησης ΧΜ από τις ΜμΕ

·

Προσδιορισμός προσφοράς ΧΜ & ευθυγράμμισή της με τη ζήτηση

·

Προσδιορισμός του κενού χρηματοδότησης

·

Τεκμηρίωση για τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων κατά την ΠΠ 2021-27

·

Ανάπτυξη ΧΜ μεμονωμένων ή συνδυαστικών με σκοπό την ευρύτερη χρήση τους

Ως Ενδιάμεσοι Φορείς για τα ΧΜ, θα λειτουργήσουν χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που θα ορισθούν
με βάση τις εκ του νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες. Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση & διαχείριση των
χρηματοδοτικών εργαλείων θα διαδραματίσει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

1.3.3
Προτεραιότητα 3: Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού
μετασχηματισμού
Οι τάσεις στην τεχνολογία, την ψηφιοποίηση, την κλιματική αλλαγή, & την παγκοσμιοποίηση έχουν
αναδειχθεί ως κινητήρια δύναμη της αλλαγής στις οικονομίες της ΕΕ. Συγχρόνως, η ΕΕ τονίζει την
ανάγκη για μια μετατόπιση παραδείγματος προς την ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου & την διά βίου
μάθηση, συμπεριλαμβανομένων ευέλικτων τρόπων που συνδυάζουν την επίσημη με την άτυπη μάθηση.
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Στόχος της Προτεραιότητας 3 είναι να ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος του ανθρώπινου κεφαλαίου & οι
κοινωνικές επενδύσεις αποσκοπώντας στην επίλυση προβλημάτων οικονομικών ανισοτήτων & στην
εξεύρεση ικανοποιητικών σχέσεων μεταξύ ανθρώπων & επαγγελμάτων.
Υποστήριξη επιχειρηματικότητας & αυτοαπασχόλησης
Η επιχειρηματικότητα μπορεί να προσδώσει ανεξαρτησία & αυτοπεποίθηση σε όσους αντιμετωπίζουν
δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Η στοχευμένη υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης & της
επιχειρηματικότητας & ιδίως η παροχή βοήθειας & καθοδήγησης σε νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα
αποτελεί προτεραιότητα του Προγράμματος.
Οι παρεμβάσεις θα εστιάσουν σε ανάπτυξη αυτοαπασχόλησης & μικρής κλίμακας επιχειρηματικότητας
με ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών & μορφών οργάνωσης του επιχειρείν & στη δυναμική προσαρμογή
αυτοαπασχολουμένων & εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις στις εκάστοτε σημαντικότερες δεξιότητες
της αγοράς εργασίας. Με στόχο την αύξηση της γνώσης σχετικά με την επιχειρηματικότητα & την
αυτοαπασχόληση & την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, επικεντρώνονται σε:
·

νεοσύστατες επιχειρήσεις

·

μικροχρηματοδότηση

Προσαρμογή Εργαζομένων, Επιχειρήσεων & Επιχειρηματιών στις νέες συνθήκες
Δεδομένου ότι η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ βασίζεται σε υπηρεσίες υψηλής έντασης γνώσης, θα
αυξηθεί η ζήτηση για εργαζομένους & επιχειρηματίες με σύνολο δεξιοτήτων που ταιριάζει στις ανάγκες
των μελλοντικών συνθηκών. Αυτό υποδηλώνει την ανάγκη για περισσότερη & καλύτερη επαγγελματική
κατάρτιση. Οι δεξιότητες με υψηλή ζήτηση θα αφορούν αρκετούς τομείς που υποστηρίζουν την
εφαρμογή νέων τεχνολογιών (πληροφορική, μηχανική, ρομποτική, ιατρική τεχνολογία &
αγροδιατροφή).
Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται μηχανισμοί υποστήριξης ΜμΕ για τον προσδιορισμό & την κάλυψη των
αναγκών βελτίωσης των δεξιοτήτων στο εσωτερικό τους, την επιτάχυνση της διασύνδεσης της αγοράς
εργασίας με τους φορείς κατάρτισης & την δημιουργία δικτύων κατάρτισης επιχειρήσεων για την
κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών τους σε κλαδικό επίπεδο.

[1] ΥΠΑΝ (2020) Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-25 ΦΕΚA174/10.09.20
[2] Πισσαρίδης, Βαγιανός, Βέττας, Μεγήρ (2020) Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία.
Τελική Έκθεση, Νοεμβριος 2020
[3] http://www.ggb.gr/sites/default/files/basic-page-files/Greece%20-%202018%20Fact%20Sheet.pdf
[4] ΕΕ (2019) Έκθεση Ελλάδα 2019 SWD(2019) 1007 27.2.19
[5] ΕΕ (2020) Έκθεση Ελλάδα 2020 SWD(2020) 507 26.2.20
[6]
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EXT_TEC05__custom_1320953/default/table?lang=en
[7]http://www.gsrt.gr/Financing/Files/ProPeFiles15/Final_Study_InnoBarriers_September_2020.pdf

EL

19

EL

[8] ΦΕΚΒ2894/05.07.2021
[9] ΣΕΒ (2020) Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού́ Τι μας δείχνει ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Δεξιοτήτων
[10] ΕΛΣΤΑΤ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΛΟΓΩ COVID-19, ΣΕΠΤ. & 3ο/2020
[11] Grant Thornton 2020 Δείγμα επιχειρήσεων
[12] PwC 2020 Συγκριτική αξιολόγηση δείγματος 142 εισηγμένων εταιρειών
[13] “POINT Review of Industrial Transition of Greece: Renewables, batteries and their applications in
mobility, agriculture, shipping and defense" https://op.europa.eu/en/publication-detail//publication/ee81607c-7fbb-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-en
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1. Programme strategy: main challenges and policy responses
Πίνακας 1
Στόχος πολιτικής ή ειδικός στόχος ΤΔΜ
1. A more competitive and smarter Europe by
promoting innovative and smart economic
transformation and regional ICT connectivity

EL

Specific objective or dedicated priority *
RSO1.1. Developing and enhancing research and
innovation capacities and the uptake of advanced
technologies
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Αιτιολόγηση (περίληψη)
Η περιορισμένη συνεργασία των δημοσίων
φορέων έρευνας με τον ιδιωτικό τομέα οδηγεί σε
περιορισμένες εκροές καινοτομίας, όπως
ευρεσιτεχνίες που συνεισφέρουν στη δημιουργία /
ανακάλυψη τεχνικών λύσεων σε προβλήματα που
να μπορούν λάβουν τη μορφή́ καινοτόμων
προϊόντων & υπηρεσιών. Οι επενδύσεις στην
καινοτομία παρουσιάζουν ένα εγγενές ρίσκο,
καθώς η απόδοση τους δεν είναι
προδιαγεγραμμένη.Τα κεφάλαια επιχειρηματικών
συμμετοχών (equity) επιμερίζουν το ρίσκο &
ταυτόχρονα μοχλεύουν τους διαθέσιμους πόρους.
Στην Ελλάδα, η αγορά του venturecapitalέως
πρόσφατα ήταν πρακτικά ανύπαρκτη. Γι’ αυτό το
λόγο καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική η δημόσια
χρηματοδότηση για την προώθηση των
επιχειρηματικών συμμετοχών ειδικά στη μετά
covid-19 εποχή όπου οι συμφωνίες
επιχειρηματικών συμμετοχών κατέγραψαν
σημαντική μείωση (-10% στην Ευρώπη στο 1ο
3μηνο του 2021). Αποτέλεσμα των παραπάνω
είναι η Ελλάδα να υστερεί σε βασικούς δείκτες
που μετρούν τη συνεισφορά της καινοτομίας στις
οικονομικές επιδόσεις, όπως: • Οι εξαγωγές
προϊόντων μέσης/υψηλής τεχνολογίας &
υπηρεσιών υψηλής έντασης γνώσης, που οι
επιδόσεις της Ελλάδας βρίσκονται στο 10,1% &
70,6% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου αντίστοιχα
(European Commission InnovationScoreboard
2020) • Η ικανότητα για καινοτομία&η
επιχειρηματική επιτήδευση
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1. A more competitive and smarter Europe by
promoting innovative and smart economic
transformation and regional ICT connectivity
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Specific objective or dedicated priority *

RSO1.2. Reaping the benefits of digitisation for
citizens, companies, research organisations and
public authorities
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Αιτιολόγηση (περίληψη)
(businesssophistication), όπου η Ελλάδα
κατατάσσεται στην 75η&73ηθέσηαντίστοιχα
ανάμεσα στις 137 χώρες που εξετάζονται στο
πλαίσιο του GlobalCompetitivenessIndex (World
Economic Forum 2019) • Η εν γένει τεχνολογική
ετοιμότητα&ειδικότερα η ικανότητα των
επιχειρήσεων να απορροφούν τις τεχνολογικές
εξελίξεις, όπου η Ελλάδα κατατάσσεται στην
50η&75η θέση αντίστοιχα ανάμεσα στις 137
χώρες που εξετάζονται στο πλαίσιο του
GlobalCompetitivenessIndex (World Economic
Forum 2019) Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να
ενισχύσει δραστικά το οικοσύστημα Έρευνας
&Καινοτομίας, αναπτύσσοντας αποτελεσματικούς
μηχανισμούς δημιουργίας & διάχυσης της
καινοτομίας με τη σύμπραξη ερευνητικών φορέων
& επιχειρήσεων, τη συστηματική προώθηση της
καινοτόμου επιχειρηματικότητας & τη μόχλευση
ιδιωτικών επενδύσεων σε Έρευνα & Καινοτομία.
Σύμφωνα με το δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας &
Κοινωνίας (DESI), η Ελλάδα κατατάσσεται 27η
από τα 28 Κ-Μ (2020). Σε ό,τι αφορά στην
ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών από τις
επιχειρήσεις, η Ελλάδα κατατάσσεται 24η(2020).
Η μεγάλη ανάγκη, κυρίως για τις ΜμΕ,
ανεξαρτήτως τομέα είναι η πρόσβαση σε
εξειδικευμένη υποστήριξη σε δράσεις
αυτοματοποίησης παραγωγής,&χρήσης
τεχνολογιών Βιομηχανίας 4.0, όπως Big data
analytics, Internet of Things, Simulation and
modelling, Cybersecurity,&προγνωστική
συντήρηση. O ψηφιακός μετασχηματισμός της
οικονομίας αποτελεί μείζονα πρόκληση για την
Ελλάδα. Η πανδημία COVID-19 κατέστησε την
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1. A more competitive and smarter Europe by
promoting innovative and smart economic
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RSO1.3. Enhancing sustainable growth and
competitiveness of SMEs and job creation in
SMEs, including by productive investments
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Αιτιολόγηση (περίληψη)
ανάγκη του μετασχηματισμού άμεση &
επιτακτική, ιδιαίτερα στον τουρισμό&στο εμπόριο
που επλήγησαν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από
άλλους τομείς. Η Βίβλος Ψηφιακού
Μετασχηματισμού 2020 – 2025 καταγράφει τις
απαραίτητες παρεμβάσεις για την αξιοποίηση της
ψηφιακής τεχνολογίας σε όλους τους τομείς της
οικονομίας & αποτυπώνει τη στρατηγική για τον
ψηφιακό μετασχηματισμό. Οριζόντια ως βασικές
προτεραιότητες τίθενται: α) η παροχή ψηφιακών
υπηρεσιών με έμφαση στον πολίτη & την
επιχειρηματικότητα, β) η ενίσχυση της ψηφιακής
καινοτομίας, γ) ο ψηφιακός μετασχηματισμός των
επιχειρήσεων, δ) η απελευθέρωση της
παραγωγικής αξίας των δεδομένων & ε) η ένταξη
των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της
οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται ένα
σύνολο οριζόντιων παρεμβάσεων για τη
δημιουργία ευνοϊκού ψηφιακού
περιβάλλοντος&αντίστοιχου νομοθετικού
πλαισίου, εντός του οποίου οι ελληνικές
επιχειρήσεις θα μπορούν να επιταχύνουν τον
ψηφιακό τους μετασχηματισμό, αλλά&να
αξιολογηθούν στο βαθμό που το έχουν επιτύχει. Ο
Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει
καθοριστικά στην υλοποίηση της παραπάνω
στρατηγικής για τις επιχειρήσεις, που θα τις
επιτρέψει να διατηρήσουν / ενισχύσουν την
αναταγωνιστικότητά τους σε συνθήκες
Βιομηχανίας 4.0.
Οι ΜμΕ αποτελούν την πλειονότητα των
επιχειρήσεων της χώρας & βασικό δημιουργό
θέσεων εργασίας. Πολλές ΜμΕ στερούνται
εμπειρίας σε θέματα σύγχρονης διοίκησης,
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Αιτιολόγηση (περίληψη)
μακροχρόνιου στρατηγικού & επιχειρησιακού
σχεδιασμού & αντίληψης νέων απαιτήσεων σε
επίπεδο προτύπων & τεχνολογικών τάσεων. Η
έλλειψη ρευστότητας είναι το σημαντικότερο
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 8 στις 10 μικρές &
πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ ακολουθεί η
βιωσιμότητά τους: 1 στις 7 επιχειρήσεις ενδέχεται
να διακόψει τη δραστηριότητα της το επόμενο
διάστημα. Στο τραπεζικό σύστημα έχουν σήμερα
πρόσβαση 15.000-25.000 επιχειρήσεις . Ενώ
αναφορικά με τη διάρθρωση των
χρηματοδοτήσεων προς τους κλάδους, η
μεγαλύτερη συγκέντρωση αφορά εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εμπορίου
(20% συνολικών χρηματοδοτήσεων) . Στο κρατικό
σύστημα στήριξης έχουν πρόσβαση ~100.000
επιχειρήσεις, που αντιστοιχούν συνολικά στο 10%
των ενεργών ΑΦΜ. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις
βρίσκονται χωρίς χρηματοπιστωτικά εργαλεία.
Δεν υπάρχουν αρκετές αξιόχρεες επιχειρήσεις, ενώ
οι ΜμΕ είχαν περιορισμένη πρόσβαση στη
χρηματοδότηση σε σύγκριση με μεγαλύτερες
εταιρείες . Ο ΕΣ συνεισφέρει στην άρση βασικών
εμποδίων με δρασεις που: • Προωθούν τη
συνεργασία μικρών με μεγαλύτερου μεγέθους
επιχειρήσεις με συμπληρωματικές δραστηριότητες
ή/& δυνατότητες από κοινού ανάπτυξης εγχωρίων
& διεθνών αγορών • Ενθαρρύνουν & αναπτύσουν
την εξωστρέφεια μικρών επιχειρήσεων, ιδίως σε
τομείς ΕΣΕΕ • Συντελούν στην αύξηση της
εγχώριας παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων
αγαθών • Διευκολύνουν την πρόσβαση στη
χρηματοδότηση • Αναπτύσσουν αποτελεσματικούς
μηχανισμούς/υπηρεσίες στήριξης της
εξωστρέφειας
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1. A more competitive and smarter Europe by
promoting innovative and smart economic
transformation and regional ICT connectivity

EL

Specific objective or dedicated priority *

Αιτιολόγηση (περίληψη)

RSO1.4. Developing skills for smart specialisation, Οι στόχοι για την αύξηση της παραγωγικότητας &
industrial transition and entrepreneurship
της εξωστρέφειας & η στενότερη σύνδεση της
παραγωγής με την τεχνολογία & την καινοτομία
σύμφωνα με τη Στρατηγική Έξυπνης
Εξειδίκευσης, καθώς&την ψηφιακή&πράσινη
μετάβαση απαιτούν ανθρώπινο δυναμικό με τις
κατάλληλες δεξιότητες. Η σημασία του Ειδικού
Στόχου ενισχύεται λαμβάνοντας υπόψη την
έμφαση του Ελληνικού παραγωγικού μοντέλου σε
προϊόντα&υπηρεσίες χαμηλής προστιθέμενης
αξίας που δεν ευνοεί τη δημιουργία ποιοτικών,
παραγωγικών&καλά́ αμειβομένων θέσεων
εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Αποτέλεσμα αυτού
του φαινομένου είναι η σημαντική μείωση των
επαγγελμάτων υψηλών δεξιοτήτων στη συνολική
απασχόληση που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο
2008 έως 2018. Η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τον
μέσο όρο της ΕΕ όσον αφορά το επίπεδο
ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που
αποτελεί ένδειξη ύπαρξης μιας επαρκώς
καταρτισμένης&ειδικευμένης επαγγελματικής
βάσης. Όμως, η συγκριτική αξιολόγηση σε
παγκόσμια κλίμακα που διενεργείται στο πλαίσιο
του World Economic Forum (Έκθεση για το 2019)
αναδεικνύει ορισμένες σημαντικές προκλήσεις.
Συγκεκριμένα, σε σύνολο 141 χωρών η Ελλάδα
βρίσκεται στην 47η θέση ως προς το σύνολο των
δεξιοτήτων των νεοεισερχομένων στην αγορά
εργασίας, έχει, όμως, πολύ χαμηλότερες
κατατάξεις στα κριτήρια όπως η ποιότητα
επαγγελματικής εκπαίδευσης (109ηθέση), οι
αποδοχές & αποδοτικότητα (109ηθέση),&η
ευκολία ανεύρεσης εξειδικευμένου δυναμικού
(64ηθέση). Η 4η βιομηχανική επανάσταση
συνοδεύεται από νέες προκλήσεις για τις
25
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Specific objective or dedicated priority *

4. A more social and inclusive Europe
ESO4.1. Improving access to employment and
implementing the European Pillar of Social Rights activation measures of all jobseekers, in particular
youth people, especially through the
implementation of the Youth Guarantee, longterm unemployed and disadvantaged groups on the
labour market, and of inactive people, as well as
through the promotion of self-employment and the
social economy;
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Αιτιολόγηση (περίληψη)
δεξιότητες της παραγωγικής βάσης, οι οποίες αν
δεν αξιοποιηθούν έγκαιρα θα έχουν άμεσες
συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων. Μέσω του Ειδικού Στόχου
αναμένεται να καλυφθούν οι υφιστάμενες & νέες
ανάγκες σε δεξιότητες & να αναδειχθούν τα
στελέχη που θα αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο
στην επίτευξη επιχειρηματικών στόχων που
σχετίζονται με τις κατευθύνσεις της έξυπνης
εξειδίκευσης, &της υποστήριξης του ψηφιακού
μετασχηματισμού.
Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, η
Ελλάδα παραμένει η χώρα με το μακράν,
υψηλότερο ποσοστό ανεργίας. Οι ΜμΕ
διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ελληνική
εμπορική μη χρηματοπιστωτική οικονομία, αφού
παράγουν το 63,6% της προστιθέμενης αξίας & το
85,2% της απασχόλησης, υπερβαίνοντας & στους
δύο αυτούς τομείς τον ευρωπαϊκό μέσον όρο
(56,8%&66,4% αντίστοιχα) . Ιδιαίτερη σημασία
για την ελληνική οικονομία, ειδικότερα στον
τομέα της απασχόλησης, παρουσιάζουν οι πολύ
μικρές επιχειρήσεις (micro), οι οποίες αποτελούν
άλλωστε&τον κύριο κορμό της οικονομίας τη
χώρας. Πιο συγκεκριμένα, οι πολύ μικρές
επιχειρήσεις στην Ελλάδα παρέχουν σχεδόν 6 στις
10 θέσεις εργασίας, υπερβαίνοντας το μέσο όρο
των 3 στις 10 θέσεις εργασίας σε επίπεδο ΕΕ,
έχοντας αυξήσει το ποσοστό απασχόλησής τους
κατά 18,2%. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική
Απασχόλησης (ΕΣΑ), αναγνωρίζει την
επιχειρηματικότητα & την αυτοαπασχόληση ως
κύριους παράγοντες για την επίτευξη έξυπνης,
βιώσιμης & χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη καθώς
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Specific objective or dedicated priority *

4. A more social and inclusive Europe
ESO4.4. Promoting the adaptation of workers,
implementing the European Pillar of Social Rights enterprises and entrepreneurs to change, active and
healthy ageing and a healthy and well-adapted
working environment that addresses health risks
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Αιτιολόγηση (περίληψη)
συμβάλλουν στη δημιουργία απασχόλησης, στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων – μεταξύ άλλων,
επιχειρηματικών- &στη δημιουργία ευκαιριών για
τους ανέργους & τα μειονεκτούντα άτομα ώστε να
συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία & στην
οικονομία. Στην κατεύθυνση αυτή δικαίως η
αυτοαπασχόληση επισημαίνεται ως σημαντικός
ρυθμιστικός παράγοντας, καθώς αποτελεί μία
πραγματικότητα στην απασχόληση & την
επιχειρηματικότητα που δείχνει ιδιαίτερα
ανθεκτική στο πέρασμα του χρόνου. Στην
κατεύθυνση αυτή δικαίως η αυτοαπασχόληση
επισημαίνεται ως σημαντικός ρυθμιστικός
παράγοντας, καθώς αποτελεί μία πραγματικότητα
στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα που
δείχνει ιδιαίτερα ανθεκτική στο πέρασμα του
χρόνου.
Μαζί με τις τεχνολογικές αλλαγές της 4ης
Βιομηχανικής Επανάστασης που δημιουργούν νέα
δυναμική στην οικονομία & νέες ευκαιρίες
απασχόλησης, δημιουργούνται & νέες συνθήκες &
απαιτήσεις στην αγορά εργασίας, κυρίως ζήτηση
για νέες γνώσεις & σύγχρονες, νέου τύπου,
δεξιότητες & επαγγέλματα. Στο πλαίσιο της
αύξησης του προσδόκιμου ζωή & των
μεταρρυθμίσεων για την οικονομική βιωσιμότητα
των συνταξιοδοτικών συστημάτων, η
επαγγελματική ζωή παρατείνεται &
δημιουργούνται ανάγκες επικαιροποίησης
γνώσεων & δεξιοτήτων. Τα νέα μοντέλα
οργάνωσης της εργασίας διαφέρουν από την
τυπική μόνιμη, πλήρη & εξαρτημένη απασχόληση
η οποία αποτελούσε αναφορά για τα συστήματα
κοινωνικής ασφάλισης μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο

EL

Στόχος πολιτικής ή ειδικός στόχος ΤΔΜ

Specific objective or dedicated priority *

Αιτιολόγηση (περίληψη)
αυτό για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη
περιορίζει ή και καταργεί επαναλαμβανόμενες
εργασίες, ενώ δημιουργούνται απαιτήσεις ως προς
τις ικανότητες αυτόνομης εργασίας,
πρωτοβουλίας, επίλυσης προβλημάτων,
ομαδικότητας, επικοινωνίας, ευελιξίας, κριτικής
ικανότητας. Αυτές οι, ως επί το πλείστoν
«οριζόντιες» δεξιότητες συμπληρώνονται & από
τεχνικές, και κυρίως ψηφιακές & πράσινες
δεξιότητες. Η χαμηλή συμμετοχή του εργατικού
δυναμικού σε προγράμματα κατάρτισης
&συμβάλλει στην αναντιστοιχία δεξιοτήτων
επιδρώντας στην προσαρμοστικότητα
εργαζομένων & επιχειρήσεων. Συμφωνα με
στοιχεία της Eurostat (2015), η Ελλάδα έχει
εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις, το χαμηλότερο
ποσοστό στην Ε.Ε., στην ενδοεπιχειρησιακή
κατάρτιση με μόλις το 21,7% των επιχειρήσεων να
παρέχουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους
κατάρτιση. (ευρωπαϊκός μέσος όρος >72%) Η
«σειριακή» λογική (πρώτα εκπαίδευση & μετά
εργασία), των εκπαιδευτικών συστημάτων της
προηγούμενης βιομηχανικής επανάστασης δεν
μπορεί πλέον να υπηρετήσει τις ανάγκες
εργαζομένων&επιχειρήσεων. Η ταχύτητα των
τεχνολογικών αλλαγών&τρόπων εργασίας,
απαξιώνει γρήγορα τις δεξιότητες&δημιουργεί την
ανάγκη διαρκούς ανανέωσής τους.

* Dedicated priorities according to ESF+ Regulation
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2. Priorities
Reference: Article 22(2) and point (c) of Article 22(3) CPR
2.1. Priorities other than technical assistance
2.1.1. Priority: 1. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας
2.1.1.1. Specific objective: RSO1.1. Developing and enhancing research and innovation capacities and the uptake of advanced technologies (ΕΤΠΑ)
2.1.1.1.1. Interventions of the Funds
Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:
Ο ΕΣ υποστηρίζει προτεραιότητες που επιλέγονται από την ΕΣΕΕ & αφορούν τους 8 τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής.
Οι δράσεις θα συνεισφέρουν στην επίτευξη του εθνικού στόχου αύξησης της δαπάνης Ε&Α στο 1,81% του ΑΕΠ το 2030 με σημαντικό ποσοστό της
αύξησης να προέρχεται από δαπάνες επιχειρήσεων.[1]
1.1.1 Ανάπτυξη Βιομηχανικής Ε&Τ
Στόχος είναι η στροφή των επιχειρήσεων σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας με την ενίσχυση πρωτοβουλιών για απόκτηση ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων & σε σχέση με τις ανάγκες της διεθνούς αγοράς με βάση την εξειδικευμένη γνώση. Στηρίζονται οι επενδύσεις των επιχειρήσεων σε
ΕΤΑΚ & οι πυρήνες ζήτησης & εφαρμογής νέων τεχνολογιών.
Οι δράσεις αφορούν επιχορήγηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που εμπίπτουν στις προτεραιότητες της ΕΣΕΕ:
· 1.1.1.1 Παραγωγή νέων/ βελτιωμένων προϊόντων & διεργασιών. Συμπεριλαμβάνονται πρωτοβουλίες με στόχο την άμεση εκμετάλλευση ερευνητικών
αποτελεσμάτων στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
· 1.1.1.2 Αξιοποίηση της γνώσης που προκύπτει από ερευνητική δραστηριότητα. Οι δράσεις αφορούν υφιστάμενα & νέα επιχειρηματικά σχήματα &
περιλαμβάνουν ενδεικτικά
o υποστήριξη της κατοχύρωσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων & της διανοητικής ιδιοκτησίας διεθνώς
o ενίσχυση επιχειρήσεων για δημιουργία ή αναβάθμιση ενδοεπιχειρησιακών δομών & συστημάτων Ε&Α, καθώς & δομών & εργαστηρίων για δοκιμές
εφαρμογών & συστημάτων (προσομοίωση, τεχνητή νοημοσύνη, Big Data Analytics), με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογίας Βιομηχανίας 4.0.
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1.1.2 Διασύνδεση επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα / συνεργατικοί μηχανισμοί
Βασικό ζητούμενο είναι η ανάπτυξη μορφών ουσιαστικής συνεργασίας των επιχειρήσεων μεταξύ τους & με την ερευνητική κοινότητα, στοχεύοντας στη
δημιουργία κρίσιμης μάζας, που ενισχύει την τεχνολογική βάση & τη διεθνή παρουσία. Θα αξιοποιηθούν ευκαιρίες επένδυσης σε περιοχές υψηλής
εξειδίκευσης, με στόχο την ανάδειξη κέντρων τεχνογνωσίας διεθνούς εμβέλειας.
Οι δράσεις ακολουθούν τους τομείς της ΕΣΕΕ & περιλαμβάνουν:
· 1.1.2.1 Συνεργασίες επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς. Βραχυπρόθεσμες συνεργασίες επιχειρήσεων με εργαστήρια ΑΕΙ & ερευνητικούς φορείς:
Οι ενισχύσεις θα έχουν τη μορφή ανάθεσης ερευνητικών, τεχνικών ή συμβουλευτικών εργασιών από επιχειρήσεις σε δημόσιους φορείς έρευνας καθώς &
συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα στο πλαίσιο κοινοπραξιών μεσο-μακροπρόθεσμης διάρκειας: οι συμπράξεις δημιουργούνται για την
επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων, προδιαγράφοντας τις αντίστοιχες δεσμεύσεις & υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, προσυμφωνημένο
οδικό χάρτη, εργαλεία για την επίτευξη στόχων της σύμπραξης, συμφωνία για την κάλυψη αναγκών χρηματοδότησης & αναγνώριση των εμπλεκόμενων
φορέων. Θα αναπτυχθούν έργα βιομηχανικής ανάπτυξης με συμμετοχή τόσο ΜμΕ, όσο & μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων. Οι Συνεργασίες
περιλαμβάνουν διεργασίες Ε&Κ, μεταφορά τεχνολογίας & συνεργασία επιχειρήσεων.
· 1.1.2.2 Ανάπτυξη δομών σύνδεσης επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα: Ενίσχυση υπαρχουσών ή νέων δομών μεταφοράς τεχνολογίας πανεπιστημίων
& ερευνητικών κέντρων για την εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων & νέων γνώσεων που παράγονται & διακινούνται απ’ αυτά.
· 1.1.2.3 Ανάπτυξη Κέντρων Ικανότητας & άλλων δομών συν-δημιουργίας & μεσο-μακροπρόθεσμης στρατηγικής συνεργασίας, όπως κοινά
εργαστήρια, οικοσυστήματα & υποδομές συγχρηματοδοτούμενες από δημόσιο & ιδιωτικό τομέα σε τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος, με ενίσχυση
εργαστηριακών υποδομών καινοτομίας, για την παροχή επιστημονικών & τεχνικών υπηρεσιών με όρους αγοράς & σύμφωνα με τις ανάγκες της ΕΣΕΕ. Τα
Κέντρα οργανώνονται ως συνεργασίες ανάμεσα σε επιχειρήσεις & ερευνητικούς φορείς, σε στρατηγικούς τομείς από εξειδικευμένες ομάδες επιχειρήσεων
& ερευνητών με στόχο την υποστήριξη βιομηχανικών δραστηριοτήτων υψηλής έντασης γνώσης. Απαιτείται αρχική χρηματοδότηση ανάπτυξης κοινών
υποδομών. Οι ανάγκες χρηματοδότησης μειώνονται, όσο τα έσοδα από υπηρεσίες αυξάνονται.
· 1.1.2.4 Ενίσχυση δημιουργίας & ανάπτυξης συστάδων καινοτομίας (Innovation clusters). Η εξειδίκευση παρεμβάσεων για την δημιουργία νέων /
υποστήριξη υφιστάμενων clusters θα ευθυγραμμιστεί με τις κατευθύνσεις της ΕΣΕΕ καθώς & οριζόντιων κατευθύνσεων (π.χ. κυκλική & γαλάζια
οικονομία). Κριτήρια για την χρηματοδότηση αποτελούν η προοπτική διεθνούς δραστηριοποίησης, η ύπαρξη υποδομών παραγωγής γνώσης & παροχής
τεχνολογικών υπηρεσιών, η ύπαρξη καλά προσδιορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, το ενδιαφέρον εμπλοκής παραδοσιακών επιχειρήσεων, που θα
αναλάβουν την προώθηση νέων δραστηριοτήτων & οι ισχυρές διασυνδέσεις που αποτυπώνονται με κοινή έρευνα, ανταλλαγές προσωπικού, κοινές
ευρεσιτεχνίες, αγορά εξοπλισμού & μηχανημάτων, σχέσεις πελάτη-προμηθευτή ή κανάλια άλλων μορφών
1.1.3 Ερευνητικές Υποδομές (ΕΥ)
Κατά την ΠΠ 2014-20 επελέγησαν & ενισχύθηκαν στο πλαίσιο προπαρασκευαστικής φάσης λειτουργίας 28 ΕΥ. Οι ΕΥ θα αξιολογηθούν ως προς:
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·

