Περίληψη για τους Πολίτες της
Έκθεσης Υλοποίησης Έτους 2015 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020
Μάιος 2016
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Επιχειρησιακό Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 – 2020 (ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020) εγκρίθηκε στις
18-12-2014 με την C(2014) 10174 final απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ) του ΕΠ ΠΑΜΘ ανέρχεται σε 507.739.340 € εκ των οποίων 441.171.009 € αφορούν σε
η

πόρους του ΕΤΠΑ και 66.568.331 € αφορούν σε πόρους του ΕΚΤ. Στις 26-06-2015 έλαβε χώρα η 1 Συνεδρίαση της Επ. Παρ. του ΕΠ ΠΑΜΘ όπου εγκρίθηκε η εξειδίκευση 40 Δράσεων ΣΔΔ 321.141.563 € (63,2%)
εκ των οποίων 313.416.379 € (71,0%) αφορούν σε πόρους του ΕΤΠΑ και 7.725.184 € (11,6%) αφορούν σε
πόρους του ΕΚΤ. Μέχρι 31-12-2015 εκδόθηκαν 13 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ΣΔΔ 87.007.743 €
(17,1%) εκ των οποίων 82.402.843 € (18,7%) αφορούν σε πόρους του ΕΤΠΑ και 4.604.900 € (6,9%) αφορούν σε πόρους του ΕΚΤ.
Συνοπτικά αναφέρεται ότι οι προσκλήσεις αφορούν:
Για το ΕΤΠΑ:
1)

στην ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών Ά/Βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης, π/υ 35.727.843 €,

2)

στην εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας Διαχειριστικών
Σχεδίων Λεκανών Απορροής, π/υ 1.000.000 €,

3)

στην ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών υγείας, π/υ 2.050.000 €,

4)

σε παρεμβάσεις προστασίας ακτών από διάβρωση, π/υ 5.000.000 €,

5)

στην αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση διατηρητέων, ιστορικών και πολιτιστικών κτιρίων, π/υ
5.000.000 €,

6)

σε μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων από πλημμύρες, π/υ 6.500.000 €,

7)

στην ανάπτυξη αναβάθμιση υποδομών κοινωνικής φροντίδας, π/υ 6.000.000 €,

8)

στη διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, π/υ
5.000.000 €,

9)

στην ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, π/υ 12.000.000 € και

10)

στην Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ, π/υ 3.500.000 €

Για το ΕΚΤ:
11)

στην εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015 - 2016, π/υ
4.046.250 € στην οποία περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών με
αναπηρία,

12)

στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαι-1/6-

δευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2015 – 2016, π/υ 558.650 € και
10)

στην Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΚΤ, π/υ 625.000 €

Στο πλαίσιο των ανωτέρω προσκλήσεων εντάχθηκαν 5 πράξεις ΣΔΔ 6.568.321 € (1,3%) εκ των οποίων
1.963.421 € (0,4%) αφορούν σε πόρους του ΕΤΠΑ και 4.604.900 € (6,9%) αφορούν σε πόρους του ΕΚΤ.
Αναλυτικός πίνακας με το σύνολο των Προσκλήσεων και των Ενταγμένων Πράξεων του ΕΠ ΠΑΜΘ
αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ (http://www.eydamth.gr/2015-03-12-10-52-01).
Μέχρι 31-12-2015 δεν είχαν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες προς συγχρηματοδότηση και ως εκ τούτου δεν υπήρξε πρόοδος στην επίτευξη των δεικτών του προγράμματος. Επίσης, για τα έτη
αναφοράς 2014 – 2015 δεν υπήρξε εξειδίκευση και συνεπώς ενεργοποίηση μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής του ΕΠ ΠΑΜΘ.
Απρόβλεπτες εξελίξεις και προβλήματα που επηρέασαν την πορεία ενεργοποίησης του ΕΠ ΠΑΜΘ
Βασική κατεύθυνση της 1

