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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ενότητα 5.1: ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
 5.1.1.2 Ανάγκη παρεμβάσεων που συνδέονται με άλλους τομείς ή περιφέρειες
Ενότητα 5.3 : ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
 5.3.1 Οι σχετικές διευθετήσεις που διασφαλίζουν την ολοκληρωμένη
προσέγγιση της χρήσης των Ταμείων για την εδαφική ανάπτυξη συγκεκριμένων
περιοχών σε υπο-περιφερειακό επίπεδο.

Το παρόν τεύχος συντάχθηκε από την ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου

2

ΕΝΟΤΗΤΑ 5.1

ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

5.1.2. Θεματικοί στόχοι & σύνοψη κύριων αναμενόμενων αποτελεσμάτων /
προτεινόμενες επενδυτικές δραστηριότητες, ειδικοί στόχοι, δράσεις
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
«Αξιοβίωτη, αυτοτροφοδοτούμενη & εξωστρεφής ανάπτυξη, εστιασμένη στις
παραγωγικές δραστηριότητες που αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και ενισχύουν
την τοπική ταυτότητα, με σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και τον πολίτη της
Ηπείρου»
Με βάση τους 11 θεματικούς στόχους της Ε2020 οι περιφερειακές προτεραιότητες
ανάπτυξης ανά θεματικό στόχο έχουν ως εξής:
Α. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης
και της καινοτομίας
ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Α.1 Επενδυτική προτεραιότητα : Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας
(Ε&Κ) και των δυνατοτήτων αριστείας
Ειδικός στόχος: Τεχνολογική και επιστημονική ενδυνάμωση της Περιφέρειας καθώς και
δημιουργία κοινών πόρων για έρευνα, προκειμένου να βελτιωθεί η περιφερειακή
ανταγωνιστικότητα.
Α.1.1 Υποδομές έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
 Σύντομη περιγραφή: Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση / αναβάθμιση ή/και
δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών σε εργαστήρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε
δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα
 Βασικοί ωφελούμενοι : Ερευνητικό δυναμικό, πολίτες
 Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή
Ινστιτούτα
Α.1.2 Ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής καινοτομίας
 Σύντομη περιγραφή: Η δράση περιλαμβάνει - μέσω της συνεργασίας ΑΕΙ, ΤΕΙ και
Ερευνητικών Κέντρων με περιφερειακούς φορείς και το παραγωγικό δυναμικό της
Ηπείρου - την ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής καινοτομίας ,
προκειμένου να βελτιωθεί η περιφερειακή ανταγωνιστικότητα.
 Βασικοί ωφελούμενοι : ΜΜΕ, Επιμελητήρια, ΟΤΑ, Ερευνητικό δυναμικό
 Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή
Ινστιτούτα
Α.1.3 Καινοτομική αριστεία
 Σύντομη περιγραφή: Η δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία ή/και υποστήριξη ενεργειών
ανάδειξης της καινοτομικής αριστείας στην Ήπειρο από επιχειρήσεις και νέους
επιστήμονες
 Βασικοί ωφελούμενοι : ΜΜΕ, επιστήμονες, νέοι επιχειρηματίες
 Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : Περιφέρεια , Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικοί και
Τεχνολογικοί Φορείς .
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Α.2 Επενδυτική προτεραιότητα : Προώθηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στη
έρευνα και καινοτομία
Ειδικός στόχος: Προώθηση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και της ενδυνάμωσης του
παραγωγικού δυναμικού της Περιφέρειας καθώς και της ενίσχυσης της δικτύωσης και των
συνεργασιών, για την ανάδειξη νέων θυλάκων καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
Α.2.1 Ενίσχυση επενδύσεων Ε&ΤΑ σε ΜΜΕ.
 Σύντομη περιγραφή: Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση επενδύσεων νέων και
μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων Ε&ΤΑ με στόχο την ανάπτυξη νέων
ή/και βελτιωμένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία.
 Βασικοί ωφελούμενοι : ΜΜΕ, εργαζόμενοι, άνεργοι επιστήμονες
 Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : ΜΜΕ, νέοι επιχειρηματίες
Α.2.2 Ενίσχυση της πρόσβασης από ΜΜΕ σε υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
 Σύντομη περιγραφή: Η δράση περιλαμβάνει την υποστήριξη της συνδρομής και
πρόσβασης των ΜΜΕ σε Ερευνητικά Κέντρα παροχής υπηρεσιών έρευνας και
τεχνολογικής καινοτομίας
 Βασικοί ωφελούμενοι : ΜΜΕ, Ερευνητικά Κέντρα, ερευνητές, εργαζόμενοι σε ΜΜΕ
 Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : ΜΜΕ.
Α.2.3 Ενίσχυση ή/και δημιουργία περιφερειακών πόλων καινοτομίας
 Σύντομη περιγραφή: Η δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία και ενίσχυση περιφερειακών
πόλων καινοτομίας σε πεδία αιχμής για την Ήπειρο, που θα εμφανίσουν ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 Βασικοί ωφελούμενοι : επιστήμονες, νέοι επιχειρηματίες
 Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : Αναπτυξιακές Συμπράξεις.
Α.2.4 Δημιουργία θεματικών ή/και κλαδικών δικτύων ΜΜΕ
 Σύντομη περιγραφή: Η δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών
ή/και θεματικών δικτύων για την απόκτηση τεχνογνωσίας από μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις, προκειμένου να ενσωματώσουν στην παραγωγική τους διαδικασία νέες και
καινοτομικές μέθοδοι.
 Βασικοί ωφελούμενοι : επιχειρηματίες, εργαζόμενοι σε ΜΜΕ, επιστήμονες
 Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : ΜΜΕ

ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Α.3 Επενδυτική προτεραιότητα : Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης
Ειδικός στόχος: Δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου, που θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη του
τομέα παροχής επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις
Α.3.1 Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης ερευνητών και μεταπτυχιακών σπουδών
 Σύντομη περιγραφή: Η δράση περιλαμβάνει την ανάπτυξη μεταπτυχιακών σπουδών και
δράσεων μετεκπαίδευσης
ερευνητών μέσω postdoc προγραμμάτων σε ερευνητικά
κέντρα και εργαστήρια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 Βασικοί ωφελούμενοι : ερευνητικό δυναμικό
 Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή
Ινστιτούτα

Β. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας,
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Β.1 Επενδυτική προτεραιότητα : Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των
ΤΠΕ / Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ , ηλεκτρονικού εμπορίου και ενίσχυση
ζήτησης ΤΠΕ
Ειδικοί Στόχοι:
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Παροχή
ψηφιακών
υπηρεσιών
προς
επιχειρήσεις
για
διευκόλυνση
της
επιχειρηματικότητας
(εφαρμογές
μηχανογράφησης,
αποθήκης,
ασύρματης
παραγγελιοληψίας, ηλεκτρονικών τιμολογίων, ηλεκτρονικής τιμολόγησης επί αυτοκινήτου,
διαδικτυακή προβολή κλπ)
- Ρύθμιση θεσμικών ζητημάτων τα οποία καθυστερούν τη διάδοση νέων ηλεκτρονικών
υπηρεσιών (θέματα ασφάλειας όπως: ψηφιακή υπογραφή, διαχείριση και προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων, κανονισμοί για χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω νέων
τεχνολογιών κινητών επικοινωνιών κλπ)
Β.1.1 Προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις
- Σύντομη περιγραφή: Ενίσχυση δραστηριοτήτων ανάπτυξης ολοκληρωμένων εφαρμογών για
προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, ψηφιακών υπηρεσιών των οποίων η
προσφορά προτείνεται να υποστηριχθεί με τη μορφή «κόμβων συναλλαγών» (π.χ. ηλεκτρονικοί
ή θεματικοί κόμβοι για φορολογικές συναλλαγές, υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών,
συναλλαγές με ασφαλιστικούς φορείς, συναλλαγές με Κρατικές Υπηρεσίες)
- Βασικοί ωφελούμενοι:
παραγομένων στην Ήπειρο

Επιχειρήσεις

της

Ηπείρου,

Καταναλωτές/χρήστες

προϊόντων

- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Επιχειρήσεις της Περιοχής
Β.2 Επενδυτική προτεραιότητα: Ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική
κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη,ηλεκτρονικός πολιτισμός και
ηλεκτρονική υγεία
Ειδικοί Στόχοι :
- Ανάπτυξη δομών που θα συμβάλλουν στην απλούστευση των συναλλαγών των
επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες.
- Αύξηση του ποσοστού παροχής βασικών δημοσίων υπηρεσιών που είναι πλήρως
διαθέσιμες ηλεκτρονικά
- Έγκαιρος εντοπισμός και αποτροπή φυσικών καταστροφών
Β.2.1 Βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ
- Σύντομη περιγραφή : Δημιουργία εθνικής εμβέλειας δομών όπως ηλεκτρονικά κέντρα μιας
στάσης (one-stop-shops) για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, με παρεχόμενες υπηρεσίες
που θα περιλαμβάνουν τόσο λειτουργικά ζητήματα των επιχειρήσεων (ηλεκτρονική οργάνωση
των Επιμελητηρίων, δυνατότητα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης όλων των απαιτούμενων
διαδικασιών για την έναρξη μιας νέας επιχείρησης, διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών
μεταξύ των επιχειρήσεων κ.α.) όσο και πληροφοριακά (αναζήτηση κλαδικών πηγών
πληροφόρησης, πληροφόρηση σχετικά με προγράμματα χρηματοδοτήσεων, αναζήτηση
στελεχών κ.α.). Επίσης ηλεκτρονική διεκπεραίωση δημοσίων προμηθειών, καθώς και χρήση
ηλεκτρονικών μέσων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών και
την αποτροπή φυσικών καταστροφών
- Βασικοί ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις
παραγομένων στην Ήπειρο

της

Ηπείρου,

Καταναλωτές-

χρήστες

προϊόντων

- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Β.2.2 Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ / Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος.
- Σύντομη περιγραφή: Δημιουργία παρεμβάσεων όπως:
 ανάπτυξη στοχευόμενου ψηφιακού περιεχομένου στην εκπαίδευση.
 υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της επέκτασης σχολικών
δικτυακών υποδομών και των εξοπλισμών που σχετίζονται με ΤΠΕ.
 ανάπτυξη καινοτομικών τεχνολογικών δράσεων (π,χ προηγμένων δικτυακών
υπηρεσιών) που έχουν εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρμογών για την ανάδειξη του πολιτιστικού
αποθέματος
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ανάπτυξη στοχευμένου ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου στον άξονα
ψηφιακών βιβλιοθηκών- μουσείων- αρχείων.
ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την προσέλκυση των πολιτών και ιδιαίτερα
των νέων στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, μέσω συνδυασμένων παρεμβάσεων
παιδείας – πολιτισμού- αθλητισμού.
portals τουριστικού περιεχομένου.
ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης
τηλεματικές υπηρεσίες μεταφορών προς τους πολίτες.

- Βασικοί ωφελούμενοι : Πολίτες της περιοχής
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
Β.2.3 Ανάπτυξη ψηφιακών βάσεων δεδομένων αγροτικού χώρου
- Σύντομη περιγραφή: Δημιουργία παρεμβάσεων που αφορούν σε ψηφιακές υπηρεσίες:










για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην πρωτογενή παραγωγή.
για την πιστοποίηση και βελτίωση των συνθηκών παραγωγής των αγροτικών
προϊόντων.
για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε σχέση με την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων και την πραγματοποίηση επενδύσεων στον γεωργικό,
κτηνοτροφικό και αλιευτικό τομέα.
για τη δημιουργία ενιαίου ολοκληρωμένου μητρώου αγροτών και αγροτικών
εκμεταλλεύσεων (π.χ. πρόσβαση σε πληροφορίες για τις καλλιεργητικές ή
κτηνοτροφικές
δραστηριότητες
ανά
μερίδα
εκμετάλλευσης,
έκδοση
πιστοποιητικών, στοιχεία επιδοτήσεων, πιστοποίηση καλλιεργητών)
για πρόσβαση σε ψηφιακά δεδομένα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής (π.χ.
καλές πρακτικές καλλιέργειας, εδαφολογικά δεδομένα, αναβαθμισμένα ψηφιακά
δεδομένα αλιευτικής δραστηριότητας).
για την υλοποίηση «ζωντανών» εργαστηρίων στον αγροτικό τομέα (agroliving
labs) με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην
παραγωγική διαδικασία στον πρωτογενή τομέα, αλλά και στην μεταποίηση και
εμπορία γεωργικών προϊόντων.

- Βασικοί ωφελούμενοι: Πολίτες της περιοχής
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Β.3 Επενδυτική προτεραιότητα: Επέκταση ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων
υψηλών ταχυτήτων ενίσχυση της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και δικτύων για την
ψηφιακή οικονομία.
Ειδικοί Στόχοι : Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών
στην Ψηφιακή Ελλάδα
Β.3.1 Ενίσχυση της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και δικτύων για την ψηφιακή οικονομία
- Σύντομη περιγραφή: Συμπλήρωση και ολοκλήρωση των υποδομών ευρυζωνικότητας
(απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της πρόσβασης και της χρήσης των ΤΠΕ).
Εξάπλωση και χρήση της ευρυζωνικότητας, μέσω επιλογών που συνδράμουν στη δημιουργία
υποδομής δικτύου οπτικών ινών ανοικτής πρόσβασης μέχρι το σπίτι, στην κάλυψη περιοχών
όπου δεν υπάρχει πρόσβαση σήμερα (αγροτικές και νησιωτικές περιοχές), στην ασύρματη
ευρυζωνική πρόσβαση, σε ερευνητικά δίκτυα, έχει ιδιαίτερη σημασία για την στήριξη της
ανάπτυξη της χώρας .Ανάλογη σημασία προσδίδεται και στην ενίσχυση των υφιστάμενων
κεντρικών υποδομών (π.χ. government cloud) με τυποποίηση υπηρεσιών όλων των φορέων.
- Βασικοί ωφελούμενοι : Πολίτες της περιοχής
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: ΟΤΑ α και β βαθμού
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ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
B.4 Επενδυτική προτεραιότητα : Επένδυση στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη
διά βίου μάθηση
Ειδικοί Στόχοι : Βελτίωση της πρόσβασης στη διά βίου μάθηση, αναβάθμιση των δεξιοτήτων
και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και της ενίσχυσης της συνάφειας των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας·
Β.4.1 Ανάπτυξη αλφαβητισμού, της ηλεκτρονικής μάθησης και των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων
γενικώς.
- Σύντομη περιγραφή: Δημιουργία α)Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και β)Παρεμβάσεων
κατάρτισης που να αφορούν στην βελτίωσης της προσβασιμότητας στις τεχνολογίες
πληροφοριών και επικοινωνίας καθώς και της χρήσης και ποιότητας αυτών, μέσω της ανάπτυξης
του ψηφιακού αλφαβητισμού, της επένδυσης στην ηλεκτρονική ένταξη, στις ηλεκτρονικές
δεξιότητες και σε σχετικές επιχειρηματικές δεξιότητες.
- Βασικοί ωφελούμενοι : Πολίτες της περιοχής και ειδικότερα Νέοι/ες , Γυναίκες, Μακροχρόνια
άνεργοι/ες
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Υπουργείου Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.