τον αντίκτυπο σε οικονομία & κοινωνία

·

τη συμβολή στην καινοτομία των επιχειρήσεων

·

την ανοικτή πρόσβαση & χρήση

·

τη διεθνή δικτύωση & αναγνωρισιμότητα

·

την ανάδειξη περιφερειακών κόμβων αριστείας

Η αξιολόγηση θα γίνει σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό «Policy Support Facility».
Στο πλαίσιο επικαιροποίησης της ΕΣΕΕ στο πεδίο των ΕΥ, θα ενισχυθούν οι ΕΥ που στηρίζουν ερευνητικές δραστηριότητες μέσου-υψηλού επιπέδου
τεχνολογικής ετοιμότητας (TRL) & έχουν δυνατότητα να αναδειχθούν σε διεθνώς ανταγωνιστικούς πόλους επιστημονικής αριστείας & ενίσχυσης της
καινοτομίας, της ανάπτυξης & ανταγωνιστικότητας σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Ταυτόχρονα, θα επιδιωχθούν ισχυρότερες συνέργειες με δράσεις
υποστήριξης υποδομών Ε&Κ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με έμφαση στον πιθανό ρόλο ελληνικών κόμβων ερευνητικών υποδομών ESFRI & συμμετοχή σε
διεθνή meta-clusters & συναφή δίκτυα.
Η υποστήριξη των ΕΥ βασίζεται στην εναρμόνισή τους με την S3 & την ιεράρχησή τους με προοπτική τη χρηματοδότηση της φάσης ανάπτυξής τους την
ΠΠ 2021-27.
Η κάτωθι ενδεικτική δράση αποσκοπεί επομένως στην ενίσχυση της συνεισφοράς υφιστάμενων & νέων ΕΥ:
· 1.1.3.1 Εκσυγχρονισμός / αναβάθμιση / προώθηση ερευνητικών υποδομών σε τομείς που αναδεικνύονται από την ΕΣΕΕ & διευκόλυνση της
πρόσβασης των επιχειρήσεων σε αυτές
1.1.4 Στήριξη / προώθηση διεθνών συνεργασιών
Οι δράσεις στήριξης προώθησης διεθνών συνεργασιών θα βασιστούν στις προτεραιότητες της ΕΣΕΕ
Θα στηριχθούν πρωτοβουλίες που προβλέπονται στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), κυρίως με τη συγχρηματοδότηση δράσεων
Ελληνικών Φορέων στο Πρόγραμμα Horizon Europe που αντιστοιχούν σε:
·

Ανάπτυξη / συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Συνεργασίες (European Partnerships) & Αποστολές (Missions)

· Πρωτοβουλίες στο υποπρόγραμμα «Widening Participation & Strengthening the European Research Area» που αφορούν ενίσχυση της καινοτομίας &
δράσεις κοινού προγραμματισμού πρωτοβουλιών Ε&Κ
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Επίσης, θα προωθηθούν διμερείς & πολυμερείς συνεργασίες σε Ευρωπαϊκό & διεθνές επίπεδο (Κίνα, Ισραήλ, Ρωσία, Γερμανία, Κύπρο & Τουρκία, ΕυρωΜεσογειακή Συνεργασία PRIMA). Προβλέπεται η ενεργοποίηση της Συμφωνίας Επιστημονικής & Τεχνολογικής Συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Ιδιαίτερης
στρατηγικής σημασίας είναι η σχεδιαζόμενη Πολυμερής Πρωτοβουλία “3+1” που αφορά στην συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ -ΗΠΑ.
Η Ελλάδα εκδήλωσε ενδιαφέρον συμμετοχής σε 13 από τις 14 Ευρωπαϊκές Συμπράξεις του 1ου Κύκλου. Το αντικείμενό τους εναρμονίζεται με τις
προτεραιότητες της ΕΣΕΕ. Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» θα συνδράμει στον στρατηγικό συντονισμό της εθνικής προσπάθειας καθορισμού,
ανάπτυξης & κοινής Ευρωπαϊκής εφαρμογής ερευνητικών θεματολογίων που συμβαδίζουν με την ΕΣΕΕ. Βασικός στόχος του προγραμματισμού είναι η
αποτελεσματική αξιοποίηση των συνεργειών & η δημιουργία επαρκούς μόχλευσης & κρίσιμης μάζας για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων Ε&Α που
συμβάλλουν στην επίλυση των παγκόσμιων κοινωνικών προκλήσεων
Συμπληρωματικότητα με το Horizon εντοπίζεται τόσο στις θεματικές προτεραιότητες της ΕΣΕΕ όσο & στα επί μέρους εργαλεία. Η ΔΕΑ έλαβε υπόψη τις
τάσεις που διαμορφώνονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά & τη δυναμική της ελληνικής συμμετοχής στις διάφορες θεματικές, προκειμένου να
προσδιορισθούν οι εθνικές προτεραιότητες στα διάφορα επίπεδα εξειδίκευσης. Διερευνάται ο σχεδιασμός σε εθνικό επίπεδο δράσεων ανάλογων των
Ευρωπαϊκών αποστολών (missions) σε πεδία προτεραιότητας της ΕΣΕΕ.
Τέλος, θα υποστηριχθούν προτάσεις με Σφραγίδα της Αριστείας που ακολουθούν τις προτεραιότητες της ΕΣΕΕ.
1.1.5 Μηχανισμοί διακυβέρνησης /υποστήριξης της ΕΣΕΕ (συντονισμός, διαχείριση, αξιολόγηση, παρακολούθηση, επιχειρηματική ανακάλυψη)
Η δράση αφορά στην χρηματοδότηση της αποτελεσματικής λειτουργίας της ΔΕΑ & των δύο βασικών βραχιόνων της, τον συντονισμό-διαχείριση καθώς &
την παρακολούθηση & αξιολόγηση της ΕΣΕΕ.
[1] Η εθνική δαπάνη για Ε&Α το ‘19 ανήλθε σε 1.27% του ΑΕΠ. Αυξήθηκε κατά 784 εκ € σε απόλυτες τιμές την περίοδο 2011–19, παρά τη μείωση του
ΑΕΠ κατά €22.3 δισ, & ξεπέρασε το στόχο του 1.21% του ΕΠΜ (2014). Εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από το ευρωπαϊκό Μ.Ο. (2,14%) &
περισσότερο από το στόχο του 3% της Λισαβόνας. Η Δ.Δ. βελτιώθηκε (0,68% του ΑΕΠ) & βρίσκεται κοντά στον ευρωπαϊκό Μ.Ο. (0,70%). Η υστέρηση
προκύπτει από την χαμηλή δαπάνη του ιδιωτικού τομέα (0,59% του ΑΕΠ) σε σχέση με τον ευρωπαϊκό Μ.Ο. (1,42%).

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:
·

Καινοτόμες & νεοφυείς επιχειρήσεις για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, επίδειξη σε συνεργασία ή μη με άλλες ή με ερευνητικούς φορείς

·

Επιχειρηματίες που ιδρύουν & αναπτύσσουν επιχειρήσεις έντασης γνώσης με διεθνή παραγωγική & εμπορική προοπτική

·

Επιχειρηματικά σχήματα που κατοχυρώνουν & αξιοποιούν δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
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·

Συστάδες επιχειρηματικών & ερευνητικών δραστηριοτήτων που δημιουργούν νέες νησίδες εξειδίκευσης έντασης γνώσης

·

Εταιρίες ειδικού σκοπού για τη διαχείριση & την εκμετάλλευση βιομηχανικής ιδιοκτησίας

·

Ερευνητικοί & ακαδημαϊκοί φορείς που συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών, τεχνολογικών & οικονομικών προκλήσεων

·

Μεσο-μαρκοπρόθεσμες συνεργασίες επιχειρήσεων με ΑΕΙ & ερευνητικά ιδρύματα στους στρατηγικούς τομείς της ΕΣΕΕ

·
Τα πανεπιστήμια (Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας), με στόχο την αποτελεσματική μεταφορά/εμπορευματοποίηση τεχνολογίας και την αξιοποίηση
των δεσμών των πανεπιστημίων & του συστήματος παραγωγής. Στόχος η ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων μεταξύ δύο παραγόντων των συστημάτων
καινοτομίας: βιομηχανιών & κυβέρνησης.

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation
Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία & τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων & της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ (άρθρο 9, παρ.3 & άρθρο 73 παρ.1 του
ΚΚΔ).
Επιπλέον θα διασφαλιστεί συστηματική & πολυεπίπεδη συνεργασία με τους εκπροσώπους των ΑμεΑ στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, σε όλα τα στάδια
σχεδιασμού & υλοποίησης των παρεμβάσεων, ενώ θα πραγματοποιηθούν επιμέρους στοχευμένες ενέργειες, δράσεις & παρεμβάσεις σε συμφωνία με το
περιεχόμενο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ειδικά για τις δράσεις ΕΚΤ + υπάρχει σχετική υποχρέωση σύμφωνα με το
αρ 8 του Καν. ΕΚΤ +) & της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία, & των αρχών της ισότητας των φύλων & των μη διακρίσεων
ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχουσες εθνικές στρατηγικές & το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΑμεΑ (https://primeminister.gr/wpcontent/uploads/2020/12/2020-ethniko-sxedio-drasis-amea.pdf).
Επίσης, η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος θα συμμετέχει στο θεματικό Δίκτυο για τα θέματα αναπηρίας που προβλέπεται να λειτουργήσει κατά την
ΠΠ 2021-2027.

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR
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The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR
Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» θα χρηματοδοτήσει & συνεργασίες επιχειρήσεων & ερευνητικών φορέων μεταξύ περιφερειών. Ερευνητικοί φορείς
από περιφέρειες δραστηριοτήτων έντασης γνώσης (ο μεγαλύτερος όγκος επιστημονικής παραγωγής καταγράφεται στις Περιφέρειες Αττικής, Κ.
Μακεδονίας, Κρήτης, Δ.Ελλάδας & Ηπείρου) θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται με βιώσιμες & καινοτόμες επιχειρήσεις άλλων περιφερειών που
υπολείπονται στον τομέα (οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα με τις υψηλότερες επιδόσεις στην καινοτομία βρίσκονται στην Περιφέρεια Κρήτης, Στερεάς
Ελλάδας, Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας & Πελοποννήσου). Αυτού του τύπου οι δράσεις προβλέπονται & στο πλαίσιο διαπεριφερειακών
συνεργασιών καθώς & διασυνοριακών σχημάτων, όπου συντονισμένες δράσεις συμπεριλαμβανομένων δράσεων που αφορούν στην κυκλική οικονομία &
στη Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ περιφερειών συμβάλλοντας στην αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας της εφαρμογής
της συνεργασίας στην Ε&Α & την καινοτομία. Οι δράσεις της παρούσας προτεραιότητας επιτρέπουν την ανταλλαγή εμπειριών, καινοτόμων προσεγγίσεων
& ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού με επίκεντρο τον στόχο πολιτικής 1.
Το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει κατά κανόνα παρεμβάσεις εθνικής κλίμακας /σημασίας ή με διαπεριφερειακό χαρακτήρα. Αντίθετα τα Περιφερειακά
Προγράμματα θα χρηματοδοτήσουν παρεμβάσεις μόνο περιφερειακής κλίμακας.
Επιπλέον, οι δράσεις στήριξης προώθησης διεθνών συνεργασιών θα βασιστούν στις προτεραιότητες της ΕΣΕΕ που δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής της
χώρας σε κοινές δράσεις & την υλοποίηση δράσεων που παρουσιάζουν συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τον Ορίζοντα Europe.
Θα στηριχθούν πρωτοβουλίες που προβλέπονται στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ).
Θα εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων που θα συμβάλλουν στην Εμβληματική Προτεραιότητα «ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΣΜΩΝ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ
ΕΛΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΑΖΙΑ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» της
Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής της EUSAIR όπως αποτυπώνονται στο έγγραφο «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής για την ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ- ΙΟΝΙΟΥ- EUSAIR".

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR
Οι τύποι των Δράσεων που καθορίστηκαν για τον ΕΣ (i) της πρώτης Προτεραιότητας θα υλοποιηθούν με την συνεισφορά του ΕΤΠΑ παρέχοντας στήριξη
στους δικαιούχους με επιχορηγήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΚΔ & ιδίως στα άρθρα 53 – 57.
Οι πράξεις που θα υποστηριχθούν έχουν ερευνητικό χαρακτήρα που από την φύση τους συνεπάγονται αυξημένο ρίσκο για τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς αφού το αποτέλεσμα παραμένει αβέβαιο. Ως εκ τούτου η επιχορήγηση είναι το μέσο χρηματοδότησης που μπορεί να δώσει το
σχετικό κίνητρο για την ανάληψη πρωτοβουλιών αυτού του τύπου. Επιπρόσθετα επιδιώκονται συνεργασίες μεταξύ ερευνητικών φορέων & επιχειρήσεων,
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όμως οι ερευνητικοί φορείς έχουν περιορισμένες χρηματοδοτικές δυνατότητες τόσο για τις αναγκαίες υποδομές όσο & για την υλοποίηση ερευνητικών
έργων
Τέλος, η χορήγηση επιχορηγήσεων αποτελεί αποτελεσματικό μέσο ενθάρρυνσης της συμμετοχής των πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων –οι οποίες
αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων- στους εν λόγω τύπους δράσεων, διότι έτσι περιορίζεται σημαντικά το ρίσκο συμμετοχής
σε δαπανηρά μεγάλης διάρκειας ερευνητικά έργα & ανάπτυξης πολυέξοδων διεθνών συνεργασιών

2.1.1.1.2. Indicators
Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών
Προτεραιότητα

Ειδικός
στόχος

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας

Αναγνωριστικός
κωδικός

Indicator

Μονάδα
μέτρησης

Ορόσημο
(2024)

Στόχος (2029)

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCO01

Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (εκ των οποίων:
πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)

επιχειρήσεις

0,00

261,00

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCO02

Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με
επιχορηγήσεις

επιχειρήσεις

0,00

261,00

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCO05

Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται

επιχειρήσεις

0,00

28,00

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCO06

Ερευνητές που εργάζονται σε υποστηριζόμενες
ερευνητικές εγκαταστάσεις

ετήσια ΙΠΑ

15,00

307,00

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCO07

Ερευνητικοί οργανισμοί που συμμετέχουν σε
κοινά ερευνητικά έργα

Ερευνητικοί
οργανισμοί

0,00

41,00

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCO08

Ονομαστική αξία εξοπλισμού έρευνας και
καινοτομίας

ευρώ

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCO10

Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικούς επιχειρήσεις
οργανισμούς

0,00

160,00

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες RCO01
περιφέρειες

Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (εκ των οποίων:
πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)

επιχειρήσεις

0,00

924,00

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες RCO02
περιφέρειες

Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με
επιχορηγήσεις

επιχειρήσεις

0,00

924,00
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1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες RCO05
περιφέρειες

Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται

επιχειρήσεις

0,00

104,00

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες RCO06
περιφέρειες

Ερευνητές που εργάζονται σε υποστηριζόμενες
ερευνητικές εγκαταστάσεις

ετήσια ΙΠΑ

28,00

559,00

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες RCO07
περιφέρειες

Ερευνητικοί οργανισμοί που συμμετέχουν σε
κοινά ερευνητικά έργα

Ερευνητικοί
οργανισμοί

0,00

73,00

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες RCO08
περιφέρειες

Ονομαστική αξία εξοπλισμού έρευνας και
καινοτομίας

ευρώ

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες RCO10
περιφέρειες

Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικούς επιχειρήσεις
οργανισμούς

1.968.412,00 78.736.447,00
0,00

563,00

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων
Ειδικός
Προτεραιότητα
Ταμείο
στόχος

Κατηγορία
περιφέρειας

Αναγνωριστικός
κωδικός

Indicator

1

RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCR01

Θέσεις εργασίας που
δημιουργήθηκαν σε
υποστηριζόμενες
οντότητες

1

RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCR02

1

RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση

1

RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση
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Μονάδα
μέτρησης
ετήσια ΙΠΑ

Γραμμή
βάσης ή
Έτος
Στόχος (2029)
τιμή
αναφοράς
αναφοράς

Πηγή δεδομένων

0,00

2021

54,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

Ιδιωτικές επενδύσεις οι ευρώ
οποίες συμπληρώνουν
τη δημόσια στήριξη
(εκ της οποίας:
επιχορηγήσεις,
χρηματοδοτικά μέσα)

0,00

2021

23.655.497,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

RCR03

Μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
που εισάγουν
καινοτομίες προϊόντων
ή διαδικασιών

0,00

2021

198,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

RCR05

ΜΜΕ που
καινοτομούν σε

0,00

2021

31,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

επιχειρήσεις
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ενδοεπιχειρησιακό
επίπεδο
1

RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCR06

Υποβληθείσες αιτήσεις αιτήσεις
για δίπλωμα
διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας
ευρεσιτεχνίας

0,00

2021

83,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

1

RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCR08

Εκδόσεις από
υποστηριζόμενα έργα

δημοσιεύσεις

0,00

2021

731,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

1

RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCR102

Θέσεις έρευνας που
δημιουργήθηκαν στις
υποστηριζόμενες
οντότητες

ετήσια ΙΠΑ

0,00

2021

366,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

1

RSO1.1 ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCR01

Θέσεις εργασίας που
δημιουργήθηκαν σε
υποστηριζόμενες
οντότητες

ετήσια ΙΠΑ

0,00

2021

196,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

1

RSO1.1 ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCR02

Ιδιωτικές επενδύσεις οι ευρώ
οποίες συμπληρώνουν
τη δημόσια στήριξη
(εκ της οποίας:
επιχορηγήσεις,
χρηματοδοτικά μέσα)

0,00

2021

83.698.392,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

1

RSO1.1 ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCR03

Μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
που εισάγουν
καινοτομίες προϊόντων
ή διαδικασιών

0,00

2021

697,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

1

RSO1.1 ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCR05

ΜΜΕ που
καινοτομούν σε
ενδοεπιχειρησιακό
επίπεδο

0,00

2021

107,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

1

RSO1.1 ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCR06

Υποβληθείσες αιτήσεις αιτήσεις
για δίπλωμα
διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας
ευρεσιτεχνίας

0,00

2021

297,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

1

RSO1.1 ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCR08

Εκδόσεις από
υποστηριζόμενα έργα

0,00

2021

1.046,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

EL

επιχειρήσεις

δημοσιεύσεις
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1

RSO1.1 ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCR102

Θέσεις έρευνας που
δημιουργήθηκαν στις
υποστηριζόμενες
οντότητες

ετήσια ΙΠΑ

0,00

2021

606,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention
Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field
Προτεραιότητα

Ειδικός
στόχος

Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Μετάβαση

010. Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης

18.019.120,00

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Μετάβαση

011. Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε μεγάλες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της
δικτύωσης

10.521.711,00

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Μετάβαση

012. Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα, στον τομέα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και σε κέντρα ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης (βιομηχανική έρευνα,
πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)

35.926.111,00

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Μετάβαση

024. Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών
διοίκησης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Μετάβαση

026. Υποστήριξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας, μεταξύ άλλων μεταξύ επιχειρήσεων,
ερευνητικών οργανισμών και δημόσιων αρχών και επιχειρηματικών δικτύων που ωφελούν κατά κύριο λόγο
τις ΜΜΕ

3.381.794,00

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Μετάβαση

028. Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων και του
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

3.381.794,00

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Μετάβαση

029. Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων,
ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων, που εστιάζουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, την
ανθεκτικότητα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

1.663.207,00

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Μετάβαση

030. Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων που
εστιάζουν στην κυκλική οικονομία

1.663.207,00

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

010. Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης
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568.755,00

90.320.495,00
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1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

011. Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε μεγάλες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της
δικτύωσης

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

012. Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα, στον τομέα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και σε κέντρα ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης (βιομηχανική έρευνα,
πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

024. Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών
διοίκησης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

026. Υποστήριξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας, μεταξύ άλλων μεταξύ επιχειρήσεων,
ερευνητικών οργανισμών και δημόσιων αρχών και επιχειρηματικών δικτύων που ωφελούν κατά κύριο λόγο
τις ΜΜΕ

16.951.179,00

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

028. Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων και του
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

16.951.179,00

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

029. Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων,
ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων, που εστιάζουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, την
ανθεκτικότητα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

8.336.794,00

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

030. Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων που
εστιάζουν στην κυκλική οικονομία

8.336.794,00

1

RSO1.1

Σύνολο

52.739.875,00

180.078.942,00

2.850.876,00

451.691.833,00

Table 5: Dimension 2 - form of financing
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

01. Επιχορήγηση

75.125.699,00

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

01. Επιχορήγηση

376.566.134,00

1

RSO1.1

Σύνολο

451.691.833,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus
Προτεραιότητα

EL

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός
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Ποσό (EUR)
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1

RSO1.1

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση

75.125.699,00

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση

376.566.134,00

1

RSO1.1

Σύνολο

451.691.833,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο

75.125.699,00

1

RSO1.1

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο

376.566.134,00

1

RSO1.1

Σύνολο

451.691.833,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.1.1.1. Specific objective: RSO1.2. Reaping the benefits of digitisation for citizens, companies, research organisations and public authorities (ΕΤΠΑ)
2.1.1.1.1. Interventions of the Funds
Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:
Κεντρική επιδίωξη των δράσεων είναι η υποστήριξή του ψηφιακού μετασχηματισμού των Ελληνικών επιχειρήσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να
παραμείνουν ανταγωνιστικές στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από την 4η βιομηχανική επανάσταση.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι δράσεις του Ειδικού Στόχου αποσκοπούν στην ενεργοποίηση τόσο της ζήτησης, όσο & της προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών,
εφαρμογών & ολοκληρωμένων ψηφιακών λύσεων που υποστηρίζονται από την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή & κατάλληλα μέσα διάθεσης. Θα δοθεί
προτεραιότητα σε καθαρές & προσιτές βιομηχανικές λύσεις που αξιοποιούν βέλτιστα τις ψηφιακές τεχνολογίες που συμβάλλουν στην αύξηση της
παραγωγικότητας & μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.. Προβλέπονται, επομένως οι παρακάτω βασικές κατηγορίες:
·

Πρόσβαση σε Ψηφιακές Τεχνολογίες

·

Ανάπτυξη Ψηφιακής Καινοτομίας

Που θα υλοποιηθούν με την συνεισφορά του ΕΤΠΑ παρέχοντας στήριξη στους δικαιούχους με την μορφή των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στον ΚΚΔ & ιδίως στα άρθρα 53 – 57.
1.2.1 Πρόσβαση σε Ψηφιακές Τεχνολογίες
Με βάση τα σημερινά δεδομένα, οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να υλοποιήσουν με ταχείς ρυθμούς ένα ευρύ σύνολο ενεργειών για την ψηφιακή τους
μετάβαση. Η πρόκληση είναι μεγάλη, ιδίως για τον μεγάλο αριθμό των ΜμΕ, που υπολείπονται σε ενέργειες ψηφιοποίησης. Γι’ αυτό το σκοπό, απαιτείται
πρόσβαση σε πόρους που θα επιτρέψουν την υλοποίηση επιχειρησιακών προτύπων που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους στο νέο ανταγωνιστικό
περιβάλλον της διεθνούς & της εγχώριας αγοράς.
Σε αυτή την προσπάθεια, οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα βρεθούν αντιμέτωπες με τους διεθνείς επιχειρηματικούς κολοσσούς, που έχουν ήδη το προβάδισμα
σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης καθώς & σε τεχνολογίες & λύσεις που μπορούν να αντλήσουν από το διεθνές
περιβάλλον δραστηριοποίησής τους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται σε ιδιαίτερα προνομιακή θέση λόγω της άμεσης πρόσβασής τους σε
ηλεκτρονικές συσκευές & εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες παρέχοντας πολύτιμα δεδομένα που οδηγούν στην
περαιτέρω ενδυνάμωσή τους.
Ο επιτυχημένος ψηφιακός μετασχηματισμός μιας επιχείρησης υπερβαίνει τα στενά φυσικά όρια του χώρου δραστηριοποίησης – παραγωγής της &
επεκτείνεται σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, η επιχειρηματική δραστηριότητα αξιοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες, όπως
τεχνητή νοημοσύνη, αυτόνομα «έξυπνα» ρομπότ, ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, επαυξημένη & εικονική́ πραγματικότητα, ΙοΤ, ή/& 3D Printing.
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Διασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων, είναι εφικτή η άμεση & ταυτόχρονη διάθεση της πληροφορίας σε όλα τα σημεία της
παραγωγής & της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Ουσιαστικά́, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημιουργεί ένα ευέλικτο σύστημα που μπορεί να αυτο-βελτιστοποιεί την απόδοσή του εντός του ευρύτερου
δικτύου της ψηφιακής εφοδιαστικής αλυσίδας, να προσαρμόζεται σε νέες συνθήκες σε πραγματικό ή σχεδόν πραγματικό χρόνο & να εκτελεί́ αυτόνομα
αποφάσεις & ολόκληρες διαδικασίες παραγωγής. Η επιχείρηση έχει πλέον τη δυνατότητα να είναι συνεχώς διασυνδεδεμένη με προμηθευτές, πελάτες &
συνεργάτες, & να ανταλλάσσει μαζί́ τους, & σε πολλές περιπτώσεις σε πραγματικό́ χρόνο, δεδομένα προμηθειών, παραγγελιών, όπως & άλλων
επιχειρηματικών διεργασιών. Με όρους μεταποίησης, δημιουργείται ένα «έξυπνο» εργοστάσιο (smart factory), που επιταχύνει τη δημιουργία νέων
προϊόντων & υπηρεσιών μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας.
Προωθούνται, επομένως: α) η ενίσχυση της διαδικτυακής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων, η αύξηση της εμπιστοσύνης στον ελληνικό τομέα
διαδικτύου (.gr), καθώς & η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ενιαία Ψηφιακή Αγορά, και, (β) η τεχνολογική
αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού τους & της προσαρμογή τους στην Βιομηχανία 4.0.
Οι δράσεις που σχεδιάζονται εστιάζουν σε βέλτιστες πρακτικές με βάση τεκμηριωμένες αναλύσεις αναγκών (technology audits) & περιλαμβάνουν:

·

1.2.1.1 Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στις ΜμΕ & επέκταση & ολοκλήρωση του φάσματος της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών (B2B, B2C,
C2C).
· 1.2.1.2 Τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, περιλαμβάνοντας νέες μηχανολογικές εγκαταστάσεις,
εξοπλισμό, λογισμικό & διασυνδέσεις

