.
2.A.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του
άξονα προτεραιότητας
Τίτλος του άξονα
προτεραιότητας

2
Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρηματοδοτικά μέσα
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρήση χρηματοδοτικών μέσων που θεσπίζονται σε επίπεδο Ένωσης
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί μέσω της τοπικής ανάπτυξης που δημιουργείται με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
 Για το ΕΚΤ: Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας αφορά κοινωνική καινοτομία ή διακρατική συνεργασία ή και τα δύο
2.A.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας, περισσότερους από έναν
θεματικούς στόχους ή περισσότερα από ένα ταμεία (κατά περίπτωση)
Προτείνεται ως ο «Άξονας της Βιώσιμης Ανάπτυξης» για την εφαρμογή μιας στρατηγικής αναβάθμισης του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η περιβαλλοντική στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης διαμορφώνεται μεταξύ των άλλων με βάση τον
επικαιροποιημένο χωροταξικό σχεδιασμό, τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑΚ), το υπό
εκπόνηση Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για το δίκτυο
NATURA 2000 καθώς και τις οδηγίες για το πλαίσιο της Θαλάσσιας Στρατηγικής και το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό με στόχο την προώθηση της
αειφόρου ανάπτυξης. Επιπλέον λαμβάνει υπόψη της και τα σχέδια βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης που έχουν εκπονηθεί τους Δήμους στο πλαίσιο του
Συμφώνου των Δημάρχων για τη μείωση των εκπομπών CO2.
Στο πλαίσιο αυτού του άξονα επιλέγονται οι ΘΣ4, 5, 6 & 7 του άρθρου 9 του ΚΚΔ.
Μέσω του ΘΣ4 θα καλυφθούν δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης των δημόσιων κτιρίων και των κατοικιών καθώς και δράσεις που προωθούν την
καινοτομία στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας και των ΑΠΕ.
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Μέσω του ΘΣ5 θα καλυφθούν δράσεις σχεδιασμού και εξασφάλισης ετοιμότητας για συντονισμένη αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και
τεχνολογικών ατυχημάτων από τους αρμόδιους φορείς. Επίσης θα καλυφθούν δράσεις αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Μέσω του ΘΣ6 θα καλυφθούν δράσεις που αφορούν στην :
•
•
•
•
•

ορθολογική διαχείριση υγρών αποβλήτων
ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της Περιφέρειας
προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
ανάδειξη του σύγχρονου πολιτισμού
προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας σε συνδυασμό με δράσεις ολοκλήρωσης του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού κατά
προτεραιότητα σε περιοχές που δέχονται ισχυρές πιέσεις λόγω σύγκρουσης των χρήσεων γης
• τουριστική προβολή
Μέσω του ΘΣ7 θα καλυφθούν δράσεις ενίσχυσης της περιφερειακής κινητικότητας.
Μέσω του Α.Π.2 θα ενισχυθούν δράσεις ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων σε υποπεριφερειακό επίπεδο συμπεριλαμβανομένης και της
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
Για την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας συνεργούν με τα
ΕΠ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΠΑΝΕΚ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ.

2.Α.3 Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης
Ταμείο

ERDF
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Κατηγορία περιφέρειας

Μετάβαση

Βάση υπολογισμού (συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή
επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες)

Κατηγορία περιφέρειας για τις εξόχως απόκεντρες
περιοχές και τις βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες
(κατά περίπτωση)

Δημόσιο
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2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της
επενδυτικής προτεραιότητας

4c

Τίτλος της επενδυτικής
προτεραιότητας

Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

6

Τίτλος του ειδικού στόχου

Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η εξοικονόμηση ενέργειας και κατά συνέπεια η μείωση των εκπομπών CO2 μέσω :
(α) της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων με προτεραιότητα στα πλέον ενεργοβόρα (π.χ
νοσοκομεία, σχολεία, κτίρια διοίκησης κλπ)
(β) της δημιουργίας υποδειγματικών δημοσίων κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση συμβατικών καυσίμων.
(γ) της ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών αντιμετωπίζοντας παράλληλα την «ενεργειακή φτώχεια».
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)
Ειδικός στόχος
ID

Τ3106

EL

6 - Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
Δείκτης

Ετήσια εξοικονόμηση τελικής
ενέργειας

Μονάδα μέτρησης

ktoe

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

69,76

99

Έτος
βάσης
2013

Τιμή-στόχος (2023)