ης

εξειδίκευσης που έλαβε χώρα εντός του 2015 ήταν η μέγιστη δυνατή ενεργοποίη-

ση του προγράμματος για την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της Π-ΑΜΘ αλλά και την επίτευξη
των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων του ΕΠ ΠΑΜΘ όπως αποτυπώνονται κύρια στο πλαίσιο επίδοσης του
ΕΠ ΠΑΜΘ. Οι σημαντικότατες όμως πολιτικοοικονομικές εξελίξεις που ακολούθησαν την Επιτροπή Παρακολούθησης και διήρκησαν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου του 2015, είχαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην εφαρμογή του πλάνου ενεργοποίησης του ΕΠ ΠΑΜΘ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου (ΣΔΕ) για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 τέθηκε σε εφαρμογή, μετά και από την έγκρισή του από
την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) το Νοέμβριο του 2015.
Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ αξιοποίησε το χρονικό διάστημα (06/2015 έως 12/2015) για την περαιτέρω εξειδίκευση του
Προγράμματος και προχώρησε:
1.

στην εξειδίκευση της ΟΧΕ Πολιτιστικής Διαδρομής «Εγνατίας Οδού»,

2.

στην εξειδίκευση των Στρατηγικών ΒΑΑ (οδηγός υποβολής και κριτήρια επιλογής),

3.

στην ολοκλήρωση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης της Π-ΑΜΘ
που αποτελεί εισροή για εξειδίκευση πρόσθετων δράσεων,

4.

στην εκπόνηση της Μελέτης Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Π-ΑΜΘ και την Πρόταση για τη Λειτουργία του Μόνιμου Μηχανισμού Επικαιροποίησης της Μελέτης με την οποία καλύπτεται και σχετική αυτοδέσμευση του Προγράμματος για την ενεργοποίηση δράσεων Απασχόλησης από
πόρους του ΕΚΤ,

5.

στην υλοποίηση δύο ακόμη εργαστηριών επιχειρηματικής ανακάλυψης (στην αλυσίδα αξίας χημικών
και πολυμερών και στην αλυσίδα αξίας ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικού υλικού) στο πλαίσιο εξειδίκευσης της Περιφερειακής RIS3.

6.

στη συγκέντρωση όλων των αναγκών του τομέα υγείας και συνεργασία με τον αρμόδιο τομέα πολιτικής
(Υπουργείο Υγείας),
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7.

στην περαιτέρω εξειδίκευση δράσεων του τομέα Οδικής Ασφάλειας,

8.

στη συνεργασία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕΔ / ΕΝ/ΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενίσχυση της δράσης 7ε.17.1 που αφορά στην ανάπτυξη δικτύων φυσικού
αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης στα αστικά κέντρα της Π-ΑΜΘ,

9

στη συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ στην πρόσθετη εξειδίκευση δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου που σε πρώτη φάση περιλαμβάνουν τα «Κέντρα Κοινότητας» και τα «Κέντρα Ημερήσια Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)».

Επίσης, εντός του 2015 εκδόθηκαν διοικητικές πράξεις για την αναδιάρθρωση της ΕΥΔ και τη συγκρότηση
της Επ. Παρ. του Ε.Π. ΑΜΘ 2014 - 2020.
Συμπερασματικά αναφέρεται ότι το 2015 υλοποιήθηκαν κύρια υποστηρικτικές ενέργειες για την πλήρη εξειδίκευση του προγράμματος οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν στην ενεργοποίησή του εντός
του 2016, σε ποσοστό 70% για το ΕΤΠΑ και σε 25% για το ΕΚΤ.
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Συμπληρωματικά των ζητημάτων που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 3 και αφορούν στο τμήμα του ΕΠ ΠΑΜΘ,
που έχει ενεργοποιηθεί, ήτοι έχουν εκδοθεί προσκλήσεις υποβολής πράξεων προς συγχρηματοδότησης, οι
επιδόσεις του προγράμματος επηρεάζονται ανά Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) δυσμενώς:
ΑΠ 1 (ΕΤΠΑ):
-