1.2.2 Ανάπτυξη Ψηφιακής Καινοτομίας
Ο διεθνής ανταγωνισμός στις νέες συνθήκες αναμένεται ιδιαίτερα σκληρός για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό αναδύεται η ανάγκη στήριξης
τους για τη βελτίωση της πρόσβασης & την αφομοίωση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας που χαρακτηρίζει τη «Βιομηχανία 4.0» σε θέματα αυτοματοποίησης
& ανταλλαγής δεδομένων στις τεχνολογίες παραγωγής.
Η δημιουργία νέας γνώσης θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης μιας νέας ομάδας καινοτόμων επιχειρήσεων που θα συνεισφέρει στον ταχύτερο ψηφιακό
μετασχηματισμό των επιχειρήσεων πέραν των κλασικών διαδικτυακών δραστηριοτήτων. Οι συνεργασίες που αναμένεται να αναπτυχθούν θα
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δημιουργήσουν νέα οικοσυστήματα που, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία μπορούν να οργανωθούν γύρω από εξειδικευμένα τεχνολογικά πάρκα /
θερμοκοιτίδες, ενισχύοντας τη πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία χρηματοοικονομικής μηχανικής. Ευνοϊκές προϋποθέσεις για αυτές τις ενέργειες
αναμένεται να δημιουργήσουν πρωτοβουλίες που προβλέπονται στην εθνική πολιτική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό (Βίβλος Ψηφιακού
Μετασχηματισμού 2020 – 2025) που αναπτύσσονται στο Πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού:
· Το εθνικό δίκτυο κόμβων ψηφιακής καινοτομίας (Digital Innovation Hubs - DIHs) είναι εναρμονισμένο με την ευρωπαϊκή στρατηγική. Το δίκτυο θα
αναπτυχθεί μέσα από τη συνεργασία των κύριων εμπλεκόμενων δημόσιων & ιδιωτικών φορέων, αρμόδια υπουργεία, επιμελητήρια, κοινωνικοί εταίροι,
συλλογικά όργανα, ερευνητικά & ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς & μεγάλες επιχειρήσεις. Θα καλύπτει θέματα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών αιχμής &
θέματα υιοθέτησης Τεχνολογιών Πληροφοριών & Επικοινωνιών στην οργάνωση & λειτουργία των επιχειρήσεων που βρίσκονται στο επίκεντρο του
ψηφιακού μετασχηματισμού τους.
· Ο κεντρικός μηχανισμός υποστήριξης της Ψηφιακής Καινοτομίας, που θα συντονίσει κεντρικά τις δράσεις υποστήριξης της ψηφιακής καινοτομίας,
παρέχοντας κατευθύνσεις σε όλους τους φορείς που συμμετέχουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, αποτελώντας το κέντρο αναφοράς του
δικτύου των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας
· Η αξιοποίηση των δεδομένων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επιχειρηματικών μοντέλων & αγορών. Ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα
ανοιχτά δεδομένα (Open data Directive) θα αναπτυχθούν πρωτοβουλίες για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα, που περιλαμβάνουν
τα γεωχωρικά δεδομένα (παρατηρήσεις της γης & του περιβάλλοντος), τα μετεωρολογικά δεδομένα, τα δεδομένα που αφορούν σε εταιρείες & ιδιοκτήτες,
& δεδομένα μεταφορών
Στόχος είναι η στήριξη των επιχειρήσεων & ειδικότερα των νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) καινοτομίας, με ενισχύσεις που καθιστούν βιώσιμα τα
επιχειρηματικά σχέδια ανάπτυξης & εμπορικής διάθεσης καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε
Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με την κατηγορία δράσεων:
1.2.2.1 Επιχειρηματικά σχέδια ανάπτυξης & εμπορικής διάθεσης καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε
Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρηματικά σχέδια που βασίζονται στην αξιοποίηση δεδομένων (από ανοικτές βάσεις ή από αυτές που αναπτύσσονται με
την ψηφιοποίηση εταιρικών αρχείων) & δημιουργούν παράλληλα επιχειρηματικά οικοσυστήματα & συνέργειες με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την
παραγωγικότητα του συνόλου των επιχειρήσεων & της Οικονομίας.
Συμπεριλαμβάνονται εφαρμογές που απευθύνονται σε σημαντικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας & κλάδους προτεραιότητας της ΕΣΕΕ, όπως ο
τουρισμός, η εστίαση & το εμπόριο που επηρεάζονται σημαντικά από τις εξελίξεις στις ψηφιακές τεχνολογίες.
Τα προϊόντα & οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν μέσω των επενδυτικών σχεδίων μπορούν να απευθύνονται τόσο σε μεμονωμένους καταναλωτές, όσο &
σε άλλες επιχειρήσεις. Μπορούν, επίσης, να αφορούν στο τελικό προϊόν/ υπηρεσία ή μέρος ενός πιο σύνθετου συστήματος
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The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:
Επιχειρήσεις για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό
Υφιστάμενες & νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτόμες εφαρμογές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
Επιχειρηματικά σχήματα & συνεργασίες που δημιουργούνται για την προώθηση καινοτόμων εφαρμογών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation
Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία & τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων & της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ (άρθρο 9, παρ.3 & άρθρο 73 παρ.1 του
ΚΚΔ).
Επιπλέον θα διασφαλιστεί συστηματική & πολυεπίπεδη συνεργασία με τους εκπροσώπους των ΑμεΑ στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, σε όλα τα στάδια
σχεδιασμού & υλοποίησης των παρεμβάσεων, ενώ θα πραγματοποιηθούν επιμέρους στοχευμένες ενέργειες, δράσεις & παρεμβάσεις σε συμφωνία με το
περιεχόμενο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ειδικά για τις δράσεις ΕΚΤ + υπάρχει σχετική υποχρέωση σύμφωνα με το
αρ 8 του Καν. ΕΚΤ +) & της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία, & των αρχών της ισότητας των φύλων & των μη διακρίσεων
ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχουσες εθνικές στρατηγικές & το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΑμεΑ (https://primeminister.gr/wpcontent/uploads/2020/12/2020-ethniko-sxedio-drasis-amea.pdf).
Επίσης, η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος θα συμμετέχει στο θεματικό Δίκτυο για τα θέματα αναπηρίας που προβλέπεται να λειτουργήσει κατά την
ΠΠ 2021-2027.

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR
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Θα εξεταστούν οι συνέργειες με τις δράσεις των εμβληματικών προτεραιοτήτων της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής της EUSAIR όπως αποτυπώνονται
στο έγγραφο «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ- ΙΟΝΙΟΥEUSAIR".

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR
Οι Δράσεις (Πρόσβαση σε Ψηφιακές Τεχνολογίες, Ανάπτυξη Ψηφιακής Καινοτομίας) θα στηρίξουν ΜΜΕ με επιχορηγήσεις σύμφωνα με τον ΚΚΔ (αρ.53
– 57).
Οι πράξεις αφορούν κυρίως την ανάπτυξη & υλοποίηση σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού στις πολύ μικρές, μικρές & μεσαίες καλύπτοντας μια
αναγκαιότητα της εποχής.
Ως εκ τούτου οι επιχορηγήσεις (το πιο αποτελεσματικό κίνητρο για επενδύσεις ιδίως όταν δεν συνδέονται με άμεση αύξηση εσόδων & κερδοφορίας) θα
συνεισφέρουν καθοριστικά στην επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού ιδίως στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν περιορισμένη πρόσβαση σε δάνεια.
Ειδικά στις δράσεις επιχειρηματικών σχεδίων ανάπτυξης & εμπορικής διάθεσης καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που αφορούν ή
βασίζονται σε ΤΠΕ μπορεί να γίνει συνδυασμένη χρήση επιχορηγήσεων & χρηματοδοτικών μέσων διότι τα σχέδια απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο ωρίμανσης
με σημαντικό ρίσκο & στοχεύουν στην παραγωγή εσόδων
Η ψηφιακή κατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων υποδηλώνει συντηρητισμό ως προς τις ψηφιακές τεχνολογίες ιδίως από επιχειρηματίες μεγαλύτερης
ηλικίας, συνεπώς η επιχορήγηση αποτελεί κίνητρο για είσοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό

2.1.1.1.2. Indicators
Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών
Προτεραιότητα

Ειδικός
στόχος

Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

Αναγνωριστικός
κωδικός

Indicator

Μονάδα
μέτρησης

Ορόσημο
(2024)

Στόχος (2029)

1

RSO1.2

ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCO01

Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (εκ των οποίων: πολύ επιχειρήσεις
μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)

0,00

232,00

1

RSO1.2

ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCO02

Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις

0,00

232,00
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1

RSO1.2

ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCO05

Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται

επιχειρήσεις

1

RSO1.2

ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCO13

Αξία των ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και
ευρώ
διαδικασιών που αναπτύσσονται για τις επιχειρήσεις

1

RSO1.2

ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCO01

1

RSO1.2

ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

1

RSO1.2

1

RSO1.2

0,00

12,00

2.121.780,00

84.871.228,00

Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (εκ των οποίων: πολύ επιχειρήσεις
μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)

0,00

821,00

RCO02

Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις

επιχειρήσεις

0,00

821,00

ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCO05

Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται

επιχειρήσεις

0,00

47,00

ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCO13

Αξία των ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και
ευρώ
διαδικασιών που αναπτύσσονται για τις επιχειρήσεις

7.507.330,00 300.293.216,00

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων
Ειδικός
Προτεραιότητα
Ταμείο
στόχος

Κατηγορία
περιφέρειας

Αναγνωριστικός
κωδικός

Μονάδα
μέτρησης

Indicator

1

RSO1.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCR02

Ιδιωτικές επενδύσεις
οι οποίες
συμπληρώνουν τη
δημόσια στήριξη (εκ
της οποίας:
επιχορηγήσεις,
χρηματοδοτικά μέσα)

1

RSO1.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCR12

Χρήστες νέων και
χρήστες/έτος
αναβαθμισμένων
ψηφιακών υπηρεσιών,
προϊόντων και
διαδικασιών που
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Γραμμή
βάσης ή
Έτος
Στόχος (2029)
τιμή
αναφοράς
αναφοράς

Πηγή δεδομένων

0,00

2021

42.435.614,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

0,00

2021

6.615,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

Παρατηρήσεις

EL

αναπτύσσονται από
επιχειρήσεις
1

RSO1.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCR13

Επιχειρήσεις υψηλής
ψηφιακής έντασης

επιχειρήσεις

0,00

2021

209,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

1

RSO1.2 ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCR02

Ιδιωτικές επενδύσεις
οι οποίες
συμπληρώνουν τη
δημόσια στήριξη (εκ
της οποίας:
επιχορηγήσεις,
χρηματοδοτικά μέσα)

ευρώ

0,00

2021

150.146.608,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

1

RSO1.2 ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCR12

Χρήστες νέων και
χρήστες/έτος
αναβαθμισμένων
ψηφιακών υπηρεσιών,
προϊόντων και
διαδικασιών που
αναπτύσσονται από
επιχειρήσεις

0,00

2021

23.436,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

1

RSO1.2 ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCR13

Επιχειρήσεις υψηλής
ψηφιακής έντασης

0,00

2021

740,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

επιχειρήσεις

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention
Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field
Προτεραιότητα

Ειδικός
στόχος

Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

1

RSO1.2

ΕΤΠΑ Μετάβαση

013. Ψηφιοποίηση των ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική επιχειρηματική
δραστηριότητα και οι δικτυωμένες επιχειρηματικές διεργασίες, κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, ζωντανά
εργαστήρια, επιχειρηματίες του διαδικτύου και νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα των ΤΠΕ, B2B)

25.461.367,00

1

RSO1.2

ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

013. Ψηφιοποίηση των ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική επιχειρηματική
δραστηριότητα και οι δικτυωμένες επιχειρηματικές διεργασίες, κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, ζωντανά
εργαστήρια, επιχειρηματίες του διαδικτύου και νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα των ΤΠΕ, B2B)

127.624.615,00

1

RSO1.2

Σύνολο
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Table 5: Dimension 2 - form of financing
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

1

RSO1.2

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

01. Επιχορήγηση

25.461.367,00

1

RSO1.2

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

01. Επιχορήγηση

127.624.615,00

1

RSO1.2

Σύνολο

153.085.982,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

1

RSO1.2

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση

25.461.367,00

1

RSO1.2

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση

127.624.615,00

1

RSO1.2

Σύνολο

153.085.982,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

1

RSO1.2

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο

25.461.367,00

1

RSO1.2

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο

127.624.615,00

1

RSO1.2

Σύνολο

153.085.982,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.1.1.1. Specific objective: RSO1.3. Enhancing sustainable growth and competitiveness of SMEs and job creation in SMEs, including by productive
investments (ΕΤΠΑ)
2.1.1.1.1. Interventions of the Funds
Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:
Βασικοί στόχοι της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής είναι η αναβάθμιση & διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, η μεγέθυνση του τομέα της μεταποίησης, η
διασύνδεσή με τις διεθνείς αγορές καθώς & η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Επιδιώκεται να αυξηθούν οι
συνολικές επενδύσεις & εξαγωγές στο 24% & 68% του ΑΕΠ (μέχρι το 2030) από 12% & 37%, αντίστοιχα σήμερα.
1.3.1 Προσαρμογή / εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας
Μέσα από τον Ειδικό Στόχο επιδιώκεται η συνεχής προσαρμογή των ελληνικών επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες επιχειρηματικότητας, παραγωγής &
ανταγωνιστικότητας που διαμορφώνονται σε διεθνές επίπεδο. Θα αντιμετωπιστούν βασικά θέματα που εμποδίζουν την παραγωγικότητα & την
εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, αφενός προωθώντας νέα επιχειρηματικά & οργανωτικά πρότυπα & συνεργασίες που δημιουργούν κρίσιμα μεγέθη &
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα & αφετέρου αναπτύσσοντας μηχανισμούς που συντονίζουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.
Θα υποστηριχθεί, επίσης, ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων προς περισσότερο βιώσιμα & αποδοτικά ως προς τους πόρους επιχειρηματικά μοντέλα,
που αφενός συντελεί στην προστασία του περιβάλλοντος & δημιουργεί σημαντική εξοικονόμηση κόστους & αφετέρου, μπορεί να δημιουργεί νέες θέσεις
εργασίας & να εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα & λόγω της θετικής εικόνας που προβάλλεται προς τους καταναλωτές. Οι δράσεις θα σχεδιαστούν
με έμφαση στην περιβαλλοντολογική, κοινωνική & εταιρική διακυβέρνηση θέτοντας συγκεκριμένους στόχους βιωσιμότητας & κοινωνικού αντίκτυπου
(ESG: Environmental / Social / Governance) των επενδύσεων.
Οι δράσεις εστιάζουν στην ενίσχυση οικονομικών δραστηριοτήτων με περιθώρια ανάπτυξης σε τομείς που εντοπίζονται ως προτεραιότητες μέσα από τις
διαδικασίες της ΕΣΕΕ, ιδίως αυτές που συνδέονται με ευκαιρίες ανάπτυξης εξειδικευμένων αγορών (niche markets). Θα υποστηριχθούν πρωτοβουλίες που
αναβαθμίζουν την παραγωγική δυνατότητα των επιχειρήσεων με έμφαση στη μεταποίηση, καθώς & αυτές που αφορούν στην αξιοποίηση καινοτομιών από
υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις.
Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους των εθνικών & ευρωπαϊκών στρατηγικών για το περιβάλλον & την ενέργεια, θα υποστηρίζονται ενέργειες
πράσινης μετάβασης επιχειρήσεων & κυκλικής οικονομίας, στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών σχεδίων/έργων. Στον τομέα Ε&Κ θα
στηριχθούν ενέργειες έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, υπηρεσιών στους παραπάνω τομείς. Θα εξετασθούν για τον σκοπό αυτό συνέργειες και με
άλλα Ταμεία (ΕΤΘΑΥ, ΠΑΑ κ.ο.κ).
Ειδικότερα, οι δράσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας εστιάζουν στις παρακάτω κατευθύνσεις:
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· 1.3.1.1 Στήριξη Παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην καινοτομία, τεχνολογική προσαρμογή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό (Industry 4.0) & τη
στροφή σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες & προϊόντα (πράσινος μετασχηματισμός των επιχειρήσεων)
· 1.3.1.2 Παροχή κινήτρων για α) την εφαρμογή συστημάτων & σημάτων ποιότητας, β) δράσεις δημιουργίας ενιαίου πλαισίου βιομηχανικών προτύπων
& τυποποίησης με πιστοποίηση: Ενθάρρυνση επιχειρήσεων να διαχειρίζονται τα αλληλένδετα μέρη της επιχείρησης προκειμένου να επιτύχουν τους
στόχους τους ή/& να συμμετέχουν σε επιτροπές που καθορίζουν πρότυπα/σήματα τυποποίησης /συστήματα ποιότητας & να αναπτύσσουν προϊόντα με
βάση αυτά τα πρότυπα
· 1.3.1.3 Εκσυγχρονισμός & περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων & υπηρεσιών & συμμετοχή των επιχειρήσεων σε
διεθνείς αλυσίδες αξίας & Β2Β αγορές
·

1.3.1.4 Ενίσχυση της νέας / νεοφυούς επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας

· 1.3.1.5 Αναβάθμιση, εμπλουτισμός & ποιοτικός εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊόντος (διαφοροποιημένων τουριστικών προϊόντων, βελτίωση της
ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών προϊόντων μέσω ITI, DMOs, reskilling/ upskilling, digitalization κ.λπ., προσαρμογή στις νέες περιβαλλοντικές
απαιτήσεις) μέσω ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων[1]
·

1.3.1.6 Υποστήριξη της ανάπτυξης/υιοθέτησης καινοτομιών (συμπεριλαμβανομένων & μη τεχνολογικών καινοτομιών)

· 1.3.1.7 Υπηρεσίες στήριξης της επιχειρηματικότητας (μέσω θερμοκοιτίδων, μεντόρων, κοινωνικών εταίρων κ.λπ.) & δημιουργία ευνοϊκού
περιβάλλοντος

1.3.2 Συνεργατικά σχήματα - Εξωστρέφεια
Βασική επιδίωξη είναι η αύξηση του μεγέθους των επιχειρηματικών σχημάτων καθώς το μέγεθος αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα της εξωστρέφειας &
της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. Οι δράσεις θα συμβάλουν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών με στόχο τη δημιουργία κρίσιμης μάζας,
που θα ενισχύσει τη διεθνή παρουσία των εγχειρημάτων. Οι τομείς που θα ενισχυθούν θα συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες της ΕΣΕΕ.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε συνεργασίες που παρουσιάζουν ολοκληρωμένα σχέδια εξαγωγικής δραστηριότητας καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών &
δημιουργούν παράλληλα νέες θέσεις εργασίας. Θα προωθηθούν, επίσης, σχήματα συνεργασιών ανάμεσα σε νεοφυείς & καθιερωμένες επιχειρήσεις, που
εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιούν τις νέες απαιτήσεις της αγοράς & να σχεδιάζουν νέα καινοτόμα προϊόντα
& υπηρεσίες, & ότι η συνεργασία μπορεί να διαχειριστεί την κλιμάκωση των απαιτούμενων εργασιών για μαζική παραγωγή & διάθεση των προϊόντων &
υπηρεσιών.
Οι δράσεις περιλαμβάνουν:
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• 1.3.2.1 Ενθάρρυνση cluster ή/& συνεργασιών ΜμΕ μεταξύ τους ή/& με μεγαλύτερες επιχειρήσεις με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε
παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (διεθνοποίηση)
1.3.3 Μηχανισμοί & δομές στήριξης ΜμΕ
Οι δράσεις στοχεύουν στη δημιουργία ενός φιλικού οικοσυστήματος για τις επιχειρήσεις μέσω μηχανισμών & δομών που στηρίζουν την επιχειρηματική
ανάπτυξη των ΜμΕ. Στις πρωτοβουλίες συμμετέχουν δημόσιοι & ιδιωτικοί φορείς στήριξης της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανόμενων των
κοινωνικών εταίρων, επιμελητηρίων & επαγγελματικών ενώσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση πρωτοβουλιών που συνοδεύονται από
βιώσιμα σχέδια μεσο-μακροπρόθεσμης λειτουργίας & συστήματα ελέγχου & μέτρησης της απόδοσης /ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται.
Οι δράσεις περιλαμβάνουν:
• 1.3.3.1 Ανάπτυξη / Αναβάθμιση δομών / μηχανισμών στήριξης επιχειρηματικότητας, όπως & παροχής εργαστηριακών & άλλων υποδομών
ποιότητας & διαχείρισης διανοητικής / βιομηχανικής ιδιοκτησίας & ενίσχυση της προσφοράς αντίστοιχων υπηρεσιών
• 1.3.3.2 Αναβάθμιση & αξιοποίηση υποδομών υποβαθμισμένων βιομηχανικών περιοχών & εγκαταλειμμένων βιομηχανικών κτηρίων προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν για επιχειρηματικές υποδομές & νέες βιομηχανικές δραστηριότητες
• Αναβάθμιση υποδομών υφιστάμενων επιχειρηματικών πάρκων (τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, επέκταση συστημάτων ή προσθήκη νέων
λειτουργιών σε υφιστάμενα συστήματα)
• Μετατροπή Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων (ΑΒΣ) σε σύγχρονα Επιχειρηματικά Πάρκα
• Αξιοποίηση (λειτουργική/κτιριακή αναβάθμιση) υφιστάμενων βιομηχανικών κτιρίων εντός αστικού ιστού & αλλαγή χρήσης (λειτουργία ως
θερμοκοιτίδες, μουσείο επιχειρηματικότητας, διεξαγωγή διαγωνισμών καινοτομίας κλπ)

Οι τύποι των Δράσεων που καθορίστηκαν για τον ΕΣ (iii) της Προτεραιότητας 1, δηλαδή:
1.3.1 Προσαρμογή / εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας
1.3.2 Συνεργατικά σχήματα - Εξωστρέφεια
1.3.3 Μηχανισμοί & δομές στήριξης ΜμΕ
θα υλοποιηθούν με την συνεισφορά του ΕΤΠΑ παρέχοντας στήριξη στους δικαιούχους με την μορφή των επιχορηγήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
ΚΚΔ & ιδίως στα άρθρα 53 – 57.
[1] Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τουρισμού αναφορικά με τη
Στρατηγική Ανάπτυξης Τουρισμού για την Επόμενη Δεκαετία 2021-2030:
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Μέσω του ΕΣΠΑ, αναμένεται να χρηματοδοτηθούν δράσεις που στοχεύουν:
·

Στη δημιουργία ολοκληρωμένων διαφοροποιημένων τουριστικών προϊόντων (ορεινός, αλιευτικός, παράκτιος, γαστρονομικός, συνεδριακός κα.)

·

Στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών προϊόντων μέσω (ITI, DMOs, reskilling/ upskilling, digitalization κλπ ).

·

Αναβάθμιση υποδομών & προσαρμογή στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις (πρασίνισμα του τουρισμού).

·

Στην αντιμετώπιση της εποχικότητας.

·

Στη πρόσβαση των τουριστικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση για επενδύσεις.

Προβλέπεται η προσαρμογή της Εθνικής Τουριστικής Στρατηγικής στις Περιφερειακές ανάγκες & ιδιαιτερότητες ως ακολούθως:
·

Προσδιορισμός του συγκριτικού τουριστικού πλεονεκτήματος σε περιφερειακό επίπεδο, με συζητήσεις με όλους τους βασικούς ενδιαφερόμενους.

·

Αναγνώριση πράξεων & δράσεων προς ένταξη στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, όπως προκύπτουν από τον περιφερειακό σχεδιασμό.

·

Αναγνώριση θεσμικών μεταρρυθμίσεων όπου χρειάζεται.

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:
Θα υποστηριχθούν ώριμα σχέδια ανάπτυξης & υλοποίησης δράσεων από:
·

Υφιστάμενες & νέες επιχειρήσεις

· Δημόσιους & ιδιωτικούς φορείς στήριξης της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανόμενων των κοινωνικών εταίρων, επιμελητηρίων &
επαγγελματικών ενώσεων
Θα δοθεί προτεραιότητα σε εξωστρεφείς τομείς όπου υπάρχει ευκαιρία αύξησης της παραγωγής σε κλίμακα/ μέγεθος μέσω της συνεργασίας των
εμπλεκομένων μερών.
Επίσης, η επιλογή των δράσεων θα λαμβάνει υπόψη τα εξής χαρακτηριστικά:
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·

Οικονομική προοπτική/ ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων & των συνεργατικών / υποστηρικτικών σχημάτων

·

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

·

Στόχευση σε εξειδικευμένες διεθνείς αγορές

Καινοτομία / δημιουργικότητα σε διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά / υπηρεσίες

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation
Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία & τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων & της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ (άρθρο 9, παρ.3 & άρθρο 73 παρ.1 του
ΚΚΔ).
Επιπλέον θα διασφαλιστεί συστηματική & πολυεπίπεδη συνεργασία με τους εκπροσώπους των ΑμεΑ στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, σε όλα τα στάδια
σχεδιασμού & υλοποίησης των παρεμβάσεων, ενώ θα πραγματοποιηθούν επιμέρους στοχευμένες ενέργειες, δράσεις & παρεμβάσεις σε συμφωνία με το
περιεχόμενο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ειδικά για τις δράσεις ΕΚΤ + υπάρχει σχετική υποχρέωση σύμφωνα με το
αρ 8 του Καν. ΕΚΤ +) & της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία, & των αρχών της ισότητας των φύλων & των μη διακρίσεων
ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχουσες εθνικές στρατηγικές & το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΑμεΑ (https://primeminister.gr/wpcontent/uploads/2020/12/2020-ethniko-sxedio-drasis-amea.pdf).
Επίσης, η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος θα συμμετέχει στο θεματικό Δίκτυο για τα θέματα αναπηρίας που προβλέπεται να λειτουργήσει κατά την
ΠΠ 2021-2027.

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR
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Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων για την υποστήριξη της Εμβληματικής Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής της
EUSAIR όπως αποτυπώνονται στο έγγραφο «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ- ΙΟΝΙΟΥ- EUSAIR".

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR
Οι πράξεις στοχεύουν στην αναβάθμιση & διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, στη μεγέθυνση της μεταποίησης, στη διασύνδεση με διεθνείς αγορές, στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων θα διαθέσουν πόρους προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεδομένης της αναγκαιότητας
επίτευξης των εθνικών στόχων οι επιχορηγήσεις εδώ αποτελούν τη βέλτιστη μορφή χρηματοδότησης & κινήτρου λόγω του μικρομεσαίου χαρακτήρα των
ελληνικών επιχειρήσεων, τη δραστηριοποίηση σε κλάδους χαμηλής έντασης γνώσης & τεχνολογίας και την αναμενόμενη περιορισμένη πρόσβαση σε
βιώσιμους δανεισμούς.
Η επιχορήγηση θα είναι επαρκής για διευκόλυνση πρόσβασης στη χρηματοδότηση ή την ενθάρρυνση φιλόδοξων στόχων επιταχύνοντας την παραγωγική
μεγέθυνση.
Οι δικαιούχοι των ακόλουθων δράσεων θα πρέπει να ενισχυθούν με επιχορηγήσεις διότι δε δημιουργούνται έσοδα / κέρδη αλλά παρέχουν αναγκαίες
υποδομές & υπηρεσίες για τη λειτουργία, στήριξη & προώθηση των δραστηριοτήτων των ΜΜΕ:
• Cluster για πρόσβαση ΜΜΕ σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (διεθνοποίηση)
• Ανάπτυξη / Αναβάθμιση δομών / μηχανισμών στήριξης επιχειρηματικότητας
• Αναβάθμιση & αξιοποίηση υποδομών υποβαθμισμένων περιοχών

2.1.1.1.2. Indicators
Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών
Προτεραιότητα
1
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Ειδικός
στόχος
RSO1.3

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

ΕΤΠΑ Μετάβαση

Αναγνωριστικός
κωδικός
RCO01

Indicator
Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (εκ των οποίων: πολύ
μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)
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Μονάδα
μέτρησης
επιχειρήσεις

Ορόσημο
(2024)
0,00

Στόχος
(2029)
2.556,00
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1

RSO1.3

ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCO02

Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις

επιχειρήσεις

0,00

2.556,00

1

RSO1.3

ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCO05

Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται

επιχειρήσεις

0,00

550,00

1

RSO1.3

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCO01

Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (εκ των οποίων: πολύ
μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)

επιχειρήσεις

0,00

9.037,00

1

RSO1.3

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCO02

Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις

επιχειρήσεις

0,00

9.037,00

1

RSO1.3

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCO05

Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται

επιχειρήσεις

0,00

1.947,00

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων
Ειδικός
Προτεραιότητα
Ταμείο
στόχος

Κατηγορία
περιφέρειας

Αναγνωριστικός
κωδικός

Indicator

1

RSO1.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCR01

Θέσεις εργασίας που
δημιουργήθηκαν σε
υποστηριζόμενες
οντότητες

1

RSO1.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCR02

1

RSO1.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση

1

RSO1.3 ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες
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Μονάδα
μέτρησης
ετήσια ΙΠΑ

Γραμμή
Έτος
βάσης ή
τιμή
αναφοράς
αναφοράς

Στόχος (2029)

Πηγή δεδομένων

0,00

2021

1.023,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

Ιδιωτικές επενδύσεις ευρώ
οι οποίες
συμπληρώνουν τη
δημόσια στήριξη (εκ
της οποίας:
επιχορηγήσεις,
χρηματοδοτικά μέσα)

0,00

2021

315.504.402,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

RCR03

Μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
που εισάγουν
καινοτομίες
προϊόντων ή
διαδικασιών

επιχειρήσεις

0,00

2021

686,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

RCR01

Θέσεις εργασίας που
δημιουργήθηκαν σε

ετήσια ΙΠΑ

0,00

2021

3.617,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή
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υποστηριζόμενες
οντότητες
1

RSO1.3 ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCR02

Ιδιωτικές επενδύσεις ευρώ
οι οποίες
συμπληρώνουν τη
δημόσια στήριξη (εκ
της οποίας:
επιχορηγήσεις,
χρηματοδοτικά μέσα)

0,00

2021

1.116.324.544,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

1

RSO1.3 ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCR03

Μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
που εισάγουν
καινοτομίες
προϊόντων ή
διαδικασιών

0,00

2021

2.423,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

επιχειρήσεις

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention
Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field
Προτεραιότητα

Ειδικός
στόχος

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

1

RSO1.3

ΕΤΠΑ Μετάβαση

020. Επιχειρηματική υποδομή για ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται βιομηχανικά πάρκα και βιομηχανικοί
χώροι)

1

RSO1.3

ΕΤΠΑ Μετάβαση

021. Επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνοποίηση ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων παραγωγικών
επενδύσεων

1

RSO1.3

ΕΤΠΑ Μετάβαση

024. Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών
διοίκησης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)

1

RSO1.3

ΕΤΠΑ Μετάβαση

027. Διαδικασίες καινοτομίας στις ΜΜΕ (διαδικασία καινοτομίας, οργανωτική καινοτομία,
καινοτομία μάρκετινγκ, συνδημιουργία και με βάση τις ανάγκες των χρηστών και τη ζήτηση)

1

RSO1.3

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

020. Επιχειρηματική υποδομή για ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται βιομηχανικά πάρκα και βιομηχανικοί
χώροι)

113.233.863,00

1

RSO1.3

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

021. Επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνοποίηση ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων παραγωγικών
επενδύσεων

750.422.695,00
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22.590.384,00
149.710.834,00
6.226.407,00
10.775.014,00

EL

1

RSO1.3

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

024. Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών
διοίκησης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)

31.209.748,00

1

RSO1.3

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

027. Διαδικασίες καινοτομίας στις ΜΜΕ (διαδικασία καινοτομίας, οργανωτική καινοτομία,
καινοτομία μάρκετινγκ, συνδημιουργία και με βάση τις ανάγκες των χρηστών και τη ζήτηση)

54.009.553,00

1

RSO1.3

Σύνολο

1.138.178.498,00

Table 5: Dimension 2 - form of financing
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

1

RSO1.3

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

01. Επιχορήγηση

189.302.639,00

1

RSO1.3

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

01. Επιχορήγηση

948.875.859,00

1

RSO1.3

Σύνολο

1.138.178.498,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

1

RSO1.3

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση

189.302.639,00

1

RSO1.3

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση

948.875.859,00

1

RSO1.3

Σύνολο

1.138.178.498,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

1

RSO1.3

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο

189.302.639,00

1

RSO1.3

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο

948.875.859,00

1

RSO1.3

Σύνολο

EL

1.138.178.498,00
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* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.1.1.1. Specific objective: RSO1.4. Developing skills for smart specialisation, industrial transition and entrepreneurship (ΕΤΠΑ)
2.1.1.1.1. Interventions of the Funds
Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:
Η αντιμετώπιση των επερχόμενων μεγάλων προκλήσεων για τις επιχειρήσεις συμπεριλαμβανόμενης της 4η βιομηχανικής επανάστασης απαιτούν την
αναζωογόνηση της παραγωγικής βάσης με εξωστρεφή προσανατολισμό. Όμως, η αδυναμία προσέλκυσης / συγκράτησης ανθρώπινου δυναμικού υψηλής
εξειδίκευσης με σύγχρονες δεξιότητες & ικανότητες & οι αντίστοιχες ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις αυξάνουν τον κίνδυνο
εγκλωβισμού της Ελληνικής οικονομίας σε ένα φαύλο κύκλο περιορισμένης παραγωγικής βάσης, χαμηλής προστιθέμενης αξίας, χαμηλών ειδικοτήτων &
χαμηλών μισθών.
Μέσω του Ειδικού Στόχου αναμένεται ουσιαστική συνεισφορά στην προσαρμογή των υφιστάμενων & νέων δεξιοτήτων στις παραπάνω προκλήσεις,
δημιουργώντας παράλληλα ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για τη συγκράτηση & προσέλκυση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που θα έχει
ουσιαστική συνεισφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Με αυτό τον τρόπο αναμένεται να αυξηθεί η
συμμετοχή εξειδικευμένου προσωπικού στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, που θα επιδράσει θετικά στην επαγγελματική εξέλιξή του, άρα & στην
ελκυστικότητα της εξειδικευμένης εκπαίδευσης / κατάρτισης ως επιλογή επαγγελματικής επιλογής.
Οι δράσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη & αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της ΕΣΕΕ, της
βιομηχανικής μετάβασης & της υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού, στην ανάπτυξη & εφαρμογή μεθοδολογιών & εργαλείων μάθησης &
ανάπτυξης δεξιοτήτων & ικανοτήτων σε εργαζόμενους & στελέχη υψηλής εξειδίκευσης για την έξυπνη εξειδίκευση, την τεχνολογική σύγκλιση & τη
βιομηχανία 4.0. Η εφαρμογή της ΔΕΑ για την ΠΠ 2021-2027 έχει ήδη αναδείξει πεδία στα οποία θα ήταν χρήσιμη η αναβάθμιση δεξιοτήτων. Ενδεικτικά
(καθώς η ΔΕΑ είναι σε εξέλιξη) παραδείγματα αποτελούν:
·

Δεξιότητες στον τομέα των χημικών / ηλεκτροχημικών διεργασιών & στον κατασκευαστικό τομέα.