902,10

Πηγή
στοιχείων

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

ΥΠΕΚΑ,
ΕΣΔΕΑ (Μέτρα
πολιτικής του
Άρθρου 7 της
Οδηγίας
2012/27/ΕΕ Εθνικός Στόχος)

1 ΑΝΑ ΤΡΙΕΤΙΑ

EL

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Είδος δράσης :
Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο τομέα
Ενδεικτικές δράσεις :
Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων με προτεραιότητα τα πλέον ενεργοβόρα κτίρια (νοσοκομεία, σχολεία, κτίρια διοίκησης κλπ). Προβλέπονται
δράσεις όπως :
• αντικατάσταση κουφωμάτων
• αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού-δροσισμού
• κατασκευή μονώσεων - θερμοπροσόψεων κλπ
που συμβάλουν στην επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού επιπέδου εξοικονόμισης ενέργειας
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Οι δράσεις αυτές συμβάλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων και συνεπώς στην εξοικονόμιση ενέργειας και μείωση των
εκπομπών CO2. Συμβάλλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων»
Ομάδες στόχου :
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Επενδυτική προτεραιότητα

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Δημόσιος τομέας
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια / Δήμοι /Λοιποί Φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
Είδος δράσης :
Εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες
Ενδεικτικές δράσεις :
Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Προβλέπονται δράσεις που συμβάλουν στην εξοικονόμιση ενέργειας όπως αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης αερισμού, επισκευή μονώσεων, αντικατάσταση κουφωμάτων κλπ. Οι κατοικίες που επιλέγονται θα πρέπει να αναβαθμίζουν το Πιστοποιητικό
Ενεργειακής Απόδοσης τους (ΠΕΑ)
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Οι δράσεις αυτές συμβάλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ιδιωτικών κτιρίων και συνεπώς στην εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των
εκπομπών CO2 ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην μείωση της ενεργειακής φτώχειας. Συμβάλλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Η αύξηση της
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων»
Ομάδες στόχου :
Κάτοικοι της Περιφέρειας
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια / Ενδιάμεσος φορέας
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Επενδυτική προτεραιότητα

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική προτεραιότητα

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Η υλοποίηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων (κατοικιών - δημόσιων κτιρίων) βασίζεται στα αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης και
στις προτάσεις παρεμβάσεων που καταγράφονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΚΕΝΑΚ (ΚΥΑ υπ' αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825, ΦΕΚ Β407 - 09/04/2010 ), και σχετικών τεχνικών οδηγιών του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ), και προσδιορίζει την
ενεργειακή απόδοση του κτιρίου κατατάσσοντάς το στην αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία. Η χρηματοδότηση παρεμβάσεων σε κτίρια θα γίνεται βάσει
του σχετικού ΠΕΑ και των εν λόγω συστάσεων.
Κατά το σχεδιασμό των δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια θα τεθούν κριτήρια που αφορούν στην ενεργειακή κατανάλωση και τα
χαρακτηριστικά των κτιρίων (π.χ. χρήση κτιρίου, προφίλ λειτουργίας, παλαιότητα συστημάτων, συνολική επιφάνεια, κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
κ.α.) προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα σε κτίρια που έχουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση και μέσω της αναβάθμισης των οποίων επιτυγχάνεται
μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας (βάσει των δεικτών του προγράμματος). Επιπλέον οι προς χρηματοδότηση παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν, όπου
αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη
δυνατή μόχλευση χρηματοδοτικών πόρων για τις παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια θα διερευνηθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης του θεσμού ΣΔΙΤ.
Ειδικότερα για τα δημόσια κτίρια θα επιλεγούν πράξεις οι οποίες :
•
•
•
•
•

Έχουν μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση
Επιτυγχάνουν το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας
Έχουν επιδεικτικό χαρακτήρα (τόσο όσον αφορά τα ίδια τα κτίρια όσο και για τα συστήματα που θα εφαρμοστούν)
Συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού
Εξασφαλίζουν ωριμότητα υλοποίησης

Όσον αφορά στις κατοικίες θα επιλεγούν εκείνες με :
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Επενδυτική προτεραιότητα

•
•
•
•
•
•

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Χαμηλή κατηγορία κατάταξης με βάση το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
Μεγαλύτερο επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας
Χαμηλό εισόδημα ιδιοκτήτη ή παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης
Νομιμότητα κατοικίας
Χωροθέτηση σε περιοχές αστικής αναζωογόνησης (για την περίπτωση ΒΑΑ)
Εξασφαλίζουν ωριμότητα υλοποίησης.