Γ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ), της αλιείας και
των υδατοκαλλιεργειών (για το ΕΤΘΑ)
ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Γ.1 Επενδυτική προτεραιότητα: Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη
διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και την ενίσχυση της
δημιουργίας νέων εταιρειών, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρηματικότητας /
Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως για τη
διεθνοποίηση / Ενίσχυση της δημιουργίας και της επέκτασης των προηγμένων
δυνατοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών / Ενίσχυση των ικανοτήτων
των ΜΜΕ να εμπλακούν σε διαδικασία ανάπτυξης και καινοτομίας
Ειδικοί Στόχοι :
- Τόνωση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, μέσω της ενδυνάμωσης των ερευνητικών,
τεχνολογικών και καινοτομικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας.
- Ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης των ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων σε
θέματα έρευνας και παρεμφερών δραστηριοτήτων με τους περιφερειακούς φορείς και το
παραγωγικό δυναμικό της Ηπείρου.
- Δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου που θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη του τομέα παροχής
επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
- Αναβάθμιση / μετεξέλιξη της επιχειρηματικότητας ανάγκης σε επιχειρηματικότητα υψηλών
δυνατοτήτων, με
ενισχυόμενες ενέργειες που αφορούν όλα τα στάδια ίδρυσης και
ανάπτυξης μίας νεοϊδρυόμενης ή νέας επιχείρησης.
- Στήριξη της νέας υγιούς και καινοτομικής επιχειρηματικότητας με αλλαγή κουλτούρας και
αντίληψης, ιδιαίτερα της νέας γενιάς, όσον αφορά το επιχειρείν στην Ελλάδα.
- Ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, στους τομείς
της Μεταποίησης, του Τουρισμού, της Παροχής Υπηρεσιών και του Εμπορίου προς αγαθά και
υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία,
ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.
- Ανάδειξη του επιχειρηματικού «πλεονεκτήματος» της περιφέρειας Ηπείρου μέσω
στοχευμένων ενεργειών ενίσχυσης ΜΜΕ, στους εν λόγω τομείς και δραστηριότητες.
Γ.1.1

Δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε κέντρα ερευνών
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- Σύντομη περιγραφή :Ενίσχυση δραστηριοτήτων, οι οποίες αφορούν ενισχύσεις για έργα
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, οι ενισχύσεις θα αφορούν στις κατηγορίες της
βασικής έρευνας, της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης που θα
υλοποιούνται για λογαριασμό των επιχειρήσεων της περιοχής.
- Βασικοί ωφελούμενοι:
παραγομένων στην Ήπειρο

Επιχειρήσεις

της

Ηπείρου,

Καταναλωτές-χρήστες

προϊόντων

- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Δημόσια
Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα εποπτευόμενα από τη ΓΓΕΤ ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία
Γ.1.2

Ενίσχυση Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

- Σύντομη περιγραφή :Ενίσχυση δραστηριοτήτων, ειδικές ενισχύσεις για επιχειρήσεις που
αναπτύσσονται σε φυτώρια επιχειρηματικότητας, οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση
καινοτομικών ιδεών με μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές:
 την εμπορική διάθεση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών,
 Την επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους,
 Τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που
χρησιμοποιούν.
- Βασικοί ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις της Ηπείρου, Καταναλωτές- χρήστες
παραγομένων στην Ήπειρο

προϊόντων

- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Φυσικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με προώθηση των startups, Νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις
Γ.1.3 Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. της Ηπείρου που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών και σε Κωδικούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και Καθεστώς
Ενίσχυσης που θα αναφέρεται αποκλειστικά στην Ήπειρο.
- Σύντομη περιγραφή : Ενίσχυση δραστηριοτήτων, που αναδεικνύουν τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της Ηπείρου στην Μεταποίηση, τον Τουρισμό-Πολιτισμό , στο Εμπόριο και τις
Υπηρεσίες.
- Βασικοί ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις της Ηπείρου, Καταναλωτές- χρήστες
υπηρεσιών παραγομένων/ παρεχομένων στην Ήπειρο

προϊόντων και

- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Νέες - Υπό
σύσταση Επιχειρήσεις

ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)
Γ.2 Επενδυτική προτεραιότητα: Επενδύσεις στην Γεωργία -Κτηνοτροφία και Αλιεία
Ειδικοί στόχοι : Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, με
έμφαση στη μεταποίηση, τυποποίηση και την πιστοποίηση του προϊόντος και της μεθόδου
παραγωγής του και τη διαφοροποίηση προς καινοτόμα προϊόντα.
Γ.2.1 Επενδύσεις στην μεταποίηση ,εμπορία ή και ανάπτυξη των αγροτικών και αλιευτικών
προϊόντων
- Σύντομη περιγραφή :Επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα στοιχεία οι οποίες:
α) βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις της γεωργικής εκμετάλλευσης·
β) αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων
γ)Ενισχύουν τις υδατοκαλλιέργειες
- Βασικοί ωφελούμενοι: Καταναλωτές

ηπειρωτικών

προϊόντων

- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Γεωργοί κάτοχοι γεωργικών
Επιχειρηματίες που μεταποιούν ή εμπορεύονται γεωργικά προϊόντα .

εκμεταλλεύσεων,

Γ.2.2 Επενδύσεις για την ενίσχυση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επενδύσεις για την
στήριξη της αναδιάρθρωσης τους για την δημιουργία οικονομιών κλίμακας
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- Σύντομη περιγραφή :Επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα στοιχεία οι οποίες βελτιώνουν τις
συνολικές επιδόσεις της γεωργικής εκμετάλλευσης .
-Βασικοί ωφελούμενοι :Καταναλωτές ηπειρωτικών

προϊόντων

- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Γ.2.3 Ανάπτυξη νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
- Σύντομη περιγραφή :Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για i) νέους γεωργούς ii) μη γεωργικές
δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές iii) ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων / Ενίσχυση
επενδύσεων σε μη γεωργικές δραστηριότητες / Ετήσιες ενισχύσεις στους γεωργούς μικρών
εκμεταλλεύσεων που μεταβιβάζουν τη μόνιμη εκμετάλλευσή τους σε άλλο γεωργό.
- Βασικοί ωφελούμενοι : Γεωργοί και Νέοι Γεωργοί, Καταναλωτές ηπειρωτικών

προϊόντων

- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Νέοι Γεωργοί, Γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού
που ασκούν διαφοροποιημένες δραστηριότητες μη γεωργικού χαρακτήρα, Μη γεωργικές πολύ
μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές
Γ.2.4 Ανάπτυξη νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
- Σύντομη περιγραφή :Ενίσχυση επενδύσεων που αποσκοπούν στην βιολογική παραγωγή.
- Βασικοί ωφελούμενοι: Καταναλωτές ηπειρωτικών προϊόντων
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Γεωργοί ή ομάδες γεωργών που αναλαμβάνουν, σε
εθελοντική βάση, τη στροφή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας ή τη διατήρησή
τους.
Γ.2.5 Σύσταση ομάδων παραγωγών
- Σύντομη περιγραφή :Στήριξη για να διευκολυνθεί η σύσταση ομάδων παραγωγών στους
τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας με σκοπό:
α) την προσαρμογή της παραγωγής και των αποδόσεων των παραγωγών που είναι μέλη
αυτών των ομάδων στις απαιτήσεις της αγοράς·
β) την κοινή διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, όπου συμπεριλαμβάνονται η
προετοιμασία προς πώληση, η κεντρική οργάνωση των πωλήσεων και ο εφοδιασμός
χονδρεμπόρων·
γ) τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες όσον αφορά την παραγωγή, και ιδίως τη
συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα· και
δ) άλλες δραστηριότητες που μπορούν να διεξάγονται από ομάδες παραγωγών, όπως η
ανάπτυξη δεξιοτήτων και οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας, και η διευκόλυνση
διαδικασιών καινοτομίας.
- Βασικοί ωφελούμενοι : Ομάδες παραγωγών, Καταναλωτές ηπειρωτικών προϊόντων
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Ομάδες παραγωγών
Γ.2.6 Στήριξη μορφών συνεργασίας
- Σύντομη περιγραφή :Στήριξη μορφών συνεργασίας όπου συμμετέχουν τουλάχιστον δύο
φορείς και συγκεκριμένα:
α) τις μεθόδους συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων της γεωργίας και της
αλυσίδας τροφίμων, του δασικού τομέα και άλλων παραγόντων που συμβάλλουν στην
επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης,
συμπεριλαμβανομένων των διεπαγγελματικών οργανώσεων·
β) τη δημιουργία συσπειρώσεων και δικτύων·
γ) την ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων για την παραγωγικότητα και τη
βιωσιμότητα της γεωργίας.
- Βασικοί ωφελούμενοι : Ομάδες παραγωγών, Καταναλωτές ηπειρωτικών προϊόντων
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Τουλάχιστον δύο φορείς που δραστηριοποιούνται στους
τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας .
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Γ.2.7 Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες
υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση

διαχείρισης

γεωργικής

εκμετάλλευσης

και

- Σύντομη περιγραφή :Παροχή στήριξης με σκοπό:
α) οι γεωργοί, οι δασοκαλλιεργητές και οι ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές να επωφεληθούν
από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση των οικονομικών και
περιβαλλοντικών επιδόσεων της εκμετάλλευσης, της επιχείρησης ή/και της επένδυσής τους
αλλά και της φιλικότητας και ανθεκτικότητάς της ως προς το κλίμα
β) να προωθηθεί η δημιουργία υπηρεσιών διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης,
αντικατάστασης στην εκμετάλλευση και παροχής συμβουλών στην εκμετάλλευση, καθώς
και υπηρεσιών παροχής δασοκομικών συμβουλών.
γ) να προωθηθεί η επιμόρφωση των συμβούλων.
- Βασικοί ωφελούμενοι : Οι γεωργοί, οι δασοκαλλιεργητές και οι ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές.
Καταναλωτές ηπειρωτικών προϊόντων
Ενδεικτικές
κατηγορίες
δικαιούχων:
Φορείς διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης.

Πάροχοι

συμβουλών

ή

κατάρτισης,

Γ.2.8 Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
- Σύντομη περιγραφή :Κάλυψη κάθε νέας συμμετοχής των γεωργών σε συστήματα ποιότητας
των γεωργικών προϊόντων, ή των τροφίμων
- Βασικοί ωφελούμενοι : Καταναλωτές πιστοποιημένων ηπειρωτικών προϊόντων
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Κάτοχοι Μικρών
Γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που υλοποιούνται σε ορεινές περιοχές ή σε βραχείες
αλυσίδες εφοδιασμού.

ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Γ.3 Επενδυτική προτεραιότητα : Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης
Ειδικοί Στόχοι :Προώθηση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου
δυναμικού / Ανάπτυξη πολιτικών και υπηρεσιών για την πρόβλεψη και τη θετική διαχείριση των
οικονομικών αλλαγών.
Γ.3.1 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλαισίου συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για
εργοδότες εργαζομένους και αυταπασχολούμενους
- Σύντομη περιγραφή :Στήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης/επανακατάρτισης και δράσεις
απόκτησης δεξιοτήτων, δράσεις επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης σε όλους τους κλάδους της
οικονομίας σε σύγχρονες θεματικές (Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, Επιχειρησιακή
Εξωστρέφεια, Χρηματοδότηση και καινοτομία, ECO INNOVATION κ.α.) με στόχο την προώθηση
της καινοτομίας στις ελληνικές επιχειρήσεις και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.
Η επαγγελματική κατάρτιση και οι δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων μπορούν να περιλαμβάνουν
επιμορφωτικά μαθήματα, εργαστήρια και ατομική καθοδήγηση.
Η στήριξη μπορεί επίσης να καλύπτει και επισκέψεις σε υποδειγματικές εκμεταλλεύσεις.
- Βασικοί ωφελούμενοι :ΜΜΕ επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή .
Οι απασχολούμενοι στις ΜΜΕ γενικώς και ειδικότερα οι απασχολούμενοι
γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας, και της αλιείας.

στους τομείς της

- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Ο πάροχος κατάρτισης ή άλλης δράσης μεταφοράς
γνώσεων και ενημέρωσης.
Γ.3.2 Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων επιχειρήσεων
- Σύντομη περιγραφή :Στήριξη σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν
υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για
θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, και Δράσεις κατάρτισης / επανακατάρτισης
του προσωπικού με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων των επιχειρήσεων,
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προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού, με ειδικές
γνώσεις και τεχνικές προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονομίας.
- Βασικοί ωφελούμενοι : ΜΜΕ επιχειρήσεις
απασχολούμενοι στις ΜΜΕ γενικώς

που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, Οι

- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: ΜΜΕ επιχειρήσεις
Γ.3.3 Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής
κατάρτισης
- Σύντομη περιγραφή :Στήριξη της επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη/απασχόληση
προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης (ερευνητές-τεχνικοί) προκειμένου να
υλοποιήσουν συγκεκριμένες προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες, με στόχο την
ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση καθώς και η
ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής.
- Βασικοί ωφελούμενοι : ΜΜΕ επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή .
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, όλων των κλάδων της
οικονομίας