·

Στην περίπτωση των Υπεράκτιων Αιολικών πλωτών εγκαταστάσεων θα απαιτηθεί reskilling/ upskilling κυρίως σε ναυτικά επαγγέλματα.

·

Ειδικές δεξιότητες στη διαχείριση & συντήρηση μπαταριών νέας γενιάς & αντλιών θερμότητας

Παράλληλα θα αντιμετωπιστεί η έλλειψη δεξιοτήτων σε θέματα επιχειρησιακής ανάπτυξης από στελέχη επιχειρήσεων με εξειδίκευση σε κρίσιμες
τεχνολογίες, που εμποδίζει την εκπόνηση μεσο- μακροπρόθεσμου σχεδιασμού τεχνολογικής αναβάθμισης, με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την
απορρόφηση νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις.
Η πρόσβαση εξειδικευμένου προσωπικού στις επιχειρήσεις θα διευκολυνθεί είτε μέσω προγραμμάτων συνεργατικής έρευνας & κάθετης κινητικότητας
ερευνητών/επιστημόνων μεταξύ επιχειρήσεων & ερευνητικών φορέων, είτε με δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας νεοεισερχόμενων ISCED 6-8
στην αγορά εργασίας, είτε με ενίσχυση δράσεων μαθητείας κατά προτεραιότητα στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης, είτε με μόχλευση ενδο-επιχειρησιακών
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πρωτοβουλιών έρευνας & ανάπτυξης. Τέλος, θα επιδιωχθεί η προσέλκυση επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης από το εξωτερικό σε ελληνικές επιχειρήσεις,
με στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας & την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε νέες τεχνολογίες.
Επιπλέον, θα υποστηριχθούν δράσεις κέντρων επαγγελματικής αριστείας ή/& παρατηρητηρίων Δεξιοτήτων που θα περιλαμβάνουν την εδραίωση δυνατών
& μακρόχρονων σχέσεων σε τοπικό & διεθνές επίπεδο συνεισφέροντας σε ευρύτερα πλαίσια της ανάπτυξης, της καινοτομίας ή & των έξυπνων
στρατηγικών εξειδίκευσης & συμμετοχής στα τρίγωνα της γνώσης, με τη στενή τους συνεργασία με άλλους τομείς της εκπαίδευσης & κατάρτισης, την
επιστημονική κοινότητα & το επιχειρείν. Βασικό σημείο διαφροποίησης με αντίστιχες πρωτοβουλίες στο παρελθόν θα είναι η έμφαση σε δεξιότητες που
σχετίζονται με την ΕΣΕΕ, τη βιομηχανική πολιτική & την πράσινη & ψηφιακή μετάβαση.
Ειδικότερα, οι δράσεις περιλαμβάνουν:
·

Προγράμματα στοχευμένης κατάρτισης για τα στελέχη των επιχειρήσεων

·

Αξιοποίηση/εξέλιξη εξειδικευμένου προσωπικού από τις επιχειρήσεις

Προγράμματα στοχευμένης κατάρτισης για τα στελέχη των επιχειρήσεων
Δράσεις για την ανάπτυξη & υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού στοχευμένα σε δεξιότητες που θα ενισχύσουν την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική πολιτική & την πράσινη & ψηφιακή μετάβαση. Στόχο αποτελεί η
απόκτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων & ικανοτήτων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας που συνδέονται άμεσα με τις παραπάνω περιοχές ενίσχυσης
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Αξιοποίηση/εξέλιξη εξειδικευμένου προσωπικού από τις επιχειρήσεις
Κίνητρα στις επιχειρήσεις για την προσέλκυση / αναβάθμιση / εξέλιξη στελεχών & ερευνητών που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη σχεδίων καινοτομίας.

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:
Ενισχύονται ολοκληρωμένα σχέδια αναβάθμισης ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις – υφιστάμενες & νεοφυείς - που συμμετέχουν σε δράσεις
επιχειρηματικής ανακάλυψης ή/& είναι σε διαδικασία πράσινης /ψηφιακής μετάβασης. Τα σχέδια βασίζονται σε λεπτομερείς αναλύσεις αναγκών που
συνδέονται με ευρύτερους στρατηγικούς & επιχειρησιακούς στόχους. Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης της συμμετοχής στη διαδικασία
της επιχειρηματικής ανακάλυψης, ιδίως αν αυτή οδηγεί στη διαμόρφωση κειμένων στρατηγικής & σχεδίου δράσεων τομεακής εμβέλειας.
Στις δράσεις συμμετέχουν στελέχη επιχειρήσεων & ερευνητικό δυναμικό από άλλους φορείς που (προγραμματίζεται να) συμμετέχουν στην ανάπτυξη /
διάχυση νέων τεχνολογιών σε σχέση με την επιχειρηματική ανακάλυψη ή/& την πράσινη / ψηφιακή μετάβαση.
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Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation
Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία & τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπής με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων & της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ (άρθρο 9, παρ.3 & άρθρο 73 παρ.1 του
ΚΚΔ).
Επιπλέον θα διασφαλιστεί συστηματική & πολυεπίπεδη συνεργασία με τους εκπροσώπους των ΑμεΑ στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, σε όλα τα στάδια
σχεδιασμού & υλοποίησης των παρεμβάσεων, ενώ θα πραγματοποιηθούν επιμέρους στοχευμένες ενέργειες, δράσεις & παρεμβάσεις σε συμφωνία με το
περιεχόμενο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ειδικά για τις δράσεις ΕΚΤ + υπάρχει σχετική υποχρέωση σύμφωνα με το
αρ 8 του Καν. ΕΚΤ +) & της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία, & των αρχών της ισότητας των φύλων & των μη διακρίσεων
ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχουσες εθνικές στρατηγικές & το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΑμεΑ (https://primeminister.gr/wpcontent/uploads/2020/12/2020-ethniko-sxedio-drasis-amea.pdf).
Επίσης, η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος θα συμμετέχει στο θεματικό Δίκτυο για τα θέματα αναπηρίας που προβλέπεται να λειτουργήσει κατά την
ΠΠ 2021-2027.

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR
Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων για την υποστήριξη των Εμβληματικών Προτεραιοτήτων «ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ
ΔΕΣΜΩΝ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ ΕΛΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ
ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΑΖΙΑ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» και «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ)» της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής της EUSAIR όπως αποτυπώνονται στο έγγραφο «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ- ΙΟΝΙΟΥ- EUSAIR".
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The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR
Οι πράξεις που θα υποστηριχθούν στοχεύουν στην ανάπτυξη & αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο των κατευθύνσεων
της ΕΣΕΕ, της βιομηχανικής μετάβασης & της υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού, στην ανάπτυξη & εφαρμογή μεθοδολογιών & εργαλείων
μάθησης & ανάπτυξης δεξιοτήτων & ικανοτήτων σε εργαζόμενους & στελέχη υψηλής εξειδίκευσης.
Καθόσον οι δράσεις αφορούν άμεσα τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ανωτέρω κρίσιμων στόχων, χωρίς όμως να έχουν άμεση
επίπτωση ούτε στα κέρδη ούτε στο κόστος για τις ωφελούμενες επιχειρήσεις, η επιχορήγηση θεωρείται ο καλύτερος τρόπος χρηματοδότησης αυτού του
τύπου των δράσεων αφού δίνει σαφές κίνητρο για την συμμετοχή σε αυτές & ευκολία στην διαχείρισή τους από τους ενδιάμεσους φορείς.

2.1.1.1.2. Indicators
Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών
Προτεραιότητα

Ειδικός
στόχος

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας

Αναγνωριστικός
κωδικός

Indicator

Μονάδα
μέτρησης

Ορόσημο
(2024)

Στόχος
(2029)

1

RSO1.4

ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCO01

Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (εκ των οποίων: πολύ
μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)

επιχειρήσεις

0,00

742,00

1

RSO1.4

ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCO02

Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις

επιχειρήσεις

0,00

742,00

1

RSO1.4

ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCO101

ΜΜΕ που επενδύουν σε δεξιότητες για έξυπνη
εξειδίκευση, βιομηχανική μετάβαση και
επιχειρηματικότητα

επιχειρήσεις

0,00

742,00

1

RSO1.4

ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCO01

Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (εκ των οποίων: πολύ
μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)

επιχειρήσεις

0,00

2.625,00

1

RSO1.4

ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCO02

Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις

επιχειρήσεις

0,00

2.625,00

1

RSO1.4

ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCO101

ΜΜΕ που επενδύουν σε δεξιότητες για έξυπνη
εξειδίκευση, βιομηχανική μετάβαση και
επιχειρηματικότητα

επιχειρήσεις

0,00

2.625,00
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Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων
Ειδικός
Προτεραιότητα
Ταμείο
στόχος

Κατηγορία
περιφέρειας

Αναγνωριστικός
κωδικός

Μονάδα
μέτρησης

Indicator

Γραμμή
βάσης ή
Έτος
τιμή
αναφοράς
αναφοράς

1

RSO1.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCR01

Θέσεις εργασίας που
ετήσια ΙΠΑ
δημιουργήθηκαν σε
υποστηριζόμενες οντότητες

0,00

2021

1

RSO1.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCR98

Προσωπικό ΜΜΕ που
συμμετέχοντες
ολοκληρώνει κατάρτιση για
την απόκτηση δεξιοτήτων
για έξυπνη εξειδίκευση, για
βιομηχανική μετάβαση και
επιχειρηματικότητα (ανά
είδος δεξιοτήτων: τεχνικές,
διαχειριστικές,
επιχειρηματικές, πράσινες,
άλλες)

0,00

20212029

1

RSO1.4 ΕΤΠΑ Λιγότερο
RCR01
αναπτυγμένες
περιφέρειες

Θέσεις εργασίας που
ετήσια ΙΠΑ
δημιουργήθηκαν σε
υποστηριζόμενες οντότητες

0,00

2021

1

RSO1.4 ΕΤΠΑ Λιγότερο
RCR98
αναπτυγμένες
περιφέρειες

Προσωπικό ΜΜΕ που
συμμετέχοντες
ολοκληρώνει κατάρτιση για
την απόκτηση δεξιοτήτων
για έξυπνη εξειδίκευση, για
βιομηχανική μετάβαση και
επιχειρηματικότητα (ανά
είδος δεξιοτήτων: τεχνικές,
διαχειριστικές,
επιχειρηματικές, πράσινες,
άλλες)

0,00

20212029

Στόχος
(2029)

Πηγή δεδομένων

Παρατηρήσεις

84,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή
4.984,00 Διαχειριστική
Αρχή

294,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή
17.640,00 Διαχειριστική
Αρχή

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention
Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
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Table 4: Dimension 1 - intervention field
Ειδικός
στόχος

Προτεραιότητα

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

1

RSO1.4

ΕΤΠΑ Μετάβαση

023. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για έξυπνη εξειδίκευση, βιομηχανική μετάβαση, επιχειρηματικότητα και
προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων στην αλλαγή

18.459.491,00

1

RSO1.4

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

023. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για έξυπνη εξειδίκευση, βιομηχανική μετάβαση, επιχειρηματικότητα και
προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων στην αλλαγή

92.527.845,00

1

RSO1.4

Σύνολο

110.987.336,00

Table 5: Dimension 2 - form of financing
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

1

RSO1.4

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

01. Επιχορήγηση

18.459.491,00

1

RSO1.4

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

01. Επιχορήγηση

92.527.845,00

1

RSO1.4

Σύνολο

110.987.336,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

1

RSO1.4

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση

18.459.491,00

1

RSO1.4

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση

92.527.845,00

1

RSO1.4

Σύνολο

110.987.336,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension
Προτεραιότητα

EL

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας
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Κωδικός

Ποσό (EUR)

EL

1

RSO1.4

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο

18.459.491,00

1

RSO1.4

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο

92.527.845,00

1

RSO1.4

Σύνολο

110.987.336,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.1.1. Priority: 2. Βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση
2.1.1.1. Specific objective: RSO1.1. Developing and enhancing research and innovation capacities and the uptake of advanced technologies (ΕΤΠΑ)
2.1.1.1.1. Interventions of the Funds
Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:
Το ξέσπασμα της πανδημίας δημιούργησε μια νέα πολυεπίπεδη κρίση, οι επιπτώσεις της οποίας έχουν ήδη αφήσει το αποτύπωμα τους στην οικονομική &
κοινωνική δραστηριότητα.
Με βάση την έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΒΕΕ[1] δυο στοιχεία επισημάνθηκαν ως πιο σημαντικά σχετικά με την λειτουργία των μικρών & πολύ μικρών
επιχειρήσεων. Η έλλειψη ρευστότητας αναδείχθηκε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν 8/10 μικρών & πολύ μικρών
επιχειρήσεων μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Το δεύτερο ζήτημα, που συνδέεται & με την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος
ρευστότητας, αφορούσε τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
Στο τραπεζικό σύστημα της χώρας έχουν σήμερα πραγματική πρόσβαση 15.000-25.000 επιχειρήσεις. Στο κρατικό σύστημα στήριξης, μέσω επιχορηγήσεων
& δανείων, έχουν πρόσβαση περίπου 100.000 επιχειρήσεις. Οι αριθμοί αυτοί αντιστοιχούν συνολικά στο 10% των ενεργών ΑΦΜ. Οι υπόλοιπες
επιχειρήσεις, μικρές & πολύ μικρές στη συντριπτική πλειονότητά τους, δίνουν τη μάχη, χωρίς χρηματοπιστωτικά εργαλεία[2]. Τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα επικαλούνται ότι λόγω της διάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας, δεν υπάρχουν αρκετές αξιόχρεες επιχειρήσεις. Επιπλέον, το τραπεζικό
σύστημα ακολουθεί ιδιαίτερα συντηρητική στάση κατά την αξιολόγηση καινοτόμων επενδύσεων, προηγμένης τεχνολογία για τις οποίες οι επιχειρήσεις δεν
μπορούν να τεκμηριώσουν ασφαλές ιστορικό επενδυτικής απόδοσης. Η αδυναμία αυτή είναι εμφανής στις νεοφυείς επιχειρήσεις αλλά & σε επιχειρήσεις
που επιθυμούν να εισάγουν τεχνολογίες αιχμής στην παραγωγική τους λειτουργία & την εξυπηρέτηση της αγοράς.
Ιδιαίτερης σημασίας για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας - μοχλό για την μετάβαση στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο που προκρίνει η
χώρα - αποτελεί η υποστήριξη των καινοτόμων & νεοφυών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό η ενίσχυσή τους στα πρώτα τους βήματα αλλά & στην
περαιτέρω ανάπτυξή τους αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής του Προγράμματος για την προώθηση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας.
Όπως καταδεικνύει η διεθνής εμπειρία η ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων είναι ευκολότερη σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπου υπάρχει το απαραίτητο εύρος
δραστηριοτήτων, αριθμός επιχειρήσεων & ερευνητικών/ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για τον σχηματισμό οικοσυστημάτων, γεγονός που διευκολύνει
σημαντικά την ανάπτυξη & μεγέθυνση των νεοφυών επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα, το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων εντοπίζεται κυρίως σε Αττική &
Θεσσαλονίκη. Συνολικά, η μεγαλύτερη κινητικότητα σε ότι αφορά στην ίδρυση & λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων εντοπίζεται στις Περιφέρειες Αττικής
& Κεντρικής Μακεδονίας & στους κλάδους της Μεταποίησης & Υπηρεσιών (ειδικότερα ΤΠΕ, υπηρεσίες υγείας & επαγγελματικές υπηρεσίες) με εξαίρεση
τις νεοφυείς τουριστικές επιχειρήσεις που αναπτύσσονται στις νησιωτικές περιφέρειες (Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης & Ιονίων Νήσων) που
αποτελούν τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.
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Σκοπός του παρόντος ΕΣ είναι μέσω Χρηματοδοτικών Μέσων (ΧΜ) & κατεξοχήν με κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών η υποστήριξη της
ανταγωνιστικότητας, της βελτίωσης των ικανοτήτων έρευνας & καινοτομίας καθώς & της αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών των επιχειρήσεων με
έμφαση στην προώθηση της ίδρυσης & ανάπτυξης καινοτόμων & νεοφυών δυναμικών επιχειρήσεων.
Από τα αρχικά στάδια σχεδιασμού σκοπός του Ειδικού στόχου είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης ελληνικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων με ισχυρό
ελληνικό αποτύπωμα στη χρηματοδότηση με κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών.
Με την εμπειρία του EquiFund, που παρουσιάζεται σε πανευρωπαϊκές εκδηλώσεις ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής, η πολιτική ενίσχυσης των
κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών θα συνεχιστεί & θα ενισχυθεί μέσω του παρόντος ειδικού στόχου & ειδικότερα της δράσης:
2.1.1 Ενίσχυση με κεφάλαιο σποράς επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (συμπεριλαμβανομένου αυτών από ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, & επιχειρήσεις) &
& η στήριξη έργων ίδρυσης & αρχικής ανάπτυξης επιχειρήσεων, με τη συνεργασία χρηματοδοτικών οργανισμών, όπως τράπεζες, επιχειρηματικά κεφάλαια &
επιχειρηματικοί άγγελοι.
Η δράση θα στηρίξει την επιχειρηματικότητα, αναλαμβάνοντας το υψηλό εγγενές ρίσκο στον τομέα αυτού του είδους των επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι
αναλαμβάνει το ρίσκο που συνεπάγεται η επένδυση σε μια επιχείρηση που μόλις συστάθηκε ή σε μια επιχειρηματική ιδέα που δεν έχει δοκιμαστεί πλήρως
στην αγορά ή σε ένα προϊόν που στηρίζεται στην καινοτομία & την έρευνα, όταν η ιδέα, η ομάδα & το όλο εγχείρημα προδιαγράφονται βιώσιμα &
προσοδοφόρα.
[1] ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. (2020), «Άξονες πολιτικής για τη διάσωση των επιχειρήσεων, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας & τη διασφάλιση της κοινωνικής
συνοχής την περίοδο του COVID19», Κείμενα Γνώμης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 13/2020, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σ.σ.. 68
[2] EuroCommerce 2021, «Η συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, με έμφαση στις
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)» & «Ανάλυση Επιτοκίων Δανεισμού ΜμΕ στην Ευρωζώνη»

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:
• Υφιστάμενες & νέες, καινοτόμες & νεοφυείς επιχειρήσεις για την υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης επίδειξης μεμονωμένα ή σε
συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή ερευνητικούς φορείς
• Πρωτοεμφανιζόμενοι ή έμπειροι επιχειρηματίες που ιδρύουν & αναπτύσσουν επιχειρήσεις έντασης γνώσης με διεθνή ορίζοντα παραγωγικής &
εμπορικής δραστηριότητας
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Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation
Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία & τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων & της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ (άρθρο 9, παρ.3 & άρθρο 73 παρ.1 του
ΚΚΔ).
Επιπλέον θα διασφαλιστεί συστηματική & πολυεπίπεδη συνεργασία με τους εκπροσώπους των ΑμεΑ στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, σε όλα τα στάδια
σχεδιασμού & υλοποίησης των παρεμβάσεων, ενώ θα πραγματοποιηθούν επιμέρους στοχευμένες ενέργειες, δράσεις & παρεμβάσεις σε συμφωνία με το
περιεχόμενο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ειδικά για τις δράσεις ΕΚΤ + υπάρχει σχετική υποχρέωση σύμφωνα με το
αρ 8 του Καν. ΕΚΤ +) & της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία, & των αρχών της ισότητας των φύλων & των μη διακρίσεων
ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχουσες εθνικές στρατηγικές & το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΑμεΑ (https://primeminister.gr/wpcontent/uploads/2020/12/2020-ethniko-sxedio-drasis-amea.pdf).
Επίσης, η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος θα συμμετέχει στο θεματικό Δίκτυο για τα θέματα αναπηρίας που προβλέπεται να λειτουργήσει κατά την
ΠΠ 2021-2027.

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR
Θα εξεταστούν οι συνέργειες με τις δράσεις των εμβληματικών προτεραιοτήτων της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής της EUSAIR όπως αποτυπώνονται
στο έγγραφο «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ- ΙΟΝΙΟΥEUSAIR".

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR
Χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου (τύπου Equifund)
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Το χρηματοδοτικό μέσο αφορά στην παροχή χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις έναντι ενός μέρους του μετοχικού κεφαλαίου τους. Η υλοποίηση του
χρηματοδοτικού εργαλείου ξεκίνησε στην Ελλάδα μέσω του Equifund κατά την προηγούμενη ΠΠ & εμφάνισε πολύ θετικά αποτελέσματα. Η υλοποίηση
του Equifund προχώρησε με τη συμμετοχή δημόσιων & ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων & μέσω σύστασης ταμείων κεφαλαίων επιχειρηματικών
συμμετοχών.
Η συμμετοχή & ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στο Equifund κατά την νέα προγραμματική περίοδο θα δημιουργήσει σημαντική μόχλευση των
δημοσίων πόρων παράγοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την αγορά & αυξάνοντας το αποτύπωμα των δημόσιων κεφαλαίων.
Το Equifund θα καλύψει το σημαντικό χρηματοδοτικό κενό στην ελληνική αγορά για χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων, ενισχύοντας μεγάλο
εύρος επιχειρήσεων ανάλογα με το κύκλο ζωής τους, καλύπτοντας ανάγκες εκκίνησης (Early Window), έρευνας & καινοτομίας (Innovation Window) &
ανάπτυξης (Growth Window, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην ανάπτυξη & ωρίμανση του οικοσυστήματος καινοτόμων & νεοφυών επιχειρήσεων
στην Ελλάδα.