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Η χρήση ή όχι Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής στα υπό έγκριση Επιχειρησιακά προγράμματα, η μορφή που τα εν λόγω μέσα θα λάβουν, οι μηχανισμοί
και ο τρόπος διαχείρισής τους, το χρηματοδοτικό κενό που τα μέσα αυτά πρέπει να καλύψουν άρα και οι απαιτούμενοι πόροι που θα διατεθούν, ο
συνδυασμός του με άλλες μορφές ενίσχυσης ή όχι, θα είναι το αποτέλεσμα των εκ των προτέρων αξιολογήσεων που εκπονούνται, βάση των προβλέψεων
του άρθρου 37.2. του Καν. 1303/2014 και των κατευθύνσεων της Ε.Ε. Στο αποτέλεσμα των εν λόγω αξιολογήσεων θα περιλαμβάνεται η αποτύπωση των
αναγκών της πραγματικής οικονομίας, η προτεινόμενη επενδυτική στρατηγική, η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των εν λόγω μέσων, η εξέταση της
δυνατότητας προσέλκυσης πρόσθετων πόρων και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την εξειδίκευσή τους.
Ο πίνακας Κατηγορίες παρέμβασης-Μορφή χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, καθώς και οι αντίστοιχοι δείκτες
αποτελεσμάτων, θα συμπληρωθούν κατά την πρώτη αναθεώρηση του ΕΠ με ενδεικτικά ποσά για δάνεια, εγγυήσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια, ανάλογα
με τα συμπεράσματα που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εκ των προτέρων αξιολόγησης που θα γίνει με βάση το Άρθρο 37 (2) του Κανονισμού
ΕΕ αριθ.1303/2013
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Επενδυτική προτεραιότητα

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα

ID

Δείκτης

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των
δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης
Μονάδα μέτρησης

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Α

CO31

EL

Ενεργειακή
απόδοση:
Αριθμός
νοικοκυριών που
κατατάσσονται
σε καλύτερη
κατηγορία

Νοικοκυριά

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ
720,00
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ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

EL

Επενδυτική προτεραιότητα

ID

Δείκτης

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των
δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης
Μονάδα μέτρησης

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Α

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

ενεργειακής
κατανάλωσης
CO32

Ενεργειακή
απόδοση:
Μείωση της
ετήσιας
κατανάλωσης
πρωτογενούς
ενέργειας των
δημόσιων
κτιρίων

kWh/έτος

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

8.600.000,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

CO34

Μείωση
εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου:
Εκτιμώμενη
ετήσια μείωση
των εκπομπών
των αερίων
θερμοκηπίου

Τόνοι ισοδυνάμου
CO2

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

4.599,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της
επενδυτικής προτεραιότητας
Τίτλος της επενδυτικής
προτεραιότητας

EL

4f
Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών
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2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

7

Τίτλος του ειδικού στόχου

Καινοτόμες εφαρμογές για την μείωση της καταναλούμενης ενέργειας και των εκπομπών CO2

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η προώθηση καινοτόμων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και εν γένει μείωσης των εκπομπών CO2 μέσω
(α) της ανάπτυξης ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της RISCrete όπως :
• η ανάπτυξη υλικών, τεχνολογιών και συστημάτων που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση
• η εφαρμογή τεχνολογιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης συστημάτων υψηλής κατανάλωσης
• η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στις ΑΠΕ
(β) της προώθησης συνεργατικών σχημάτων μεταξύ των φορέων της γνώσης και των επιχειρήσεων της Κρήτης που
δραστηριοποιούνται στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ.