Δ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4: Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία
χαμηλών εκπομπών ρύπων σε όλους τους τομείς
ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δ.1. Επενδυτική προτεραιότητα: Προώθηση στρατηγικών για χαμηλές εκπομπές
άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδίως τις αστικές, συμπεριλαμβανομένης
της προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και των καθαρών αστικών
μεταφορών
Ειδικός στόχος: Βελτίωση της αστικής κινητικότητας και προώθηση ήπιων και φιλικών προς το
περιβάλλον μορφών μετακίνησης, λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία
Δ.1.1. Ορθολογική και οικολογική πολιτική αστικών μεταφορών
- Σύντομη περιγραφή: Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένων δικτύων πεζοδρόμων και
ποδηλατοδρόμων στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας, προώθηση αποτελεσματικότερης
σύνδεσης
των χρήσεων γης με τις απαιτούμενες μετακινήσεις στο πλαίσιο του αστικού
σχεδιασμού, προώθηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ειδικών ομάδων
πληθυσμού σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας
- Βασικοί ωφελούμενοι: κάτοικοι, επισκέπτες, ΟΤΑ, ΜΜεπιχειρήσεις
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : ΝΠΙΔ (δραστηριοποίηση σε μέσα μεταφοράς – ΚΤΕΛ,
ΚΤΕΑΛ, ΤΑΞΙ), ΟΤΑ, Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Μεταφορών και Δικτύων
Δ.1.2. Ορθολογική χωρική οργάνωση αστικών περιοχών
- Σύντομη περιγραφή: Προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μαζικής μεταφοράς στα
αστικά κέντρα, Προαγωγή καθαρών αστικών μεταφορών, Προώθηση δράσεων ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης ειδικών ομάδων πληθυσμού σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας
- Βασικοί ωφελούμενοι: κάτοικοι, επισκέπτες, ΟΤΑ, ΜΜεπιχειρήσεις
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : ΟΤΑ
Δ.2. Επενδυτική προτεραιότητα: Προώθηση της παραγωγής, της διανομής και χρήσης
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
Ειδικός στόχος: Βελτιστοποίηση του ενεργειακού μείγματος, βέλτιστη αξιοποίηση του
δυναμικού ΑΠΕ
Δ.2.1.Ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών για την βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού των ΑΠΕ
- Σύντομη περιγραφή: Αξιοποίηση ενεργειακού δυναμικού αγροτικού τομέα (αγροτικά
υπολείμματα) και αστικών στερεών / υγρών αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας – Μονάδες
παραγωγής ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο, Αξιοποίηση γεωθερμίας κυρίως για κάλυψη
αναγκών θέρμανσης και γεωργίας, Αξιοποίηση του υφιστάμενου δυναμικού σε αιολική & ηλιακή
ενέργεια (φωτοβολταικά, αιολικά πάρκα), Προώθηση πιλοτικών έργων αξιοποίησης ΑΠΕ, με την
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πιθανή ενεργοποίηση έξυπνων χρηματοδοτικών εργαλείων (δημιουργία «πράσινης γειτονιάς»,
πράσινα στρατόπεδα, νοσοκομεία)
- Βασικοί ωφελούμενοι: κάτοικοι, επισκέπτες, ΟΤΑ
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : ΟΤΑ, επιχειρήσεις, Φορείς διαχείρισης
Δ.3. Επενδυτική προτεραιότητα: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης
ΑΠΕ στις δημόσιες υποδομές, στην στέγαση και στις ΜΜΕ
Ειδικός στόχος: Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, διεύρυνση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια
& ιδιωτικά κτίρια, στήριξη δράσεων που εξασφαλίζουν ενεργειακή απόδοση στις ΜΜΕ, επίτευξη
περιβαλλοντικού και οικονομικού οφέλους σε ΜΜΕ
Δ.3.1.Πρότυπα έργα αξιοποίησης ΑΠΕ και έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια
- Σύντομη περιγραφή: Εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων-συστημάτων ανεμογεννητριών,
φωτοβολταικών και άλλων συστημάτων εκμετάλλευσης αβαθούς γεωθερμίας, εκμετάλλευσης
ΑΠΕ καθώς και εφαρμογή δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας όπως αλλαγή κουφωμάτων και
υαλοπινάκων, προσθήκη θερμομόνωσης - …..ηλιακά συστήματα, συστήματα φυσικού αερίου και
φωτισμού
- Βασικοί ωφελούμενοι: κάτοικοι, επιχειρήσεις, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: ΟΤΑ, ΝΠΔΔ
Δ.3.2. Ενίσχυση επιχειρήσεων για την βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης
-Σύντομη περιγραφή: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης,
προγράμματα αξιοποίησης οργανικών υπολειμμάτων επιχειρήσεων, καθιέρωση ενεργειακού
συμβούλου για τις επιχειρήσεις, ανάδειξη ενεργειακής αριστείας των επιχειρήσεων, πιστοποίηση
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικολογικής σήμανσης προϊόντων
- Βασικοί ωφελούμενοι: πολίτες, καταναλωτικό κοινό
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: ΜΜΕ
Δ.4. Επενδυτική προτεραιότητα: Προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της
υιοθέτησης τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Ειδικός στόχος: Δημιουργία νέων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών που θα προωθούν
τη τεχνολογία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Δ.4.1. Δραστηριότητες έρευνας & τεχνολογιών ανάπτυξης σε Κέντρα Ερευνών και Τεχνολογικά
Πάρκα
-Σύντομη περιγραφή: επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία σε συνεργασία με ΑΕΙ, ΤΕΙ &
Ερευνητικά Ιδρύματα και επιχειρήσεις, παροχή κινήτρων σε νεοφυείς επιχειρήσεις, προώθηση
της έρευνας για παραγωγή νέων μορφών καυσίμων φιλικών προς το περιβάλλον (πχ
βιοκαύσιμα)
- Βασικοί ωφελούμενοι: κάτοικοι, επιχειρήσεις
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Επιχειρήσεις
Δ.5. Επενδυτική προτεραιότητα : Προώθηση της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και
θερμότητας υψηλής απόδοσης
Ειδικός στόχος: Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού / θέρμανσης / ψύξης
Δ.5.1 Δημιουργία κεντρικών σταθμών για παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας
-Σύντομη περιγραφή: στους σταθμούς προβλέπεται η στέρεη βιομάζα να συλλέγεται από
κοντινές αποστάσεις και να τροφοδοτεί σταθμούς συμπαραγωγής, οι οποίοι μπορούν να
χρησιμοποιούν
εκτός του παραγόμενου ηλεκτρισμού
τη θερμότητα
για ικανοποίηση
βιομηχανικών ή τοπικών θερμικών φορτίων (κτίρια, θερμοκήπια) σε αγροτικές περιοχές της
Περιφέρειας που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την παραγωγή γεωργικών υπολειμμάτων.
- Βασικοί ωφελούμενοι: κάτοικοι, αγρότες, επιχειρήσεις
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: ΟΤΑ, Φορείς διαχείρισης απορριμμάτων, δίκτυα
επιχειρήσεων
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ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)
Δ.6 Επενδυτική προτεραιότητα : Αποδοτικότητα πόρων, οικονομία χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή
Ειδικός στόχος: Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της δασοπονίας στη μείωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα – δέσμευση αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου
Δ.6.1 Δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υπηρεσίες και διατήρηση των δασών
-Σύντομη περιγραφή: Η δράση παρέχει στήριξη για την ανάληψη μίας ή περισσοτέρων
δασοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων.
- Βασικοί ωφελούμενοι: Ο πληθυσμός της Περιφέρειας
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Δασοκαλλιεργητές, δήμους και στις ενώσεις τους, φορείς
διαχείρισης κρατικών δασών

ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Δ.7. Επενδυτική προτεραιότητα: Δράσεις μεταφοράς γνώσεων
Ειδικός στόχος: Προσαρμογή δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων
Δ.7.1. Συνεχιζόμενη κατάρτιση για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους σε τομείς που
σχετίζονται με το περιβάλλον.
-Σύντομη περιγραφή: Στοχευόμενα προγράμματα κατάρτισης και προσαρμογής των δεξιοτήτων
και επαγγελματικών προσόντων σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ενέργεια,
δράσεις αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, επιμορφωτικά μαθήματα εργαστήρια
- Βασικοί ωφελούμενοι: πολίτες, ΜΜεπιχειρήσεις
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: ΟΑΕΔ, ΚΕΚ, πάροχοι κατάρτισης

Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5:Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές
αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου
ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Ε.1 Επενδυτική προτεραιότητα : Υποστήριξη επενδύσεων αποκλειστικά για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Ειδικοί Στόχοι: Ανάλυση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής σε φυσικά οικοσυστήματα και αστικό
περιβάλλον και μεθοδολογία προσαρμογής & Ανάλυση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στην
υγεία και ποιότητα ζωής του πληθυσμού και μεθοδολογία προσαρμογής
Ε.1.1 Συσχέτιση βιοποικιλότητας – κλιματικής αλλαγής σε προστατευόμενες περιοχές
- Σύντομη περιγραφή: Εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων για την μελέτη και ανάλυση των
επιπτώσεων μεταξύ κλιματικής αλλαγής και βιοποικιλότητας προστατευόμενων οικοσυστημάτων
- Βασικοί ωφελούμενοι : κάτοικοι προστατευόμενων περιοχών
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ιδρύματα ερευνών
Ε.1.2. Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος
Σύντομη περιγραφή : επέκταση / αξιοποίηση αδόμητων κοινόχρηστων χώρων για τη δημιουργία
- χώρων πρασίνου, αναψυχής και δραστηριοτήτων και τον περιορισμό της κυκλοφορίας
οχημάτων σε αστικά κέντρα
- Βασικοί ωφελούμενοι : κάτοικοι αστικών κέντρων
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : Δήμοι, Νομικά Πρόσωπα Δήμων .
Ε.1.3 Αντιμετώπιση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στην υγεία και ποιότητα ζωής
- Σύντομη περιγραφή : εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου ανάλυσης επιπτώσεων και
μεθοδολογίας δράσης αντιμετώπισης επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία και
ποιότητα ζωής του πληθυσμού
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- Βασικοί ωφελούμενοι : ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι., Ιδρύματα ερευνών
Ε.2 Επενδυτική προτεραιότητα : Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση
ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας σε καταστροφές και ανάπτυξη
συστημάτων διαχείρισης καταστροφών
Ειδικοί Στόχοι: Προληπτική αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων από την κλιματική αλλαγή &
Αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών καταστροφής
Ε.2.1 Προστασία ευάλωτων περιοχών
- Σύντομη περιγραφή: Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων και υλοποίηση στοχευμένων έργων
υποδομής για την αντιμετώπιση κινδύνων διάβρωσης ακτών, πλημμυρικών φαινομένων και
κατολισθητικών φαινομένων σε παράκτιες περιοχές και σε περιοχές που εμφανίζουν σχετικό
ιστορικό
- Βασικοί ωφελούμενοι : κάτοικοι ευάλωτων περιοχών
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : Περιφέρεια, Δήμοι.
Ε.2.2 Ανάπτυξη συστημάτων προστασίας κατοίκων
- Σύντομη περιγραφή: οργάνωση συστημάτων προειδοποίησης και προφύλαξης πολιτών σε
ακραίες συνθήκες
- Βασικοί ωφελούμενοι : κάτοικοι αστικών κέντρων – ευάλωτων περιοχών
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : Δήμοι, Νομικά Πρόσωπα Δήμων, Μ.Κ.Ο., οργανώσεις
πολιτών

ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)
Ε.3 Επενδυτική προτεραιότητα : Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση
ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας σε καταστροφές και ανάπτυξη
συστημάτων διαχείρισης καταστροφών
Ειδικοί Στόχοι: Προληπτική αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων από την κλιματική αλλαγή &
Αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών καταστροφής
Ε.3.1 Προστασία ευάλωτων περιοχών
- Σύντομη περιγραφή: εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων και υλοποίηση στοχευμένων έργων
υποδομής για την αντιμετώπιση κινδύνων υποβάθμισης γεωργικών γαιών και δασικών
οικοσυστημάτων
- Βασικοί ωφελούμενοι : κάτοικοι – παραγωγοί ευάλωτων περιοχών
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Δήμοι
Ε.3.2 Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές
καταστροφές και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων
- Σύντομη περιγραφή: επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των
συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων· / επενδύσεις για
την αποκατάσταση της γεωργικής γης και του παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από
φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.
- Βασικοί ωφελούμενοι: Κάτοικοι – παραγωγοί περιοχών που επλήγησαν.
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Γεωργοί ή ομάδες γεωργών. ΝΠΔΔ
Ε.3.3 Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών
καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
-Σύντομη περιγραφή: πρόληψη και αποκατάσταση των ζημιών στα δάση από δασικές πυρκαγιές
και φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των παρασίτων και των κρουσμάτων
ασθενειών, των καταστροφικών συμβάντων και των απειλών κατά του κλίματος και καλύπτει τις
ανάγκες για:
α) τη δημιουργία προστατευτικών υποδομών.( π.χ. αντιπυρικές ζώνες)
β) τοπικές δραστηριότητες πρόληψης μικρής κλίμακας κατά πυρκαγιών ή άλλων φυσικών
καταστροφών·

14

γ) καθιέρωση και βελτίωση εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού εξοπλισμού για την
παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών, παρασίτων και ασθενειών·
δ) αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές και άλλες φυσικές
καταστροφές.
- Βασικοί ωφελούμενοι: Ο πληθυσμός της Περιφέρειας
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: ιδιώτες, ημιδημόσιοι και δημόσιοι ιδιοκτήτες δασικών
εκτάσεων, Δήμοι, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Ε.4 Επενδυτική προτεραιότητα: Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης
Ειδικοί Στόχοι: Προώθηση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου
δυναμικού / Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία και ποιότητα
ζωής / Αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών καταστροφής
Ε.4.1 Ενημέρωση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στην υγεία και ποιότητα ζωής - Ανάπτυξη
συστημάτων προστασίας κατοίκων
- Σύντομη περιγραφή: κατάρτιση – εκπαίδευση ειδικού επιστημονικού προσωπικού και ενέργειες
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού
- Βασικοί ωφελούμενοι : ευπαθείς ομάδες πληθυσμού , κάτοικοι αστικών κέντρων – ευάλωτων
περιοχών
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι., Ιδρύματα ερευνών , Πάροχοι κατάρτισης

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων
ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΣΤ.1 Επενδυτική προτεραιότητα : Αντιμετώπιση των σημαντικών αναγκών για
επενδύσεις στον τομέα των απορριμμάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του
Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου
Ειδικοί Στόχοι: Σταδιακή εγκατάλειψη της υγειονομικής ταφής και παράλληλη προώθηση
ολοκληρωμένων λύσεων-παρεμβάσεων για αποτελεσματική ορθολογική διαχείριση των
απορριμμάτων, Προώθηση της πρόληψης παραγωγής απορριμμάτων
και ανακύκλωσης,
Αποτελεσματική διαχείριση /αξιοποίηση ειδικών αποβλήτων.
ΣΤ.1.1 Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων
-Σύντομη περιγραφή: Ενίσχυση δράσεων για την προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης
απορριμμάτων
ακολουθώντας
την
ιεράρχηση:
πρόληψη
–
προετοιμασία
για
επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση – άλλου είδους ανάκτηση για τα μη ανακυκλώσιμα υλικά
(π.χ. ανάκτηση ενέργειας) – διάθεση. Παράλληλα θα δοθεί έμφαση στην κάλυψη των αναγκών
σχετικά με τη διαχείριση ειδικών αποβλήτων. Ως ενδεικτικές παρεμβάσεις αναφέρονται οι
ακόλουθες:
- Ολοκλήρωση των υποδομών που θα απαιτηθούν για την εναρμόνιση με το νέο εθνικό
σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων / κάλυψη αναγκών σε υποδομές Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Αποβλήτων
- Προγράμματα πρόληψης απορριμμάτων, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης
- Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων και συνεργασίας δημόσιου – ιδιωτικού τομέα για τη
διαχείριση / αξιοποίηση ειδικών αποβλήτων (π.χ. ιατρικά απόβλητα, ιλύς από τις ΕΕΛ
κλπ)
- Καινοτόμα προγράμματα και παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε ότι
αφορά την πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων και την ανακύκλωση και γενικότερα
την αποδοτικότερη χρήση των πόρων.
- Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης
απορριμμάτων
-Βασικοί ωφελούμενοι: Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Ηπείρου
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- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις,
Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων, ΜΜΕ.
ΣΤ.2 Επενδυτική προτεραιότητα:
Αντιμετώπιση των σημαντικών αναγκών για
επενδύσεις στον τομέα του νερού για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του
Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου
Ειδικοί Στόχοι: Διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτινων πόρων της
Περιφέρειας και εφαρμογή των σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής σύμφωνα με την
Οδηγία (60/2000), Μείωση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης και διασφάλιση της ποιότητας
του πόσιμου ύδατος για το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας, Ολοκλήρωση των
υποδομών διαχείρισης λυμάτων.
ΣΤ.2.1 Προστασία και ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων
-Σύντομη περιγραφή: Ενίσχυση επενδύσεων για την προστασία των υδατικών πόρων της
Περιφέρειας σε εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου που
ολοκληρώνεται κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Οι παρεμβάσεις που θα
χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ θα καλύψουν ειδικότερα τους τομείς του πόσιμου ύδατος και
της διαχείρισης των αστικών λυμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:
- Υποδομές εκσυγχρονισμού και παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και
διασφάλιση της ποιότητα και της ποσότητας του νερού.
-

Εφαρμογή
συστημάτων
εξοικονόμησης
πόσιμου
ύδατος,
ιδιαίτερα
στις
παραθαλάσσιες – τουριστικές περιοχές, με ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
του νερού.

-

Παρεμβάσεις για την παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου, την εφαρμογή
ειδικών τιμολογιακών πολιτικών, την αποκατάσταση υδροφορέων και τη
δημιουργία σύγχρονων φορέων διαχείρισης υδάτων.

-

Υποδομές και προγράμματα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων
για αρδευτικούς ή άλλους σκοπούς.

-

Υποδομές διαχείρισης λυμάτων για εναρμόνιση με την κοινοτική νομοθεσία και
κατασκευή ή/και επέκταση υποδομών σε μικρούς οικισμούς που βρίσκονται πλησίον
ευαίσθητων υδάτινων αποδεκτών και οικοσυστημάτων.

-

Χρήση των ΑΠΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις
ύδρευσης και αποχέτευσης.

-

Αποκατάσταση και ανάδειξη επιβαρυμένων υδάτινων σωμάτων με προώθηση της
χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών για ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεων.

-

Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης
των υδατικών πόρων.