2.1.1.1.2. Indicators
Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών
Προτεραιότητα

Ειδικός
στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Αναγνωριστικός
κωδικός

Indicator

Μονάδα
μέτρησης

Ορόσημο
(2024)

Στόχος
(2029)

2

RSO1.1

ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCO01

Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (εκ των οποίων: πολύ
μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)

επιχειρήσεις

2,00

35,00

2

RSO1.1

ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCO03

Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με χρηματοδοτικά
μέσα

επιχειρήσεις

2,00

35,00

2

RSO1.1

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCO01

Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (εκ των οποίων: πολύ
μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)

επιχειρήσεις

6,00

123,00

2

RSO1.1

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCO03

Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με χρηματοδοτικά
μέσα

επιχειρήσεις

6,00

123,00

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων
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Ειδικός
Προτεραιότητα
Ταμείο
στόχος

Κατηγορία
περιφέρειας

Αναγνωριστικός
κωδικός

Μονάδα
μέτρησης

Indicator

Γραμμή
βάσης ή
τιμή
αναφοράς

Έτος
Στόχος (2029)
αναφοράς

Πηγή δεδομένων

2

RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCR02

Ιδιωτικές επενδύσεις οι
οποίες συμπληρώνουν
τη δημόσια στήριξη (εκ
της οποίας:
επιχορηγήσεις,
χρηματοδοτικά μέσα)

ευρώ

0,00

2021

24.238.569,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

2

RSO1.1 ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCR02

Ιδιωτικές επενδύσεις οι
οποίες συμπληρώνουν
τη δημόσια στήριξη (εκ
της οποίας:
επιχορηγήσεις,
χρηματοδοτικά μέσα)

ευρώ

0,00

2021

85.761.432,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

Παρατηρήσεις

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention
Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field
Προτεραιότητα

Ειδικός
στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

2

RSO1.1

ΕΤΠΑ Μετάβαση

024. Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων
υπηρεσιών διοίκησης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)

14.543.141,00

2

RSO1.1

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

024. Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων
υπηρεσιών διοίκησης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)

72.897.217,00

2

RSO1.1

Σύνολο

87.440.358,00

Table 5: Dimension 2 - form of financing
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

2

RSO1.1

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

02. Στήριξη με χρηματοδοτικά μέσα: μετοχικό ή οιονεί μετοχικό κεφάλαιο

14.543.141,00

2

RSO1.1

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

02. Στήριξη με χρηματοδοτικά μέσα: μετοχικό ή οιονεί μετοχικό κεφάλαιο

72.897.217,00
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2

Σύνολο

RSO1.1

87.440.358,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

2

RSO1.1

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση

14.543.141,00

2

RSO1.1

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση

72.897.217,00

2

RSO1.1

Σύνολο

87.440.358,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

2

RSO1.1

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο

14.543.141,00

2

RSO1.1

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο

72.897.217,00

2

RSO1.1

Σύνολο

87.440.358,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.1.1.1. Specific objective: RSO1.3. Enhancing sustainable growth and competitiveness of SMEs and job creation in SMEs, including by productive
investments (ΕΤΠΑ)
2.1.1.1.1. Interventions of the Funds
Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:
Ο ΕΣ επιδιώκει τη στήριξη των ΜμΕ για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού & τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την υλοποίηση
αναπτυξιακών δράσεων & την επέκταση σε νέες αγορές.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας “Survey on the Access to Finance of Enterprises” (SAFE) της ΕΚΤ, παρότι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση
αποτελεί πρόβλημα για μόλις το 9% των ΜμΕ στην ευρωζώνη, στην Ελλάδα το ποσοστό ανέρχεται στο διπλάσιο (18%). Το 22% των αιτήσεων για δάνειο
που υποβάλλουν οι ελληνικές ΜμΕ απορρίπτεται, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην ευρωζώνη ανέρχεται σε μόλις 8%.
Παράλληλα, στο β’ εξάμηνο του 2020, οι ελληνικές επιχειρήσεις που χρειάζονταν περαιτέρω δάνεια έφτασαν το 33%, καταγράφοντας έτσι το υψηλότερο
ποσοστό μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης. Ως εκ τούτου, η διαφορά μεταξύ ζήτησης & προσφοράς νέων δανείων (financing gap) άγγιξε το 14% -η
χειρότερη επίδοση της ευρωζώνης- με το μέσο όρο να κυμαίνεται στο 4%.
Μέσω της ενιαίας προτεραιότητας προβλέπεται η αποτελεσματική αξιοποίηση των Χρηματοδοτικών Μέσων αυτών χωρίς να κατακερματιστούν σε δράσεις
πολλών προτεραιοτήτων. Η εμπειρία της ΕΥΔ του Προγράμματος στο σχεδιασμό & τη διαχείρισή τους, αλλά & αντίστοιχων δομών που μπορούν να
λειτουργήσουν ως ενδιάμεσοι φορείς μεταξύ των επιχειρήσεων & του χρηματοπιστωτικού συστήματος αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την
παρούσα Προτεραιότητα.
Οι επιχειρήσεις -& λόγω της εμπειρίας τους από την περίοδο της πανδημίας- είναι περισσότερο εξοικειωμένες στη λειτουργία/ζήτηση των ΧΜ.
Οι βασικές κατηγορίες Χρηματοδοτικών Μέσων είναι οι εγγυήσεις (Guarantees), τα δάνεια επιμερισμού ρίσκου (Risk sharing loans-όλες οι μορφές δανείου
συμπεριλαμβανομένων των μικρό- δάνειων) & τα εργαλεία συν-επένδυσης (Equity financing-συμμετοχικά σχήματα επενδύσεων). Τα χρηματοδοτικά
εργαλεία μπορούν να λάβουν πολλές μορφές & να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά επεκτείνοντας ακόμη περισσότερα το εύρος χρήσης τους. Οι
λεπτομέρειες θα εξειδικευτούν αργότερα από τις υφιστάμενες ή επικαιροποιημένες εκ των προτέρων αξιολογήσεις.
Κεφαλαιοποιώντας την μεγαλύτερη ευελιξία που δίνει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060, εκτιμάται ότι είναι πιθανόν να γίνει χρήση του συνδυασμού
επιχορηγήσεων & Χρηματοδοτικών Μέσων, ώστε να προκύψουν ωφέλειες από την ταυτόχρονη εφαρμογή επιχορηγήσεων μέσω Χρηματοδοτικών Μέσων.
Στόχος είναι να υποστηριχθούν επενδύσεις για την ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ, οι οποίες δεν παράγουν σημαντικά κέρδη ή δεν έχουν ικανές αποδόσεις,
ώστε να καταστούν οικονομικά βιώσιμες. Αναλυτικότερη εξειδίκευση & τεκμηρίωση θα δοθεί κατά την εκπόνηση σχετικής εκ των προτέρων αξιολόγησης.
Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικές δράσεις του Ειδικού Στόχου στις οποίες προβλέπεται η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων:
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2.2.1
Ταμείο Επιχειρηματικότητας Δανείων & Εγγυήσεων: Δάνεια σε επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους (π.χ. μισό κεφάλαιο κάθε δανείου άτοκο) &
εγγυήσεις & αντεγγυήσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (π.χ. εταιρείες εγγυήσεων, τράπεζες, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης), ώστε να μπορούν να
παρέχουν στις ΜμΕ μεγαλύτερα δάνεια & χρηματοδοτικές μισθώσεις) για επενδύσεις τεχνολογικού & οργανωτικού εκσυγχρονισμού, προώθησης της
καινοτομίας & της ψηφιακής αναβάθμισης.
2.2.2
Ταμείο (Μηχανισμός) Κεφαλαιακής Συμμετοχής για την Ανάπτυξη: Κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια που
επενδύουν σε ΜμΕ κυρίως κατά τα στάδια επέκτασης & ανάπτυξης.
2.2.3
Ταμείο Στήριξης για έκτακτες/απρόβλεπτες καταστάσεις: - Χρηματοοικονομικά προϊόντα (επενδυτικά επιχειρηματικά δάνεια, εγγυήσεις κλπ) με
ευνοϊκούς όρους για την υποστήριξης της ταχύτερης ανάπτυξης/επανόρθωσης επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από απρόβλεπτες καταστάσεις (φυσικές
καταστροφές, υγειονομικούς κινδύνους, άλλες προκλήσεις)& . &
2.2.4
Ταμείο Διεθνοποίησης Επιχειρήσεων: με χαρακτήρα οριζόντιας προσέγγισης ως προς το στόχο (εξωστρέφεια) αλλά έντονα προσανατολισμένη
στην οικονομική υποστήριξη ΜμΕ, τόσο μεταποιητικών όσο & άλλων κλάδων που επιθυμούν την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην
παγκόσμια αγορά. Το ταμείο θα καλύψει ένα σημαντικό χρηματοδοτικό κενό που υπάρχει στην αγορά, σχετικά με την υποστήριξη της εξαγωγικής
δραστηριότητας των ΜμΕ (μέσω Επιστρεπτέας προκαταβολή αγοράς, Ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, Ασφάλιση συναλλαγματικού κινδύνου)

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:
Θα υποστηριχθούν ώριμα σχέδια ανάπτυξης & υλοποίησης δράσεων από υφιστάμενες & υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις των
επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation
Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία & τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπής με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων & της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ (άρθρο 9, παρ.3 & άρθρο 73 παρ.1 του
ΚΚΔ).
Επιπλέον θα διασφαλιστεί συστηματική & πολυεπίπεδη συνεργασία με τους εκπροσώπους των ΑμεΑ στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, σε όλα τα στάδια
σχεδιασμού & υλοποίησης των παρεμβάσεων, ενώ θα πραγματοποιηθούν επιμέρους στοχευμένες ενέργειες, δράσεις & παρεμβάσεις σε συμφωνία με το
περιεχόμενο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ειδικά για τις δράσεις ΕΚΤ + υπάρχει σχετική υποχρέωση σύμφωνα με το αρ.
8 του Καν. ΕΚΤ +) & της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία, & των αρχών της ισότητας των φύλων & των μη διακρίσεων ενώ
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ταυτόχρονα θα λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχουσες εθνικές στρατηγικές & το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΑμεΑ (https://primeminister.gr/wpcontent/uploads/2020/12/2020-ethniko-sxedio-drasis-amea.pdf).
Επίσης, η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος θα συμμετέχει στο θεματικό Δίκτυο για τα θέματα αναπηρίας που προβλέπεται να λειτουργήσει κατά την
ΠΠ 2021-2027.

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR
Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων για την υποστήριξη της Εμβληματικής Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής της
EUSAIR όπως αποτυπώνονται στο έγγραφο «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ- ΙΟΝΙΟΥ- EUSAIR".

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR
Στο πλαίσιο κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη της επιχειρηματικοτητας, οι προτεινόμενες
δράσεις του ειδικού στόχου (iii) μπορούν να χρησιμοποιούν παρακάτω χρηματοδοτικά εργαλεία:
• Δάνεια/εγγυήσεις με ευνοϊκούς όρους (soft loans) (Δράση 2.2.1 και2.2.3)
Τα δάνεια με ευνοϊκούς όρους είναι ιδιαίτερα χρήσιμα λόγω του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος που δημιουργούν, ο δε ανακυκλούμενος χαρακτήρας
του εν λόγω χρηματοδοτικού μέσου, δηλαδή η αποπληρωμή & η επαναχρησιμοποίηση κεφαλαίων, αυξάνει μακροπρόθεσμα την αποτελεσματικότητα &
βιωσιμότητα των δημόσιων πόρων.
• Ταμείο Συνεπένδυσης (Δράση 2.2.2)
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Το Ταμείο Συνεπένδυσης, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της έρευνας & καινοτομίας, καθώς & την εν γένει υποστήριξη επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σε ανταγωνιστικούς & παραγωγικούς κλάδους.
• Εργαλεία για τη προώθηση των εξαγωγών (Δράση 2.2.4)
• Επιστρεπτέα προκαταβολή αγοράς - Ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων - Ασφάλιση συναλλαγματικού κινδύνου

2.1.1.1.2. Indicators
Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών
Προτεραιότητα

Ειδικός
στόχος

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας

Αναγνωριστικός
κωδικός

Μονάδα
μέτρησης

Indicator

Ορόσημο
(2024)

Στόχος
(2029)

2

RSO1.3

ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCO01

Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (εκ των οποίων: πολύ επιχειρήσεις
μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)

150,00

3.017,00

2

RSO1.3

ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCO03

Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με χρηματοδοτικά
μέσα

επιχειρήσεις

150,00

3.017,00

2

RSO1.3

ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCO05

Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται

επιχειρήσεις

7,00

152,00

2

RSO1.3

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCO01

Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (εκ των οποίων: πολύ επιχειρήσεις
μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)

608,00

12.162,00

2

RSO1.3

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCO03

Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με χρηματοδοτικά
μέσα

επιχειρήσεις

608,00

12.162,00

2

RSO1.3

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCO05

Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται

επιχειρήσεις

30,00

608,00

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων
Ειδικός
Προτεραιότητα
Ταμείο
στόχος
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Κατηγορία
περιφέρειας

Αναγνωριστικός
κωδικός

Μονάδα
μέτρησης

Indicator
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Γραμμή
βάσης ή
τιμή
αναφοράς

Έτος
Στόχος (2029)
αναφοράς

Πηγή δεδομένων

Παρατηρήσεις

EL

2

RSO1.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση

RCR02

Ιδιωτικές επενδύσεις οι ευρώ
οποίες συμπληρώνουν
τη δημόσια στήριξη (εκ
της οποίας:
επιχορηγήσεις,
χρηματοδοτικά μέσα)

0,00

2021

277.776.543,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

2

RSO1.3 ΕΤΠΑ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

RCR02

Ιδιωτικές επενδύσεις οι ευρώ
οποίες συμπληρώνουν
τη δημόσια στήριξη (εκ
της οποίας:
επιχορηγήσεις,
χρηματοδοτικά μέσα)

0,00

2021

982.834.998,00 ΟΠΣ/Διαχειριστική
Αρχή

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention
Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field
Προτεραιότητα

Ειδικός
στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

2

RSO1.3

ΕΤΠΑ Μετάβαση

021. Επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνοποίηση ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων παραγωγικών
επενδύσεων

81.253.702,00

2

RSO1.3

ΕΤΠΑ Μετάβαση

031. Χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης στις ΜΜΕ υπό μορφή επιχορηγήσεων για την
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

29.920.107,00

2

RSO1.3

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

021. Επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνοποίηση ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων παραγωγικών
επενδύσεων

407.282.625,00

2

RSO1.3

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

031. Χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης στις ΜΜΕ υπό μορφή επιχορηγήσεων για την
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

149.973.961,00

2

RSO1.3

Σύνολο

668.430.395,00

Table 5: Dimension 2 - form of financing
Προτεραιότητα
2

EL

Ειδικός
στόχος
RSO1.3

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

ΕΤΠΑ Μετάβαση

Κωδικός
02. Στήριξη με χρηματοδοτικά μέσα: μετοχικό ή οιονεί μετοχικό κεφάλαιο

76

Ποσό (EUR)
18.509.452,00

EL

2

RSO1.3

ΕΤΠΑ Μετάβαση

03. Στήριξη με χρηματοδοτικά μέσα: δανειοδότηση

40.546.552,00

2

RSO1.3

ΕΤΠΑ Μετάβαση

04. Στήριξη με χρηματοδοτικά μέσα: εγγύηση

35.052.183,00

2

RSO1.3

ΕΤΠΑ Μετάβαση

05. Στήριξη με χρηματοδοτικά μέσα: Επιχορηγήσεις στο πλαίσιο πράξης χρηματοδοτικού
μέσου

17.065.622,00

2

RSO1.3

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

02. Στήριξη με χρηματοδοτικά μέσα: μετοχικό ή οιονεί μετοχικό κεφάλαιο

92.778.276,00

2

RSO1.3

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

03. Στήριξη με χρηματοδοτικά μέσα: δανειοδότηση

203.238.816,00

2

RSO1.3

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

04. Στήριξη με χρηματοδοτικά μέσα: εγγύηση

175.698.392,00

2

RSO1.3

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

05. Στήριξη με χρηματοδοτικά μέσα: Επιχορηγήσεις στο πλαίσιο πράξης χρηματοδοτικού
μέσου

2

RSO1.3

Σύνολο

85.541.102,00
668.430.395,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

2

RSO1.3

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση

111.173.809,00

2

RSO1.3

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση

557.256.586,00

2

RSO1.3

Σύνολο

668.430.395,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

2

RSO1.3

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο

111.173.809,00

2

RSO1.3

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο

557.256.586,00
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2

RSO1.3

Σύνολο

668.430.395,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.1.1. Priority: 3. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μετασχηματισμού
2.1.1.1. Specific objective: ESO4.4. Promoting the adaptation of workers, enterprises and entrepreneurs to change, active and healthy ageing and a healthy
and well-adapted working environment that addresses health risks (ΕΚΤ+)
2.1.1.1.1. Interventions of the Funds
Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:
Στόχος του παρόντος Ειδικού Στόχου είναι η στήριξη των επιχειρήσεων & των εργαζομένων έτσι ώστε να μεταβούν στα νέα δεδομένα της εποχής, μέσω
παρεμβάσεων & ενίσχυσης δεξιοτήτων των εργαζομένων που θα συμβάλλουν στην προσαρμογή των επιχειρήσεων στην αλλαγή. Ειδικότερα, η ανάπτυξη
των δεξιοτήτων των εργαζομένων, θα υποστηρίξει τον αναπροσανατολισμό των επιχειρήσεων προς νέες αγορές, τη βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας
& της παραγωγής σε τομείς με αναπτυξιακή προοπτική & υψηλή προστιθέμενη αξία. Επίσης, θα ενεργοποιηθούν δράσεις & εργαλεία που μπορούν να
αξιοποιούνται από επιχειρήσεις που αναζητούν κατευθύνσεις σε θέματα, ανάπτυξης καινοτομίας, τεχνολογίας, ανάπτυξης ανθρώπινου
δυναμικού,στρατηγικής πληροφόρησης
Η πρόσφατη εμπειρία της πανδημίας καθιστά τις μεταρρυθμίσεις περισσότερο αναγκαίες, καθώς αναμένεται επιτάχυνση του ρυθμού ψηφιακού
μετασχηματισμού της οικονομίας που προϋποθέτει την επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού καθώς & την διευκόλυνση της κινητικότητας των
απασχολούμενων μεταξύ κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.
Σε συμπληρωματικότητα με τις Δράσεις του RRF, η παρούσα προτεραιότητα του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» θα ενισχύσει το ενεργό Ανθρώπινο
δυναμικό (εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα - οι άνεργοι ενισχύονται μέσω του Προγράμματος Ανθρωπινου Δυναμικού) σε εξειδικευμένους τομείς με
αναπτυξιακές προοπτικές με στόχο την ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας τόσο του Ανθρώπινου Δυναμικού, όσο & των επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό θα ενισχυθούν δράσεις κατάρτισης & πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων & επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων με γνώμονα
σχέδια δράσης που κεφαλοποιούν εξελίξεις κυρίως στους στρατηγικούς τομείς της χώρας & σε επαγγέλματα που κρίνονται κρίσιμα για την αγορά σε μεσο
– μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ή/& σε τομείς που επηρεάζονται άμεσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εργασίας και τον προσανατολισμό στην
πράσινη οικονομία & όπως προγράμματα με τομεακή διάσταση που θα προκρίνουν την κάλυψη αναγκών εργαζομένων στον τουρισμό, επαγγελματιών &
μισθωτών στον τομέα ενέργειας, κ.ο.κ.)
Κατ’ επέκταση, θα προωθηθεί μια ενδογενής σύνδεση των προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων με προγράμματα εκσυγχρονισμού & τεχνολογικής ή
οργανωτικής αναβάθμισης των ίδιων των επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, οι δράσεις που θα υποστηρίξουν τη συγκεκριμένη προτεραιότητα εστιάζουν σε:
3.2.1 Αναβάθμιση δεξιοτήτων ή επανειδίκευση επαγγελματιών, κατάρτιση, πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων & επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων
βάσει σύγχρονων αναγνωρισμένων προτύπων: Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της πιστοποίησης γνώσεων / δεξιοτήτων καθώς & των
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επαγγελματικών προσόντων, βάσει αναγνωρισμένων & εκσυγχρονισμένων προτύπων, ειδικότερα για επαγγέλματα τομέων της οικονομίας με αναπτυξιακές
προοπτικές ή/& σε τομείς που η βιομηχανική μετάβαση επιδρά έμμεσα και όχι άμεσα, & της πιστοποίησής τους είναι κρίσιμος παράγοντας στην
εκπλήρωση των στόχων για την ενίσχυση της κινητικότητας μεταξύ εργασιών – επαγγελμάτων αλλά & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων.
Παράλληλα, προσεγγίζοντας το επίπεδο των δεξιοτήτων, θα ενισχυθούν δράσεις για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που συνδέονται με την κυκλική
οικονομία & με νέες διαδικασίες οργάνωσης του επιχειρείν. Επιπλέον οι δράσεις αυτές θα αξιοποιούν τη διάγνωση αναγκών συμπεριλαμβανομένου &
εξειδικευμένων μελετών/ εκθέσεων του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας. Μέσω της εξέτασης & της πιστοποίησης των δεξιοτήτων &
επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων επιτυγχάνεται η διασφάλιση της αναγνωρισιμότητας, σε εγχώριο & ευρωπαϊκό επίπεδο, των γνώσεων &
δεξιοτήτων & υποστηρίζεται η κινητικότητα των εργαζομένων.
Τέλος, θα προωθηθούν πιστοποιητικά ολοκληρωμένης επαγγελματικής κατάρτισης. Τα πιστοποιητικά αυτά θα προσφέρουν τη δυνατότητα στους
δικαιούχους να αποκτήσουν την κατάλληλη κατάρτιση & εξειδίκευση για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως τεχνική
υποστήριξη Η/Υ, διοίκηση έργου (Project Management), σχεδιασμό προϊόντος, ανάλυση δεδομένων, ψηφιακό μάρκετινγκ & οποιαδήποτε άλλο
αντικείμενο εμφανίζει υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.
3.2.2 Υποστήριξη εργαζομένων & αυτοαπασχολούμενων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος & την υποστήριξη της
κινητικότητάς τους.
Μέσω αυτών των δράσεων, οι συμμετέχοντες αναμένεται να ενισχυθούν με νέες γνώσεις & ικανότητες, ενώ παράλληλα θα ενθαρρύνονται & θα
υποστηρίζονται στην περίπτωση που ενδιαφέρονται για τη μετάβαση σε νέα θέση εργασίας, σε νέα επαγγέλματα, ενδεχομένως & στην αυτοαπασχόληση. Η
συστηματική παρακολούθηση των επιχειρηματικών αλλαγών (Παρατηρητήρια Επιχειρήσεων, απασχόλησης, κ.λπ.) & η χαρτογράφηση των τάσεων στην
ελληνική οικονομία (επίπτωση στις θέσεις απασχόλησης& ), διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο όσον αφορά στις ανάγκες για την ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού & θα αποτελέσουν τη βάση για τον σχεδιασμό & ανάπτυξη παρεμβάσεων οι οποίες θα συνδυάζουν εξατομικευμένη προσέγγιση & γενικά μέτρα
κατάρτισης & πιστοποίησης σε εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται σε επισφαλή θέση εργασίας ή σε κλάδους με φθίνουσα πορεία (ενδέχεται να
συνδυαστούν & με συμβουλευτική / διάγνωση αναγκών).
Στο ίδιο πλαίσιο θα υποστηριχθεί η προσαρμογή εργαζομένων & αυτοαπασχολούμενων στη χρήση νέων τεχνολογιών.
3.2.3 Υποστήριξη Διαρθρωτικής Προσαρμογής των Επιχειρήσεων που συνδέεται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις & προγραμματισμένες αλλαγές στην
οργάνωση κάθε επιχείρησης.
Στο πλαίσιο αυτό θα υποστηριχθούν Σχέδια προσαρμογής επιχειρήσων & αναβάθμισης δεξιοτήτων εργαζομένων (κυρίως μεσαίες επιχειρήσεις).
Μέσω των σχεδίων αυτών θα επιδιωχθεί να δοθεί κίνητρο σε μεσαίου μεγέθους επχειρήσεις να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους αξιοποιώντας
ποικίλες ενέργειες, όπως:
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·

μέτρα βελτίωσης του οργανωτικού & λειτουργικού μοντέλου της επιχείρησης & λοιπές soft δράσεις αναδιοργάνωσης

·

μέτρα ενημέρωσης / εξοικείωσης συνόλου εργατικού δυναμικού ακολούθως αναγκαίων προσαρμογών στην επιχείρηση

·

εξοικείωση συνόλου εργατικού δυναμικού με ψηφιακές εξελίξεις

· ατομική & ομαδική συμβουλευτική εργαζομένων για διάγνωση αναγκών προσαρμογής εργαζομένων σε απαιτήσεις υφιστάμενων/ νέων θέσεων
εργασίας / εφαρμογή rotation / ανάληψη νέων ρόλων αναβάθμιση ή / απόκτηση νέων δεξιοτήτων
·

ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση ή κατά περίπτωση κατάρτιση εξειδικευμένων στελεχών σε παρόχους κατάρτισης (πιστοποίηση όπου ενδείκνυται)

·

ενέργειες για μεγαλύτερη ασφάλεια, υγεία & εργονομία στην εργασία σε κάθε ηλικία

· ανάπτυξη μοντέλων & πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε βαθμίδας & κατηγορίας (εργαζομένων & επιχειρηματιών) για την
προστασία των επιχειρήσεων & των απειλούμενων θέσεων εργασίας & για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων
· συνδυασμό on the job training με internships για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας αναλόγως σπουδών τους & σε συνάφεια με αντικείμενα
δραστηριότητας της επιχείρησης.
Τα ζητήματα σχεδιασμού υλοποίησης & υποστήριξης της Διαρθρωτικής Προσαρμογής των Επιχειρήσεων & προγραμμάτων ΣΕΚ θα πρέπει να συνδέονται
άμεσα με σύγχρονες εξελίξεις σε πολλούς τομείς όπως η αξιοποίηση των αναλυτικών δεδομένων στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων
με βάση ατομικές & συλλογικές ανάγκες σε σχέση με τους στόχους των επιχειρήσεων, η αναγκαιότητα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των
προγραμμάτων κατάρτισης, η διασύνδεση των πολιτικών κατάρτισης με στόχους καινοτομίας & βελτίωσης ανταγωνιστικότητας, κ.λπ..
Επίσης τόσο η ΣΕΚ όσο & η υποστήριξη της διαρθρωτικής προσαρμογής των επιχειρήσεων θεωρείται ισχυρό εργαλείο στη διαμόρφωση επιμέρους
πολιτικών απασχόλησης, ίσων ευκαιριών, καταπολέμησης των οικονομικών ανισοτήτων, των διακρίσεων στην επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων, του
νέου ψηφιακού αναλφαβητισμού, γεγονός που απαιτεί ικανότητες για την κατάλληλη κάθε φορά προσαρμογή του σχεδιασμού & της υλοποίησης των
δράσεων αυτών.
3.2.4 Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών στήριξης επιχειρήσεων:
Φορείς που έχουν αναπτύξει τέτοιες υπηρεσίες (π.χ. Κέντρα στήριξης επιχειρηματικότητας, Κέντρα Ικανοτήτων, κ.λπ.) θα πρέπει να έχουν άμεση επαφή με
τις επιχειρήσεις & να παραμένουν επίκαιρες. Επιπλέον οφείλουν να αναπτύξουν ένα δίκτυο δομών για τη στήριξη των επιχειρήσεων της χώρας, αλλά & για
νέους επιχειρηματίες. Στο πλαίσιο αυτό θα δοθεί έμφαση στην:
· Ανάπτυξη & λειτουργία νέων σύγχρονων & αποτελεσματικών εργαλείων για την ενημέρωση & διάχυση της πληροφόρησης των επιχειρήσεων & των
εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα.
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. Στήριξη των κρίσιμων επαγγελμάτων στις επιχειρήσεις, την προώθηση συμφωνιών ανάπτυξης γνώσεων & δεξιοτήτων, την εκπόνηση τομεακών
στρατηγικών για δεξιότητες & αποτελεσματικές υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις. Τα κράτη μέλη με σύσταση ανά χώρα
σχετικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων.
Μέρος των πόρων της δράσης αυτής που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 0,25% των συνολικών πόρων ΕΚΤ+ του Προγράμματος, θα διατεθεί σε κοινωνικούς
εταίρους.

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:
Ομάδες στόχου απασχολούμενοι, αυτοαπασχολούμενοι & εποχικά εργαζόμενοι.

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation
Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία & τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων & της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ (άρθρο 9, παρ.3 & άρθρο 73 παρ.1 του
ΚΚΔ).
Επιπλέον θα διασφαλιστεί συστηματική & πολυεπίπεδη συνεργασία με τους εκπροσώπους των ΑμεΑ στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, σε όλα τα στάδια
σχεδιασμού & υλοποίησης των παρεμβάσεων, ενώ θα πραγματοποιηθούν επιμέρους στοχευμένες ενέργειες, δράσεις & παρεμβάσεις σε συμφωνία με το
περιεχόμενο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ειδικά για τις δράσεις ΕΚΤ + υπάρχει σχετική υποχρέωση σύμφωνα με το
αρ 8 του Καν. ΕΚΤ +) & της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία, & των αρχών της ισότητας των φύλων & των μη διακρίσεων
ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχουσες εθνικές στρατηγικές & το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΑμεΑ (https://primeminister.gr/wpcontent/uploads/2020/12/2020-ethniko-sxedio-drasis-amea.pdf).
Επίσης, η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος θα συμμετέχει στο θεματικό Δίκτυο για τα θέματα αναπηρίας που προβλέπεται να λειτουργήσει κατά την
ΠΠ 2021-2027.

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR
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The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR
Οι τύποι των Δράσεων που καθορίστηκαν για τον ΕΣ 4.(δ) της τρίτης Προτεραιότητας θα υλοποιηθούν με την συνεισφορά του ΕΚΤ+ παρέχοντας στήριξη
στους δικαιούχους με την μορφή των επιχορηγήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΚΔ & ιδίως στα άρθρα 53 – 57.
Για τους ανωτέρω τύπους δράσεων που απευθύνονται σε εργαζόμενους, επιχειρήσεις & επιχειρηματίες, η επιχορήγηση θεωρείται ο καλύτερος τρόπος
χρηματοδότησης τους, αφού δίνει σαφές κίνητρο για την συμμετοχή σε αυτές & ευκολία διαχείρισης από τους ενδιάμεσους φορείς.
Επίσης, η παραδοχή ότι οι προβλεπόμενες δράσεις δεν έχουν άμεση επίπτωση ούτε στα κέρδη ούτε στο κόστος για τους ωφελούμενους & τις
συμμετέχουσες επιχειρήσεις ενισχύει την καταλληλότητα της επιλογής για την χορήγηση επιχορηγήσεων στους δικαιούχους – ωφελούμενους.