από τη μη ολοκλήρωση, από τον αρμόδιο φορέα, Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του στρατηγικού πλαισίου για την ψηφιακή ανάπτυξη (ΘΣ2/Επ.Πρ2γ). Η ανωτέρω υστέρηση δεν επιτρέπει, λόγω σχετικής αυτοδέσμευσης, την εξειδίκευση του ΘΣ 2 και ειδικότερα της
Επ.Πρ.2γ, π/υ 4.064.327 €.
Για την κάλυψη της ανωτέρω υστέρησης γίνονται ενέργειες από τον αρμόδιο φορέα σε εθνικό επίπεδο.
Όπως αποτυπώνεται και στις εκθέσεις προόδου εκπλήρωσης των αιρεσιμοτήτων η κάλυψη της σχετική αιρεσιμότητας παρουσιάζει σημαντική υστέρηση.

ΑΠ 2 (ΕΤΠΑ):
-

από τη μη θέσπιση μέτρων, από τον αρμόδιο φορέα, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Δ/νση
Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, για τη διασφάλιση των ελάχιστων απαιτήσεων που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων σύμφωνα με το Άρθρο 3, το Άρθρο 4
και το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ (ΘΣ6/Επ.Πρ.4γ). Η ανωτέρω υστέρηση δεν επιτρέπει την κατάρτιση κριτήριων αξιολόγησης πράξεων για ένταξη στο ΕΠ ΠΑΜΘ και ως τούτο την ενεργοποίηση της
Δράσης 4γ.8.1 «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων» π/υ 23.108.437 € σύμφωη

να με την 1 εξειδίκευση του ΕΠ ΠΑΜΘ.
Για την κάλυψη της ανωτέρω υστέρησης γίνονται ενέργειες από τον αρμόδιο φορέα σε εθνικό επίπεδο
και οι οποίες αποτυπώνονται αναλυτικά στις εκθέσεις προόδου εκπλήρωσης των αιρεσιμοτήτων και
σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη (Απρίλιος 2016) η αιρεσιμότητα αναμένεται να εκπληρωθεί στις
30.06.2016.
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-

από τη μη ολοκλήρωση, από τον αρμόδιο φορέα, Περιφερειακό ΦΟΣΔΑ (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ), του επικαιροποιημένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) (ΘΣ6/Επ.Πρ.6α).
Η ανωτέρω υστέρηση δεν επιτρέπει, λόγω σχετικής αυτοδέσμευσης την ενεργοποίηση της Δράσης
6α.10.1 «Ενίσχυση υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων» π/υ 9.000.000 € σύμφωνα με την 1

η

εξειδίκευση του ΕΠ ΠΑΜΘ.
Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ παρακολουθεί σε στενή συνεργασία με τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ την πορεία επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ και αξιολογώντας τις ενέργειες που λαμβάνουν χώρα, εκτιμά ότι ο επικαιροποιημένος
ΠΕΣΔΑ της ΠΑΜΘ δύναται να εγκριθεί μέχρι 30.09.2016.
-

από την καθυστέρηση, από τον αρμόδιο φορέα, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ειδική
Γραμματεία Υδάτων, στην κάλυψη της αιρεσιμότητας που αφορά στον τομέα των υδατικών πόρων
και ειδικότερα στη διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής για τις χρήσεις του ύδατος. Η ανωτέρω
υστέρηση ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την υλοποίηση της Δράσης 6β.11.2 «Επέκταση / αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος» κύρια στο σκέλος της δήλωσης δαπανών.
Για την κάλυψη της ανωτέρω υστέρησης γίνονται ενέργειες από τον αρμόδιο φορέα σε εθνικό επίπεδο
και οι οποίες αποτυπώνονται αναλυτικά στις εκθέσεις προόδου εκπλήρωσης των αιρεσιμοτήτων και
σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη (Απρίλιος 2016) η αιρεσιμότητα αναμένεται να εκπληρωθεί στις
31.12.2016.