-Βασικοί ωφελούμενοι: Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Ηπείρου
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις,
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
ΣΤ.3 Επενδυτική προτεραιότητα: Προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς
Ειδικός Στόχος: Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τη σύνδεση της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς με τον τουρισμό
ΣΤ.3.1 Σύνδεση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με τον τουρισμό
-Σύντομη περιγραφή: διαμόρφωση και εφαρμογή μιας μεσο-μακροπρόθεσμης ολοκληρωμένης
στρατηγικής για την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού μέσω της αξιοποίησης των φυσικών και
πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας. Ενδεικτικές παρεμβάσεις είναι:
- Σχέδιο δράσης για την σύνδεση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με την
ανάπτυξη του τουρισμού
-

Προώθηση δικτύωσης και ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων.

-

Δημιουργία και καθιέρωση πολιτιστικών διαδρομών.
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-

Σύνδεση των πολιτιστικών πόρων με ιδιωτικά κεφάλαια και χορηγίες για την
ενίσχυση της σύνδεσης του πολιτισμού με τον τουρισμό.

-

Δράσεων προώθησης ειδικών μορφών τουρισμού.

-

Δράσεις δικτύωσης μνημείων και τόπων ιδιαίτερου φυσικού κάλους (ΤΙΦΚ) και των
εμπλεκόμενων παραγόντων και φορέων

-

Εφαρμογή στρατηγικών και μέτρων για τον έλεγχο των πιέσεων που δύνανται να
ασκηθούν στη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά από την ανάπτυξη του
τουρισμού.

-

Προστασία και διαχείριση τοπίων πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας μέσω
ολοκληρωμένου σχεδιασμού και διαχείρισης των χρήσεων.

-

Ανάπτυξη και χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για τη σύνδεση της προστασίας και
ανάδειξης πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς με την ανάπτυξη του τουρισμού.

-Βασικοί ωφελούμενοι : Ο πληθυσμός και οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ηπείρου
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι, Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, τουριστικές επιχειρήσεις, Υπουργείο Πολιτισμού, επιμελητήρια
και συλλογικοί φορείς
ΣΤ.4 Επενδυτική προτεραιότητα: Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας,
προστασία και αποκατάσταση του εδάφους, προώθηση υπηρεσιών σχετικών με το
οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου NATURA 2000 και των πράσινων
υποδομών.
Ειδικοί Στόχοι: Αειφορική διαχείριση και προστασία φυσικών οικοσυστημάτων (χερσαία και
θαλάσσια οικοσυστήματα), Αποκατάσταση, διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας
ΣΤ.4.1 Προστασία και αποκατάσταση φυσικών οικοσυστημάτων
-Σύντομη περιγραφή: Ενδεικτικές παρεμβάσεις:
- Ανάπτυξη και προώθηση εργαλείων και παρεμβάσεων για την προστασία και την
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους.

-

-

Ενίσχυση των πράσινων υποδομών για την επανασύνδεση υφιστάμενων φυσικών
περιοχών
και
τη
διαφύλαξη
και
αποκατάσταση
πολύτιμων
φυσικών
οικοσυστημάτων.

-

Εκπόνηση μελετών και συνοδευτικές δράσεις για το χαρακτηρισμό και τη διαχείριση
προστατευόμενων περιοχών.

-

Εκπόνηση και έγκριση
οικοσυστημάτων

-

Κατάλληλη διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ζωνών ή ζωνών μεγάλης
βιοποικιλότητας και μείωση της πίεσης που ασκείται σε φυσικές ζώνες από
ανθρώπινες δραστηριότητες.

-

Δράσεις αποκατάστασης εδαφών (π.χ. λατομεία κλπ.).

-

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και κυρίως στοχευμένων
ομάδων όπως οι μαθητές .

-

Δράσεις προστασίας σημαντικών και εμβληματικών οικοσυστήματα της Περιφέρειας
(π.χ. Λίμνη Παμβώτιδα και Αμβρακικός Κόλπος) που βρίσκονται υπό συνεχείς
περιβαλλοντικές πιέσεις λόγω της γειτνίασης τους με περιοχές με συγκέντρωση
αναπτυξιακής δραστηριότητας.

-

Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης
φυσικών οικοσυστημάτων.

των

σχεδίων

διαχείρισης

των

προστατευόμενων

Βασικοί ωφελούμενοι: Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Ηπείρου
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι, Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών
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ΣΤ.5 Επενδυτική προτεραιότητα: Δράση για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος,
αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων βιομηχανικών εκτάσεων και μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Ειδικοί Στόχοι: Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη με σαφείς περιβαλλοντικούς στόχους και
δράσεις που θα συνδέουν τις περιβαλλοντικές πολιτικές με τις οικονομικές και κοινωνικές
πολιτικές σε τοπικό επίπεδο, Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας.
ΣΤ.5.1 Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος
-Σύντομη περιγραφή: Παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης και μεμονωμένα έργα με
στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές της
Περιφέρειας (στις πρωτεύουσες των νομών). Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν οι ακόλουθες:
- Παρεμβάσεις Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης με ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ
παρεμβάσεων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα.
-

Προγράμματα για αποδοτική χρήση πόρων, δόμηση ενεργειακής αποδοτικότητας με
ιδιαίτερη μέριμνα στα δημόσια κτίρια των αστικών κέντρων.

-

Παρεμβάσεις βελτίωσης της αστικής κινητικότητας, με την προώθηση ήπιων και
φιλικών προς το περιβάλλον μορφών μετακίνησης (μέσα σταθερής τροχιάς, δίκτυα
πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων κλπ).

-

Παρεμβάσεις βελτίωσης της λειτουργικότητας του αστικού
εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών των κατοίκων.

-

Παρακολούθηση και περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ηχορύπανσης
και της ακτινοβολίας – Χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.

-

Παρεμβάσεις για την ορθολογική διαχείριση του ελεύθερου δημόσιου χώρου με
εξασφάλιση συνεχούς και επαρκούς συντήρησης, καθαριότητας, ασφάλειας και
ελέγχου.

-

Δημιουργία μεγάλων χώρων πρασίνου (μητροπολιτικά πάρκα) στα πυκνοδομημένα
αστικά κέντρα.

-

Προστασία και ανάδειξη των ιστορικών κέντρων των πόλεων της Περιφέρειας.

-

Δημιουργία μόνιμων δομών περιβαλλοντικής ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης σε
επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, στα αστικά κέντρα και προώθηση προγραμμάτων
ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για τον αστικό πληθυσμό.

-

Εφαρμογή του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

χώρου, για την

- Βασικοί ωφελούμενοι: Ο πληθυσμός των αστικών περιοχών της Περιφέρειας Ηπείρου, ΜΜΕ
των αστικών περιοχών
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Περιφέρεια Ηπείρου, αστικοί Δήμοι και Δημοτικές
Επιχειρήσεις, ΜΜΕ
ΣΤ.6 Επενδυτική προτεραιότητα: Προώθηση των καινοτόμων τεχνολογιών για τη
βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της αποδοτικής χρήσης των πόρων
στους τομείς των απορριμμάτων, του νερού, της προστασίας του εδάφους και για τη
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Ειδικοί Στόχοι :Ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών για την περιβαλλοντική προστασία και
την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων σε όλους τους τομείς
ΣΤ.6.1 Καινοτόμες τεχνολογίες και περιβάλλον
-Σύντομη περιγραφή: Ενδεικτικές παρεμβάσεις:
- Ανάπτυξη και χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και τον
περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ηχορύπανσης και της ακτινοβολίας
στα αστικά κέντρα
-

Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης
φυσικών οικοσυστημάτων.

-

Ανάπτυξη και χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για τη σύνδεση της προστασίας και
ανάδειξης πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς με την ανάπτυξη του τουρισμού.
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-

Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης
απορριμμάτων
Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης
των υδατικών πόρων.

- Βασικοί ωφελούμενοι: Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Ηπείρου
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι, Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας , Ερευνητικοί Φορείς, ΜΜΕ

ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)
ΣΤ.7 Επενδυτική Προτεραιότητα: Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου
Ειδικοί στόχοι :
- Εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών που προστατεύουν τους φυσικούς πόρους και τα
οικοσυστήματα με απόδοση της προστιθέμενης αξίας, μέσω της πιστοποίησης, της
δικτύωσης και της σύνδεσης της παραγωγής με την αγορά.
- Διατήρηση, αποκατάσταση, ενίσχυση και ανάδειξη των γενετικών πόρων και της
βιοποικιλότητας των αγροτικών, των ημιφυσικών, των δασικών οικοσυστημάτων και των
τοπίων ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη χωρική ταυτότητα τους.
- Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των εδαφικών και υδατικών πόρων στις
γεωργικές περιοχές και στους βοσκότοπους με βάση τα υδατικά και εδαφικά
χαρακτηριστικά τους.
- Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση της βλάστησης, των εδαφικών και υδατικών
πόρων στα δασικά οικοσυστήματα, στις παρόχθιες περιοχές & τα δέλτα ποταμών με βάση
την καταγραφή των αναγκών των αντίστοιχων προστατευτικών λειτουργιών κατά
περίπτωση.
- Ορθολογική διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων, σε ένα πλαίσιο εφαρμογής ορθής
τιμολογιακής πολιτικής για αγροτική χρήση, με την κατασκευή έργων υποδομής.
- Ορθολογική διαχείριση οικοσυστημάτων και εδαφοϋδατικών πόρων με τη χρήση νέων
τεχνολογιών, εφαρμογή καινοτόμων λύσεων (όπως γεωργία ακριβείας), κατάρτισης και
δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
ΣΤ.7.1 Μη Παραγωγικές επενδύσεις για την αποκατάσταση φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων
-Σύντομη περιγραφή: Ενδεικτικές παρεμβάσεις:
- Παρεμβάσεις και επενδύσεις για την επίτευξη των γεωργοδασοπεριβαλλοντικών
υποχρεώσεων
-

Υποδομές διατήρησης ενίσχυσης και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας φυσικών
οικοσυστημάτων , τοπίων και γενετικών ειδών και των ενδιαιτημάτων τους

-

Υποδομές ενίσχυσης της και ανάδειξης της αξίας περιοχών Natura ή άλλων περιοχών
μεγάλης φυσικής αξίας που καθορίζονται στο πρόγραμμα

- Βασικοί ωφελούμενοι: Ο πληθυσμός των αγροτικών περιοχών της περιφέρειας
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: ΟΤΑ Α και Β βαθμού- Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΣΤ.7.2 Υποδομές για την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας
-Σύντομη περιγραφή: Υποδομές και παρεμβάσεις για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων
πόρων. Ενδεικτικά: Υποδομές για την ορθολογική διαχείριση εδαφοϋδατικών πόρων.
Εγκατάσταση δικτύου στοχευμένης παρακολούθησης της ποσότητας και ποιότητας των
υπογείων, επιφανειακών νερών και μετεωρολογικών παραμέτρων.
- Βασικοί ωφελούμενοι; Ο πληθυσμός της περιφέρειας
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: ΟΤΑ Α και Β βαθμού- Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΣΤ.7.3 Ενισχύσεις σε περιοχές Natura 2000 και ενισχύσεις βάσει της οδηγίας πλαισίου για τα
ύδατα
-Σύντομη περιγραφή: Ενισχύσεις προκειμένου να αποζημιωθούν οι δικαιούχοι για τις δαπάνες
που πραγματοποίησαν και για την απώλεια εισοδήματος ως αποτέλεσμα των μειονεκτημάτων
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των αντίστοιχων περιοχών, τα οποία σχετίζονται με την εφαρμογή των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ,
2009/147/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ.
- Βασικοί ωφελούμενοι: Ο πληθυσμός της περιφέρειας
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Η στήριξη χορηγείται στους γεωργούς και σε ιδιώτες
ιδιοκτήτες δασών και ενώσεις ιδιοκτητών δασών, αντίστοιχα. Σε δεόντως αιτιολογημένες
περιπτώσεις μπορεί επίσης να χορηγείται και σε άλλους διαχειριστές γης.
ΣΤ.7.4 Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα
-Σύντομη περιγραφή: Ενίσχυση επενδύσεων για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα που
υλοποιούνται για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων σε εθελοντική βάση, να διεξάγουν
δράσεις που συνίστανται σε μία ή περισσότερες δεσμεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το
κλίμα σε γεωργική γη. Οι συγκεκριμένες ενισχύσεις καλύπτουν μόνο τις δεσμεύσεις εκείνες που
υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα καθώς και άλλες σχετικές υποχρεωτικές
απαιτήσεις που επιβάλλονται από την εθνική νομοθεσία.
- Βασικοί ωφελούμενοι: Ο πληθυσμός των αγροτικών περιοχών της περιφέρειας
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: γεωργοί, ομάδες γεωργών ή άλλοι διαχειριστές γης
ΣΤ.7.5 Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων
- Σύντομη περιγραφή: δάσωση γαιών και δημιουργία δασικών εκτάσεων
- Βασικοί ωφελούμενοι: Ο πληθυσμός της Περιφέρειας
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:Ιδιώτες ιδιοκτήτες γης & ενοικιαστές, Δήμοι & ενώσεις τους
ΣΤ.7.6 Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων
-Σύντομη περιγραφή: δημιουργία συστημάτων χρήσης στα οποία φύονται δένδρα σε συνδυασμό
με εκτατική γεωργία στην ίδια έκταση. (γεωργοδασοκομικά συστήματα)
- Βασικοί ωφελούμενοι: Ο πληθυσμός των αγροτικών περιοχών της Περιφέρειας
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:Ιδιώτες ιδιοκτήτες γης & ενοικιαστές, Δήμοι & ενώσεις τους
ΣΤ.7.7 Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της περιβαλλοντικής αξίας των
δασικών οικοσυστημάτων
-Σύντομη περιγραφή: επενδύσεις που αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στην τήρηση των
δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί για περιβαλλοντικούς σκοπούς ή
για την παροχή υπηρεσιών οικοσυστήματος ή/και δεσμεύσεων που αυξάνουν την αξία των
δασών και των δασικών εκτάσεων ως δημόσιου αγαθού στην εν λόγω περιοχή, ή βελτιώνουν το
δυναμικό των οικοσυστημάτων για μετριασμό της αλλαγής του κλίματος χωρίς να αποκλείονται
τα μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη.
- Βασικοί ωφελούμενοι: Ο πληθυσμός της Περιφέρειας
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων,
φορείς ιδιωτικού δικαίου και ημικρατικοί φορείς, σε δήμους και ενώσεις τους.
ΣΤ.7.8 Επενδύσεις σε νέες δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση και εμπορία
δασοκομικών προϊόντων
-Σύντομη περιγραφή: επενδύσεις σε νέες δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση και
εμπορία δασικών προϊόντων.
- Βασικοί ωφελούμενοι: Ο πληθυσμός της Περιφέρειας, ΜΜΕ
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών, Δήμοι και ενώσεις τους, και
ΜΜΕ

ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
ΣΤ 8. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωση
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος
ΣΤ.8.1 Συνεχιζόμενη κατάρτιση για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους σε τομείς που
σχετίζονται με το περιβάλλον και την ενέργεια.
-Σύντομη περιγραφή: Κατάλληλες προσαρμογές στο σύστημα εκπαίδευσης, Στοχευόμενα
προγράμματα κατάρτισης και προσαρμογής των δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων σε
θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ενέργεια, Δράσεις αναβάθμισης των

20

δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικούσε τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον και την
ενέργεια .
- Βασικοί ωφελούμενοι: πολίτες, άνεργοι, επιχειρήσεις
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: ΟΑΕΔ, ΚΕΚ, Πάροχοι κατάρτισης

