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ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ “ΕΥΡΩΠΗ 2020” ΕΙΝΑΙ 
ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:  

Έξυπνη: 
αποτελεσματικότερες 

επενδύσεις στην 
εκπαίδευση, την έρευνα 

& την καινοτομία.  

Βιώσιμη:  

μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα & σε μια πιο 

ανταγωνιστική 
βιομηχανία.  

Χωρίς αποκλεισμούς: με 
ιδιαίτερη έμφαση στη 

δημιουργία θέσεων 
εργασίας & στη μείωση 

της φτώχειας.  



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERREG  

Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, γνωστή 
και ως Interreg, αποτελεί ένα  χρηματοδοτικό 
μηχανισμό για την ευρωπαϊκή περιφερειακή 

ανάπτυξη.  

Το Interreg σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής, με στόχο να 

εντείνει τη θεσμική διασυνοριακή 
συνεργασία ανάμεσα στις περιοχές της 

Ευρώπης. 

Αποτελεί ένα εργαλείο για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση κοινωνικο-

οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων, με στόχο την αρμονική 

οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 
ανάπτυξη της ΕΕ, ως σύνολο. 



ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ INTERREG 

1η ομάδα: Διασυνοριακά: Ελλάδα – Κύπρος 
        Ιταλία 
        Βουλγαρία 
        Αλβανία  
        FYROM 
 
2η ομάδα: Στρατηγικές Μακροπεριφέρειας:  
ADRION, MED, MED EVI, Black Sea Basin, INTERREG EUROPE, 
Balkan Mediterranean   



ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
INTERREG EUROPE  

 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERREG EUROPE 

Το πρόγραμμα Interreg Europe έχει ως 
σκοπό την υποστήριξη της “εκμάθησης 
πολιτικών”, με στόχο τη βελτίωση της 

απόδοσης περιφερειακών αναπτυξιακών 
πολιτικών & προγραμμάτων.  

Επιτρέπει στις περιφερειακές & τοπικές 
αρχές, καθώς & σε άλλους σχετικούς 

φορείς, να ανταλλάσσουν πρακτικές & 
ιδέες σχετικά με τον τρόπο που 

λειτουργούν οι δημόσιες πολιτικές, και ως 
εκ τούτου να βρουν λύσεις για τη 

βελτίωση των δικών τους στρατηγικών. 



ΤΟ INTERREG EUROPE 
ΕΣΤΙΑΖΕΙ ΣΕ 4 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ: 

Έρευνα, 
τεχνολογική 

ανάπτυξη και 
καινοτομία 

Ανταγωνιστικότητα 
των ΜΜΕ 

Οικονομία 
χαμηλών 

εκπομπών 
διοξειδίου του 

άνθρακα 

Περιβάλλον και 
αποδοτική 

διαχείριση των 
πόρων 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

322.4 € για 
συγχρηματοδότηση 

έργων 
διαπεριφερειακής 
συνεργασίας που 
υλοποιούνται από 
τους εταίρους της 

ΕΕ. 

15.3 € για τη 
χρηματοδότηση 

δραστηριοτήτων που 
πραγματοποιούνται από τις 

πλατφόρμες «Εκμάθησης 
Πολιτικής». 

21.3 € για τεχνική 
βοήθεια. 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 359 εκ. € 



ΤΟ INTERREG EUROPE 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ 2 ΤΥΠΟΥΣ 

ΔΡΑΣΕΩΝ 

Έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας:  

Συνεργασίες φορεών πολιτικής, από διάφορες χώρες της Ευρώπης, οι οποίοι 
συνεργάζονται για 3-5 χρόνια, ανταλλάσσοντας εμπειρίες σχετικά με ένα 
συγκεκριμένο θέμα πολιτικής. 

Διαμόρφωση συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης 

Πλατφόρμες «εκμάθησης πολιτικών»: 

Χώρος συνεχούς μάθησης & πληροφόρησης 



ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΓΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ; 

Οι εθνικές, 
περιφερειακές ή 

τοπικές δημόσιες 
αρχές 

Τα Νομικά 
Πρόσωπα ΔΔ 

(π.χ. οργανισμοί 
περιφερειακής 

ανάπτυξης, 
οργανώσεις 

στήριξης 
επιχειρήσεων, 
πανεπιστήμια) 

Οι ιδιωτικοί φορείς 
μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. 

Οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
οργανώσεις/φορείς των 28 Κρατών-
Μελών της ΕΕ, καθώς & Νορβηγία - 

Ελβετία  



ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

το προσωπικό και οι 
οργανώσεις σε όλες τις 

περιφέρειες της ΕΕ, συν την 
Νορβηγία και την Ελβετία, που 

εμπλέκονται στο σχεδιασμό 
και την εφαρμογή.  

οι πολίτες και οι ομάδες που 
επηρεάζονται από τις 

πολιτικές και θα ωφεληθούν 
από τη βελτιωμένη 

διακυβέρνηση ή την 
εφαρμογή. 



ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ «ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ» 

 
Interreg Europe 



ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ “ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ” 

Οι Πλατφόρμες “Εκμάθησης 
Πολιτικών” είναι μια νέα 

πρωτοβουλία του Interreg 
Europe. Δημιουργήθηκαν με 

στόχο την: 

Καλύτερη αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων των έργων, ώστε 
να καταστεί η γνώση πιο προσιτή 

για να χρησιμοποιηθεί & από 
άλλες περιοχές 

Διασφάλιση ότι όλες οι 
ενδιαφερόμενες χωρικές 

ενότητες μπορούν να 
συμμετέχουν & να επωφεληθούν 
από τα αποτελέσματα, ακόμη και 

χωρίς να είναι εταίροι σε ένα 
έργο 



ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ – 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

INTERREG EUROPE  



ΤΟ INTERREG EUROPE ΕΧΕΙ 4 ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ… 

1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και 
της καινοτομίας 

2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 

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

4.Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικής διαχείρισης των πόρων 



….ΚΑΙ 6 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Ενίσχυση υποδομών έρευνας & 
καινοτομίας  

Προώθηση ιδιωτικών 
επενδύσεων, ανάπτυξη σχέσεων 

& συνεργειών ανάμεσα σε 
επιχειρήσεις, ερευνητικά 

ιδρύματα, αναπτυξιακά κέντρα 
και πανεπιστημιακά ιδρύματα 

Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ 
να συμμετέχουν στις 

περιφερειακές, εθνικές & 
διεθνείς αγορές, καθώς & στις 

διαδικασίες καινοτομίας. 

Προώθηση στρατηγικών 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα 

Διατήρηση, προστασία, 
προαγωγή & ανάπτυξη της 

φυσικής & πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Αποδοτική αξιοποίηση των 
πόρων, προώθηση της πράσινης 

ανάπτυξης, της οικολογικής 
καινοτομίας & της διαχείρισης 

των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
στον δημόσιο & ιδιωτικό τομέα. 



ΕΡΓΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Interreg Europe 



Ένα έργο διαπεριφερειακής συνεργασίας μπορεί να 
διαρκέσει συνολικά 3 – 5 χρόνια . 

Συμμετέχουν  εταίροι από τουλάχιστον 3 διαφορετικές 
χώρες, που συνεργάζονται σε ένα κοινό θέμα 
περιφερειακής πολιτικής, ανταλλάσοντας εμπειρίες & 
πρακτικές, ώστε τα αποτελέσματα της συνεργασίας 
τους να ενσωματωθούν στις πολιτικές τους. 



ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΣΕ 2 

ΦΑΣΕΙΣ 

Φάση 1: Διαρκεί 1 – 3 χρόνια και 
αφορά στη διαπεριφερειακή 

εκμάθηση & την προετοιμασία 
της αξιοποίησης των 

αποτελεσμάτων, που αντλήθηκαν 
από τη συνεργασία μέσω της 

ανάπτυξης των σχεδίων δράσης. 

Φάση 2: Διαρκεί 2 χρόνια και  
αφορά στην παρακολούθηση της 
εφαρμογής κάθε σχεδίου δράσης. 

Κατά περίπτωση, πιλοτικές 
δράσεις μπορούν επίσης να 
εξεταστούν κατά τη διάρκεια 

αυτής της φάσης. 