-

από τη μη έκδοση, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος των προδιαγραφών που αφορούν στην εκπόνηση Τοπικών
Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ) και προβλέπονται στο αρθ. 7 παρ. 12 και αρθ. 13 του Ν.4269/2014 ««Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη». Η ανωτέρω υστέρηση δεν επιτρέπει
την ενεργοποίηση της Δράσης 6ε.14.1 «Τοπικά και ειδικά χωρικά σχέδια» π/υ 6.000.000 € σύμφωνα
η

με την 1 εξειδίκευση του ΕΠ ΠΑΜΘ.
Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ έχει ενημερώσει σχετικά το αρμόδιο φορέα για την ανάγκη επιτάχυνσης των αναγκαίων ενεργειών.
-

από την πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην ανταπόκριση της Εγνατίας Οδού Α.Ε. για τη διάθεση των
Μελετών Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (ΜΕΒΟΑ) στο δίκτυο των 5 Περιφερειακών
Ενοτήτων της Π-ΑΜΘ. Αν και επανειλημμένα ζητήθηκαν οι σχετικές Μελέτες που αποτελούν τη βάση
για την υλοποίηση της Δράσης 7β.16.1 «Παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π-ΑΜΘ» π/υ 30.000.000 €.

-

από τις διαδικασίες ορισμού Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές
Επενδύσεις (ΟΧΕ) και ειδικά η υποχρεωτική εφαρμογή ορισμού των Αστικών Αρχών ως ΕΦΔ για δράσεις Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ).

ΑΠ 3 (ΕΤΠΑ):
-

από τη διαδικασία «έγκρισης Σκοπιμότητας του Υπουργείου Υγείας» η οποία εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει σημαντικότατες καθυστερήσεις στην υλοποίηση της Δράσης 9α.18.1 «Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών υγείας» π/υ 27.568.826 €.

-4/6-

ΑΠ 4 (ΕΚΤ):
-

από τη σημαντικότατη καθυστέρηση, του αρμόδιου φορέα, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, στην
εξειδίκευση του ΘΣ9/ΕΠ9v και ειδικότερα του Ειδικού Στόχου 25 που αφορά στην «Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων» π/υ 14.843.146 €.
Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του αρμόδιου φορέα, αναμένουμε την εξειδίκευση και την προκήρυξη
των αντίστοιχων δράσεων του Τομεακού Προγράμματος για την Κοινωνική Οικονομία, ώστε να μην
υπάρχουν επικαλύψεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

-

από τη σημαντικότατη καθυστέρηση, του αρμόδιου φορέα, Υπουργείο Υγείας, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ,
στην εξειδίκευση του ΘΣ9/ΕΠ9iv και ειδικότερα του Ειδικού Στόχου 24 που αφορά στην «Βελτίωση
της πρόσβασης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας – πρόνοιας.» π/υ
19.532.109 €.
Καταβάλλονται προσπάθειες από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΚΤ) για την επιτάχυνση της εξειδίκευσης των σχετικών δράσεων.

ΑΠ 5 & 6 – Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ και ΕΚΤ
-

Δεν καταγράφονται ιδιαίτερα ζητήματα ως προς την υλοποίηση των Αξόνων Προτεραιότητας της Τεχνικής Βοήθειας.