2.1.1.1.2. Indicators
Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών
Προτεραιότητα

Ειδικός
στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Αναγνωριστικός
κωδικός

Indicator

Μονάδα
μέτρησης

3

ESO4.4

ΕΚΤ+ Μετάβαση

EECO05

Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

άτομα

3

ESO4.4

ΕΚΤ+ Μετάβαση

EECO19

Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων

οντότητες

3

ESO4.4

ΕΚΤ+ Μετάβαση

PSO472

Πλήθος φορέων που αναπτύσσουν υπηρεσίες
υποστήριξης επιχειρήσεων

φορείς

3

ESO4.4

ΕΚΤ+ Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

EECO05

Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

άτομα
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Ορόσημο
(2024)

Στόχος
(2029)

455,00

6.517,00

0,00

225,00

1.666,00

23.899,00
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3

ESO4.4

ΕΚΤ+ Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

EECO19

Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων

οντότητες

3

ESO4.4

ΕΚΤ+ Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

PSO472

Πλήθος φορέων που αναπτύσσουν υπηρεσίες
υποστήριξης επιχειρήσεων

φορείς

0,00

825,00

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων
Ειδικός
Προτεραιότητα
Ταμείο
στόχος

Κατηγορία
περιφέρειας

Αναγνωριστικός
κωδικός

Indicator

Μονάδα
μέτρησης

3

ESO4.4 ΕΚΤ+ Μετάβαση

EECR03

Συμμετέχοντες που
αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως
μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

άτομα

3

ESO4.4 ΕΚΤ+ Μετάβαση

PSR473

Αριθμός ΜΜΕ που
ωφελήθηκαν από
επιτυχώς
ολοκληρωθείσες
δράσεις
διαρθρωτικής
προσαρμογής

Οντότητες

3

ESO4.4 ΕΚΤ+ Μετάβαση

PSR472

Πλήθος έργων
στήριξης
επιχειρήσεων που
ολοκληρώνονται
επιτυχώς

Εργα

3

ESO4.4 ΕΚΤ+ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

EECR03

Συμμετέχοντες που
αποκτούν
εξειδίκευση αμέσως
μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

άτομα
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Γραμμή
Έτος
βάσης ή
τιμή
αναφοράς
αναφοράς
3.771,00

2021

0,00

2021

Στόχος
(2029)

Πηγή δεδομένων

3.901,00 MICRODATA-ΟΠΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ

180,00 ΟΠΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ

Παρατηρήσεις

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται ως
ποσοστό της τιμής
του σχετιζόμενου
δείκτη εκροής
EECO05.
Η τιμή στόχος
προκύπτει σε
ποσοστό 80% επί
της τιμής του
σχετιζόμενου
δείκτη εκροής
EECO19

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ

12.634,00

2021

13.521,00 MICRODATA-ΟΠΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ

Η τιμή στόχος
υπολογίζεται ως
ποσοστό της τιμής
του σχετιζόμενου
δείκτη εκροής
EECO05.
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3

ESO4.4 ΕΚΤ+ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

PSR473

Αριθμός ΜΜΕ που
ωφελήθηκαν από
επιτυχώς
ολοκληρωθείσες
δράσεις
διαρθρωτικής
προσαρμογής

Οντότητες

3

ESO4.4 ΕΚΤ+ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

PSR472

Πλήθος έργων
στήριξης
επιχειρήσεων που
ολοκληρώνονται
επιτυχώς

Εργα

0,00

2021

660,00 ΟΠΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ

Η τιμή στόχος
προκύπτει σε
ποσοστό 80% επί
της τιμής του
σχετιζόμενου
δείκτη εκροής
EECO19

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention
Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field
Προτεραιότητα

Ειδικός
στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

3

ESO4.4

ΕΚΤ+

Μετάβαση

146. Στήριξη της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών
στην αλλαγή

23.891.042,00

3

ESO4.4

ΕΚΤ+

Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

146. Στήριξη της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών
στην αλλαγή

124.110.979,00

3

ESO4.4

Σύνολο

148.002.021,00

Table 5: Dimension 2 - form of financing
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

3

ESO4.4

ΕΚΤ+

Μετάβαση

01. Επιχορήγηση

23.891.042,00

3

ESO4.4

ΕΚΤ+

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

01. Επιχορήγηση

124.110.979,00

3

ESO4.4

Σύνολο

148.002.021,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus
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Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

3

ESO4.4

ΕΚΤ+

Μετάβαση

33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση

23.891.042,00

3

ESO4.4

ΕΚΤ+

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση

124.110.979,00

3

ESO4.4

Σύνολο

148.002.021,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

3

ESO4.4

ΕΚΤ+

Μετάβαση

03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο

23.891.042,00

3

ESO4.4

ΕΚΤ+

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο

124.110.979,00

3

ESO4.4

Σύνολο

148.002.021,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.1.1.1. Specific objective: ESO4.1. Improving access to employment and activation measures of all jobseekers, in particular youth people, especially through
the implementation of the Youth Guarantee, long-term unemployed and disadvantaged groups on the labour market, and of inactive people, as well as
through the promotion of self-employment and the social economy; (ΕΚΤ+)
2.1.1.1.1. Interventions of the Funds
Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:
Η δραστηριότητα των μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων μπορεί να έχει & σημαντική κοινωνική διάσταση. Η μικρή επιχειρηματικότητα αποτελεί
σημαντική διέξοδο για την κοινωνική ενσωμάτωση & οικονομική ανέλιξη ανθρώπων.
Σε πολλές περιπτώσεις, όπως & στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης (ΕΣΑ), υπονοείται μία σαφής συσχέτιση, ίσως & συμπληρωματικότητα,
μεταξύ των εννοιών της επιχειρηματικότητας & της αυτοαπασχόλησης. Αυτή η διασύνδεση είναι ορθολογική στις περιπτώσεις που η αυτοαπασχόληση
εσωκλείει στη δυναμική της στοιχεία του ίδιου του ορισμού της επιχειρηματικότητας, που αφορά στη διαδικασία εντοπισμού ευκαιριών για τις οποίες
υπάρχουν εμπορεύσιμες ανάγκες & ανάληψης του κινδύνου της δημιουργίας μιας επιχείρησης για την ικανοποίηση τους (Timothy S. Hatten, 2012).
Στον εν λόγω ειδικό στόχο θα περιληφθούν παρεμβάσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, οι οποίες δύνανται να αποτελέσουν ρυθμιστικό παράγοντα
της ανάπτυξης & των πολιτικών απασχόλησης.
Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3.1 θα υποστηριχθεί η επιχειρηματικότητα (συμπεριλαμβανομένου της αυτοαπασχόλησης) μέσω προσπάθειας ανάπτυξης
πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, με απώτερο στόχο τη δημιουργία διατηρήσιμων θέσεων
απασχόλησης.
Στην προσπάθεια άμβλυνσης των ασύμμετρων & δυσμενών συνεπειών από την υγειονομική & οικονομική κρίση τα εργαλεία ενίσχυσης για τους
αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες & τις ατομικές επιχειρήσεις θα συνδυαστούν με χρηματοδοτικά προϊόντα (όπως η εγγυοδοσία
μικροπιστώσεων (microfinance) ή/& «μαλακή χρηματοδότηση» (soft financing)).
Ενδεικτικές δράσεις που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη συγκεκριμένη προτεραιότητα είναι οι εξής:
3.1.1. Ανάπτυξη & ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (κυρίως της αυτοαπασχόλησης) σε τομείς στρατηγικής στόχευσης:
Η δράση αναφέρεται στη παροχή χρηματοδοτικής & επιχειρηματικής στήριξης κυρίως σε εξειδικευμένους & καταρτισμένους & υφιστάμενους ή/& νέους
επιχειρηματίες με επιχειρηματική ικανότητα & νοοτροπία για ανάπτυξη επιχειρηματικότητας σε βιώσιμους & σύγχρονους τομείς (π.χ. ΤΠΕ, Επιστήμη,
Τεχνολογία, Μηχανική & Μαθηματικά, Τουρισμός, κ.λπ.) Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που δημιουργούν νέες
βιώσιμες θέσεις απασχόλησης. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενδυνάμωση της αυτοαπασχόλησης & η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών που συνεισφέρουν επίσης στην& αύξηση της απασχόλησης.
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Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο διαχωρισμού (demarcation) των Προγραμμάτων οι ευάλωτες ομάδες θα ενισχυθούν από το Πρόγραμμα «Απασχόληση &
Κοινωνική Συνοχή»[1].
Η εν λόγω δράση δύναται να περιλαμβάνει τόσο χρηματοδοτικές λύσεις στήριξης δαπανών των επιχειρήσεων, όσο & υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης
(π.χ. εκπαίδευση, mentoring, coaching, συμβουλευτική, λογιστική & νομική υποστήριξη, δημιουργία δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας μέσω κατάρτισης &
καθοδήγησης, ενίσχυση των επιχειρηματικών δικτύων) κατάλληλα προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά & την ετερογένεια της ομάδας στόχου
των αυτοαπασχολούμενων.
3.1.2. Υποστήριξη επιχειρηματικότητας με γνώμονα την βιωσιμότητα επιχειρήσεων & θέσεων εργασίας.
Ανάληψη μέτρων παροχής κινήτρων κυρίως σε πολύ μικρές & μικρές επιχειρήσεις για την ενίσχυση της βιωσιμότητας τους & της ικανότητας να διατηρούν
& να δημιουργούν θέσεις εργασίας αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη δημιουργία δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας.
Στην εν λόγω δράση θα περιλαμβάνονται τόσο ενισχύσεις για νέες θέσεις εργασίας όσο & μικρό-δάνεια για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των
επιχειρήσεων.
Οι Μικροπιστώσεις θα αποτελούν χαμηλότοκα δάνεια ύψους 3.000€ έως 25.000€ τα οποία θα απευθύνονται σε υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις &
νεοσύστατες για να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα. Οι μικροπιστώσεις μπορεί να συνοδεύονται από υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης (π.χ.
εκπαίδευση, mentoring, coaching, συμβουλευτική, λογιστική & νομική υποστήριξη), ώστε να επιτυγχάνεται συνεχής & στενή επικοινωνία μεταξύ του
φορέα πίστωσης & του δανειολήπτη. Το ποσό του δανείου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί & ως κεφάλαιο κίνησης.
[1] Επισυνάπτεται συνοδευτικό κείμενο με τον διαχωρισμό δράσεων μεταξύ των 2 προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα» & «Απασχόληση & Κοινωνική
Συνοχή»

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:
Θα δοθεί προτεραιότητα στη στήριξη πληθυσμιακών ομάδων (θα απευθύνεται σε όλες τους νόμιμα εγκαταστημένους πολίτες & συνεπώς δεν θα
περιορίζεται η συμμετοχή & μεταναστών) που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά εξειδίκευσης βάσει σπουδών χωρίς ανάλογη επαγγελματική αξιοποίηση, καθώς
& των νέων.
Στις ομάδες στόχου των δράσεων του παρόντος ειδικού στόχου εμπίπτουν κυρίως οι επιστήμονες & καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, ενώ θα ληφθεί
υπόψη & η συμβολή των επιχειρήσεων στην ενίσχυση της απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης υπαλλήλων.
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Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation
Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία & τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων & της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ (άρθρο 9, παρ.3 & άρθρο 73 παρ.1 του
ΚΚΔ).
Επιπλέον θα διασφαλιστεί συστηματική & πολυεπίπεδη συνεργασία με τους εκπροσώπους των ΑμεΑ στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, σε όλα τα στάδια
σχεδιασμού & υλοποίησης των παρεμβάσεων, ενώ θα πραγματοποιηθούν επιμέρους στοχευμένες ενέργειες, δράσεις & παρεμβάσεις σε συμφωνία με το
περιεχόμενο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ειδικά για τις δράσεις ΕΚΤ + υπάρχει σχετική υποχρέωση σύμφωνα με το
αρ 8 του Καν. ΕΚΤ +) & της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία, & των αρχών της ισότητας των φύλων & των μη διακρίσεων
ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχουσες εθνικές στρατηγικές & το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΑμεΑ (https://primeminister.gr/wpcontent/uploads/2020/12/2020-ethniko-sxedio-drasis-amea.pdf).
Επίσης, η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος θα συμμετέχει στο θεματικό Δίκτυο για τα θέματα αναπηρίας που προβλέπεται να λειτουργήσει κατά την
ΠΠ 2021-2027.

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR
Oι τύποι των Δράσεων που καθορίστηκαν για τον ΕΣ 4.(α) της τρίτης Προτεραιότητας, δηλαδή:
3.1.1 Ανάπτυξη & ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (κυρίως της αυτοαπασχόλησης) σε τομείς στρατηγικής στόχευσης
3.1.2 Υποστήριξη επιχειρηματικότητας με γνώμονα την βιωσιμότητα επιχειρήσεων & θέσεων εργασίας
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θα υλοποιηθούν με την συνεισφορά του ΕΚΤ+ παρέχοντας στήριξη στους δικαιούχους με την μορφή των επιχορηγήσεων καθώς & με τη χρήση
χρηματοδοτικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΚΔ & ιδίως στα άρθρα 53 – 62.
Για τους ανωτέρω τύπους δράσεων ενδείκνυται είτε η χορήγηση μόνο επιχορηγήσεων διότι δεν έχουν άμεση επίπτωση ούτε στα κέρδη ούτε στο κόστος για
τους ωφελούμενους & τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις είτε η συνδυασμένη χρήση επιχορηγήσεων & χρηματοδοτικών μέσων (με τη μορφή των
μικροπιστώσεων), διότι στοχεύουν στην επιχειρηματικότητα & τα επενδυτικά σχέδια που θα ενισχυθούν θα παράγουν έσοδα.

2.1.1.1.2. Indicators
Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών
Προτεραιότητα

Ειδικός
στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Αναγνωριστικός
κωδικός

Μονάδα
μέτρησης

Indicator

Ορόσημο
(2024)

Στόχος
(2029)

3

ESO4.1

ΕΚΤ+ Μετάβαση

EECO19

Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων

οντότητες

148,00

2.958,00

3

ESO4.1

ΕΚΤ+ Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

EECO19

Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων

οντότητες

542,00

10.847,00

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων
Ειδικός
Προτεραιότητα
Ταμείο
στόχος

Κατηγορία
περιφέρειας

Αναγνωριστικός
κωδικός

Indicator

Μονάδα
μέτρησης

Γραμμή
βάσης ή
τιμή
αναφοράς

Έτος
αναφοράς

Στόχος
(2029)

Πηγή δεδομένων

Παρατηρήσεις

3

ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση

PSR471

Αριθμός ΜΜΕ που
η λειτουργία τους
συνεχίζεται 1 έτος
μετά την λήξη της
παρέμβασης

Οντότητες

2.491,00

2021

2.491,00 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ Η τιμή στόχος
ΑΡΧΗ
υπολογίζεται ως
ποσοστό της τιμής του
σχετιζόμενου δείκτη
εκροής EECO19.

3

ESO4.1 ΕΚΤ+ Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

PSR471

Αριθμός ΜΜΕ που
η λειτουργία τους
συνεχίζεται 1 έτος

Οντότητες

8.942,00

2021

8.942,00 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ Η τιμή στόχος
ΑΡΧΗ
υπολογίζεται ως
ποσοστό της τιμής του
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μετά την λήξη της
παρέμβασης

σχετιζόμενου δείκτη
εκροής EECO19.

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention
Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

3

ESO4.1

ΕΚΤ+

Μετάβαση

137. Στήριξη της αυτοαπασχόλησης και της σύστασης επιχειρήσεων

44.369.077,00

3

ESO4.1

ΕΚΤ+

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

137. Στήριξη της αυτοαπασχόλησης και της σύστασης επιχειρήσεων

230.491.818,00

3

ESO4.1

Σύνολο

274.860.895,00

Table 5: Dimension 2 - form of financing
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

3

ESO4.1

ΕΚΤ+

Μετάβαση

01. Επιχορήγηση

44.369.077,00

3

ESO4.1

ΕΚΤ+

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

01. Επιχορήγηση

230.491.818,00

3

ESO4.1

Σύνολο

274.860.895,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

3

ESO4.1

ΕΚΤ+

Μετάβαση

33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση

44.369.077,00

3

ESO4.1

ΕΚΤ+

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση

230.491.818,00

3

ESO4.1

Σύνολο

274.860.895,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes
Προτεραιότητα

EL

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

91

Κωδικός

Ποσό (EUR)
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Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

3

ESO4.1

ΕΚΤ+

Μετάβαση

03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο

44.369.077,00

3

ESO4.1

ΕΚΤ+

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο

230.491.818,00

3

ESO4.1

Σύνολο

274.860.895,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.2. Technical assistance priorities
2.2.1. Priority for technical assistance pursuant to Article 36(4) CPR: 4. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Reference: point (e) of Article 22(3) CPR
2.2.1.1. Intervention from the Funds
The related types of actions – point (e)(i) of Article 22(3) CPR
Η παροχή τεχνικής βοήθειας συνίσταται στην τεχνική, οργανωτική &διοικητική υποστήριξη της προετοιμασίας, του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της
διαχείρισης, της παρακολούθησης, της δημοσιότητας, του ελέγχου &της αξιολόγησης των έργων &συνολικά του Προγράμματος που χρηματοδοτούνται
από το ΕΤΠΑ.
Το νέο νομικό πλαίσιο προσδιορίζει μέτρα απλούστευσης των διαδικασιών τα οποία προωθούν τον περιορισμός του αριθμού των ρυθμιστικών αλλαγών
&θα επηρεάσουν άμεσα την ανάπτυξη των ικανοτήτων που συνδέονται άμεσα με τις επενδύσεις.
Στην Προτεραιότητα της Τεχνικής βοήθειας δεν θα υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις με τις δράσεις στο πλαίσιο του Technical SupportInstrument (TSI).
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν ενδεικτικά είναι οι εξής:
·

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

· Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες &υπηρεσίες που αφορούν στην εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης &οδηγών εφαρμογής, σε ενέργειες
προπαρασκευής, ωρίμανσης, εξειδίκευσης, οργάνωσης, βελτιστοποίησης της εφαρμογής, αξιολόγησης, αποτίμησης των παρεμβάσεων, έρευνες
&στατιστικά στοιχεία &ιδίως νέα θέματα που προκύπτουν στην προγραμματική περίοδο 2021-2024.
· Βελτίωση &αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών συστημάτων &λογισμικού, υπηρεσίες για την αναβάθμιση των συστημάτων
διοίκησης &των πληροφοριακών συστημάτων, την υποστήριξη των μηχανισμών διαχείρισης για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας &ποιότητας
υλοποίησης,, επεξεργασία &διαχείριση δεδομένων
·

Υποστήριξη &εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της ΕΥΔ, των ΕΦ, των φορέων προγραμματισμού &των φορέων εφαρμογής

· Παρεμβάσειςγια την εστιασμένη υποστήριξη δικαιούχων, για την ενίσχυση της διοικητικής τουςικανότητας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις
ανάγκες υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνουν. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν επίσης να υλοποιούνται μεμονωμένες παρεμβάσεις για την διακρίβωση
αναγκών &την ενίσχυση ης διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων.
·

Εκπόνηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ &των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον ΚΚΔ.

EL

93

EL

·

Επιμέρους Αξιολογήσεις δράσεων &παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια του ΕΠ &εκ των υστέρων

·

Εκ των προτέρων αξιολογήσεις Χρηματοδοτικών Μέσων

·

Ενέργειες που αφορούν το κλείσιμο &την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020

·

Ενέργειες που αφορούν την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου

· Εκπαίδευση των στελεχών της ΕΥΔ &των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση του Προγράμματος φορέων, δικαιούχων, κοινωνικών &οικονομικών
εταίρων, με διοργάνωση ή συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, διεθνείς &λοιπές συναντήσεις, ημερίδες, δίκτυα, forum κ.λπ.
· Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής &δημοσιότητας &των επιμέρους παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς
(Περιφερειακές, τοπικές &λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί &οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις,
οργανώσεις ΑμεΑκ.λπ.), όσο &στην κοινή γνώμη.
· Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων &της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού &υλοποίησης των παρεμβάσεων, τη
δυνατότητα πρόσβασης &συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση &παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ.
· Εξειδίκευση &εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας &Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης, με σκοπό τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της χώρας &της
ΕΕ του ρόλου &των επιτευγμάτων ή/&των επιμέρους παρεμβάσεών του, στην Ελληνική οικονομία &κοινωνία.
·

Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών

Οι ενδεικτικές δράσεις στο πλαίσιο των Προτεραιοτήτων Τεχνικής Βοήθειας που αποσκοπούν στην παροχή υποστήριξης για την ενίσχυση &την ανάπτυξη
της διοικητικής ικανότητας των αρχών του προγράμματος θα λάβουν υπόψη τα στοιχεία που παρατίθενται στο τμήμα 9 (παράγραφος «Καταπολέμηση της
απάτης») της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης της Ελλάδας

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:
Σε πρώτο επίπεδο η τεχνική βοήθεια στοχεύει στην ΕΥΔ του Προγράμματος, σε ΕΦ Προγραμμάτων, σε Φορείς προγραμματισμού & σε Φορείς εφαρμογής
/ παρακολούθησης.
Σε δεύτερο επίπεδο στοχεύει στους Δικαιούχους των δράσεων.
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Σε επίπεδο ενημέρωσης, πληροφόρησης, προβολής & δημοσιότητας των επιμέρους παρεμβάσεων οι ομάδες στόχου θα είναι: Δυνητικοί δικαιούχοι,
ενδιαφερόμενοι φορείς (Περιφερειακές, τοπικές & λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί &οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές
οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ, κ.λπ.), κοινή γνώμη.

2.2.1.2. Indicators
Reference: point (e)(ii) of Article 22(3) CPR
Table 2: Output indicators
Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Αναγνωριστικός κωδικός

Μονάδα μέτρησης

Indicator

Ορόσημο (2024)

Στόχος (2029)

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

PSO693

Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών

Συμβάσεις

3,00

35,00

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

PSO694

Δομές που υποστηρίζονται

Δομές

0,00

6,00

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

PSO696

Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής

Ενέργειες

5,00

50,00

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

PSO697

Επικοινωνιακά σχέδια δράσης

Σχέδια

3,00

7,00

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

PSO693

Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών

Συμβάσεις

3,00

35,00

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

PSO694

Δομές που υποστηρίζονται

Δομές

0,00

6,00

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

PSO696

Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής

Ενέργειες

5,00

50,00

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

PSO697

Επικοινωνιακά σχέδια δράσης

Σχέδια

3,00

7,00

2.2.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention
Reference point (e)(iv) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field
Προτεραιότητα Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

4

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

179. Ενημέρωση και επικοινωνία

278.085,00

4

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

180. Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος

333.702,00

4

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

181. Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων

444.936,00
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4

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

182. Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων

4

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 179. Ενημέρωση και επικοινωνία

1.410.939,00

4

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 180. Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος

1.693.127,00

4

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 181. Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων

2.257.503,00

4

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 182. Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων

4

Σύνολο

6.839.933,00

34.704.262,00
47.962.487,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes
Προτεραιότητα

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension
Προτεραιότητα

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

4

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο

7.896.656,00

4

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο

40.065.831,00

4

Σύνολο

47.962.487,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.2.1. Priority for technical assistance pursuant to Article 36(4) CPR: 5. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+
Reference: point (e) of Article 22(3) CPR
2.2.1.1. Intervention from the Funds
The related types of actions – point (e)(i) of Article 22(3) CPR
Η παροχή τεχνικής βοήθειας συνίσταται στην τεχνική, οργανωτική και διοικητική υποστήριξη της προετοιμασίας, του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της
διαχείρισης, της παρακολούθησης, της δημοσιότητας, του ελέγχου και της αξιολόγησης των έργων &συνολικά του Προγράμματος που χρηματοδοτούνται
από το ΕΚΤ+.
Το νέο νομικό πλαίσιο προσδιορίζει μέτρα απλούστευσης των διαδικασιών τα οποία προωθούν τον περιορισμός του αριθμού των ρυθμιστικών αλλαγών
&θα επηρεάσουν άμεσα την ανάπτυξη των ικανοτήτων που συνδέονται άμεσα με τις επενδύσεις.
Στην Προτεραιότητα της Τεχνικής βοήθειας δεν θα υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις με τις δράσεις στο πλαίσιο του Technical SupportInstrument (TSI).
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν ενδεικτικά είναι οι εξής:
·

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

· Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες & υπηρεσίες που αφορούν στην εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης & οδηγών εφαρμογής, σε ενέργειες
προπαρασκευής, ωρίμανσης, εξειδίκευσης, οργάνωσης, βελτιστοποίησης της εφαρμογής, αξιολόγησης, αποτίμησης των παρεμβάσεων, έρευνες
&στατιστικά στοιχεία &ιδίως νέα θέματα που προκύπτουν στην προγραμματική περίοδο 2021-2024.
· Βελτίωση & αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών συστημάτων &λογισμικού, υπηρεσίες για την αναβάθμιση των συστημάτων
διοίκησης & των πληροφοριακών συστημάτων, την υποστήριξη των μηχανισμών διαχείρισης για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας &ποιότητας
υλοποίησης, επεξεργασία &διαχείριση δεδομένων
·

Υποστήριξη & εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της ΕΥΔ, των ΕΦ, των φορέων προγραμματισμού &των φορέων εφαρμογής

· Παρεμβάσεις για την εστιασμένη υποστήριξη δικαιούχων, για την ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις
ανάγκες υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνουν. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν επίσης να υλοποιούνται μεμονωμένες παρεμβάσεις για την διακρίβωση
αναγκών &την ενίσχυση ης διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων.
·

Εκπόνηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ &των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον ΚΚΔ.

·

Επιμέρους Αξιολογήσεις δράσεων &παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια του ΕΠ &εκ των υστέρων
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·

Εκ των προτέρων αξιολογήσεις Χρηματοδοτικών Μέσων

·

Ενέργειες που αφορούν το κλείσιμο &την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020

·

Ενέργειες που αφορούν την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου

· Εκπαίδευση των στελεχών της ΕΥΔ &των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση του Προγράμματος φορέων, δικαιούχων, κοινωνικών &οικονομικών
εταίρων, με διοργάνωση ή συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, διεθνείς &λοιπές συναντήσεις, ημερίδες, δίκτυα, forum κ.λπ.
· Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής & δημοσιότητας & των επιμέρους παρεμβάσεων του ΕΚΤ+ που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς
(Περιφερειακές, τοπικές &λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί &οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις,
οργανώσεις ΑμεΑκ.λπ.), όσο &στην κοινή γνώμη.
· Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων &της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού &υλοποίησης των παρεμβάσεων, τη
δυνατότητα πρόσβασης &συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση &παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ.
· Εξειδίκευση &εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας &Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης, με σκοπό τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της χώρας &της
ΕΕ του ρόλου &των επιτευγμάτων ή/&των επιμέρους παρεμβάσεών του, στην Ελληνική οικονομία &κοινωνία.
·

Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών

·

Ανάπτυξη ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων &των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών

Οι ενδεικτικές δράσεις στο πλαίσιο των Προτεραιοτήτων Τεχνικής Βοήθειας που αποσκοπούν στην παροχή υποστήριξης για την ενίσχυση & την ανάπτυξη
της διοικητικής ικανότητας των αρχών του προγράμματος θα λάβουν υπόψη τα στοιχεία που παρατίθενται στο τμήμα 9 (παράγραφος «Καταπολέμηση της
απάτης») της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης της Ελλάδας.

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:
Σε πρώτο επίπεδο η τεχνική βοήθεια στοχεύει στην ΕΥΔ του Προγράμματος, σε ΕΦ Προγραμμάτων, σε Φορείς προγραμματισμού &σε Φορείς εφαρμογής.
Σε δεύτερο επίπεδο στοχεύει στους Δικαιούχους των δράσεων.
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Σε επίπεδο ενημέρωσης, πληροφόρησης, προβολής &δημοσιότητας των επιμέρους παρεμβάσεων οι ομάδες στόχου θα είναι: Δυνητικοί δικαιούχοι,
ενδιαφερόμενοι φορείς (Περιφερειακές, τοπικές &λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί &οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές
οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑκ.λπ.), κοινή γνώμη.

2.2.1.2. Indicators
Reference: point (e)(ii) of Article 22(3) CPR
Table 2: Output indicators
Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Αναγνωριστικός κωδικός

Μονάδα μέτρησης

Indicator

Ορόσημο (2024)

Στόχος (2029)

ΕΚΤ+

Μετάβαση

PSO693

Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών

Συμβάσεις

3,00

35,00

ΕΚΤ+

Μετάβαση

PSO694

Δομές που υποστηρίζονται

Δομές

0,00

6,00

ΕΚΤ+

Μετάβαση

PSO696

Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής

Ενέργειες

5,00

50,00

ΕΚΤ+

Μετάβαση

PSO697

Επικοινωνιακά σχέδια δράσης

Σχέδια

3,00

7,00

ΕΚΤ+

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

PSO693

Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών

Συμβάσεις

3,00

35,00

ΕΚΤ+

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

PSO694

Δομές που υποστηρίζονται

Δομές

0,00

6,00

ΕΚΤ+

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

PSO696

Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής

Ενέργειες

5,00

50,00

ΕΚΤ+

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

PSO697

Επικοινωνιακά σχέδια δράσης

Σχέδια

3,00

7,00

2.2.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention
Reference point (e)(iv) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field
Προτεραιότητα Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

5

ΕΚΤ+

Μετάβαση

179. Ενημέρωση και επικοινωνία

51.408,00

5

ΕΚΤ+

Μετάβαση

180. Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος

61.690,00

5

ΕΚΤ+

Μετάβαση

181. Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων

82.253,00
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5

ΕΚΤ+

Μετάβαση

182. Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων

5

ΕΚΤ+

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

179. Ενημέρωση και επικοινωνία

247.278,00

5

ΕΚΤ+

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

180. Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος

296.735,00

5

ΕΚΤ+

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

181. Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων

395.646,00

5

ΕΚΤ+

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

182. Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων

5

Σύνολο

1.264.465,00

6.082.212,00
8.481.687,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes
Προτεραιότητα

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension
Προτεραιότητα

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

5

ΕΚΤ+

Μετάβαση

03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο

1.459.816,00

5

ΕΚΤ+

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο

7.021.871,00

5

Σύνολο

8.481.687,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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3. Financing plan
Reference: points (g)(i), (ii) and (iii) of Article 22(3), Article 112(1), (2) and (3), and Articles 14 and 26 CPR
3.1. Transfers and contributions (1)
Reference: Articles 14, 26 and 27 CPR
Programme amendment related to

 contribution to InvestEU
 transfer to instruments under direct or indirect management
 transfer between ERDF, ESF+, Cohesion Fund or to another Fund or Funds

(1) Applicable only to programme amendments in accordance with Articles 14 and 26 except complementary transfers to the JTF in accordance with Article
27 CPR. Transfers shall not affect the annual breakdown of financial appropriations at the MFF level for a Member State.

Table 15A: Contributions to InvestEU* (breakdown by year)
Συνεισφορά από
Ταμείο

Συνεισφορά σε

Κατηγορία περιφέρειας

InvestEU window

Κατανομή ανά έτος
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Σύνολο

* For each new request for contribution, a programme amendment shall set out the total amounts for each year by Fund and by category of region.

Table 15B: Contributions to InvestEU* (summary)
Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Sustainable Infrastructure (α)

Innovation and Digitisation (β)

SME (γ)

Social Investment and Skills (δ)

Σύνολο (e)=(a)+(b)+(c)+(d)

Σύνολο
* Cumulative amounts for all contributions done through programme amendments during the programming period. With each new request for contribution, a programme amendment shall
set out the total amounts for each year by Fund and by category of region.

Justification, taking into account how those amounts contribute to the achievement of policy objectives selected in the programme in accordance with Article
10(1) of the InvestEU Regulation
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Table 16A: Transfers to instruments under direct or indirect management (breakdown by year)
Μεταφορές από
Ταμείο

Μεταφορές προς

Κατηγορία περιφέρειας

Κατανομή ανά έτος

Μέσο

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Σύνολο

2027

Table 16B: Transfers to instruments under direct or indirect management* (summary)
Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Σύνολο

Σύνολο
* Cumulative amounts for all transfers done through programme amendments during programming period. With each new request for transfer, a programme amendment shall set out the
total amounts transferred for each year by Fund and by category of region.