EL
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)
Ειδικός στόχος
ID

Τ3107

EL

7 - Καινοτόμες εφαρμογές για την μείωση της καταναλούμενης ενέργειας και των εκπομπών CO2
Δείκτης

Αριθμός των Διπλωμάτων
Ευρασιτεχνίας - Πατέντες (patents)

Μονάδα μέτρησης

Αιτήσεις ανά εκ.
κατοίκων

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

0,32

107

Έτος
βάσης
2010

Τιμή-στόχος (2023)

7,80

Πηγή
στοιχείων

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

EUROSTAT. Για 1 ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ
την εξειδίκευση
του δείκτη,
διερευνώνται
στοιχεία του
Οργανισμού
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας για
πατέντες
συνολικά στην
Κρήτη και ειδικά
στον τομέα της
ενέργειας

EL

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών

Είδος δράσης :
Εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης συστημάτων υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης καθώς και
την προώθηση ΑΠΕ
Ενδεικτικές δράσεις :
•
•
•
•
•

Ερευνητικά προγράμματα ανάπτυξης νέων υλικών, τεχνολογιών και συστημάτων που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση.
Εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης συστημάτων υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
Εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών στις ΑΠΕ
Πιλοτικές εφαρμογές
Υποστήριξη της δικτύωσης (clustering) φορέων της γνώσης και επιχειρήσεων

Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Μέσα από την αξιοποίηση και διάχυση αποτελεσμάτων στοχευμένης έρευνας, κινητοποιούνται επιστημονικοί και ερευνητικοί φορείς της Περιφέρειας
αλλά και οι χρήστες των ενεργοβόρων συστημάτων (ιδιωτικός και δημόσιος τομέας) προκειμένου να συμβάλουν ενεργητικά με νέες υπηρεσίες και υλικά
για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι δράσεις αυτές συμβάλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Καινοτόμες εφαρμογές για την
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2»
Ομάδες στόχου :

EL
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Επενδυτική προτεραιότητα

4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών

Ερευνητικό και επιστημονικό δυναμικό, επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς κλπ
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια, ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ενδιάμεσος Φορέας, Περιφερειακή Δομή Καινοτομίας

2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική προτεραιότητα

4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών

Τα έργα που θα επιλεχθούν θα πρέπει :
•
•
•
•

να ευθυγραμμίζεται με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
να κινητοποιούν τον ιδιωτικό τομέα (μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων)
να δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης ιδιαίτερα στους νέους και τους απόφοιτους ΑΕΙ
να προωθούν την συνεργασία των ΑΕΙ και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας με σκοπό τη δημιουργία κρίσιμης μάζας για την προώθηση
βιώσιμων τεχνολογικών εφαρμογών
• να συμβάλλουν στη μείωση εκπομπών CO2.
Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα

EL

4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών
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Επενδυτική προτεραιότητα

4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών

Η χρήση ή όχι Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής στα υπό έγκριση Επιχειρησιακά προγράμματα, η μορφή που τα εν λόγω μέσα θα λάβουν, οι μηχανισμοί
και ο τρόπος διαχείρισής τους, το χρηματοδοτικό κενό που τα μέσα αυτά πρέπει να καλύψουν άρα και οι απαιτούμενοι πόροι που θα διατεθούν, ο
συνδυασμός του με άλλες μορφές ενίσχυσης ή όχι, θα είναι το αποτέλεσμα των εκ των προτέρων αξιολογήσεων που εκπονούνται, βάση των προβλέψεων
του άρθρου 37.2. του Καν. 1303/2014 και των κατευθύνσεων της Ε.Ε. Στο αποτέλεσμα των εν λόγω αξιολογήσεων θα περιλαμβάνεται η αποτύπωση των
αναγκών της πραγματικής οικονομίας, η προτεινόμενη επενδυτική στρατηγική, η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των εν λόγω μέσων, η εξέταση της
δυνατότητας προσέλκυσης πρόσθετων πόρων και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την εξειδίκευσή τους.
Ο πίνακας Κατηγορίες παρέμβασης-Μορφή χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, καθώς και οι αντίστοιχοι δείκτες
αποτελεσμάτων, θα συμπληρωθούν κατά την πρώτη αναθεώρηση του ΕΠ με ενδεικτικά ποσά για δάνεια, εγγυήσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια, ανάλογα
με τα συμπεράσματα που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εκ των προτέρων αξιολόγησης που θα γίνει με βάση το Άρθρο 37 (2) του Κανονισμού
ΕΕ αριθ.1303/2013

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα

4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας

EL
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2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα
ID

Δείκτης

4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών
Μονάδα μέτρησης

Ταμείο

Τιμή-στόχος (2023)

