ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A
Ελλάδα–Κύπρος 2014-2020

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019
Δελτίο Τύπου
4η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020
Την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής προτάσεων η οποία σχετίζεται με την 4η
Πρόσκληση του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020.
Η 4η
Πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό δώδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα πέντε
χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (12.935.800€) και αφορά τους Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.) 2 και 3 του
Προγράμματος.

Άξονας Προτεραιότητας 2: Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
Διαθέσιμος Προϋπολογισμός στην Πρόσκληση: 7.285.300€



Ειδικός Στόχος 2.1.: Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια
Ειδικός Στόχος 2.3.: Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας στις θαλάσσιες
μεταφορές

Ειδικότερα και όσον αφορά:
→ Τον Ειδικό Στόχο 2.1 οι προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει να:
 Εφαρμόζονται σε δημόσια κτίρια με μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση
 Επιτυγχάνουν το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας
 Έχουν επιδεικτικό χαρακτήρα (τόσο όσον αφορά τα ίδια τα κτίρια όσο και για τα συστήματα που
θα εφαρμοστούν)
 Συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού
 Εξασφαλίζουν ωριμότητα υλοποίησης
Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται με τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από
Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.
→ Τον Ειδικό Στόχο 2.3 οι προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σε λιμένες.

Άξονας Προτεραιότητας 3: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη
κινδύνων
Διαθέσιμος Προϋπολογισμός στην Πρόσκληση: 5.650.500€




Ειδικός Στόχος 3.1.: Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές
και ανθρωπιστικές καταστροφές
Ειδικός Στόχος 3.2.: Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού
ενδιαφέροντος
Ειδικός Στόχος 3.4.: Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των
υδατικών πόρων.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι εξής φορείς:
 Δημόσιοι φορείς (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές).
 Οργανισμοί δημοσίου δικαίου (όπως ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 2014/24/ΕΚ).
Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις τις Πρόσκλησης.
Οι προτάσεις, που θα πρέπει να υποβληθούν αυστηρά μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει
το αναλυτικό κείμενο της 4ης Πρόσκλησης, θα πρέπει επίσης:






Να αποτυπώνονται με σαφήνεια και να συμβάλλουν στην επίτευξη των αντίστοιχων ειδικών
στόχων των Α.Π. 2 και 3 του Προγράμματος Να αφορούν την επιλέξιμη περιοχή του
Προγράμματος.
Να ολοκληρώνονται εντός 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της
Διαχειριστικής Αρχής και του Κύριου Δικαιούχου (Επικεφαλής Εταίρου).
Να περιλαμβάνουν δικαιούχους (εταίρους) και από τις δύο συμμετέχουσες
χώρες του
Προγράμματος. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων (εταίρων) δεν πρέπει να είναι μικρότερος
από δύο (2) και δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι (6) συμπεριλαμβανομένου και του Κύριου
Δικαιούχου (Επικεφαλής εταίρου). Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν, επί ποινή
αποκλεισμού, μέχρι τρεις (3) προτάσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας είτε με την ιδιότητα του
Κύριου Δικαιούχου είτε με την ιδιότητα του δικαιούχου. Επιπρόσθετα, δύνανται να υποβάλλουν
επί ποινή αποκλεισμού μέχρι μια (1) πρόταση ανά Ειδικό Στόχο με την ιδιότητα του Κύριου
Δικαιούχου. Στις περιπτώσεις των πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων/ινστιτούτων οι ως
άνω περιορισμοί ισχύουν ανά τμήμα.
Φορείς εκτός επιλέξιμης περιοχής μπορούν να συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 20 πργ 2. του Κανονισμού (ΕΕ) 1299/2013 και με προϋπολογισμό
που δεν υπερβαίνει το 20% της συνδρομής του ΕΤΠΑ στο επίπεδο της πράξης.

Σημειώνεται ότι θα εγκριθεί μια τουλάχιστον πράξη ανά Ε.Σ. Πληροφορίες για τα έγγραφα
που αφορούν την παρούσα πρόσκληση, τον τρόπο υποβολής της πρότασης καθώς επίσης και
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A ΕλλάδαΚύπρος 2014-2020 μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://greececyprus.eu/.

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015 το διασυνοριακό Πρόγραμμα για την
Ελλάδα και τη Κύπρο για την περίοδο 2014-2020. Το Πρόγραμμα καλύπτει 3 Ελληνικές περιφέρειες
(Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Περιφέρεια Κρήτης) και το σύνολο της
χώρας για την Κυπριακή Δημοκρατία. Όραμα και προτεραιότητα του Προγράμματος Συνεργασίας
Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 για την περιοχή συνεργασίας, είναι η καθιέρωσή της ως
πόλου αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση της
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 64.560.486,00 €,
από τα οποία τα 54.876.411,00 € προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ (85%) και τα 9.684.075,00 € (15%) από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