ο μέσος συνολικός 
προϋπολογισμός του ΕΤΠΑ, 

ανά έργο, αναμένεται να 
είναι μεταξύ 1 εκ € - 2 εκ € 



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Προσωπικό,  

Διοικητικές δαπάνες 

Ταξίδια και διαμονή 

Εξωτερικοί 
συνεργάτες – 

Εμπειρογνωμονες – 
Υπηρεσίες 

Εξοπλισμός 



ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΦΑΣΗ  

Ανταλλαγή εμπειριών 
/ καλών πρακτικών 

Επικοινωνία & 
διάχυση 

Διαχείριση & 
συντονισμός 

Φάση 1: διαπεριφερειακή εκμάθηση 

Φάση 2: παρακολούθηση υλοποίησης του σχεδίου 
δράσης (προκαθορισμένες δράσεις) 

Εποπτεία 

Επικοινωνία & 
διάχυση 

Διαχείριση & 
συντονισμός 



ΕΤΑΙΡΟΙ  

Συμμετοχή τουλάχιστον 3 χωρών, εκ 
των οποίων, τουλάχιστον 2 εταίροι, 
πρέπει να προέρχονται από κράτη - 

μέλη της ΕΕ και να χρηματοδοτούνται 
από το πρόγραμμα Interreg Europe. 

μια εταιρική σχέση μεταξύ 5 -10 
εταίρων (λαμβάνοντας επίσης υπόψη 

ότι η ίδια περιοχή μπορεί να 
εκπροσωπείται από πολλούς 

εταίρους), φαίνεται να είναι η 
αποτελεσματικότερη σύνθεση για να 

εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
διαπεριφερειακή εκμάθηση 



ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Interreg Europe 

 



ΠΡΟΤΑΣΗ 

1. Αντικείμενο 
πρότασης 

Ελλάδα – Κύπρος – 
Ιταλία - Βουλγαρία 

2. Επιλογή lead 
partner 

3. Συγκρότηση 
Εταίρων 

Έρευνα, τεχνολογική 
ανάπτυξη και 

καινοτομία 

 Υπογράφει και υποβάλλει την αίτηση 

 Υπογράφει σύμβαση επιχορήγησης με τη 
διαχειριστική αρχή 

 Κατανέμει τα καθήκοντα μεταξύ των εταίρων 
που συμμετέχουν στο έργο & διασφαλίζει ότι 
εκπληρώνονται σωστά 

 Εξασφαλίζει ένα αποτελεσματικό σύστημα 
εσωτερικής διαχείρισης και ελέγχου 

 



ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ  
ΠΡΟΤΑΣΗ 

Να έχει γίνει 
προσεκτική 
αναζήτηση εταίρων 

Να υπάρχει 
ουσιαστική 
συνεργασία μεταξύ 
των εταίρων κατά 
τη διαμόρφωση της 
πρότασης, με 
στόχο εφικτές 
δράσεις, καλά 
οργανωμένες 

Να έχει σαφή 
διατύπωση 

Να έχει 
εξορθολογισμένες 
δαπάνες  



ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

Interreg Med 
 



ΣΤΟΧΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ο γενικός στόχος του 
προγράμματος MED 
είναι η προώθηση 

της βιώσιμης 
ανάπτυξης στην 

περιοχή της 
Μεσογείου, με την 

προαγωγή: 

Καινοτόμων ιδεών 
και πρακτικών 

Ορθολογικής χρήσης 
πόρων 

Υποστήριξης της 
κοινωνικής 

ολοκλήρωσης, μέσω 
μιας ολοκληρωμένης 

προσέγγισης 
συνεργασίας σε 
εδαφική βάση.  



ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΑΦΟΡΑ 



Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η πρώτη πρόσκληση 
υποβολής 

προτάσεων θα 
ανοίξει την 1η 

Σεπτεμβρίου 2015 
έως την 2α 

Νοεμβρίου 2015 



Ευχαριστώ για 
την προσοχή 

σας 

Δρ. Ράλλης Γκέκας 
 

rgkekas@skepsis.net.gr 
 

www.skepsis.net.gr 
 

 
 
 

Like us!   
www.facebook.com/skepsis.net.gr 
 
 
 
Follow us! Skepsis @SkepsisLtd 
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