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)
Α

Τ3002

Αριθμός
συνεργασιών
φορέων επιχειρήσεων –
ερευνητικών
ιδρυμάτων

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΤΠΑ

Γ

Μετάβαση

Πηγή
στοιχείων
Σ
20,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της
επενδυτικής προτεραιότητας

5b

Τίτλος της επενδυτικής
προτεραιότητας

Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των
καταστροφών

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα

EL

Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

8

Τίτλος του ειδικού στόχου

Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη

Επιδιώκεται η εξασφάλιση ετοιμότητας των αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση των καταστροφών στην Κρήτη, αλλά
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της Ένωσης

και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσω :
• της εκπόνησης και εφαρμογής σχεδίων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές
καταστροφές (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, διάβρωση ακτών)
• της ενίσχυσης της ετοιμότητας φορέων και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των παραπάνω κινδύνων
• της υλοποίησης έργων που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των κινδύνων
Επι πλέον όσον αφορά στις πλημμύρες θα ληφθούν υπόψη οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στο Υδατικό
Διαμέρισμα της Κρήτης, όπως αυτές προκύπτουν από την προκαταρκτική αξιολόγηση που έκανε το ΥΠΕΚΑ κατ΄εφαρμογή
της οδηγίας 2007/60/ΕΚ.
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)
Ειδικός στόχος
ID

Τ3108

EL

8 - Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές
Δείκτης

Ποσοστό περιοχών που καλύπτονται
με μέτρα προστασίας φυσικού και
δομημένου περιβάλλοντος σε σχέση
με τη συνολική έκταση της
Περιφέρειας

Μονάδα μέτρησης

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

79,00
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Έτος
βάσης
2014

Τιμή-στόχος (2023)

90,00

Πηγή
στοιχείων

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

Χωρική
κατανομή
μονάδων
Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας σε
συνδυασμό με
γεωμοφολογικά
περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά
και στοιχεία
προσβασιμότητα
ς επι μέρους
περιοχών

1 ΑΝΑ ΤΡΙΕΤΙΑ

EL

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των
καταστροφών

Είδος δράσης :
Βελτίωση του σχεδιασμού και της ετοιμότητας των φορέων για τη διαχείριση καταστροφών
Ενδεικτικές δράσεις :
• Σχέδια ολοκληρωμένης διαχείρισης καταστροφών
• Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης
• Εξοπλισμός φορέων για την αντιμετώπιση κινδύνων όπως :
o εξοπλισμός πυροσβεστικής υπηρεσίας για αντιμετώπιση πυρκαγιών και άλλων καταστάσεων κινδύνου
o εξοπλισμός υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και άλλων αρμοδίων φορέων για τη διαχείριση σεισμών/πλημμυρών κλπ
Οι δράσεις αυτές θα είναι σε συνάφεια με τον εθνικό σχεδιασμό για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για την πρόληψη και διαχείριση των
κινδύνων
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Τα φαινόμενα πλημμυρών, ο σεισμογενής χαρακτήρας, οι πυρκαγιές κατά τους θερινούς μήνες, η ξηρασία και η διάβρωση των ακτών της Κρήτης,
επιβάλουν την εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων αντιμετώπισης, προσαρμοσμένων στα δεδομένα των επιμέρους περιοχών που θα λαμβάνουν υπ΄ όψη
τα επιστημονικά αποτελέσματα/παρατηρήσεις των τελευταίων χρόνων. Με δεδομένο ότι οι περιοχές Natura 2000 καλύπτουν το 34% της συνολικής
επιφάνειας της Κρήτης, είναι κρίσιμα τα μέτρα δασοπροστασίας για τις χερσαίες ορεινές ζώνες Natura 2000 όπου εντοπίζονται διάσπαρτοι οικισμοί,
περιβάλλον με πλούσια βιοποικιλότητα και γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Εξίσου κρίσιμα είναι και τα μέτρα για την αντιμετώπιση των πλημμυρών για τις
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Επενδυτική προτεραιότητα