Ζ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και
απομάκρυνση των σημείων συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών
ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Ζ.1. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας μέσω της
σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές του Διευρωπαϊκού
Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ολοκλήρωση των ΔΕΔ-Μ που διέρχονται ή εξυπηρετούν την Περιφέρεια
και διασύνδεση αυτών για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης χωρίς
αποκλεισμούς σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα.
Ζ.1.1 Ολοκλήρωση δικτύων ΔΕΔ-Μ που διέρχονται ή εξυπηρετούν την Περιφέρεια
- Σύντομη περιγραφή: ολοκλήρωση του τμήματος του Δυτικού Άξονα από Ιωάννινα έως
Αντίρριο (Ιόνια οδός) και ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), ο
οποίος αν και δεν κατασκευάζεται εντός των ορίων της Περιφέρειας έχει ιδιαίτερη σημασία για
την Ήπειρο, καθώς ολοκληρώνει τη διαπεριφερειακή σύνδεση με τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας, συνδέοντας παράλληλα τους δύο κομβικούς οδικούς άξονες της Εγνατίας και
του ΠΑΘΕ
- Βασικοί ωφελούμενοι: κάτοικοι, επισκέπτες, ΜΜ επιχειρήσεις εντός και εκτός της Περιφέρειας.
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων.
Ζ.1.2 Διασύνδεση ΔΕΔ-Μ και σύνδεση αυτών με σημαντικούς κόμβους του οδικού δικτύου
-Σύντομη περιγραφή: σύνδεση των ΔΕΔ-Μ με τα μεγάλα αστικά κέντρα και τους συνοριακούς
σταθμούς της Περιφέρειας, διασύνδεση των ΔΕΔ-Μ μέσω της βελτίωσης του εθνικού οδικού
δικτύου (π.χ. ολοκλήρωση της παραλιακής οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας) και τη σύνδεση
περιοχών φυσικού κάλλους και τουριστικού ενδιαφέροντος με τα ΔΕΔ-Μ (π.χ. σύνδεση περιοχής
Τζουμέρκων και Εγνατία οδό)
- Βασικοί ωφελούμενοι: κάτοικοι, επισκέπτες, ΜΜ επιχειρήσεις εντός και εκτός της Περιφέρειας.
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων, Περιφέρεια Ηπείρου.
Ζ.2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Στήριξη πολυτροπικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Χώρου Μεταφορών επενδύοντας στο δίκτυο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών
(ΔΕΔ-Μ).
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ολοκλήρωση υποδομών συνδυασμένων μεταφορών και διαμετακόμισης με
διευρωπαϊκή σημασία και εμβέλεια, προώθηση των πολυτροπικών μεταφορών και δρομολόγηση
της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Ηπείρου με την υπόλοιπη Ελλάδα
Ζ.2.1 Πολύτροπες μεταφορές
-Σύντομη περιγραφή: δημιουργία και ολοκλήρωση υποδομών συνδυασμένων μεταφορών και
διαμετακόμισης. Ενδεικτικές παρεμβάσεις είναι:
 Ολοκλήρωση των μελετών για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Περιφέρειας με την
υπόλοιπη Ελλάδα
 Ανάπτυξη του Λιμένα Ηγουμενίτσας σε διαμετακομιστικό κόμβο.
 Ολοκλήρωση αναβάθμισης Αεροδρομίου Ιωαννίνων για τη βελτίωση του επιπέδου
εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών.
 Αναβάθμιση των υποδομών ασφαλείας των περιφερειακών αεροδρομίων
 Ανάπτυξη εμπορευματικών κέντρων και των συνδέσεών τους με ΒΙ.ΠΕ., Λιμένα
Ηγουμενίτσας και αεροδρόμια.
 Προώθηση και ανάπτυξη της συγκοινωνίας με υδροπλάνα τόσο των μεγάλων αστικών
κέντρων της Περιφέρειας όσο και με τα νησιά του Ιονίου.
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- Βασικοί ωφελούμενοι: κάτοικοι, επισκέπτες, ΜΜ επιχειρήσεις εντός και εκτός της Περιφέρειας.
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων, Περιφέρεια Ηπείρου, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ιδιωτικές
επιχειρήσεις.
Ζ.3 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς φιλικών προς
το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της αστικής κινητικότητας και προώθηση ήπιων και φιλικών προς
το περιβάλλον μορφών μετακίνησης
Ζ.3.1 Προώθηση των ενεργειακά και περιβαλλοντικά βιώσιμων μεταφορών με έμφαση στις
αστικές περιοχές
-Σύντομη περιγραφή: ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον σε
αστικές περιοχές. Ενδεικτικές παρεμβάσεις είναι :
 Δρομολόγηση της κατασκευής ΤΡΑΜ στην πόλη των Ιωαννίνων.
 Αναμόρφωση του συστήματος των μέσων μαζικής μεταφοράς με στόχο τη μείωση της
χρήσης ιδιωτικών οχημάτων.
 Προώθηση της χρήσης των οχημάτων εναλλακτικής τεχνολογίας και των σχετικών
μέτρων άμβλυνσης και προσαρμογής
 Προώθηση και ανάπτυξη των μηχανικών μεταφορών (ποδήλατο, μετακίνηση με τα
πόδια) στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας, με κατασκευή δικτύων ποδηλατόδρομων και
πεζόδρομων
 Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
- Βασικοί ωφελούμενοι: κάτοικοι αστικών κέντρων, ΟΤΑ, επισκέπτες, ΜΜ επιχειρήσεις.
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων, Δήμοι, ΝΠΙΔ, ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Ζ.4 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Εξασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και
ποιοτικής λειτουργίας των δικτύων και υποδομών μεταφορών
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της λειτουργίας και της ασφάλειας του συστήματος μεταφορών
και ενίσχυση των διαδικασιών διαχείρισης των ατυχημάτων.
Ζ.4.1 Βελτίωση οδικής ασφάλειας
-Σύντομη περιγραφή: βελτίωση των υποδομών και προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή
οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας. Ενδεικτικές παρεμβάσεις είναι:
 Βελτίωση της οδικής υποδομής και του εξοπλισμού των οδών σε επικίνδυνες θέσεις του
δικτύου (π.χ. εφαρμογή των ΟΜΟΕ - ΣΑΟ στο σύνολο του οδικού δικτύου).
 Εγκατάσταση συστημάτων παροχής πληροφόρησης προς τους χρήστες του οδικού
δικτύου.
 Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για την πρόληψη των κινδύνων οδικής ασφάλειας
και τη διαχείριση των οδικών ατυχημάτων
- Βασικοί ωφελούμενοι: κάτοικοι, χρήστες οδικού δικτύου.
-Ενδεικτικές κατηγορίες Δικαιούχων: Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι.
Ζ.5 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών και
προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη της χρήσης τεχνολογικών καινοτομιών και τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών στον τομέα των μεταφορών με στόχο την αποδοτικότερη,
ασφαλέστερη και οικονομικότερη κυκλοφορία των ατόμων ή των εμπορευμάτων με ταυτόχρονη
μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της κατανάλωσης ενέργειας
Ζ.5.1 Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών
-Σύντομη περιγραφή: ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών, οι οποίες έχουν στόχο να
προσφέρουν καινοτόμες υπηρεσίες όσον αφορά στους διαφόρους τρόπους μεταφοράς και στη
διαχείριση της κυκλοφορίας, να επιτρέπουν στους διάφορους χρήστες να ενημερώνονται
καλύτερα και να κάνουν ασφαλέστερη, πιο συντονισμένη και «ευφυέστερη» τη χρήση των
δικτύων μεταφορών. Ενδεικτικές παρεμβάσεις είναι :
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Ανάπτυξη συστημάτων για την παροχή πληροφοριών σε απευθείας σύνδεση και σε
πραγματικό χρόνο σε όλους τους εμπλεκόμενους στη μεταφορική διαδικασία
Σύνδεση των οχημάτων με την υποδομή μεταφορών με τη χρήση ADAS (Προχωρημένα
Συστήματα Υποστήριξης Οδηγού) και IVIS (Συστήματα Πληροφόρησης Εντός Οχήματος).
Εφαρμογή χρήσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου (μέσω μιας Ευφυούς κάρτας για παράδειγμα)
στις δημόσιες συγκοινωνίες ˙

- Βασικοί ωφελούμενοι: κάτοικοι, επισκέπτες, χρήστες οδικού δικτύου, ΜΜ επιχειρήσεις
- Ενδεικτικές κατηγορίες Δικαιούχων: Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων, Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι, ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Ζ.6 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Διασφάλιση της χωρικής συνοχής μέσω της
ενίσχυσης ισότιμης δυνατότητας για πρόσβαση και μετακίνηση του συνόλου των
πολιτών.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Άρση της ενδοπεριφερειακής απομόνωσης και ενίσχυση της
προσπελασιμότητας σε ορεινές, παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές.
Ζ.6.1 Βελτίωση της προσπελασιμότητας απομακρυσμένων περιοχών
- Σύντομη περιγραφή: έργα βελτίωσης, συμπλήρωσης και λειτουργικής αναβάθμισης του οδικού
δικτύου πρόσβασης απομακρυσμένων περιοχών.
- Βασικοί ωφελούμενοι: κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών, επισκέπτες, ΜΜ επιχειρήσεις
- Ενδεικτικές κατηγορίες Δικαιούχων: Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι

Η. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 8: Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της
κινητικότητας των εργαζομένων
ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Η.1. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη επενδύσεων για την αυτόαπασχόληση, τις μικρο-επιχειρήσεις και τη δημιουργία επιχειρήσεων·
Ειδικοί στόχοι:
- H ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στους
τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού , της παροχής υπηρεσιών και του εμπορίου προς
αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική
ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας
-

Η ανάδειξη του επιχειρηματικού πλεονεκτήματος της περιφέρειας Ηπείρου μέσω
στοχευμένων ενεργειών ενίσχυσης ΜΜΕ , στους εν λόγω τομείς και δραστηριότητες

Η.1.1 Επενδύσεις σε

υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις

- Σύντομη περιγραφή : Ενίσχυση δραστηριοτήτων, που αναδεικνύουν τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της Ηπείρου στην Μεταποίηση, τον Τουρισμό-Πολιτισμό , στο Εμπόριο και τις
Υπηρεσίες, με στόχο την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, νέων καινοτόμων προϊόντων και
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας. Επίσης ενίσχυση ίδρυσης Κοινωνικών
Συνεταιριστικών επιχειρήσεων από νέους και ανέργους σε συνδυασμό με αντίστοιχες δράσεις
που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.
- Βασικοί ωφελούμενοι : Επιχειρήσεις της Ηπείρου, Καταναλωτές- χρήστες
υπηρεσιών παραγομένων/ παρεχομένων στην Ήπειρο

προϊόντων και

- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Νέες - Υπό
σύσταση Επιχειρήσεις.
Η.2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : Ενίσχυση της φιλικής προς την απασχόληση
ανάπτυξης, μέσω της ανάπτυξης του τοπικού δυναμικού
Ειδικοί στόχοι: Αξιοποίηση φυσικών και πολιτιστικών πόρων
για την ενίσχυση της
απασχόλησης και της βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπινου δυναμικού αυτών
Ο στόχος προτείνεται να υλοποιηθεί με την εξής τύπου δράση:
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Η.2.1 Ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης φυσικών και πολιτιστικών πόρων χωρικών ενοτήτων
της Περιφέρειας για την ενίσχυση της απασχόλησης του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού
- Σύντομη περιγραφή : Ολοκληρωμένα επιχειρησιακά σχέδια και μικρά έργα υποδομής με στόχο
την ανάπτυξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων περιοχών της Περιφέρειας. Τα έργα υποδομών
μπορεί θα αφορούν ανάδειξη πολιτιστικών και πολιτισμικών στοιχείων καθώς και στοιχείων του
φυσικού περιβάλλοντος των επιλεγμένων περιοχών. Τα έργα αυτά θα συμβάλλουν στην
απασχόληση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού κύρια ή συμπληρωματικά μέσω ανάπτυξης
επιχειρήσεων στον τουριστικό και οικοτουριστικό τομέα.
- Βασικοί ωφελούμενοι : Κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής των σχεδίων και επισκέπτες
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: ΟΤΑ β βαθμού
Η.3. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Τοπικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης και ενίσχυση
για μηχανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες σε επίπεδο γειτονιάς για τη δημιουργία
νέων θέσεων απασχόλησης, όταν οι δράσεις αυτές δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του κανονισμού ΕΚΤ·
Ειδικοί στόχοι: Αξιοποίηση των τοπικών πόρων και του τοπικού δυναμικού μέσα από
πολυταμειακές δράσεις
Η.3.1 Δημιουργία μικρών υποδομών για τη στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών με ενεργοποίηση
των τοπικών φορέων
- Σύντομη περιγραφή : Αναγκαίες μικρές υποδομές και εξοπλισμός για την ανάπτυξη τοπικών
προγραμμάτων απασχόλησης, τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και δρουν
συμπληρωματικά με τις δράσεις τύπου ΕΚΤ (όπως κατάρτιση- πρακτική άσκηση συμβουλευτική, επιχειρήσεων, ανέργων και εργαζομένων, κλπ), με στόχο την αξιοποίηση των
τοπικών πόρων και του τοπικού δυναμικού.
- Βασικοί ωφελούμενοι :Νέοι , άνεργοι, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Αναπτυξιακές Συμπράξεις , ΟΤΑ , ΜΚΟ
Η.4. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις σε υποδομές για δημόσιες υπηρεσίες
απασχόλησης
Ειδικοί στόχοι: Παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών σε ανέργους, Σύνδεση ανέργων με τις
προσφερόμενες θέσεις σε επιχειρήσεις για εργασία και πρακτική άσκηση
Η.4.1 Εκσυγχρονισμός και Δημιουργία νέων Συμπληρωματικών Υποδομών για Δημόσιες
υπηρεσίες απασχόλησης
- Σύντομη περιγραφή : παρεμβάσεις βελτίωσης και αναβάθμισης των υποδομών των υπηρεσιών
που προσφέρουν υπηρεσίες σε ανέργους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των ΤΠΕ, με στόχο
την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών και τη σύνδεση των ανέργων με τις προσφερόμενες
θέσεις για εργασία και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.
- Βασικοί ωφελούμενοι : Άνεργοι , νέοι, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Περιφέρεια Ηπείρου, Υπουργεία

ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Η.5. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Πρόσβαση στην απασχόληση για τους
αναζητούντες
θέση
εργασίας
και
οικονομικά
μη
ενεργών
ατόμων,
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και
υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων·
Ειδικοί στόχοι:
- Διευκόλυνση πρόσβασης στην απασχόληση με στοχευμένα προγράμματα των
μακροχρόνια ανέργων, των ανέργων που διαβιούν σε νοικοκυριά χωρίς έναν εργαζόμενο
και των ανέργων με χαμηλά τυπικά προσόντα.
-

Μείωση του αριθμού των νοικοκυριών χωρίς έναν εργαζόμενο
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-

Ενίσχυση της δυνατότητας των ανέργων να αναπροσαρμόζουν το επαγγελματικό τους
προφίλ μέσω ολοκληρωμένων δράσεων

-

Αξιοποίηση και κινητοποίηση του τοπικού δυναμικού της Περιφέρειας μέσω ανάπτυξης
συνεργασιών