Γενικά ζητήματα:
Καταγράφεται η ανάγκη επιτάχυνσης διαδικασιών που αφορούν στην οριστικοποίηση του θεσμικού πλαισίου
δημοσίων συμβάσεων (υπηρεσιών, προμηθειών και έργων). Επίσης ζητήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης,
ειδικά σε θέματα κρατικών ενισχύσεων και σε σχέση με τις υποδομές, χρηματοοικονομικών αναλύσεων, λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) αλλά και του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΕΚ), εύρυθμης λειτουργίας των ΕΥΔ, που σχετίζεται κύρια με το ζήτημα των μετακινήσεων, εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΠ ΠΑΜΘ.
Επίσης, σημαντική για την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΠ ΠΑΜΘ είναι και η λειτουργία των προβλεπόμενων περιφερειακών μηχανισμών διακυβέρνησης και παρακολούθησης στρατηγικών, όπως του μηχανισμού
για τη διακυβέρνηση της Περιφερειακής RIS3, του συστήματος διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, της υποστήριξης της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η ΕΥΔ έχει εξειδικεύσει, κύρια μέσα
από την Τεχνική Βοήθεια τις αναγκαίες δράσεις – μελέτες για την υποστήριξη του συνόλου των ανωτέρω μηχανισμών, απαιτείται όμως, η επιτάχυνση της εγκατάστασης των ανωτέρω μηχανισμών και σε συμφωνία με
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Ειδική αναφορά, χρήσιμη για την ενημέρωση των πολιτών για τις δράσεις – ενέργειες δημοσιότητας
που έλαβαν χώρα κατά το έτος αναφοράς:


Διενέργεια τεχνικών συναντήσεων στην Κομοτηνή (31/03 – 17/04/2015) στο πλαίσιο εξειδίκευσης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 2014 – 2020.
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Διενέργεια ενημερωτικής ημερίδας στην Ξάνθη (12/05/2015) στο πλαίσιο εξειδίκευσης και ενεργοποίησης της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.



Διενέργεια τεχνικής συνάντησης - διαβούλευσης στην Κομοτηνή (05/10/2015) για την ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.



Διενέργεια τεχνικών συναντήσεων - διαβουλεύσεων στην Αλεξ/πολη (15/10/2015) και στην Καβάλα
(16/10/2015) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ»



Διενέργεια τεχνικών συναντήσεων - διαβουλεύσεων στην Κομοτηνή (26 /11/2015) για την εξέταση
της σκοπιμότητας και ωριμότητας των έργων που προτάθηκαν για την εξειδίκευση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού».



Διενέργεια τεχνικής συνάντησης - διαβούλευσης στην Κομοτηνή (27/11/2015) στα πλαίσια της εξειδίκευσης της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας
Οδού»
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Συνολικά για την ενεργοποίηση της Περιφερειακής RIS3 έχουν υλοποιηθεί σε συνεργασία με ερευνητικό κέντρο της Σεβίλλης οι ακόλουθες δράσεις:


ένα θεματικό εργαστήριο επιχειρηματική ανακάλυψης στην αλυσίδα αξίας του οίνου στη Δράμα στις 18
και 19 Νοεμβρίου 2014,



ένα θεματικό εργαστήριο επιχειρηματική ανακάλυψης στην αλυσίδα αξίας προϊόντων ζωικής παραγωγής (κρέας – γάλα) στην Κομοτηνή στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2015,



ένα θεματικό εργαστήριο επιχειρηματική ανακάλυψης στην αλυσίδα αξίας του τουρισμού στην Αλεξανδρούπολη στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2015,



ένα θεματικό εργαστήριο επιχειρηματική ανακάλυψης στην αλυσίδα αξίας των μη μεταλλικών ορυκτών
στη Δράμα στις 5 Μαΐου 2015,



ένα θεματικό εργαστήριο επιχειρηματική ανακάλυψης στην αλυσίδα αξίας χημικών και πολυμερών
στην Καβάλα στις 23 Σεπτεμβρίου 2015,



ένα θεματικό εργαστήριο επιχειρηματική ανακάλυψης στην αλυσίδα αξίας ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικού υλικού στην Καβάλα στις 23 Σεπτεμβρίου 2015,



μία εκδήλωσης «Αξιολόγησης» στην Αλεξανδρούπολη στις 11 Φεβρουαρίου 2015,



δύο πιλοτικά εργαστήρια σύνθεσης και αξιολόγησης των επιμέρους προτάσεων που κατατέθηκαν,
στην Κομοτηνή και στην Αλεξανδρούπολη, στις 06 & 07 Μαΐου στην Κομοτηνή και 24 Ιουνίου στην Αλεξανδρούπολη.
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