Μεταφορές προς μέσα υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση — Αιτιολόγηση

Table 17A: Transfers between ERDF, ESF+ and Cohesion Fund or to another Fund or Funds* (breakdown by year)
Μεταφορές από
Ταμείο

Μεταφορές προς

Κατηγορία περιφέρειας

Ταμείο

Κατανομή ανά έτος

Κατηγορία περιφέρειας

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Σύνολο

* Transfer to other programmes. Transfers between ERDF and ESF+ can only be done within the same category of region.

Table 17B: Transfers between ERDF, ESF+ and Cohesion Fund or to another Fund or Funds (summary)
ΕΤΠΑ

ΕΚΤ+
ΤΣ

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

Μετάβαση

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

Μετάβαση

ΕΤΘΑΥ

ΤΑΜΕ

ΤΕΑ

ΜΔΣΘ

Σύνολο

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

Σύνολο

* Cumulative amounts for all transfers done through programme amendments during the programming period. With each new request for transfer, a programme amendment shall set out the total amounts transferred for each year by Fund
and category of region.
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Transfers between shared management funds, including between cohesion policy funds - Justification

3.2. JTF: allocation in the programme and transfers (1)

3.3. Transfers between categories of region resulting from the mid-term review
Table 19A: Transfers between categories of region resulting from the mid-term review within the programme (breakdown by year)
Μεταφορές από

Μεταφορές προς

Κατηγορία περιφέρειας*

Κατηγορία περιφέρειας*

Κατανομή ανά έτος
2025

2026

Σύνολο

2027

* Applicable to ERDF and ESF+ only

Table 19B: Transfers between categories of region resulting from the mid-term review, to other programmes (breakdown by year)
Μεταφορές από

Μεταφορές προς

Κατηγορία περιφέρειας*

Κατηγορία περιφέρειας*

Κατανομή ανά έτος
2025

2026

Σύνολο

2027

* Applicable to ERDF and ESF+ only

3.4. Transfers back (1)
Table 20A: Transfers back (breakdown by year)
Μεταφορές από
InvestEU or other Union instrument

Μεταφορές προς
Ταμείο

Κατανομή ανά έτος

Κατηγορία περιφέρειας

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Σύνολο

(1) Applicable only to programme amendments for resources transferred back from other Union instruments, including elements of AMIF, ISF and BMVI, under direct or indirect management, or from InvestEU.

Table 20B: Transfers back* (summary)
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Από

Προς
ΕΤΠΑ

InvestEU / Instrument

Περισσότερο αναπτυγμένες

ΕΚΤ+
Μετάβαση

Ανεπτυγμένες

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβαση

Ανεπτυγμένες

Cohesion Fund

* Cumulative amounts for all transfers done through programme amendments during programming period. With each new request for transfer, a programme amendment shall set out the total amounts transferred for each year by Fund
and by category of region.
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3.5. Financial appropriations by year
Reference: point (g)(i) of Article 22(3) CPR and Article 3, 4 and 7 JTF Regulation
Table 10: Financial appropriations by year
2026
Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

ΕΤΠΑ*

Μετάβαση

ΕΤΠΑ*

Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

Σύνολο ΕΤΠΑ
ΕΚΤ+*

Μετάβαση

ΕΚΤ+*

Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

Σύνολο ΕΚΤ+
Σύνολο

2021

2022

2023

2024

2025

2027

Financial
appropriation
without flexibility
amount

Flexibility amount

Financial
appropriation
without flexibility
amount

Flexibility amount

Σύνολο

58.185.461,00

59.860.818,00

61.680.165,00

63.180.289,00

64.737.502,00

33.169.099,00

33.169.100,00

33.990.184,00

33.990.184,00

441.962.802,00

291.717.231,00

300.116.760,00

309.238.192,00

316.759.180,00

324.566.383,00

166.295.801,00

166.295.801,00

170.412.370,00

170.412.369,00

2.215.814.087,00

349.902.692,00

359.977.578,00

370.918.357,00

379.939.469,00

389.303.885,00

199.464.900,00

199.464.901,00

204.402.554,00

204.402.553,00

2.657.776.889,00

9.178.974,00

9.443.120,00

9.730.012,00

9.966.216,00

10.211.943,00

5.232.361,00

5.232.362,00

5.362.474,00

5.362.473,00

69.719.935,00

47.609.675,00

48.979.752,00

50.467.811,00

51.692.955,00

52.967.498,00

27.139.311,00

27.139.312,00

27.814.177,00

27.814.177,00

361.624.668,00

56.788.649,00

58.422.872,00

60.197.823,00

61.659.171,00

63.179.441,00

32.371.672,00

32.371.674,00

33.176.651,00

33.176.650,00

431.344.603,00

406.691.341,00

418.400.450,00

431.116.180,00

441.598.640,00

452.483.326,00

231.836.572,00

231.836.575,00

237.579.205,00

237.579.203,00

3.089.121.492,00

* Amounts after the complementary transfer to the JTF.

EL

105

EL

3.6. Total financial appropriations by fund and national co-financing
Reference: point (g)(ii) of Article 22(3), Article 22(6) and Article 36 CPR
For programmes under the Investment for jobs and growth goal where technical assistance in accordance with Article 36(4) CPR was chosen in the
Partnership Agreement
Table 11: Total financial appropriations by fund and national co-financing
Policy / JTF specific
objective number or
technical assistance

Προτεραιότητα

Breakdown of Union contribution

Βάση για τον
υπολογισμό της
ενωσιακής στήριξης

Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας*

1

1

Δημόσιο

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

1

1

Δημόσιο

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

1

2

Δημόσιο

ΕΤΠΑ

1

2

Δημόσιο

ΕΤΠΑ

4

3

Δημόσιο

ΕΚΤ+

Μετάβαση

4

3

Δημόσιο

ΕΚΤ+

Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

TA36(4)

4

Δημόσιο

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

TA36(4)

4

Δημόσιο

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

TA36(4)

5

Δημόσιο

ΕΚΤ+

TA36(4)

5

Δημόσιο

Union contribution
(a)=(g)+(h)

Less flexibility
amount (g)

Flexibility amount
(h)

National contribution
(b)=(c)+(d)

Indicative breakdown of national
contribution
Δημόσια (γ)

Σύνολο (ε) = (α) +
(β)

Ιδιωτικά (δ)

Ποσοστό
συγχρηματοδότησης
(στ) = (α)/(ε)

308.349.196,00

261.493.417,00

46.855.779,00

205.566.142,00

205.566.142,00

513.915.338,00

60,00

1.545.594.453,00

1.310.730.760,00

234.863.693,00

272.751.974,00

272.751.974,00

1.818.346.427,00

85,00

Μετάβαση

125.716.950,00

106.613.396,00

19.103.554,00

83.811.302,00

83.811.302,00

209.528.252,00

60,00

Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

630.153.803,00

534.397.604,00

95.756.199,00

111.203.615,00

111.203.615,00

741.357.418,00

85,00

68.260.119,00

57.887.122,00

10.372.997,00

45.506.747,00

45.506.747,00

113.766.866,00

60,00

354.602.797,00

300.716.371,00

53.886.426,00

62.576.967,00

62.576.967,00

417.179.764,00

85,00

7.896.656,00

6.696.705,00

1.199.951,00

5.264.438,00

5.264.438,00

13.161.094,00

60,00

40.065.831,00

33.977.553,00

6.088.278,00

7.070.443,00

7.070.443,00

47.136.274,00

85,00

Μετάβαση

1.459.816,00

1.237.978,00

221.838,00

973.212,00

973.212,00

2.433.028,00

60,00

ΕΚΤ+

Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

7.021.871,00

5.954.808,00

1.067.063,00

1.239.155,00

1.239.155,00

8.261.026,00

85,00

Σύνολο

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

441.962.802,00

374.803.518,00

67.159.284,00

294.641.882,00

294.641.882,00

736.604.684,00

60,00

Σύνολο

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

2.215.814.087,00

1.879.105.917,00

336.708.170,00

391.026.032,00

391.026.032,00

2.606.840.119,00

85,00

Σύνολο

ΕΚΤ+

Μετάβαση

69.719.935,00

59.125.100,00

10.594.835,00

46.479.959,00

46.479.959,00

116.199.894,00

60,00

Σύνολο

ΕΚΤ+

Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

361.624.668,00

306.671.179,00

54.953.489,00

63.816.122,00

63.816.122,00

425.440.790,00

85,00

3.089.121.492,00

2.619.705.714,00

469.415.778,00

795.963.995,00

795.963.995,00

3.885.085.487,00

79,51

Γενικό σύνολο

* For ERDF: less developed transition, more developed, and where applicable, special allocation for outermost and northenly sparsely populated regions. For ESF+, less developed, transition, more developed and, where applicable, additional allocation for outermost regions. For Cohesion Fund: not applicable. for
technical assistance, application of categories of region depends on selection of a fund.
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** Indicate the total JTF resources, including the complementary support transferred from the ERDF and the ESF+. The table shall not include the amounts in accordance to Article 7 JTF Regulation. In case of technical assistance financed from the JTF, the JTF resources should be split into resources related to
Articles 3 and 4 JTF Regulation. For Article 4 JTF Regulation, there is no flexibility amount.
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4. Enabling conditions
Reference: point (i) of Article 22(3) CPR
Table 12: Enabling conditions
Αναγκαίος
πρόσφορος όρος
1.
Αποτελεσματικοί
μηχανισμοί
παρακολούθησης
της αγοράς
δημοσίων
συμβάσεων

Ταμείο

Ειδικός στόχος

Fulfilment
of
enabling
condition
Όχι

Fulfilment
of criteria

Criteria

Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα

Αιτιολόγηση

Εφαρμόζονται μηχανισμοί
παρακολούθησης που καλύπτουν
όλες τις δημόσιες συμβάσεις και
τις διαδικασίες σύναψής τους
στο πλαίσιο των ταμείων
σύμφωνα με τη νομοθεσία της
Ένωσης για τις δημόσιες
συμβάσεις Η απαίτηση αυτή
περιλαμβάνει:1. Ρυθμίσεις για τη
διασφάλιση της συλλογής
ουσιαστικών και αξιόπιστων
δεδομένων σχετικά με τις
διαδικασίες σύναψης δημόσιων
συμβάσεων που υπερβαίνουν τα
κατώτατα όρια της Ένωσης
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις
υποβολής εκθέσεων κατά τα
άρθρα 83 και 84 της
οδηγίας 2014/24/ΕΕ και κατά τα
άρθρα 99 και 100 της
οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

Όχι

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

2. Ρυθμίσεις για να
διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα
καλύπτουν τουλάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία:

Όχι

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

α. Ποιότητα και ένταση του
ανταγωνισμού: ονόματα των
πλειοδοτών, αριθμός αρχικών
υποψηφίων και συμβατική αξία·
β. πληροφορίες για την τελική
τιμή μετά την ολοκλήρωση και
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Αναγκαίος
πρόσφορος όρος

Ταμείο

Ειδικός στόχος

Fulfilment
of
enabling
condition

Fulfilment
of criteria

Criteria

Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα

Αιτιολόγηση

για τη συμμετοχή των ΜΜΕ ως
άμεσων πλειοδοτών, εφόσον τα
εθνικά συστήματα παρέχουν
αυτές τις πληροφορίες.

2. Εργαλεία και
ικανότητα για την
αποτελεσματική
εφαρμογή των
κανόνων για τις

EL

Ναι

3. Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της παρακολούθησης και της
ανάλυσης των δεδομένων από
τις αρμόδιες εθνικές αρχές
σύμφωνα με το άρθρο 83
παράγραφος 2 της
οδηγίας 2014/24/ΕΕ και το
άρθρο 99 παράγραφος 2 της
οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

Όχι

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

4. Ρυθμίσεις για τη διάθεση στο
κοινό των αποτελεσμάτων της
ανάλυσης σύμφωνα με το
άρθρο 83 παράγραφος 3 της
οδηγίας 2014/24/ΕΕ και το
άρθρο 99 παράγραφος 3 της
οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

Όχι

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

5. Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν
ότι όλες οι πληροφορίες που
υποδεικνύουν ύποπτες
περιπτώσεις υπόνοιας νόθευσης
διαγωνισμών κοινοποιούνται
στους αρμόδιους εθνικούς
φορείς σύμφωνα με το άρθρο 83
παράγραφος 2 της
οδηγίας 2014/24/ΕΕ και το
άρθρο 99 παράγραφος 2 της
οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

Όχι

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

Οι διαχειριστικές αρχές
διαθέτουν τα εργαλεία και την
ικανότητα ώστε να
εξακριβώνουν τη συμμόρφωση

Ναι

1.
Εγκύκλιος
101270/ΕΥΚΕ3633/30-9-2016

Η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών
Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), μετά από
συνεργασία με την Κεντρική Μονάδα
Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ), έχει
εκδώσει προς τις ΔΑ τις εγκυκλίους (1)

109

2.

42649/ΕΥΚΕ5351/10-4-2017

3.

64925/ΕΥΚΕ579/9-6-2017

EL

Αναγκαίος
πρόσφορος όρος
κρατικές
ενισχύσεις

Ταμείο

Ειδικός στόχος

Fulfilment
of
enabling
condition

Fulfilment
of criteria

Criteria
με τους κανόνες για τις κρατικές
ενισχύσεις:

Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα

4.
Εγκύκλιος
122645/ΕΥΚΕ2260/27-11-2019

1. Για τις προβληματικές
επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις
που υπόκεινται σε υποχρέωση
ανάκτησης.

5.
Εγκύκλιος 34584/ΕΞ2019/0504-2019

Αιτιολόγηση
και (4) που αφορούν έλεγχο
προβληματικότητας και έλεγχο σχετικά
με επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί
διαδικασία ανάκτησης έπειτα από
απόφαση της ΕΕ.

6.
Όσον αφορά τον έλεγχο
https://www.espa.gr/el/Documents/Provl προβληματικότητας, με τα έγγραφα (2)
imatiki_epix_Orismos_update_2.pdf
και (3) προσδιορίζονται τα στάδια που
πρέπει να ακολουθηθούν, συγκεκριμένοι
αλγόριθμοι και δίνονται περαιτέρω
διευκρινίσεις.
Στο espa.gr, αναρτήθηκε παρουσίαση
για τον έλεγχο προβληματικής (6).
Με το (5) παρέχονται οδηγίες για την
συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο ΚΕ
όταν χρησιμοποιούνται ως νομική βάση
οι Απαλλακτικοί Κανονισμοί ή οι Καν.
ήσσονος σημασίας της ΕΕ.
Οι ΔΑ και οι ΕΦ πραγματοποιούν τον
σχετικό έλεγχο για την ύπαρξη ΚΕ σε
όλη την περίοδο 2014-20 και έχουν την
απαιτούμενη τεχνογνωσία, ενώ
ενημερώνονται μέσω εκπαιδεύσεων και
οδηγιών για τροποποιήσεις του
θεσμικού πλαισίου.
Σε σχέση με τις επιχειρήσεις για τις
οποίες εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης,
οι δικαιούχοι των ενισχύσεων εξάγουν
το σχετικό δικαιολογητικό από το
TAXIS και το επισυνάπτουν στην
αίτηση χρηματοδότησης.

2. Μέσω της πρόσβασης σε
συμβουλές εμπειρογνωμόνων
και καθοδήγηση σε θέματα

EL

Ναι
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1.

Νόμος 4152/2013

Με το Ν. 4152/2013 συστήθηκε
σύστημα ελέγχου ΚΕ και οι αρμόδιες
υπηρεσίες (ΚΕΜΚΕ, ΑΜΚΕ). Το

EL

Αναγκαίος
πρόσφορος όρος

Ταμείο

Ειδικός στόχος

Fulfilment
of
enabling
condition

Fulfilment
of criteria

Criteria
κρατικών ενισχύσεων που
παρέχονται από
εμπειρογνώμονες κρατικών
ενισχύσεων τοπικών ή εθνικών
φορέων.

Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα

2.
Υπουργική Απόφαση
69135/EΥΘΥ626/2015
3.
Εγκύκλιος
74391/ΕΥΚΕ2634/13-7-2016
4.
Έγγραφο
115150/ΕΥΚΕ4023/2-11-2016
5.
Κείμενο οδηγιών 139119
ΕΞ2016 ΕΜΠ/9.8.2016 (9α,β).

Αιτιολόγηση
σύστημα ελέγχου έχει σαν σκοπό την
υποστήριξη των φορέων χορήγησης ΚΕ.
Με την (2) ΥΑ καθορίστηκαν οι
αρμοδιότητες της ΕΥΚΕ, ως ΑΜΚΕ του
Υπ. Αν.Επ. στις οποίες μεταξύ άλλων
περιλαμβάνονται όλες οι συγχρ/μενες
πράξεις.
Με τα έγγραφα 3- 9 δόθηκαν:

7.
Εγκύκλιος 00430 ΕΞ 2017
ΕΜΠ/5.12.2017

οδηγίες με τις συγκεκριμένες
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν
ανά στάδιο και ανά περίπτωση - λίστες
ελέγχου για την αναγνώριση ύπαρξης
πιθανής ΚΕ,

8.
Εγκύκλιος 001879 ΕΞ2016
ΕΜΠ/23.12.2016

οδηγίες διασφάλισης ορθής
εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου ΚΕ

9.
Έγγραφο ΚΜΚΕ 0004020 ΕΞ
2018/4.12.2018

οδηγίες για τις διαδικασίες
έγκρισης και συντονισμού μέτρων ΚΕ

6.
Εγκύκλιος 109658 ΕΞ2019
ΕΜΠ/4.10.2019

οδηγίες για τις υποχρεώσεις και
τις διαδικασίες δημοσίευσης στοιχείων
χορηγούμενων ΚΕ
οδηγίες σχετικά με τις
υποχρεώσεις για την καταχώρηση
πληροφοριών στο ηλεκτρονικό σύστημα
διαφάνειας για τις ΚΕ (Transparency
Award Module - TAM).
Επιπροσθέτως η ΕΥΚΕ:
έχει εκδώσει οδηγούς για
έλεγχο ύπαρξης ΚΕ σε τομείς
οικονομικής δραστηριότητας
υλοποιεί μάθημα ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης σε θέματα ΚΕ
έχει αναπτύξει Πληροφοριακό
Σύστημα (ΠΣΚΕ), με ενσωματωμένες
τις απαιτήσεις των κανονισμών ΚΕ το
οποίο είναι υποχρεωτικό στα ΕΔΕΤ
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Αναγκαίος
πρόσφορος όρος

3.
Αποτελεσματική
εφαρμογή και
υλοποίηση του
Χάρτη των
Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων

Ταμείο

Ειδικός στόχος

Fulfilment
of
enabling
condition

Ναι

Fulfilment
of criteria

Criteria

Εφαρμόζονται αποτελεσματικοί
μηχανισμοί για τη διασφάλιση
της συμμόρφωσης με τον Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής:
Χάρτης), οι οποίοι
περιλαμβάνουν:

Ναι

Γενικό πλαίσιο:

Ναι

Διαχειριστικές Αρχές με εισροή από
ΕΑΔ σύμφωνα με την Διαδικασία του
ΣΔΕ «ΔVIII_3 Υποδοχή και Εξέταση
Καταγγελιών» στο κεφ. ΛΠ.VIII:
Διαχείριση κινδύνων

1. Ρυθμίσεις οι οποίες
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση
των προγραμμάτων που
στηρίζονται από τα ταμεία και
της υλοποίησης τους με τις
σχετικές διατάξεις του Χάρτη.

2. Ρυθμίσεις περί υποβολής
εκθέσεων προς την επιτροπή
παρακολούθησης όσον αφορά
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης
με τον Χάρτη πράξεων οι οποίες
στηρίζονται από τα ταμεία και
καταγγελίες σχετικά με τον
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Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα

Αιτιολόγηση

Η τήρηση της εφαρμογής του Χάρτη
στην εφαρμογή των ΕΔΕΤ για την ΠΠ
-Ν. 4780/2021 «Εθνική Αρχή
2021-2027 θα καλύπτει 3 διαδοχικές
Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για
φάσεις, με επιμέρους ενέργειες οι οποίες
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και
θα εκτελούνται από συγκεκριμένους
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και
επισπεύδοντες φορείς:
Τεχνοηθικής» (ΦΕΚ 30Α/28-02-21)
1.
Κατάρτιση των εγγράφων
-Εθνική Επιτροπή για Τα Δικαιώματα
προγραμματισμού (κατάρτιση ΕΣΠΑ &
του Ανθρώπου
Προγραμμάτων)
Πλαίσιο ΕΣΠΑ:
2.
Σύσταση/ Κατάρτιση των
-2014-2020
συστημάτων διαχείρισης,
https://www.espa.gr/el/pages/staticImple παρακολούθησης και ελέγχου
mentationControl.aspx και
3.
Εφαρμογή προγραμμάτων και
https://www.espa.gr/el/Pages/SDE_Diad
πραγματοποίηση συγκεκριμένων
ikasies.aspx
δράσεων κατά την υλοποίηση τους
-2021-2027
Στην τρέχουσα συγκυρία που εξετάζεται
https://www.espa.gr/el/Pages/Sxediasmo
η αρχική εκπλήρωση του ΑΟ,
s21-27.aspx και
αξιολογείται η συμμόρφωση με τις
https://www.espa.gr/el/Pages/Diavoulefs
αρχές του Χάρτη κατά την κατάρτιση
eis.aspx
των εγγράφων προγραμματισμού
(ΕΣΠΑ & Προγραμμάτων), ενώ κατά
https://www.facebook.com/espaofficial. την υλοποίηση - καθόλη την ΠΠ –
gr/
λαμβάνεται μέριμνα σε επίπεδο
κατάρτισης και τήρησης του
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου,
του Οδηγού Επικοινωνίας, κλ.π.

Το καθήκον των εθνικών αρχών να
διασφαλίζουν τον σεβασμό και την
προστασία των θεμελιωδών
δικαιωμάτων είναι ιδιαιτέρως σημαντικό
όσον αφορά τις καταγγελίες που τα
https://www.espa.gr/el/Pages/SDE_Diad κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν
σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση του
ikasies.aspx
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Αναγκαίος
πρόσφορος όρος

Ταμείο

Ειδικός στόχος

Fulfilment
of
enabling
condition

Fulfilment
of criteria

Criteria
Χάρτη που υποβάλλονται
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις κατά
το άρθρο 69 παράγραφος 7.

Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα

Αιτιολόγηση
Χάρτη. Σχετική με το θέμα της
παρακολούθησης της εφαρμογής και της
υλοποίησης του Χάρτη στα ΚΜ είναι η
υποχρέωση των ΚΜ που απορρέει από
το άρ.74 παρ. 3 του ΚΚΔ (1303/2013)
να διαθέτουν αποτελεσματικές
ρυθμίσεις για την εξέταση των
καταγγελιών σχετικά με τα ΕΔΕΤ που
υποβάλλονται από νομικά ή φυσικά
πρόσωπα καθώς και το άρ.69 (7) του
ΚΚΔ (1060/2021).
Για το σκοπό αυτό, στη Διαδικασία του
ΣΔΕ 2014-2020 ΔVIII_3 «Υποδοχή και
Εξέταση Καταγγελιών», ήδη
προβλέπεται και περιγράφεται η
λειτουργία μηχανισμού καταγγελιών
(βλ. σημείο 2), με εθνικό σημείο
υποδοχής την Εθνική Αρχή Διαφάνειας
(ΕΑΔ)*, που είναι η ελληνική AFCOS.
Η ΕΑΔ συνδράμει τις ΔΑ με σχετικές
αναφορές και στη νέα ΠΠ 2021-2027,
θα υπάρχει πρόβλεψη ώστε η ΔΑ να
ενημερώνει την Επιτροπή
Παρακολούθησης και για τις
καταγγελίες.
* Σημειώνεται ότι η αναφορά στη
Διαδικασία ΔVIII_3 της ΓΓ για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς
αντικαθίσταται από την ΕΑΔ που
ορίστηκε ως ελληνική AFCOS.

4. Υλοποίηση και
εφαρμογή της
Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών
για τα δικαιώματα
των ατόμων με

EL

Ναι

Εφαρμόζεται εθνικό πλαίσιο για
τη διασφάλιση της εφαρμογής
της UNCRPD, το οποίο
περιλαμβάνει:
1. Στόχους με μετρήσιμα
ορόσημα, συλλογή δεδομένων
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•
Σύμβαση ΗΕ για τα
•
Ν. 4488/2017
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες,
•
2020: ολοκληρώθηκε κατόπιν
κύρωση από ΕΕ:23.12.2010, κύρωση
δημόσιας διαβούλευσης το Εθνικό
από Ελλάδα:
Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των
Ν. 4074/2012, 11.04.2012
Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΔ), ορίστηκαν
Επιμέρους Σημεία Αναφοράς σε

EL

Αναγκαίος
πρόσφορος όρος
αναπηρία
(UNCRPD)
σύμφωνα με την
απόφαση 2010/48
/ΕΚ του
Συμβουλίου

Ταμείο

Ειδικός στόχος

Fulfilment
of
enabling
condition

Fulfilment
of criteria

Criteria
και μηχανισμούς
παρακολούθησης.

Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα

•
«ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ –
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ», άρθρα
59 - 74 του Ν. 4488/ 2017, ΦΕΚ 137 13.09.2017

Αιτιολόγηση
Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους και
ενεργοποιηθηκαν για την
παρακολούθησή του.

•
Το ΕΣΔ αποτελεί οδικό χάρτη
με πλαίσιο δράσεων ιδίως για την
περίοδο 2020-2023 (καταγράφονται
ωστόσο διαρκείς δράσεις με ορίζοντα
υλοποίησης έως και το 2029) με 6
•
τελικό ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
πυλώνες και 30 στόχους. Η πορεία
ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ
υλοποίησής του παρακολουθείται από
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
τον Συντονιστικό Μηχανισμό στην
•
Ν. 4780/2021 «Εθνική Αρχή
Κυβέρνηση, τον Υπουργό Επικρατείας
Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για και από τη ΓΓ Συντονισμού της
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και
Προεδρίας της Κυβέρνησης, με
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και
αξιοποίηση του ΟΠΣ του Κυβερνητικού
Τεχνοηθικής» (ΦΕΚ 30Α/28-02-21)
Έργου ΜΑΖΙ. Το ΕΣΔ συνθέτει σε έναν
ενιαίο στρατηγικό προγραμματισμό
•
Εθνική Επιτροπή για Τα
δράσεις Υπουργείων και αρμόδιων
Δικαιώματα του Ανθρώπου
φορέων που αναλύονται σε επιμέρους
έργα με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,
δείκτες παρακολούθησης, αξιολόγησης
και υπεύθυνους υλοποίησης.
•
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς
στην εφαρμογή του ΕΣΔ
διαβουλεύονται με την ΕΣΑμεΑ και τα
μέλη της. Τα αποτελέσματα της
παρακολούθησης και αξιολόγησης
διατίθενται ετησίως στη δημοσιότητα,
ενώ παράλληλα υποστηρίζεται η
διοργάνωση δράσεων διαβούλευσης της
πορείας εφαρμογής του ΕΣΔ.

2. Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν
ότι η πολιτική, η νομοθεσία και
τα πρότυπα προσβασιμότητας
αντανακλώνται δεόντως στην
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•

2014-2020

•
Ο Συντονιστικός Μηχανισμός
του ΕΣΔ προέβη με τη βοήθεια ομάδας
εκπροσώπων της Δημόσιας Διοίκησης
και σε διαβούλευση με ΚτΠ σε
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Αναγκαίος
πρόσφορος όρος

Ταμείο

Ειδικός στόχος

Fulfilment
of
enabling
condition

Fulfilment
of criteria

Criteria
προετοιμασία και την υλοποίηση
των προγραμμάτων.

Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα

Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου 20142020 (Επιλογή & Έγκριση, Επιτόπιες
Επαληθεύσεις, κ.α.)

Αιτιολόγηση
κωδικοποίηση του συνόλου της
νομοθεσίας για ζητήματα αναπηρίας
(6ος 2021).

Κατά το σχεδιασμό και την
Ιστοσελίδα με προσβάσιμο περιεχόμενο •
υλοποίηση του ΕΣΠΑ και των ΕΠ της
για ΑμεΑ
ΠΠ 2014-20: ενσωμάτωση των αρχών
•
2021-2027
της μη διάκρισης και προσβασιμότητας
των ΑμεΑ στις διαδικασίες του ΣΔΕ
o
Σχεδιασμός ΕΣΠΑ &
2014-20, στην στρατηγική επικοινωνίας
Προγραμμάτων 2021-2027
των ΕΠ, χρηματοδότηση της ΕΣΑμεΑ
Αποδέκτες 1ης & 2ης εγκυκλίου
για την ενίσχυση των ικανοτήτων της
σχεδιασμού:
και συμμετοχή της στις Επιτροπές
Παρακολούθησης, εκπαίδευση των ΔΑ
Υποβολή πρότασης ΕΣΑμεΑ
όπως προβλέπονταν στην EAC 3
Σύνθεση ΟΣΠ4 (συμμετοχή
«Αναπηρία».
ΕΣΑμεΑ)
•
Όλα όσα πραγματοποιήθηκαν
o
Διαβουλεύσεις Προγραμμάτων σχετικά κατά την ΠΠ 2014-20 θα
o
Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο εξακολουθήσουν να διενεργούνται και
κατά την ΠΠ 2021-27. Επιπλέον έχουν
για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 και
ήδη αναληφθεί σχετικές ενέργειες όπως
σχετικές εκδηλώσεις
η ανασύσταση Ομάδας Εργασίας για τα
•
ΑμεΑ σε κεντρικό/επιτελικό επίπεδο με
https://www.facebook.com/esp
την αρ. πρωτ. 5812/19.01.2021, ενώ
aofficial.gr/
λαμβάνεται μέριμνα για
•
ΕΣΑΜΕΑ : συγχρ/μενη δράση αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση και
για την ενίσχυση της θεσμικής της
συνεργασία τόσο στην παρούσα φάση
ικανότητας και ανάπτυξη του
του σχεδιασμού (κείμενο ΕΣΠΑ 2021Παρατηρητηρίου ΑμεΑ
27, Προγράμματα), όσο και κατά την
ενεργοποίηση και υλοποίηση.
Ενδεικτικά αναφέρεται η συμμετοχή της
ΕΣΑμεΑ στο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ
2021-27 μέσα από την Ομάδα του
Στόχου Πολιτικής 4.