Η.5.1 Πρόσβαση στην απασχόληση για τους αναζητούντες θέση εργασίας και τα οικονομικά μη
ενεργά άτομα με υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων
- Σύντομη περιγραφή :Πρόσβαση στην απασχόληση των μακροχρόνια ανέργων, των ανέργων
που διαβιούν σε νοικοκυριά χωρίς έναν εργαζόμενο και στους ανέργους με χαμηλά τυπικά
προσόντα. Η πρόσβαση αυτή θα επιτευχθεί αφενός με δράσεις κατάρτισης, και πρακτικής
άσκησης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων και την προσαρμογή αυτών στα νέα
δεδομένα των επιχειρήσεων και αφετέρου με
ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες
συμβουλευτικές υπηρεσίες, ώστε να προωθηθούν κάποιοι στην αυτοαπασχόληση και
επιχειρηματικότητα.
- Βασικοί ωφελούμενοι : Άνεργοι, νέοι, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Πάροχοι συμβουλών και κατάρτισης (ΚΕΚ, ΟΑΕΔ κλπ)
Η.5.2 Ανάπτυξη των τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση με ενεργοποίηση των τοπικών
φορέων
- Σύντομη περιγραφή : Ολοκληρωμένα σχέδια για την απασχόληση με σκοπό τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας αξιοποιώντας το τοπικό δυναμικό και τους τοπικούς πόρους. Τα σχέδια
αυτά ανά ομάδα στόχου, πρέπει να επικεντρωθούν στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής,
αναπτύσσοντας στρατηγικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας
νέων θέσεων εργασίας, με υποστηρικτικούς μηχανισμούς κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και
συμβουλευτικής.
- Βασικοί ωφελούμενοι : Άνεργοι, νέοι, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Αναπτυξιακές Συμπράξεις
Η.6. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων,
ειδικότερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης·
Ειδικοί στόχοι:
- Ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στους νέους της Περιφέρειας και
ένταξη αυτών σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης
-

Αναχαίτιση του μεταναστευτικού ρεύματος των νέων

-

Αύξηση των σημείων εισόδου στην αγορά εργασίας και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Η.6.1 Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων
- Σύντομη περιγραφή : Πρόσβαση στην απασχόληση των ανειδίκευτων νέων, που βρίσκονται
εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης . Συνδυασμός δράσεων συμβουλευτικής,
εκπαίδευσης- κατάρτισης και πρακτικής άσκησης με στόχο την εξειδίκευση σε τομείς που
βρίσκονται σε ανάπτυξη στην περιοχή της Περιφέρειας (όπως γαλακτοκομική βιομηχανία, ,
εταιρείες αγρο-διατροφής, οικοτουριστικές επιχειρήσεις), την ανάπτυξη δεξιοτήτων και
πρωτοβουλιών στους νέους ανθρώπους και την δυνατότητα εφαρμογής πρακτικής άσκησης σε
φορείς και επιχειρήσεις στο εσωτερικό η το εξωτερικό μέσω διακρατικών προγραμμάτων.
- Βασικοί ωφελούμενοι : Νέοι , άνεργοι
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Πάροχοι συμβουλών και κατάρτισης (ΚΕΚ, ΟΑΕΔ κλπ)
Υπουργείο Εργασίας και εποπτευόμενοι φορείς, Εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Η.6.2 Πρόσβαση στην απασχόληση νέους επιστήμονες και για τους αναζητούντες θέση εργασίας
με υψηλά τυπικά προσόντα
- Σύντομη περιγραφή : Πρόσβαση στην απασχόληση των νέων επιστημόνων μέσω
εξειδικευμένων δράσεων, με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας αμέσως μετά το τέλος
των σπουδών στο εσωτερικό ή το εξωτερικό μέσω διακρατικών προγραμμάτων. Εξειδικευμένα
προγράμματα κατάρτισης σε θεματικά αντικείμενα και τομείς υψηλής ζήτησης μέσω
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χρηματοδότησης του κόστους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Διασύνδεση των πανεπιστημίων
με την αγορά εργασίας. Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας και παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις
για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων και νέων με υψηλή εξειδίκευση.
- Βασικοί ωφελούμενοι : Νέοι επιστήμονες
- Ενδεικτικές κατηγορίες
εποπτευόμενοι φορείς

δικαιούχων:

Υπουργείο

Παιδείας

,

Υπουργείο

Εργασίας

και

Η.7. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Αυτό-απασχόληση, επιχειρηματικότητα και
δημιουργία επιχειρήσεων. Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των
επιχειρηματιών στην αλλαγή.
Ειδικοί στόχοι:
- Ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας στους νέους
-

Ενδυνάμωση επιχειρηματικής κουλτούρας με εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας

-

Προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες της οικονομίας και της τεχνολογικής
ανάπτυξης.

-

Δημιουργία θέσεων εργασίας και ζήτησης εργασίας στις επιχειρήσεις

Η.7.1 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στους νέους και τις επιχειρήσεις
- Σύντομη περιγραφή : Δράσεις εκπαίδευσης – συμβουλευτικής για την ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας στους νέους και σε νέες επιχειρήσεις με εστίαση των επενδύσεων σε
καίριους τομείς για την τοπική οικονομία (όπως γαλακτοκομική βιομηχανία, , εταιρείες αγροδιατροφής, οικοτουριστικές επιχειρήσεις). Ενίσχυση εκπαίδευσης στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων που μπορούν
να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση. Εκπαίδευση επιχειρήσεων
στην επιχειρηματική κουλτούρα, επιχειρηματική συμβουλευτική. Δράσεις διασύνδεσης
επιχειρήσεων – ανάπτυξης συνεργασιών- ανάπτυξης τοπικών δικτύων προώθησης προϊόντων δημιουργίας οικονομιών κλίμακας. Προώθηση της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας και
επιχειρηματικότητας . Δράσεις υποστήριξης των επιχειρήσεων
στις νέες συνθήκες της
οικονομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Ενσωμάτωση της Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
στο σύνολο των επιχειρήσεων.
- Βασικοί ωφελούμενοι : Νέοι και επιχειρηματίες της περιοχής
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Πάροχοι συμβουλών και κατάρτισης , Εκπαιδευτικά
ιδρύματα.
Η.8. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και
συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής·
Ειδικοί στόχοι:
- Βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των γυναικών και στήριξη της γυναικείας
απασχόλησης
-

Αύξηση των γυναικών στην αγορά εργασίας

-

Διευκόλυνση της πρόσβασης ανδρών και γυναικών στην εργασία

-

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των οικογενειών.

Η.8.1 Υποστήριξη της γυναικείας απασχόλησης
- Σύντομη περιγραφή : Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στήριξης της γυναικείας απασχόλησης με
κατάρτιση – συμβουλευτική – πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις – επιχειρηματικότητα και
κοινωνική
επιχειρηματικότητα.
Επιχορήγηση
της
γυναικείας
επιχειρηματικότητας.
Χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων για απασχόληση γυναικών.
- Βασικοί ωφελούμενοι : Άνεργες και εργαζόμενες γυναίκες
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Πάροχοι συμβουλών και κατάρτισης , Εκπαιδευτικά
ιδρύματα, Υπουργείο Εργασίας και εποπτευόμενοι φορείς
Η.8.2 Συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή
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- Σύντομη περιγραφή : υποστήριξη λειτουργίας Δομών φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, με
στόχο την ελεύθερη πρόσβαση ανδρών και γυναικών στην εργασία. Στήριξη ευέλικτων μορφών
εργασίας (μερική απασχόληση, κατ οίκον εργασία κλπ) οι οποίες θα επιτρέψουν την παραμονή ή
την επιστροφή στην εργασία κυρίως των γυναικών.
- Βασικοί ωφελούμενοι : Εργαζόμενες γυναίκες και άνδρες
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Υπουργεία.
Η.9.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
Προσαρμογή
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή
Ειδικοί στόχοι:
-

των

εργαζομένων,

των

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας
Βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας και της παραγωγής με επικέντρωση στην
καινοτομία και την ποιότητα
Αύξηση της συμμετοχής σε ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων και ενίσχυση των
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

Η.9.1 Προσαρμογή των εργαζομένων των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή
- Σύντομη περιγραφή : κατάρτιση εντός των επιχειρήσεων για ποιοτική αναβάθμιση του
ανθρώπινου δυναμικού και
προσανατολισμό σε τομείς με προοπτική.
Βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και προώθηση καινοτομικών δράσεων και καλών πρακτικών,
συνεργειών δικτύωσης
και πρωτοβουλιών εξωστρέφειας. Πρωτοβουλίες για διασύνδεση
εργαζομένων επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών – ερευνητικών ιδρυμάτων.
- Βασικοί ωφελούμενοι : Εργαζόμενοι, επιχειρήσεις
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Πάροχοι συμβουλών και κατάρτισης, Εκπαιδευτικά και
Ερευνητικά ιδρύματα
Η.10. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : Ενεργός και υγιής γήρανση
Ειδικοί στόχοι: Καταπολέμηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας λόγω ηλικίας / Αύξηση
του ποσοστού απασχόλησης των ατόμων άνω των 50 ετών
Η.10.1 Ενεργός και υγιής γήρανση ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας
- Σύντομη περιγραφή : εκπαίδευση - κατάρτιση και διαβίου μάθηση των ατόμων άνω των 50
ετών ώστε αυτοί να παραμείνουν ενεργοί στην εργασία και να παρατείνουν τον εργασιακό του
βίο. Παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για την απασχόληση ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και τη
συγκράτηση του υπάρχοντος δυναμικού.
- Βασικοί ωφελούμενοι : Άτομα άνω των 50 ετών
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Πάροχοι συμβουλών και κατάρτισης, Εκπαιδευτικά και
Ερευνητικά ιδρύματα
Η.11 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των θεσμών της
αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών για τη βελτίωση της
διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένων·
Ειδικοί στόχοι:
- Πρόληψη και καταπολέμηση της ανεργίας μέσω θεσμικών και διοικητικών αλλαγών
-

Καταπολέμηση της ανεργίας με τη χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής

-

Δημιουργία μηχανισμών συμβουλευτικής και προσανατολισμού
μεθόδων εργαλείων και συνεργασιών με άλλους φορείς

μέσω

ανάπτυξης

Η.11.1 Ενίσχυση θεσμικής ικανότητας των φορέων παροχής απασχόλησης.
- Σύντομη περιγραφή : Καθιέρωση θεσμικού και διοικητικού πλαισίου για την αναβάθμιση των
μηχανισμών επιτήρησης της αγοράς εργασίας για τη μείωση της αδήλωτης εργασίας.
Παρεμβάσεις για λήψη μέτρων και έγκαιρη πρόληψη της ανεργίας. Δημιουργία συστήματος
ανάλυσης της αγοράς εργασίας με καταγραφή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, των
κορεσμένων επαγγελμάτων, επαγγελμάτων υψηλής ζήτησης και τάσεις της αγοράς στην
Περιφέρεια. Συνεργασία φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που παρέχουν υπηρεσίες
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απασχόλησης. Διαμόρφωση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη δράσεων
ενίσχυσης της απασχόλησης προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες. Σύναψη Διακρατικών
Συμφωνιών για ανταλλαγές εργαζομένων με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών
πρακτικών και πρόσβασης εργασίας/ πρακτικής άσκησης σε ανέργους με συγκεκριμένα
προσόντα.
- Βασικοί ωφελούμενοι : Ενεργός πληθυσμός της Περιφέρειας (εργαζόμενοι και άνεργοι)
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, Λοιποί φορείς παροχής
υπηρεσιών απασχόλησης.
Η.11.2 Χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών για την πληροφόρηση των νέων και των ανέργων
σε ευκαιρίες απασχόλησης.
- Σύντομη περιγραφή : Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος πληροφόρησης των νέων για
αναζήτηση εργασίας, για ευκαιρίες απασχόλησης, για επαναπροσδιορισμό του επαγγελματικού
τους προφίλ και την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών
συμβουλευτικής και εργαλείων (elearning, οδηγοί, εγχειρίδια, κλπ) ανάλογα με τις ανάγκες των
επιμέρους ομάδων στόχου, εργαζομένων και ανέργων. Παρεμβάσεις βελτίωσης των
προσφερόμενων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ και των λοιπών φορέων παροχής υπηρεσιών
απασχόλησης μέσω ανάπτυξης σχέσεων με τους εργοδότες και παροχής υπηρεσιών εστιασμένων
στις ανάγκες των ανέργων.
- Βασικοί ωφελούμενοι : Ενεργός πληθυσμός της Περιφέρειας (εργαζόμενοι και άνεργοι)
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, Λοιποί φορείς παροχής
υπηρεσιών απασχόλησης

Θ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της
καταπολέμησης της φτώχειας
ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Θ.1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις σε υποδομές υγείας και κοινωνικές
υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη,
μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και στη
μετάβαση από κεντρικές υπηρεσίες σε τοπικές υπηρεσίες ·
Ειδικοί στόχοι:
-

Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στην Περιφέρεια

-

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ειδικών κοινωνικών ομάδων καθώς
οικογενειών αυτών.

και των

Θ.1.1 Υποδομές στην Υγεία
- Σύντομη περιγραφή: υλικοτεχνική αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και δημιουργία
νέων στην α βάθμια περίθαλψη ώστε να αναβαθμιστεί το πρωτοβάθμιο επίπεδο υγείας.
Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού των φορέων παροχής υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
Υποδομές και εξειδικευμένος εξοπλισμός για τη β΄βάθμια και γ΄βάθμια φροντίδας υγείας.
Έμφαση θα δοθεί στην ψυχική υγεία με έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων , στα ΑΜΕΑ,
τους χρόνια πάσχοντες και τους κοινωνικά ασθενέστερους.
- Βασικοί ωφελούμενοι : Οι κάτοικοι της Περιφέρειας
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι φορείς, ΟΤΑ
Θ.1.2 Κοινωνικές υποδομές
- Σύντομη περιγραφή: Επέκταση και συμπλήρωση του δικτύου των υποδομών για την
υποστήριξη και προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Οι δομές αυτές όπως
ξενώνες- προστατευμένα διαμερίσματα μπορεί να αφορούν τους ψυχικά ασθενείς ή άτομα με
βαριές αναπηρίες. Άλλες κοινωνικές υποδομές
για κοινωνικά ασθενέστερες και
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περιθωριοποιημένες ομάδες όπως δημιουργία Ιατροκοινωνικών Κέντρων , Συμβουλευτικών
τοπικών κέντρων, κλπ καθώς και υποδομές για ηλικιωμένους.
- Βασικοί ωφελούμενοι: Οι κάτοικοι της Περιφέρειας
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι φορείς, ΟΤΑ
Θ.2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Στήριξη για φυσική, οικονομική και κοινωνική
αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών και αγροτικών κοινοτήτων και περιοχών
Ειδικοί στόχοι:
-

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων υποβαθμισμένων περιοχών

-

Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Θ.2.1 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση υποβαθμισμένων
περιοχών
-Σύντομη περιγραφή: Επιχειρησιακά σχέδια με αλληλοσχετιζόμενες παρεμβάσεις, που θα
εφαρμοστούν σε υποβαθμισμένες περιοχές ή γειτονιές, με σκοπό την αναζωογόνηση αυτών, την
πρόνοια για την κοινωνική συνοχή και την αποφυγή φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού. Οι
παρεμβάσεις δύναται να αφορούν τους Δημόσιους χώρους , τα δίκτυα υποδομής, άλλες
κοινωνικές υποδομές, προβλήματα στέγασης ειδικών περιθωριοποιημένων ομάδων (Ρομά,
άστεγοι, μετανάστες) κλπ.
- Βασικοί ωφελούμενοι: Οι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Δήμοι , Περιφέρεια
Θ.3 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Υποστήριξη για κοινωνικές επιχειρήσεις
Ειδικός στόχος: Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
ασθενέστερων οικονομικά κατοίκων της Περιφέρειας

για

υποστήριξη

των

Θ.3.1 Υποστήριξη για την ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων
- Σύντομη περιγραφή :Υποστήριξη μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων για τη δημιουργία
κοινωνικών επιχειρήσεων οι οποίες θα παρέχουν υπηρεσίες σε αστέγους και άτομα που
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια με στόχο τη βοήθεια των
οικονομικά ασθενέστερων κατοίκων της Περιφέρειας.
- Βασικοί ωφελούμενοι : Ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες της Περιφέρειας
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: ΟΤΑ , ΜΚΟ , Φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
Συνεταιρισμοί, Κοινωνικοί εταίροι.

ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Θ.4 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Ενεργές πολιτικές ένταξης με στόχο τη βελτίωση
των ευκαιριών απασχόλησης
Ειδικοί στόχοι:
-

Η πρόσβαση στην απασχόληση για έξοδο από τη φτώχεια

-

Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων στρατηγικών
απασχόληση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

για

τη

βελτίωση

πρόσβασης

στην

Θ.4.1 Ολοκληρωμένες στρατηγικές για την απασχόληση των κοινωνικά ασθενέστερων ομάδων
και των ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια
- Σύντομη περιγραφή :ολοκληρωμένες στρατηγικές ώστε να υποστηριχθούν οι ευάλωτες
κοινωνικά ομάδες. Πλέγμα δράσεων, με παροχή κινήτρων στους επιχειρηματίες για απασχόληση
των ατόμων και ανάλογες προσαρμογές στους χώρους εργασίας, αναβάθμιση προσόντων και
δεξιοτήτων των ομάδων αυτών και στήριξη από κοινωνικές υπηρεσίες ώστε να προωθηθούν σε
μια θέση εργασίας. Ενέργειες αναβάθμισης και δικτύωσης των δομών εκπαίδευσης και
συμβουλευτικής και συνεχή υποστήριξη των ατόμων αυτών και μετά την εύρεση εργασίας
- Βασικοί ωφελούμενοι :Οι ασθενέστερες οικονομικά και κοινωνικά ομάδες της Περιφέρειας
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- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Υπουργείο Εργασίας και εποπτευόμενοι φορείς, ΟΤΑ,
Κοινωνικοί φορείς, Πάροχοι συμβουλών και εκπαίδευσης .

Θ.5
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
κοινοτήτων

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Ενσωμάτωση

των

περιθωριοποιημένων

Ειδικοί στόχοι:
-

Κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως άστεγοι,
Ρομά, μετανάστες, αποφυλακισμένοι

-

Καταπολέμηση διακρίσεων των κοινοτήτων αυτών .

-

Βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών

Θ.5.1 Κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση ειδικών ομάδων
- Σύντομη περιγραφή :Ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων συμπληρωματικά και με
άλλες
επενδυτικές προτεραιότητες όπως υγείας, πρόνοιας, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση για τη συμμετοχή των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην κοινωνική
και πολιτική ζωή.
Εκπαίδευση , κατάρτιση και
συμβουλευτική για την ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας/ κοινωνικής επιχειρηματικότητας κυρίως στους νεότερους. Ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών και των μαθητών σχετικά με τα δικαιώματα των ομάδων αυτών.
- Βασικοί ωφελούμενοι :Ειδικές περιθωριοποιημένες ομάδες
-Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Πάροχοι συμβουλών και κατάρτισης , Εκπαιδευτικά
ιδρύματα, ΟΤΑ , ΜΚΟ, Κοινωνικοί εταίροι.
Θ.6 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου,
φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισμού
Ειδικοί στόχοι:
-

Η καταπολέμηση των διακρίσεων στις ειδικές κοινωνικές ομάδες

-

Βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Θ.6.1 Καταπολέμηση των διακρίσεων ειδικών κοινωνικών ομάδων
- Σύντομη περιγραφή :Απαιτούνται εξειδικευμένες δράσεις για κάθε κατηγορία, ώστε
συμπληρωματικά και με άλλες επενδυτικές προτεραιότητες υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης και
κοινωνικών υπηρεσιών, να προστατευτούν τα δικαιώματα των ατόμων για εργασία, απασχόληση
και προσβασιμότητα, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση των διακρίσεων και την κοινωνική
ενσωμάτωση.
- Βασικοί ωφελούμενοι :Ειδικές κοινωνικές ομάδες

που εμφανίζουν προβλήματα διάκρισης

- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι φορείς, Πάροχοι
συμβουλών και κατάρτισης , Εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΟΤΑ, ΜΚΟ, Κοινωνικοί εταίροι.
Θ.7 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
Ειδικοί στόχοι:
-

Αναβάθμιση συστήματος κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου

-

Βελτίωση της προσβασιμότητας σε υπηρεσίες υγείας πρόνοιας των ειδικών κοινωνικών
ομάδων .

-

Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας

Θ.7.1 Σχεδιασμός συνολικής στρατηγικής μείωσης της φτώχειας
- Σύντομη περιγραφή :Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας, το
οποίο θα λειτουργεί ως Ολοκληρωμένο δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας.
Ενίσχυση πρωτοβουλιών συντονισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης όλων των πολιτικών
κοινωνικής ένταξης , προστασίας και συνοχής καθώς και ενεργειών για την αποτελεσματική
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εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής κοινωνικών εταίρων
οργανώσεων. Στήριξη συστημάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής πρόνοιας

και

- Βασικοί ωφελούμενοι :Οι κάτοικοι της Περιφέρειας που εμφανίζουν προβλήματα ανεργίας,
φτώχειας, περιθωριοποίησης, διακρίσεων
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Δήμοι , Περιφέρεια, ΜΚΟ, Αναπτυξιακές συμπράξεις,
Κοινωνικοί εταίροι
Θ.7.2 Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και πρόληψης
- Σύντομη περιγραφή :Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στην ψυχική υγεία με εστίαση στις
κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού. Υπηρεσίες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και
κοινωνικής υποστήριξης των ευπαθών ομάδων (στήριξη παιδιών , οικογένειας σε κρίση,
ανέργων κλπ). Ενίσχυση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας . Ειδικές δράσεις
για
απομακρυσμένες περιοχές καθώς
και για ειδικές κοινωνικές ομάδες όπως άστεγοι,
μετανάστες , ρομά , ΑΜΕΑ κλπ. Δράσεις για την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Δράσεις
πρόληψης και διατήρησης της φυσικής κατάστασης του πληθυσμού. Παροχή αναβαθμισμένων
υπηρεσιών υγείας όσον αφορά την πρωτοβάθμια υγεία , την ενίσχυση της λειτουργίας των
δομών και υπηρεσιών πρόνοιας και περίθαλψης των αστικών κέντρων και των περιοχών της
υπαίθρου και την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ, παιδιά , χρόνια
πάσχοντες.
- Βασικοί ωφελούμενοι :Οι κάτοικοι της Περιφέρειας και κυρίως οι ασθενέστερες οικονομικά
ομάδες
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι φορείς, Περιφέρεια,
Δήμοι.
Θ.8 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των
κοινωνικών επιχειρήσεων
Ειδικοί στόχοι:
-

Η αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας

για την ένταξη των ευάλωτων

-

Η προσφορά υπηρεσιών στις ασθενέστερες οικονομικά και κοινωνικά ομάδες

Θ.8.1 Υποστήριξη της δημιουργίας και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων
- Σύντομη περιγραφή :Υποστήριξη για τη σύσταση και τη λειτουργία
κοινωνικών/
συνεταιριστικών επιχειρήσεων οι οποίες θα παρέχουν υπηρεσίες σε αστέγους και άτομα που
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια , καθώς και σε ηλικιωμένους και
πάσχοντες από χρόνια νοσήματα Για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας είναι σημαντική η
εθελοντική προσφορά των πολιτών, ενώ οι επιχειρήσεις αυτές θα προσφέρουν επιπλέον θέσεις
εργασίας σε ανέργους. Στην κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι σημαντική η
ανάπτυξη
κοινωνικής καινοτομίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για μια χωρίς περιορισμούς και
διακρίσεις κοινωνία. Θα αναπτυχθούν: μηχανισμοί ίδρυσης και υποστήριξης προς τις ΚοινΣΕπ,
φορέας συντονισμού της κοινωνικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο, θεσμικό πλαίσιο για τη
λειτουργία αυτών και νομικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση αυτών. Ενέργειες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για τη διάχυση της δράσης και την προστιθέμενη αξία αυτής στην τοπική
κοινωνία και αξιοποίηση καλών πρακτικών και εμπειριών άλλων χωρών.
- Βασικοί ωφελούμενοι :Οι κάτοικοι της Περιφέρειας και κυρίως οι ασθενέστερες οικονομικά
ομάδες
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Δήμοι , Συνεταιρισμοί, ΜΚΟ, Κοινωνικοί εταίροι.
Θ.9 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα (Communityled local development strategies)
Ειδικοί στόχοι:
-

Κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των τοπικών παραγόντων για ανάπτυξη συνεργασιών

-

Κοινωνική ένταξη ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού
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-

Δημιουργία θέσεων εργασίας για ειδικές κοινωνικά ασθενείς και περιθωριοποιημένες
ομάδες

Θ.9.1 Ανάπτυξη τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων
- Σύντομη περιγραφή :Ανάπτυξη τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, σε επίπεδο
Περιφέρειας, Δήμου, ή γειτονιάς με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της
απασχόλησης , αυτό-απασχόλησης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και δημιουργίας θέσεων
απασχόλησης ατόμων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η ανάπτυξη των τοπικών προγραμμάτων
μπορεί να γίνει με Σύμπραξη τοπικών φορέων δημόσιων και ιδιωτικών και τη συμμετοχή
εθελοντών, τα οποία θα αντιμετωπίσουν τις βασικές ανάγκες οικονομικής και κοινωνικής
ανάπτυξης των φτωχότερων στρωμάτων και των ευάλωτων ομάδων και θα βελτιώσουν την
ποιότητα ζωής αυτών.
- Βασικοί ωφελούμενοι :Οι κάτοικοι της Περιφέρειας και κυρίως οι ασθενέστερες κοινωνικά
ομάδες
- Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Συμπράξεις , Δήμοι , Συνεταιρισμοί, ΜΚΟ, Κοινωνικοί
εταίροι.

Ι. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη
δια βίου μάθηση
ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Ι.1. Επενδυτική προτεραιότητα: Υποδομές Εκπαίδευσης
Ειδικοί Στόχοι:
- Βελτίωση της ποιότητας της αποτελεσματικότητας και του ανοικτού χαρακτήρα της
τριτοβάθμιας και της ισοδύναμης με αυτή εκπαίδευσης, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων
συμμετοχής και ολοκλήρωσης σπουδών.
- Κτιριακές παρεμβάσεις στις δομές παροχής δια βίου μάθησης και σύνδεσης της
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας
- Κτιριακές παρεμβάσεις και ολοκλήρωση υποδομών με στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας
των Ολοήμερων Γυμνασίων, των Γυμνασίων Δεύτερης Ευκαιρίας και τη δημιουργία Λυκείων
Δεύτερης Ευκαιρίας
Ι.1.1 Κτιριακές παρεμβάσεις και εργαστηριακός εξοπλισμός
- Σύντομη περιγραφή: Ενίσχυση δραστηριοτήτων που θα έχουν ως στόχο τις υποδομές σε όλα
τα επίπεδα εκπαίδευσης. Επίσης, κτιριακές παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την μέριμνα των
φοιτητών καθώς και την ισότιμη συμμετοχή τους και πρόσβασή τους στα προγράμματα
σπουδών. Κτιριακές παρεμβάσεις για τη διεύρυνση της πρόσβασης στη Δια Βίου Μάθηση με την
ενίσχυση των δικτύων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης. Κτιριακές παρεμβάσεις στην Β’ βάθμια
εκπαίδευση με στόχο την συνέχιση της λειτουργίας των Ολοήμερων Γυμνασίων, των Γυμνασίων
Δεύτερης Ευκαιρίας και τη δημιουργία Λυκείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Συμπληρωματικά θα
καλυφθεί η αναγκαία υποδομή σε εργαστηριακό εξοπλισμό, όπως π.χ. εκπαιδευτικό υλικό,
διαδραστικοί πίνακες και τεχνολογικός εξοπλισμός για την εφαρμογή διαδικτυακής μάθησης.
- Βασικοί ωφελούμενοι : Φοιτητές και Μαθητές της Περιφέρειας Ηπείρου
- Ενδεικτικές Κατηγορίες Δικαιούχων: Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΤΕΙ, Δήμοι, Υπουργείο
Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού

ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Ι.2. Επενδυτική Προτεραιότητα: Αντιμετώπιση και μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης
του σχολείου, αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της ισότιμης
πρόσβασης στην εκπαίδευση
Ειδικοί στόχοι:
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- Αναθεώρηση Προγραμμάτων Σπουδών μέσω της ένταξης νέων τεχνολογιών.
- Προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
- Ενίσχυση της πρόσβασης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) στο εκπαιδευτικό
σύστημα
Ι.2.1 Ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής για αναβάθμιση και υποστήριξη της διδασκαλίας
- Σύντομη περιγραφή: Ενίσχυση χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για on-line
παρακολούθηση μαθημάτων, ώστε να υπάρχει πρόσβαση και από μαθητές δυσπρόσιτων
περιοχών σε συνδιδασκαλίες και θα γίνουν μαθήματα e-learning. Ανάπτυξη θερινών σχολείων.
Κατάρτιση μοντέλου ηλεκτρονικής ανίχνευσης, αξιολόγησης και υποστήριξης μαθητών με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (e-ανίχνευση,e-διάγνωση,e-υποστήριξη).
- Βασικοί ωφελούμενοι : Μαθητές της Περιφέρειας Ηπείρου και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
- Ενδεικτικές Κατηγορίες Δικαιούχων: Δήμοι, Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
& Αθλητισμού
Ι.3 Επενδυτική Προτεραιότητα: Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και
του ανοιχτού χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Ειδικοί στόχοι: Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των Προγραμμάτων
Σπουδών για την ενίσχυση του ποσοστού ολοκλήρωσης των σπουδών, Ενίσχυση της σύνδεσης
με την αγορά εργασίας
Ι.3.1 Προσαρμογή της Εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
στην πρακτική αξιοποίηση καινοτομιών
- Σύντομη περιγραφή: συντονισμένες δράσεις ανάπτυξης ψηφιακού αναλυτικού προγράμματος
(e-curriculum) από το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ. Υλοποίηση αυτόνομων μαθημάτων
επιχειρηματικότητας στα προγράμματα σπουδών, καλύτερη αξιοποίηση υφιστάμενων εργαλείων
επικοινωνίας με επιχειρήσεις (λειτουργία γραφείων διασύνδεσης, career days) – οργάνωση
κοινών δράσεων πανεπιστημίων που απευθύνονται στο ίδιο target group επιχειρήσεων.
Προώθηση καινοτομιών ιδεών, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών με τη συνδρομή
έμπειρων
επιχειρηματιών,
Μονάδες
Καινοτομίας
και
Επιχειρηματικότητας
(ΜΟΚΕ)
Πανεπιστημίων, Κυψέλες Επιχειρηματικότητας.
-Βασικοί ωφελούμενοι : Φοιτητές
- Ενδεικτικές Κατηγορίες Δικαιούχων: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ΤΕΙ
Ι.4. Επενδυτική Προτεραιότητα: Βελτίωση της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση,
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων και σύνδεση εκπαίδευσης και κατάρτισης
με την αγορά εργασίας
Ειδικοί στόχοι: Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στη δια βίου μάθηση και προώθηση της
συμμετοχής ενηλίκων και ευάλωτων ομάδων σε αυτή, Αύξηση της σύνδεσης των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας
Ι.4.1 Διεύρυνση της πρόσβασης στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση με ενσωμάτωση ΤΠΕ
- Σύντομη περιγραφή : Ενσωμάτωση ΤΠΕ στην εκπαίδευση και διαχείριση δράσεων δια βίου
μάθησης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Προγράμματα γραμματισμού ενηλίκων Ρομά. Εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων μέσω
ηλεκτρονικής μάθησης. Εκπαιδευτικά προγράμματα για άτομα τρίτης ηλικίας με στόχο την
ενημέρωση, πληροφόρηση, προσωπική ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση και συμμετοχή σε δράσεις
διαγενεακής μάθησης. Εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Προσόντων και
Πιστοποίησης μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης.
- Βασικοί ωφελούμενοι :Άνεργοι, Νέοι, Γυναίκες, Άτομα Τρίτης Ηλικίας
- Ενδεικτικές Κατηγορίες Δικαιούχων: ΟΑΕΔ, Δήμοι, Πάροχοι Κατάρτισης
Ι.4.2. Προγράμματα επιμόρφωσης και αξιολόγησης
- Σύντομη περιγραφή: Δημιουργία προγραμμάτων σχολικής ψυχολογίας σε εκπαιδευτικούς και
γονείς με σκοπό την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη. Εκπαίδευση στον εφαρμοσμένο
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εθελοντισμό. Εκπαιδευτικά σεμινάρια κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης σε στελέχη του
Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (σύμπραξη με κοινωνικούς εταίρους).
Επιμόρφωση και αξιολόγηση στελεχών Διοίκησης και Εκπαιδευτικών Φορέων παροχής
εκπαιδευτικών Υπηρεσιών τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης (διαδικασία e-learning).
Προγράμματα εκπαίδευσης των νομίμων μεταναστών-υπηκόων τρίτων χωρών σε βασικά
εργαλεία κοινωνικής ένταξης και εργασιακής πρόσβασης (εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας,
ιστορίας και πολιτισμού, πολιτική και κοινωνική οργάνωση της χώρας, απόκτηση αρχικών
επαγγελματικών δεξιοτήτων, κ.λ.π.)
- Βασικοί ωφελούμενοι : Εκπαιδευτικοί, Μαθητές, Γονείς, Δημόσιοι Υπάλληλοι, Μετανάστες
- Ενδεικτικές Κατηγορίες Δικαιούχων: ΟΑΕΔ, Πάροχοι Κατάρτισης
Ι.4.3. Αναβάθμιση Προγραμμάτων Μαθητείας και Πρακτικής Άσκησης
- Σύντομη περιγραφή: Πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για την
απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης μαθητών, σπουδαστών,
φοιτητών (β’βάθμια εκπαίδευση, Ανώτατη εκπαίδευση, Μαθητεία ΟΑΕΔ, ΙΕΚ)
- Βασικοί ωφελούμενοι : Μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές
- Ενδεικτικές Κατηγορίες Δικαιούχων: Επιχειρήσεις, Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ.