5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των
καταστροφών

Ζώνες Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης αλλά και για τις παράκτιες περιοχές Natura 2000 που συχνά συνυπάρχουν με
αστικές περιοχές και τουριστικά ανεπτυγμένες ζώνες.
Επιπλέον απαιτείται η απόκτηση κατάλληλου εξοπλισμού των αρμόδιων φορέων προκειμένου να αποκτήσουν την απαραίτητη ετοιμότητα για την
αντιμετώπιση των κινδύνων. Οι δράσεις αυτές συμβάλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο
περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές»
Ομάδες στόχου :
Κάτοικοι της Κρήτης
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια, Δήμοι, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Λοιποί φορείς καθ΄ αρμοδιότητα
Είδος δράσης :
Υποδομές αντιμετώπισης κινδύνων κλιματικής αλλαγής
Ενδεικτικές δράσεις :
• Κατασκευή έργων υποδομής όπως :
o έργα αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων (αντιπλημμυρικά)
o έργα προστασίας από τη διάβρωση των ακτών
o έργα προστασίας δασικών περιοχών από πυρκαγιές
• Προμήθειες εξοπλισμών
Οι δράσεις θα επιλεγούν μετά από εκπόνηση περιφερειακού σχεδιασμού για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και εκπόνηση σχεδίων για την
πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων σε τοπικό επίπεδο, σε εξειδίκευση της εθνικής στρατηγικής.
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Επενδυτική προτεραιότητα

5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των
καταστροφών

Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Η θωράκιση της Κρήτης με τα αναγκαία έργα υποδομής (π.χ. αντιπλημμυρικά έργα, έργα δασοπροστασίας, έργα προστασίας των ακτών κλπ) συμβάλει
στον ειδικό στόχο «Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές»
Ομάδες στόχου :
Κάτοικοι της Κρήτης
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια, Δήμοι, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική προτεραιότητα

5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των
καταστροφών

Τα έργα που επιλέγονται, εξετάζονται ως προς :
•
•
•
•
•
•
•
•

EL

Τη συμμόρφωση τους με την Εθνική Στρατηγική για την κλιματική αλλαγή
Τη συμμόρφωση τους με το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων
Τη συμμόρφωση με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης
Τη συμμόρφωση με την αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης που υλοποιήθηκε από το ΥΠΕΚΑ
Τις επιπτώσεις στο περιβάλλον
Τις επιπτώσεις στους κλάδους της τοπικής οικονομίας
Τις επιπτώσεις στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών
Την ωριμότητα υλοποίησης
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Επενδυτική προτεραιότητα

5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των
καταστροφών

• Την αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας των ΑΕΙ και των ερευνητικών Ιδρυμάτων.
• Την υιοθέτηση προδιαγραφών πράσινης υποδομής
Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα

5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των
καταστροφών

Δεν προβλέπεται η χρήση χρηματοδοτικών μέσων

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα

5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των
καταστροφών

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας
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2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα
ID

Δείκτης

5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών
Μονάδα μέτρησης

Ταμείο

Τιμή-στόχος (2023)

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)
Α

Τ3003

Πληθυσμός που
ωφελείται από
έργα πρόληψης
και διαχείρισης
κινδύνων

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΤΠΑ

Γ

Μετάβαση

Πηγή
στοιχείων
Σ
623.000,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της
επενδυτικής προτεραιότητας

6a

Τίτλος της επενδυτικής
προτεραιότητας

Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που
έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα

EL

Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

9

Τίτλος του ειδικού στόχου

Αύξηση στερεών αποβλήτων που ανακυκλώνονται

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η ενίσχυση της ανακύκλωσης και η ενημέρωση-αυαισθητοποίηση των κατοίκων της Κρήτης να εφαρμόσουν
συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων εναρμονισμένα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.
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Ειδικότερα επιδιώκεται η βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης των απορριμμάτων μέσω :
•
•
•
•
•

EL

εξασφάλισης υλικοτεχνικής υποδομής των αρμόδιων φορέων για συλλογή στην πηγή
καινοτόμων πιλοτικών εφαρμογών ανακύκλωσης κλπ
δράσεων πρόληψης
ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας
δράσεων που προβλέπονται από τον ΠΕΣΔΑΚ και δεν θα καλυφθούν από το ΕΠ Μεταφορές - Περιβάλλον.
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)
Ειδικός στόχος
ID

Τ3109

EL

9 - Αύξηση στερεών αποβλήτων που ανακυκλώνονται
Δείκτης

Ποσοστό κλάσματος, που οδηγείται
σε ανακύκλωση

Μονάδα μέτρησης

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

10,50

120

Έτος
βάσης
2013

Τιμή-στόχος (2023)