3. Ρυθμίσεις περί υποβολής
εκθέσεων προς την επιτροπή
παρακολούθησης όσον αφορά
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Διαχειριστικές Αρχές με εισροή από
ΕΑΔ σύμφωνα με την Διαδικασία του
ΣΔΕ «ΔVIII_3 Υποδοχή και Εξέταση

Σχετική με το θέμα της
παρακολούθησης της εφαρμογής και της
υλοποίησης των αρχών της μη

EL

Αναγκαίος
πρόσφορος όρος

Ταμείο

Ειδικός στόχος

Fulfilment
of
enabling
condition

Fulfilment
of criteria

Criteria
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης
με την UNCRPD πράξεων οι
οποίες στηρίζονται από τα
ταμεία και καταγγελίες σχετικά
με την UNCRPD που
υποβάλλονται σύμφωνα με τις
ρυθμίσεις κατά το άρθρο 69
παράγραφος 7.

Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα

Αιτιολόγηση

Καταγγελιών» στο κεφ. ΛΠ.VIII:
Διαχείριση κινδύνων
https://www.espa.gr/el/Pages/SDE_Diad
ikasies.aspx

διάκρισης και προσβασιμότητας των
ΑμεΑ στα ΚΜ είναι η υποχρέωση που
απορρέει από το α. 74 παρ. 3 του
1303/13 να διαθέτουν αποτελεσματικές
ρυθμίσεις για την εξέταση των
* Σημειώνεται ότι η αναφορά στη
καταγγελιών σχετικά με τα ΕΔΕΤ που
Διαδικασία ΔVIII_ της Γενικής
υποβάλλονται από νομικά ή φυσικά
Γραμματείας για την Καταπολέμηση της
πρόσωπα, καθώς και το α. 69 (7) του
Διαφθοράς αντικαθίσταται από την
Εθνική Αρχή Διαφάνειας που ορίστηκε 1060/2021 της ΠΠ 2021-27.
ως ελληνική AFCOS
Στη Διαδικασία του ΣΔΕ 2014-20
ΔVΙΙΙ_3 Υποδοχή και Εξέταση
Καταγγελιών προβλέπεται και
περιγράφεται η λειτουργία μηχανισμού
καταγγελιών με εθνικό σημείο υποδοχής
την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ελληνική
AFCOS). Η ΕΑΔ προβλέπεται να
συνδράμει τις ΔΑ με σχετικές αναφορές
και στη νέα ΠΠ 2021-27 και θα υπάρχει
πρόβλεψη ώστε να ενημερώνεται η
Επιτροπή Παρακολούθησης για τις
καταγγελίες.
Επίσης, με την ενεργοποίηση του
δικτύου Κεντρικού και Επιμέρους
Σημείων Αναφοράς σε Υπουργεία,
Περιφέρειες και Δήμους του Ν.
4488/2017, θα ληφθεί μέριμνα να
συγκεντρώνονται και κατατίθενται σε
ενιαία έκθεση ετησίως στον
Συντονιστικό Μηχανισμό και κάθε άλλο
αρμόδιο φορέα και υπηρεσία, ζητήματα
συμμόρφωσης με τη Σύμβαση των ΗΕ
για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ ιδίως στο
πλαίσιο υλοποίησης συγχρ/μενων
προγραμμάτων.
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Αναγκαίος
πρόσφορος όρος

Ταμείο

1.1. Ορθή
ΕΤΠΑ
διακυβέρνηση της
εθνικής ή
περιφερειακής
στρατηγικής
έξυπνης
εξειδίκευσης

EL

Ειδικός στόχος

RSO1.1.
Developing and
enhancing
research and
innovation
capacities and the
uptake of
advanced
technologies
RSO1.4.
Developing skills
for smart
specialisation,
industrial
transition and
entrepreneurship

Fulfilment
of
enabling
condition
Όχι

Fulfilment
of criteria

Criteria

Η στρατηγική ή οι στρατηγικές
έξυπνης εξειδίκευσης
υποστηρίζονται από:

Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα

Αιτιολόγηση

Όχι

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

2. Ύπαρξη αρμόδιου
περιφερειακού ή εθνικού
οργανισμού ή φορέα που είναι
υπεύθυνος για τη διαχείριση της
στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης.

Όχι

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

3. Εργαλεία παρακολούθησης
και αξιολόγησης για τη μέτρηση
των επιδόσεων ως προς την
επίτευξη των στόχων της
στρατηγικής.

Όχι

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

4. Λειτουργία της συνεργασίας
των ενδιαφερόμενων μερών
(«διαδικασία επιχειρηματικής
ανακάλυψης»).

Όχι

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

5. Αναγκαίες δράσεις για τη
βελτίωση των εθνικών ή
περιφερειακών συστημάτων
έρευνας και καινοτομίας, εφόσον
απαιτούνται.

Όχι

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

6. Κατά περίπτωση, δράσεις για
τη στήριξη της βιομηχανικής
μετάβασης.

Όχι

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

7. Μέτρα για την ενίσχυση της
συνεργασίας με εταίρους εκτός
συγκεκριμένου κράτους μέλους
σε τομείς προτεραιότητας που

Όχι

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

1. Επικαιροποιημένη ανάλυση
των προκλήσεων που υφίστανται
για τη διάχυση της καινοτομίας
και την ψηφιοποίηση.
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Αναγκαίος
πρόσφορος όρος

Ταμείο

Ειδικός στόχος

Fulfilment
of
enabling
condition

Fulfilment
of criteria

Criteria

Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα

Αιτιολόγηση

υποστηρίζει η στρατηγική
έξυπνης εξειδίκευσης.
4.1. Στρατηγικό
ΕΚΤ+
πλαίσιο πολιτικής
για τις
ενεργητικές
πολιτικές για την
αγορά εργασίας

EL

ESO4.1.
Improving access
to employment
and activation
measures of all
jobseekers, in
particular youth
people, especially
through the
implementation of
the Youth
Guarantee, longterm unemployed
and
disadvantaged
groups on the
labour market,
and of inactive
people, as well as
through the
promotion of selfemployment and
the social
economy;

Όχι

Εφαρμόζεται στρατηγικό
πλαίσιο πολιτικής για τις
ενεργητικές πολιτικές για την
αγορά εργασίας βάσει των
κατευθυντήριων γραμμών για
την απασχόληση, το οποίο
περιλαμβάνει:1. Ρυθμίσεις για τη
διενέργεια κατάρτισης προφίλ
των ατόμων που ζητούν εργασία
και την εκτίμηση των αναγκών
τους.

Όχι

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

2. Πληροφορίες σχετικά με τις
νέες θέσεις εργασίας και τις
ευκαιρίες απασχόλησης,
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες
της αγοράς εργασίας.

Όχι

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

3. Ρυθμίσεις ώστε να
διασφαλίζεται ότι ο σχεδιασμός,
η υλοποίηση, η παρακολούθηση
και η επανεξέτασή του
διενεργούνται σε στενή
συνεργασία με τα σχετικά
ενδιαφερόμενα μέρη.

Όχι

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

4. Ρυθμίσεις για την
παρακολούθηση, την
αξιολόγηση και την επανεξέταση
των ενεργητικών πολιτικών για
την αγορά εργασίας.

Όχι

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

5. Όσον αφορά τις παρεμβάσεις
για την απασχόληση των νέων,
τεκμηριωμένες και
στοχοθετημένες διαδρομές για
τους νέους που βρίσκονται εκτός
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή

Όχι

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.
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Αναγκαίος
πρόσφορος όρος

Ταμείο

Ειδικός στόχος

Fulfilment
of
enabling
condition

Fulfilment
of criteria

Criteria

Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα

Αιτιολόγηση

κατάρτισης, οι οποίες
περιλαμβάνουν μέτρα
προσέγγισης και βασίζονται σε
ποιοτικά κριτήρια,
λαμβανομένων υπόψη των
κριτηρίων για ποιοτικά
προγράμματα μαθητείας και
πρακτικής άσκησης, στο πλαίσιο
εφαρμογής των προγραμμάτων
εγγύησης για τη νεολαία.
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5. Programme authorities
Reference: point (k) of Article 22(3) and Articles 71 and 84 CPR
Πίνακας 13: Αρχές του προγράμματος
Programme authorities

Όνομα αρμοδίου
επικοινωνίας

Επωνυμία του φορέα

Θέση

Ηλεκτρονική
διεύθυνση

Διαχειριστική αρχή

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ

Αγγελική Φέτση

Προϊσταμένη ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

afetsi@mou.gr

Ελεγκτική αρχή

Υπουργείο Οικονομικών / Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου
(ΕΔΕΛ)

Αθηναϊς Τουρκολιά

Πρόεδρος Επιτροπής
Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)

a.tourkolia@edel.gr

Φορέας που λαμβάνει πληρωμές
από την Επιτροπή

Ειδική Υπηρεσία Αρχή πιστοποίησης και Εξακρίβωσης
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Βασιλική Αλέστα

Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας

spa@mnec.gr

The repartition of the reimbursed amounts for technical assistance pursuant to Article 36(5) CPR if more bodies are identified to receive payments from the
Commission
Reference: Article 22(3) CPR
Table 13A: The portion of the percentages set out in point (b) of Article 36(5) CPR that would be reimbursed to the bodies which receive payments from the
Commission in case of technical assistance pursuant to Article 36(5) CPR (in percentage points)
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6. Partnership
Reference: point (h) of Article 22(3) CPR
Στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» προβλέπεται για την προώθηση του νέου αναπτυξιακού
προτύπου της χώρας οι κοινωνικοί εταίροι να έχουν αυξημένες ευθύνες & δυνατότητα να αναλάβουν
την εκπόνηση προτάσεων & την υλοποίηση δράσεων με κύρια χαρακτηριστικά την ανάπτυξη του
κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα, την προώθηση πολιτικών για σημαντικά οικονομικά &
κοινωνικά θέματα συστημικού χαρακτήρα καθώς & την προώθηση των συνεργασιών & των δικτυώσεων
οικονομικών & κοινωνικών φορέων.
Η έως τώρα πρόοδος στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης έχει ως εξής:
Έχει συσταθεί κατάλογος εταίρων & έχει υλοποιηθεί ο 1ος γύρος διαβούλευσης του εννοιολογικού
εγγράφου (concept paper) του Προγράμματος στον οποίο συλλέχθηκαν οι απόψεις (το ερωτηματολόγιο
έλαβε 19 απαντήσεις από διαφοροποιημένο σύνολο φορέων) των εμπλεκόμενων εταίρων στη βάση
ερωτηματολογίου.
Ειδικότερα, το προσχέδιο του κειμένου (Concept paper) όπως οριστικοποιήθηκε μετά από σχόλια της
υπηρεσίας, εστάλη στις 17.12.2020 προς διαβούλευση στους εταίρους. Το προσχέδιο αποτέλεσε βάση
διαβούλευσης με:
· τους φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ & του Σχεδίου Ανάκαμψης &
Ανθεκτικότητας, με στόχο τη συμπληρωματικότητα με τα λοιπά προγράμματα & τη συνεκτικότητα του
τελικού εθνικού σχεδίου δράσης
· τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης που διέπει τον προγραμματισμό & την
υλοποίηση παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων
· την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο τη συμφωνία επί της βασικής διάρθρωσης & των στόχων του
Προγράμματος, πριν καταρτιστεί στον απαιτούμενο βαθμό λεπτομέρειας.
Κατά την επιλογή των εταίρων έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν ικανές παρατηρήσεις & διδάγματα
από εταίρους σε όλη την αλυσίδα υλοποίησης του προγράμματος, κατά την αρχή της αναλογικότητας &
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας. Συνεπώς συμπεριελήφθησαν: Δημόσιες αρχές
(Υπουργεία & Γενικές Γραμματείες), Επαγγελματικές Ενώσεις, Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης &
Επιτελικές Δομές (Εθνικές & Περιφερειακές), Κοινωνικοί εταίροι, επιχειρήσεις & σύμβουλοι
επιχειρήσεων με μακρά εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος.
Επιπλέον, κατά την κατάρτιση του προγράμματος, για την αποτελεσματική δημόσια διαβούλευση με
τους σχετικούς εταίρους πραγματοποιήθηκε & η αποστολή δομημένου ερωτηματολογίου στο οποίο
υπήρχε επιπλέον δυνατότητα ανοιχτού κειμένου.
Από τις απαντήσεις προκύπτουν γενικότερα τα εξής συμπεράσματα:
· Το σύνολο των εταίρων & φορέων επισημαίνει την καίρια σημασία του ψηφιακού
μετασχηματισμού & την ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων.
· Η σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων & η προσαρμογή των δράσεων υποστήριξης στις
ανάγκες τους (μεγάλη δυσχέρεια εύρεσης χρηματοδότησής, ενίσχυση ανταγωνιστικότητας/
προστιθεμένης αξίας).
· Η ανάγκη του πράσινου μετασχηματισμού της οικονομίας & της στροφής σε περισσότερο βιώσιμες
περιβαλλοντικά διαδικασίες & προϊόντα δεν έχει γίνει αρκετά αντιληπτή ακόμη.
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Μετά την άτυπη υποβολή σχεδίου Προγράμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Απρίλιος 2021) διεξήχθη
υπό τον συντονισμό της ΟΣΠ Προγράμματος 2ος κύκλος διαβούλευσης με τις Διαχειριστικές Αρχές των
Περιφερειών (Μάιος 2021).
Συγκεκριμένα στις 11/5 έγινε παρουσίαση & συζήτηση επί του Σχεδίου του ΕΠΑΝΕΚ (άτυπη υποβολή)
με τα ΠΕΠ κατά την οποία μεταξύ άλλων συζητήθηκε & το ζήτημα του διαχωρισμού των δράσεων σε
τομεακό & περιφερειακά προγράμματα.
Στις 13/5 έγιναν 2 τηλεδιασκέψεις με τις ΓΓΒ & ΓΓΕΚ, όπου συζητήθηκε το Σχέδιο του ΕΠΑΝΕΚ, η
συνεισφορά των 2 Γενικών Γραμματειών & οι μελλοντικές ενέργειες ενόψει της 1ης επίσημης
υποβολής.
Συμπληρωματικά των διασκέψεων η επιτροπή παρέλαβε έγγραφα σχόλια από αρκετούς εμπλεκόμενους
φορείς όπως οι: ΓΓΕΚ, ΕΑΓΜΕ, ΕΔ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΕΥΔΕ ΒΕΚ, ΙΝΣΕΤΕ, ΓΓ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΜΟΔ, ΕΔ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΕΞ.
Η ευρεία διαβούλευση με τους σχετικούς εταίρους κατά την κατάρτιση του Προγράμματος θα λάβει
μόνιμη μορφή κατά τη φάση υλοποίησης με κορυφαίο όργανο την Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα)
με αρμοδιότητα μεταξύ άλλων την παρακολούθηση της υλοποίησης του ΕΠ, τη λήψη αποφάσεων για
τον αποτελεσματικό & αποδοτικό προγραμματισμό & εφαρμογή του, διατυπώνοντας άποψη &
εγκρίνοντας την εξειδίκευση δράσεων, τη μεθοδολογία & τα κριτήρια αξιολόγησης έργων, τις εκθέσεις
υλοποίησης, τις αναθεωρήσεις, το σχέδιο αξιολόγησης κλπ. Η ΕπΠα θα συνεδριάζει ετησίως &
εκτάκτως, ενώ μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις & μέσω γραπτής διαδικασίας, που διεξάγεται στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ. Για τη διάδοση του αποτελέσματος των συνεδριάσεων της ΕπΠΑ
θα γίνεται δημοσιοποίηση των αποφάσεων στο site του Προγράμματος.
Για την ουσιαστική & αποτελεσματική λειτουργία της ΕπΠα θα προβλέπεται η αντιπροσωπευτική
εκπροσώπηση των σχετικών εταίρων στη σύνθεσή της, λαμβάνοντας υπόψη τους εταίρους που
συμμετείχαν ενεργά στο στάδιο κατάρτισης, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής συνέχεια & ανάληψη
ευθύνης μεταξύ των σταδίων προγραμματισμού/υλοποίησης.
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7. Communication and visibility
Reference: point (j) of Article 22(3) CPR
Η ΕΥΔ «Ανταγωνιστικότητα» θα σχεδιάσει τη στρατηγική επικοινωνίας & προβολής του
Προγράμματος, βάσει της εμπειρίας της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020 &
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Κύριος επικοινωνιακός στόχος:
Προβολή του ρόλου του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 & της ΕΕ στην υποστήριξη
των παραγωγικών, ανταγωνιστικών & εξωστρεφών τομέων της οικονομίας για τη μετάβασή τους σε ένα
αναπτυξιακό πρότυπο που καθοδηγείται από την οικονομία της γνώσης & στην επιτάχυνση της
μετάβασης στο νέο πρότυπο, αυξάνοντας τη συμμετοχή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών & υπηρεσιών
στο εθνικό προϊόν.
Ειδικοί επικοινωνιακοί στόχοι
• Διασφάλιση της μέγιστης διαφάνειας στη διαχείριση & υλοποίηση του Προγράμματος, αύξηση
της ευαισθητοποίησης & της εμπιστοσύνης στις ευκαιρίες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Άμεση & έγκυρη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που
παρέχει το Πρόγραμμα & τις διαδικασίες πρόσβασης σε αυτές.
• Ενίσχυση αναγνωρισιμότητας, κατανόησης & θετικής στάσης για το ρόλο & τη συμβολή της ΕΕ
στη βελτίωση της έρευνας & της καινοτομίας.
• Υποστήριξη δικαιούχων στην υλοποίηση των έργων ως προς την επικοινωνία & προβολή των
αποτελεσμάτων των πράξεων που υλοποιούν & στην τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεων.
• Συστηματική ενημέρωση του κοινού - στόχου για τη σημασία της καινοτόμου
επιχειρηματικότητας ως μέσου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας & εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων.
• Ανάπτυξη επιχειρηματικής συνείδησης για την ανάγκη επιτάχυνσης της ψηφιακής & πράσινης
μετάβασης, ως προϋπόθεση βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Κοινά – στόχοι
• Ευρύ κοινό: πολίτες σε εθνικό & περιφερειακό επίπεδο, ειδικές δημογραφικές ομάδες σχετικές
με τη κάθε Δράση.
• Δυνητικοί δικαιούχοι: επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, ενδιαφερόμενοι να
ιδρύσουν νέα επιχείρηση, ερευνητικά κέντρα/ ινστιτούτα, τεχνολογικοί φορείς, ερευνητές,
startup ή spin off innovators, εκπαιδευτικά ιδρύματα/ φορείς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
Δήμοι.
• Δικαιούχοι: άμεσοι δικαιούχοι ή κατηγορίες δικαιούχων όπως αναφέρονται στις ομάδες- στόχου
κάθε Ειδικού Στόχου.
• Εθνικές & Ευρωπαϊκές διοικητικές αρχές: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα, Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί, Υπουργεία, Δήμοι, Περιφέρειες, κ.α.
• Πολλαπλασιαστές πληροφόρησης & διαμορφωτές γνώμης: επιμελητήρια, ομοσπονδίες,
σύλλογοι, Europe Direct, Europe Enterprise Network, Δίκτυο Υπευθύνων Επικοινωνίας Inform,
ΜΜΕ, ΜΚΟ.

Μέσα επικοινωνίας
Αρχικά η επικοινωνία θα εστιάσει στην οριζόντια προβολή του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» &
της ΠΠ 21-27 & στη συνέχεια θα αναπτυχθεί η επικοινωνία των επιμέρους Δράσεων. Θα δημιουργηθεί
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νέα ιστοσελίδα φιλική προς τον χρήστη, η οποία θα αποτελέσει τον βασικό πυλώνα επικοινωνίας του
Προγράμματος, παρουσιάζοντας με σαφήνεια τους στόχους, τα νέα & τα επιτεύγματα του. Η ιστοσελίδα
θα είναι διαδραστική, για να διευκολύνει την διαβούλευση & την προαγωγή παραγωγικού διαλόγου, με
στόχο τον βέλτιστο σχεδιασμό των Δράσεων. Η ΕΥΔ διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία στα κοινωνικά
δίκτυα: Facebook, Twitter, Linked in & Youtube & θα συνεχίσει εντατικά να τα αξιοποιεί, ενώ
σχεδιάζεται & η δημιουργία λογαριασμού στο Instagram. Η επιλογή γίνεται με γνώμονα την προσέγγιση
μεγάλου μέρους του κοινού – στόχου που έχει παρουσία σε αυτά τα δίκτυα & τη δυνατότητα προβολής
φωτογραφιών των έργων, γραφικών, συνοπτικών κειμένων, infographics, βίντεο. Σχεδιάζονται επίσης
διαδικτυακές εκδηλώσεις & ενημερωτικές με συμμετοχή κοινού. Θα αξιοποιηθεί ευρέως το δίκτυο
πολλαπλασιαστών πληροφόρησης & η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές καμπάνιες επικοινωνίας. Σημαντικό
ρόλο θα διαδραματίζει το Γραφείο Πληροφόρησης στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων μέσω
τηλεφώνου, email, δια ζώσης & μέσω κοινωνικών δικτύων. Για τα χρηματοδοτικά εργαλεία,
προϋπολογισμού άνω των 10 εκ. € που αναμένεται να προκηρυχθούν, θα πραγματοποιηθούν
εξειδικευμένες ενέργειες προβολής όπως launch events, συνεντεύξεις τύπου, καμπάνια κοινωνικών
δικτύων, κ.α.
Προϋπολογισμός:
Ο προϋπολογισμός για την επικοινωνία & προβολή διαμορφώνεται στα 2.500.000 € ΔΔ, από τον
συνολικό Π/Υ ΔΔ του νέου Προγράμματος που είναι 3,89 δισ. €
Παρακολούθηση & αξιολόγηση:
Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της επικοινωνιακής στρατηγικής, θα πραγματοποιείται έλεγχος της
αποτελεσματικότητας, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες όταν αυτό απαιτείται.
Δείκτες υλοποίησης: αριθμός παραγόμενου υλικού προβολής (infographics, συνόψεις, media kits),
αριθμός συμμετεχόντων ανά εκδήλωση, αριθμός αναρτήσεων, ακόλουθοι, impressions, views στα social
media, impressions διαδικτυακής διαφήμισης, επισκεψιμότητα ιστοσελίδας, αριθμός ερωτημάτων
helpdesk.
Δείκτες αποτελέσματος: ποσοστό αναγνωρισιμότητας, social media engagement (shares, likes,
clickthroughs, comments, αναφορές hashtag), conversions ιστοσελίδας (downloads, εγγραφές, bouncing
rate, διάρκεια σύνδεσης), βαθμός ικανοποίησης χρηστών.
Δείκτες επιπτώσεων: θετική άποψη για το Πρόγραμμα & τη συμβολή της ΕΕ χάρη σε επικοινωνιακή
ενέργεια, βαθμός εμπιστοσύνης στις εθνικές/ευρωπαϊκές αρχές
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8. Use of unit costs, lump sums, flat rates and financing not linked to costs
Παραπομπή: Άρθρα 94 και 95 του ΚΚΔ
Πίνακας 14: Χρήση μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών, ενιαίων συντελεστών και
χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες
Προβλεπόμενη χρήση των άρθρων 94 και 95 του ΚΚΔ

Ναι Όχι

Από την έγκριση, το πρόγραμμα θα κάνει χρήση της επιστροφής της ενωσιακής συνεισφοράς βάσει μοναδιαίων
δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών και ενιαίων συντελεστών στο πλαίσιο της προτεραιότητας σύμφωνα με το
άρθρο 94 του ΚΚΔ





Από την έγκριση, το πρόγραμμα θα κάνει χρήση της επιστροφής της ενωσιακής συνεισφοράς βάσει
χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 95 του ΚΚΔ
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Appendix 1: Union contribution based on unit costs, lump sums and flat rates
A. Σύνοψη των κύριων στοιχείων

Προτεραιότητα

Ταμείο

Ειδικός στόχος

Κατηγορία περιφέρειας

Estimated proportion
of the total financial
allocation within the priority
to which the SCO will be
applied in %

Τύπος/-οι) καλυπτόμενων πράξεων
Κωδικός(1)

Περιγραφή

Δείκτης ενεργοποίησης της
επιστροφής ποσών
Κωδικός(2)

Περιγραφή

Μονάδα μέτρησης
για τον δείκτη
ενεργοποίησης της
επιστροφής ποσών

Type of SCO
(standard scale of
unit costs, lump
sums or flat rates)

Amount (in EUR) or
percentage (in case of
flat rates) of the SCO

(1) This refers to the code for the intervention field dimension in Table 1 of Annex I to the CPR and the Annex IV to the EMFAF regulation
(2) This refers to the code of a common indicator, if applicable
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Appendix 1: Union contribution based on unit costs, lump sums and flat rates
Β. Λεπτομερή στοιχεία ανά τύπο πράξης
Γ. Υπολογισμός της τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών ή ενιαίων συντελεστών
1. Πηγή δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών ή ενιαίων
συντελεστών (ποιος παρήγαγε, συνέλεξε και καταχώρισε τα δεδομένα, πού αποθηκεύονται τα δεδομένα, προθεσμίες, επαλήθευση κ.λπ.)

2. Να διευκρινιστεί για ποιον λόγο ενδείκνυνται η προτεινόμενη μέθοδος και ο προτεινόμενος υπολογισμός βάσει του άρθρου 94 παράγραφος 2 του ΚΚΔ
για τον τύπο πράξης.

3. Please specify how the calculations were made, in particular including any assumptions made in terms of quality or quantities. Where relevant, statistical
evidence and benchmarks should be used and, if requested, provided in a format that is usable by the Commission.

4. Να εξηγήσετε πώς εξασφαλίσατε ότι στον υπολογισμό της τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίου κόστους, κατ’ αποκοπή ποσού ή ενιαίου συντελεστή
έχουν περιληφθεί μόνον επιλέξιμες δαπάνες.

EL

127

EL

5. Assessment of the audit authority(ies) of the calculation methodology and amounts and the arrangements to ensure the verification, quality, collection and
storage of data.
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Appendix 2: Union contribution based on financing not linked to costs
A. Σύνοψη των κύριων στοιχείων
Δείκτης

Type(s) of operation covered

Προτεραιότητα

Ταμείο

Ειδικός στόχος

Κατηγορία
περιφέρειας

Ποσό που καλύπτεται από
τη μη συνδεόμενη με τις
δαπάνες χρηματοδότηση

Κωδικός (1)

Περιγραφή

Conditions to be
fulfilled/results to be
achieved triggering
reimbursement by the
Commission

Κωδικός (2)

Περιγραφή

Μονάδα μέτρησης για τους
όρους που πρέπει να
εκπληρωθούν /
αποτελέσματα που πρέπει
να επιτευχθούν και που
ενεργοποιούν την
επιστροφή ποσών από την
Επιτροπή

Προβλεπόμενο είδος της μεθόδου
επιστροφής που χρησιμοποιείται για
την επιστροφή ποσών στον/στους
δικαιούχο/-ους

(1) This refers to the code for the intervention field dimension in Table 1 of Annex I to the CPR and the Annex IV to the EMFAF regulation
(2) This refers to the code of a common indicator, if applicable
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Β. Λεπτομερή στοιχεία ανά τύπο πράξης
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Appendix 3: List of planned operations of strategic importance with a timetable
Article 22(3) CPR
ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
1."Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ" (Κατηγορία Δράσης: 1.1.2 Διασύνδεση επιχειρήσεων με
ερευνητικά κέντρα / συνεργατικοί μηχανισμοί)
Προϋπολογισμός: 250.000.000 € / Χρονοδιάγραμμα: 3ο Τρίμηνο 2022
2. Equifund (Κατηγορία Δράσης: 2.1.1 Ενίσχυση με κεφάλαιο σποράς επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
(συμπεριλαμβανομένου αυτών από ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, & επιχειρήσεις) & & η στήριξη
έργων ίδρυσης & αρχικής ανάπτυξης επιχειρήσεων, με τη συνεργασία χρηματοδοτικών οργανισμών,
όπως τράπεζες, επιχειρηματικά κεφάλαια & επιχειρηματικοί άγγελοι και Κατηγορία Δράσης 2.2.2 Ταμείο
(Μηχανισμός) Κεφαλαιακής Συμμετοχής για την Ανάπτυξη: Κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου σε
μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε ΜμΕ κυρίως κατά τα στάδια επέκτασης & ανάπτυξης.)
Προϋπολογισμός: 250.000.000 / Χρονοδιάγραμμα: 4ο Τρίμηνο 2022
3. Πράσινο Ταμείο για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Κατηγορία Δράσης 2.2.1 «Ταμείο
Επιχειρηματικότητας Δανείων & Εγγυήσεων» / Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα)
Προϋπολογισμός: 150.000.000 / Χρονοδιάγραμμα: 3ο Τρίμηνο 2022

EL

131

EL