ΙΑ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 11: Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης
ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΙΑ.1 Επενδυτική προτεραιότητα: Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της
αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών που συνδέονται με την υλοποίηση του
ΕΤΠΑ και προς στήριξη ενεργειών όσον αφορά τη θεσμική ικανότητα και την
αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης που υποστηρίζεται από το ΕΚΤ
Ειδικοί Στόχοι: Ανάπτυξη λογισμικών για την υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
Εκπόνηση οργανωτικών μελετών σχετικών με τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες της
Περιφέρειας
ΙΑ.1.1 Υποδομές για τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας και οργάνωσης των Δημοσίων
Υπηρεσιών
- Σύντομη περιγραφή: Ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού για ηλεκτρονική διασύνδεση των
Υπηρεσιών με στόχο: την ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων, την ηλεκτρονική εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και στοιχείων διαφορετικών υπηρεσιών, την ηλεκτρονική
έκδοση πιστοποιητικών. Σχεδιασμός των υπηρεσιών με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών
προς τον πολίτη.
- Βασικοί ωφελούμενοι: Πολίτες, Υπηρεσίες
- Ενδεικτικές Κατηγορίες Δικαιούχων: Δήμοι, Περιφέρεια

ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
ΙΑ.2
Επενδυτική Προτεραιότητα: Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην
αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων υπηρεσιών με στόχο
τις μεταρρυθμίσεις, την καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και τη χρηστή διακυβέρνηση
Ειδικοί στόχοι: Ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, τόσο όσον αφορά στην παροχή
υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όσο και στην ενδοκυβερνητική διαδικασία,
Εφαρμογή στοχοθεσίας στη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών, Παρεμβάσεις για τη
δημιουργία κατάλληλων συνθηκών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας
των επιχειρήσεων
ΙΑ.2.1 Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών πληροφορικής για αναβάθμιση και ανασχεδιασμό των
διαδικασιών των υπηρεσιών
- Σύντομη περιγραφή: Ενδυνάμωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διάθεση τυποποιημένων
διοικητικών διαδικασιών μέσω πληροφοριακών συστημάτων, βελτίωση ποιότητας της
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πληροφορίας/αξιοποιήσιμη χρήση των δεδομένων, διαλειτουργικότητα και συμμόρφωση με
πρότυπα, ενίσχυση της ασφάλειας στο διαδίκτυο και οικοδόμηση ψηφιακής εμπιστοσύνης.
Αξιοποίηση των νομοθετικών και άλλων ρυθμίσεων για αυτεπάγγελτη αναζήτηση
δικαιολογητικών, αντικατάσταση πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων από Υπεύθυνες Δηλώσεις,
επικοινωνία με τους πολίτες μέσω fax, e-mail, κλπ
- Βασικοί ωφελούμενοι: Πολίτες, Υπηρεσίες, Επιχειρήσεις, Επενδυτές
- Ενδεικτικές Κατηγορίες Δικαιούχων: Δήμοι, Περιφέρεια, Ν.Π.Δ.Δ.
ΙΑ.2.2 Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
- Σύντομη περιγραφή: δημιουργία σταθερού και συνεπούς νομικού και φορολογικού πλαισίου /
μείωση των χρόνων απόδοσης της δικαιοσύνης / απλούστευση και επιτάχυνση της αξιολόγησης
επενδυτικών προτάσεων και η σύντμηση των διαδικασιών αδειοδότησης / διευκόλυνση των
εξαγωγών.
- Βασικοί ωφελούμενοι :

Πολίτες, Επιχειρήσεις, Επενδυτές

- Ενδεικτικές Κατηγορίες Δικαιούχων: Δήμοι, Περιφέρεια
ΙΑ.3
Επενδυτική Προτεραιότητα: Ανάπτυξη ικανοτήτων των εμπλεκομένων στην
παροχή υπηρεσιών απασχόληση, εκπαίδευσης και κοινωνικών πολιτικών, καθώς και
τομεακά και χωρικά σύμφωνα για κινητοποίηση υπέρ των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Ειδικός στόχος: Εκπαίδευση των Δημοσίων Υπαλλήλων
ΙΑ.3.1 Επένδυση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των Δημοσίων Υπαλλήλων
- Σύντομη περιγραφή: Εκπαίδευση σε νέες γνώσεις και δεξιότητες του υφιστάμενου προσωπικού
για να ανταποκριθεί καλύτερα στις νέες απαιτήσεις. Χρήση μεθόδων τηλεκατάρτισης και elearning για την εκπαίδευση. Δράσεις ευαισθητοποίησης και εμπλοκής του Δημόσιου τομέα στην
σκοπιμότητα και ωφελιμότητα των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων.
- Βασικοί ωφελούμενοι: Πολίτες, Υπηρεσίες
- Ενδεικτικές Κατηγορίες Δικαιούχων: Δήμοι, Περιφέρεια
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5.3

ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

5.3.1 Οι σχετικές διευθετήσεις που διασφαλίζουν την ολοκληρωμένη
προσέγγιση της χρήσης των Ταμείων για την εδαφική ανάπτυξη
συγκεκριμένων περιοχών σε υπο-περιφερειακό επίπεδο.
5.3.1.1

Τοπικά προγράμματα Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Σύμφωνα με άρθρα 28-31 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
βάσει του οποίου καθορίζονται κοινές διατάξεις για τα Ταμεία, στην νέα Προγραμματική Περίοδο
η τοπική ανάπτυξη μπορεί να πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, από τις
Ομάδες Τοπικής Δράσης που θα αποτελούνται από εκπροσώπους των δημόσιων και ιδιωτικών
τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, μέσω των Τοπικών Προγραμμάτων Ανάπτυξης.
Η Περιφέρεια Ηπείρου σχεδιάζει να υλοποιήσει Τοπικά Προγράμματα Ανάπτυξης.
- Οι κύριες προκλήσεις που προτείνεται να αντιμετωπιστούν: Οι κύριες προκλήσεις που
προτείνεται να αντιμετωπιστούν με Τοπικά Προγράμματα Ανάπτυξης στις βασικές παραμέτρους
της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, είναι
α)για την ανταγωνιστικότητα






Η αναβάθμιση / μετεξέλιξη της επιχειρηματικότητας ανάγκης σε επιχειρηματικότητα
υψηλών δυνατοτήτων, με ενισχυόμενες ενέργειες που αφορούν όλα τα στάδια ίδρυσης
και ανάπτυξης μίας νεοϊδρυόμενης ή νέας επιχείρησης.
Η στήριξη της νέας υγιούς και καινοτομικής επιχειρηματικότητας με αλλαγή κουλτούρας
και αντίληψης, ιδιαίτερα της νέας γενιάς, όσον αφορά το επιχειρείν στην Ελλάδα.
Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, στους
τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, της Παροχής Υπηρεσιών και του Εμπορίου προς
αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική
ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.
Η ανάδειξη του επιχειρηματικού «πλεονεκτήματος» της περιφέρειας Ηπείρου μέσω
στοχευμένων ενεργειών ενίσχυσης ΜΜΕ, στους εν λόγω τομείς και δραστηριότητες.

β) για την απασχόληση





Η
ενίσχυση της δυνατότητας των ανέργων να αναπροσαρμόζουν το επαγγελματικό
τους προφίλ μέσω ολοκληρωμένων δράσεων
Η Αξιοποίηση και κινητοποίηση του τοπικού δυναμικού της Περιφέρειας μέσω ανάπτυξης
συνεργασιών
Η ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στους νέους της Περιφέρειας και
ένταξη αυτών σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης
Η αναχαίτιση του μεταναστευτικού ρεύματος των νέων

γ) για την αειφορία





Η ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη με σαφείς περιβαλλοντικούς στόχους και δράσεις που
θα συνδέουν τις περιβαλλοντικές πολιτικές με τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές σε
τοπικό επίπεδο και η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας.
Η ορθολογική διαχείριση οικοσυστημάτων και εδαφοϋδατικών πόρων με τη χρήση νέων
τεχνολογιών και η εφαρμογή καινοτόμων λύσεων (όπως γεωργία ακριβείας), κατάρτισης
και δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τη σύνδεση της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς με τον τουρισμό
H αειφορική διαχείριση και προστασία φυσικών οικοσυστημάτων (χερσαία και θαλάσσια
οικοσυστήματα), η αποκατάσταση, διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας
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Οι στόχοι και οι προτεραιότητες για τα προτεινόμενα Τοπικά Προγράμματα Ανάπτυξης καθώς και
οι Θεματικοί Στόχοι στους οποίους αναμένεται να συμβάλλουν είναι:.
α) στόχοι και προτεραιότητες
 Ενίσχυση της εγχώριας επιχειρηματικότητας και μεταστροφή της σε τομείς που
παρουσιάζουν συγκριτικό πλεονέκτημα, δίνοντας έμφαση στην επένδυση στην έρευνα
και την καινοτομία.
 Ανάπτυξη οικονομίας φιλικής στο Περιβάλλον με ενίσχυση της απασχόλησης, με κύρια
επιδίωξη την προστασία του Φυσικού και δομημένου Περιβάλλοντος και των φυσικών
πόρων.
 Προώθηση της αειφόρου και ολοκληρωμένης ανάπτυξης σε πόλεις, αγροτικές περιοχές
και περιοχές με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες.
β) Θεματικοί Στόχοι
 Η υποστήριξη των επιχειρήσεων της Περιφέρειας με δράσεις έρευνας τεχνολογικής
Ανάπτυξης & Καινοτομίας της Περιφέρειας, με κύριο στόχο την εξωστρέφεια.
 Η στήριξη της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές.
 Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας.
 Η συμβολή του Τουρισμού στην αναγέννηση της Τοπικής Οικονομίας με συγκεκριμένες
στρατηγικές επιδιώξεις σε Περιφερειακή Κλίμακα.
 Η συμβολή της Πολιτιστικής κληρονομιάς, του σύγχρονου Πολιτισμού και των
σύγχρονων τοπικών πολιτιστικών θεσμών, στον εμπλουτισμό και την διαφοροποίηση του
τουρισμού.
 Η βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου.
 Η αντιμετώπιση των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές.
 Η προώθηση της παραγωγής, διανομής και χρήση ενέργειας από ΑΠΕ.
 Η ενισχυμένη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και η ισόρροπη σχέση του αστικού με
τον περιβάλλοντα αγροτικό χώρο.
 Ειδικότερα για τις αστικές περιοχές, οι ενέργειες θα πρέπει να είναι συντονισμένες και να
έχουν βιώσιμη προοπτική και να ενισχύουν την κοινωνική συνοχή με παρεμβάσεις
εξυπηρέτησης των κοινωνικών ομάδων ως προς τη στέγαση, την επιχειρηματικότητα, τη
λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση και την οικολογική πολιτική των αστικών
μεταφορών.
- Τύποι περιοχών στις οποίες προτείνεται να υλοποιηθούν Τ.Π.Α.:




Αστικές Περιοχές
Αγροτικές Περιοχές
Περιοχές με έντονη διάσταση της αλιείας

- Ταμεία που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν
Σε όλους τους τύπους των ΤΠΑ προτείνεται να χρησιμοποιηθούν όλα τα Ταμεία, διότι σύμφωνα
με την ανάλυση που έχει προηγηθεί, τόσο η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η ανάπτυξη
φιλοπεριβαλλοντικής οικονομίας, όσο και η προώθηση της αειφόρου χωρικής ανάπτυξης για να
έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα, για να αποφευχθεί η αποσπασματικότητα και να είναι
συμπληρωμένα με τις νέες προσεγγίσεις της «έξυπνης εξειδίκευσης», απαιτούν τη
χρηματοδότηση από το ΕΠΤΑ, το ΕΚΤ και τα Ταμεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας.
5.3.1.2 Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις βασισμένες στην ευφυή εξειδίκευση που θα μπορούσαν να
υλοποιηθούν είναι:
 Αγροτοβιοτεχνολογία σε ΤΠΑ ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης στην περιοχή κυρίως των
Ιωαννίνων
 Αναζωογόνηση των παραδοσιακών τομέων με δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης
αξίας και με νέες εξειδικευμένες αγορές. Αυτές οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις
μπορούν
να αναπτυχθούν στις περιοχές ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης, όπου
υπάρχει παραγωγή γεωργοαγροτροφικών προϊόντων ή δίκτυο υποδομών τουρισμού.
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Ενίσχυση υδατοκαλλιεργειών, προώθηση βιολογικών υδατοκαλλιεργειών και μεταποίησή
τους με καινοτόμες τεχνικές παραγωγής, με στόχο την προσφορά προϊόντων υψηλής
προστιθέμενης αξίας και υψηλής ποιότητας. Τέτοιου είδους χωρικές επενδύσεις μπορούν να
αναπτυχθούν στην (στις) περιοχή με γεωγραφικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την
ανάπτυξη της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών.

5.3.1.3 Βιώσιμη αστική ανάπτυξη
Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς των άρθρων 7 και 8 του Κανονισμού του
ΕΤΠΑ, η αστική περιοχή στη οποία κατά προτεραιότητα δύνανται να εφαρμοστούν
ολοκληρωμένες δράσεις για την ευφυή και βιώσιμη αστική ανάπτυξη, είναι η ευρύτερη περιοχή
της πόλης των Ιωαννίνων.
5.3.1.4 και 5.3.1.5 δεν χρήζουν ανάπτυξης για την Περιφέρεια Ηπείρου
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