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Εισαγωγή:
Το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, αποτελεί το προγραµµατικό κείµενο που περιγράφει
οµαδοποιηµένα και ανά τοµέα, τα µέσα και τους τρόπους που θα υλοποιηθεί η
στρατηγική της Περιφέρειας στην 5η Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020, δρώντας
συνεργατικά σε πολλούς τοµείς µε τα Τοµεακά Προγράµµατα του ΣΕΣ 2014-2020.
Η έγκριση του ΠΕΠ γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η σύνταξή του έγινε σύµφωνα µε τους Κανονισµούς που έχουν εγκριθεί για την Π.Π.
2014-2020, το εγκεκριµένο εθνικό Σ.Ε.Σ. 2014-2020 για τη χώρα (5ος-2014), τη
στρατηγική Ευρώπη 2020, τις εθνικές τοµεακές πολιτικές όπου το αφορούν, τις
κατευθύνσεις και οδηγίες της ευρωπαϊκής επιτροπής, την καταγραφή της
υφιστάµενης κατάστασης όπως καταγράφεται σε όλους τους τοµείς στη Θεσσαλία, τις
απειλές, τα δυνατά σηµεία και τις δυνατότητες που υπάρχουν στην Περιφέρεια και,
µέσα από µια διευρυµένη και επί µακρόν διαβούλευση µε όλους τους φορείς της
Θεσσαλίας.
Η παράλληλη εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στη
Θεσσαλία (RIS3 Thessaly), που λαµβάνεται υπόψη κύρια στους Θεµατικούς Στόχους
1, 2 και 3 του ΠΕΠ, οδήγησε στην κατάρτιση ενός Προγράµµατος στοχευµένου στις
δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης της Θεσσαλίας.
Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονήθηκε για το ΠΕΠ
2014-2020, εξετάζει και αξιολογεί το Πρόγραµµα και τις παρεµβάσεις του σε σχέση
µε το περιβάλλον, προτείνοντας µέτρα διασφάλισής του κατά την εφαρµογή του.
Στρατηγικοί Στόχοι – Πόροι:
Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΠΕΠ είναι :
-

Ανάσχεση της συρρίκνωσης της επιχειρηµατικής και εν γένει παραγωγικής
δραστηριότητας και ενδυνάµωση της ελκυστικότητας της ανταγωνιστικότητας
και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας και των επιχειρήσεων της.
Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συµµετοχής του ανθρώπινου
δυναµικού στην αγορά εργασίας και ενεργός ένταξη και κοινωνική
ενσωµάτωση .
Ανάπτυξη και δικτύωση του ερευνητικού ιστού της Περιφέρειας και σύνδεση
του µε το παραγωγικό / επιχειρηµατικό περιβάλλον και την δηµόσια διοίκηση
της Περιφέρειας
Συµπλήρωση – ολοκλήρωση διατηρήσιµων και ασφαλούς χρήσης
µεταφορικών υποδοµών για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και µετάβαση προς µια
οικονοµία φιλική προς το περιβάλλον, για την αντιµετώπιση της κλιµατικής
αλλαγής και την αποδοτική χρήση των πόρων.
Εφαρµογή προγραµµάτων χωρικής ανάπτυξης για αύξηση
απασχολησιµότητας και αντιµετώπιση φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού
στο πλαίσιο της χωρικής συνοχής των υποπεριοχών της Θεσσαλίας.

Το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020 λαµβάνει συγχρηµατοδότηση σε ποσοστό 80% από
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.).
Ο συνολικός προϋπολογισµός του ανέρχεται σε 401.130.674 ευρώ δηµόσια δαπάνη,
εκ των οποίων ποσό 320.904.539 ευρώ αποτελούν την κοινοτική συνδροµή.

Στο ποσό της κοινοτικής συνδροµής το Ε.Κ.Τ. συνεισφέρει µε ποσό 57.094.659 ευρώ
και το Ε.Τ.Π.Α. µε ποσό 263.809.880 ευρώ.
∆ιάρθρωση :
Το Πρόγραµµα διαρθρώνεται σε έξι (6) Άξονες.
Εξ αυτών, οι Άξονες 1, 2β, 3, 4 και 5 συγχρηµατοδοτούνται από το Ε.Τ.Π.Α. , ενώ οι
Άξονες 2α και 6 από το Ε.Κ.Τ.
Οι Άξονες συνοπτικά καλύπτουν 10 «Θεµατικούς Στόχους» (εκ των 11 που
προβλέπονται από τον Κανονισµό , καθόσον ο α-α 11 δεν εντάσσεται στα ΠΕΠ) ,
που είναι :
-

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας

-

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των
πληροφοριών και των επικοινωνιών

-

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

-

Υποστήριξη της µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τοµείς

-

Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, της πρόληψης και της
διαχείρισης κινδύνων

-

∆ιατήρηση και προστασία
αποδοτικότητας των πόρων

-

Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και άρση των προβληµάτων σε βασικές
υποδοµές δικτύων

-

Προώθηση της βιώσιµης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της
κινητικότητας της εργασίας

-

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας και των
διακρίσεων

-

Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελµατική κατάρτιση
για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου µάθηση

του

περιβάλλοντος

και

προώθηση

της

Εκτός των Αξόνων 5 και 6 που αφορούν στην Τεχνική Βοήθεια για το Πρόγραµµα, οι
υπόλοιποι Άξονες συνοπτικά αφορούν :
Άξονας 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), µετάβαση στην ποιοτική επιχειρηµατικότητα, µε
αιχµή την καινοτοµία και αύξηση της Περιφερειακής Προστιθέµενης Αξίας
-

Αύξηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια που κατά κύριο
λόγο εξυπηρετούν τις περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές .

-

Αύξηση των επιχειρηµατικών δαπανών για τεχνολογική και µη τεχνολογική
καινοτοµία.

-

Αύξηση των παρεχοµένων υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τους δηµόσιους φορείς της Περιφέρειας .

-

Επιχειρηµατική εκµετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτοµιών από
υφιστάµενες και νεοϊδρυόµενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητάς τους .

-

Αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας.

-

Αξιοποίηση της έρευνας / τεχνολογίας και της καινοτοµίας από τις
επιχειρήσεις της Περιφέρειας, ιδιαίτερα για την αύξηση των εξαγωγών.

Άξονας 2α : Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναµικού – ενεργός

κοινωνική ενσωµάτωση
-

Αύξηση της απασχόλησης συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης µε
στόχευση σε καινοτόµες επιχειρήσεις.

-

Εκσυγχρονισµός και βελτίωση της λειτουργίας των ΜΜΕ µε διατήρηση των
θέσεων απασχόλησης.

-

Ενίσχυση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας µειονεκτούντων ατόµων.

-

Βελτίωση της απασχολησιµότητας και της ποιότητας ζωής ατόµων
περιθωριοποιηµένων οµάδων.

-

Ενδυνάµωση και βελτίωση της θέσης στην αγορά εργασίας των ευάλωτων
πληθυσµιακών οµάδων.

-

Βελτίωση της παροχής και πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής
φροντίδας σε ειδικές πληθυσµιακές οµάδες.

-

Αύξηση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών οµάδων σε κοινωνικές
επιχειρήσεις.

-

Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της απασχολησιµότητας σε περιοχές
χαµηλής ανάπτυξης.

Άξονας 2β : Υποδοµές υποστήριξης ανθρώπινου δυναµικού
-

Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδοµών υγείας.

-

Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδοµών πρόνοιας.

-

Άµβλυνση των προβληµάτων χαµηλής οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης
σε περιοχές των οικιστικών κέντρων της Περιφέρειας.

-

Αύξηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας.

-

Βελτίωση των προοπτικών αναζωογόνησης και ανάπτυξης περιοχών της
Περιφέρειας µε προβλήµατα στον επιχειρηµατικό και κοινωνικό ιστό της.

-

Αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιµότητας του µαθητικού και
φοιτητικού πληθυσµού στις σχολικές και πανεπιστηµιακές µονάδες.

Άξονας 3 : Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε µια οικονοµία φιλική στο
περιβάλλον
-

Εξοικονόµηση ενέργειας στα δηµόσια κτίρια της Περιφέρειας.

-

Ενίσχυση της βιώσιµης ανάπτυξης και αναζωογόνησης αστικών περιοχών.

-

Βελτίωση / αύξηση της προστασίας του πληθυσµού της Περιφέρειας και της
περιουσίας του από φυσικές καταστροφές.

-

Αύξηση της ανακύκλωσης ΑΣΑ για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας
2008/99/ΕΚ.

-

Ενίσχυση της πρόσβασης σε επαρκές και ποιοτικό νερό για ανθρώπινη
κατανάλωση.

-

Βελτίωση της κατάστασης του υδατικού αποθέµατος της Περιφέρειας.

-

Βελτίωση της ελκυστικότητας των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της
Περιφέρειας.

-

Βελτίωση του επιπέδου διατήρησης των προστατευόµενων περιοχών.

-

Αύξηση της λειτουργικότητας και ελκυστικότητας των αστικών κέντρων.

Άξονας 4 : Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισµός – Συµπλήρωση υποδοµών για την
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη

-

Συµβολή στην ολοκλήρωση έργων προσπελασιµότητας ∆Ε∆-Μ.

-

Λειτουργική αναβάθµιση των ενδοπεριφερειακών οδικών συνδέσεων και
σύνδεση µε το διαπεριφερειακό δίκτυο.

-

Σύνδεση οικιστικών κέντρων και τουριστικών – πολιτιστικών περιοχών και
πυλών εισόδου-εξόδου της Περιφέρειας µε το κύριο οδικό δίκτυο και
διευρωπαϊκούς άξονες.

-

Εκσυγχρονισµός και αναβαθµίσεις λιµένων στην Περιφέρεια.

Το ΠΕΠ Θεσσαλίας προβλέπει επίσης ολοκληρωµένες χωρικές παρεµβάσεις,
προκειµένου να ικανοποιήσει καλύτερα τους στόχους του, αντιµετωπίσει ή και
ενισχύσει επιµέρους ζητήµατα περιοχών του, στηρίξει την άρση ανισοτήτων,
κινητοποιήσει και στηρίξει το ανθρώπινο δυναµικό. Τα εργαλεία εφαρµογής χωρικών
πολιτικών που έχουν προβλεφθεί είναι :
•
•
•

Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ)
Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)
Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ)

Το ΠΕΠ Θεσσαλίας τέλος, περιλαµβάνει δράσεις συµβατές µε τη στρατηγική της
Μακροπεριφέρειας Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR), και επίσης θα επιδιωχθεί
προσέγγιση µε προγράµµατα διακρατικής, διαπεριφερειακής και διασυνοριακής
συνεργασίας.
Η εταιρικότητα διατρέχει το Πρόγραµµα , από την έναρξη σχεδιασµού του , στην
εξειδίκευση που θα ακολουθήσει αλλά και στην υλοποίηση.
Ωφελούµενοι :
Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Όλοι οι πολίτες της Θεσσαλίας, οι
επιχειρήσεις, οι ευάλωτες κοινωνικά οµάδες και οι µειονεκτικές οµάδες πληθυσµού,
οι µαθητές και φοιτητές, το ερευνητικό δυναµικό της Περιφέρειας , οι επισκέπτες της
περιοχής..
Το όραµα
Το Αναπτυξιακό όραµα της Περιφέρειας για το µέλλον της ως Περιφέρεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής , είναι :
«ισχυρή και καινοτόµος οικονοµία στην Ευρώπη, µε επίκεντρο τον άνθρωπο και
το περιβάλλον, µέσω της έξυπνης, βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς
ανάπτυξης».
Κατανοµή πόρων ανά Άξονα Προτεραιότητας & Θεµατικό Στόχο
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανοµή των πόρων του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος ανά Άξονα Προτεραιότητας &
Θεµατικό Στόχο:

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 - 2020
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ
ΕΔΕΤ
ΕΤΠΑ

Κωδ. Κωδ. Κωδ.
ΑΞ.
ΘΣ
ΕΠ

AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΠ.1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
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61.875.000

Θ.Σ.1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και
προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων,
κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις
εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην
ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών
δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε
βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής.

9.000.000

11.250.000

Θ.Σ.2: Eνίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και της χρήσης και ποιότητάς τους
Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης,
του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας
Θ.Σ.3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων
Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.
Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε
διαδικασίες καινοτομίας.
Α.Π. 2Β: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Θ.Σ.9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων
Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη,
μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης
της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική
φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας
Παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών
περιοχών
Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις
Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
Θ.Σ. 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια
βίου μάθηση
Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης
Α.Π. 2α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Θ.Σ. 8: Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξης της κινητικότητας των εργαζομένων.
Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων
Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές.
Θ.Σ.9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων
Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση
των δυνατοτήτων απασχόλησης
Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά
Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών
Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική
και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση
Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
Α.Π.3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Θ.Σ.4: Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις
δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης
Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές,
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με
τον περιορισμό των επιπτώσεων
Θ.Σ.5: Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων
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Θ.Σ.6: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων
μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση
των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Α.Π. 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θ.Σ.7: Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων
Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ.
Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ,
περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
Α.Π. 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ
Α.Π. 6: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ
ΣΥΝΟΛΑ