43,00

Πηγή
στοιχείων

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

Στοιχεία
ΠΕΣΔΑΚ
(Απρίλιος 2012)
και ΦΟΔΣΑ

1 ΑΝΑ ΤΡΙΕΤΙΑ

EL

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που
έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Είδος δράσης :
Δράσεις διαχείρισης απορριμμάτων
Ενδεικτικές δράσεις :
•
•
•
•

Δράσεις ανακύκλωσης απορριμμάτων τοπικής εμβέλειας (διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση κλπ)
Πιλοτικές καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης απορριμμάτων στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑΚ
Πράσινα σημεία τοπικής εμβέλειας
Δράσεις ευαισθητοποίησης - πληροφόρησης

Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Οι δράσεις αυτές συμβάλουν στην επίτευξη υψηλών ποσοστών ανακύκλωσης σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες και συνεπώς εξυπηρετείται ο ειδικός
στόχος «Αύξηση στερεών αποβλήτων που ανακυκλώνονται»
Ομάδες στόχου :
Κάτοικοι της Κρήτης
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
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Επενδυτική προτεραιότητα

6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που
έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Δήμοι, ΦΟΔΣΑ, Άλλοι φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Μέχρι την υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρόληψης δεν θα προκηρυχθούν σχετικές δράσεις. Κάθε εξαίρεση από τον
κανόνα αυτό (συμπεριλαμβανομένων και των εμπροσθοβαρών έργων) μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο μετά από γραπτή έγκριση των υπηρεσιών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική προτεραιότητα

6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που
έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Τα έργα που επιλέγονται, εξετάζονται ως προς :
•
•
•
•
•
•

Τη συμμόρφωση προς τους Κοινοτικούς Κανονισμούς και Οδηγίες για τη διαχείριση των απορριμμάτων
Τη συμμόρφωση με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων
Τη συμμόρφωση με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων
Τη καινοτομία των παρεμβάσεων
Την ωριμότητα υλοποίησης
Την αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας ΑΕΙ και ερευνητικών Ιδρυμάτων.

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)
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2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα

6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που
έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Δεν προβλέπεται η χρήση χρηματοδοτικών μέσων

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα

6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που
έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα

ID

Δείκτης

6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Μονάδα μέτρησης

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Α

CO17

EL

Στερεά
απόβλητα:
Πρόσθετη
δυναμικότητα
ανακύκλωσης

Τόνοι/έτος

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ
70.000,00
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ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

EL

Επενδυτική προτεραιότητα

ID

Δείκτης

6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Μονάδα μέτρησης

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Α

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

αποβλήτων

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της
επενδυτικής προτεραιότητας

6b

Τίτλος της επενδυτικής
προτεραιότητας

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα

EL

Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

10

Τίτλος του ειδικού στόχου

Η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στον παράκτιο χώρο της Κρήτης και η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η εξασφάλιση καλής ποιότητας νερών κολύμβησης και υπόγειων υδάτων, καθώς και η προστασία της χερσαίας
και θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας μέσω της συμπλήρωσης των υποδομών διαχείρισης λυμάτων οικισμών Γ΄ κατηγορίας
παράκτιων και οικολογικά ευαίσθητων περιοχών της Κρήτης.

Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

11

Τίτλος του ειδικού στόχου

Η βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των υδάτινων πόρων και η εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου νερού σε όλους τους κατοίκους της Κρήτης

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κρήτης, μέσω του περιορισμού των διαρροών στα δίκτυα
ύδρευσης και λοιπών έργων υποδομής ,η εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου νερού (δημιουργία νέων δικτύων,
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αντικατάσταση ακατάλληλων δικτύων ύδρευσης) καθώς και η υλοποίηση δράσεων προτεραιότητας που αναδεικνύονται από
το Σχέδιο Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)
Ειδικός στόχος
ID

Τ3110

10 - Η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στον παράκτιο χώρο της Κρήτης και η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα
Δείκτης

Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού
που καλύπτεται από δίκτυα και
εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων στο επίπεδο της
Περιφέρειας

Ειδικός στόχος

ID

Τ3111
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Μονάδα μέτρησης

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

80,90

Έτος
βάσης
2014

Τιμή-στόχος (2023)

90,00

Πηγή
στοιχείων
Υπό έγκριση
Σχέδιο
Διαχείρισης
Λεκανών
Απορροής
Υδατικού
Διαμερίσματος
Κρήτης

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ

11 - Η βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των υδάτινων πόρων και η εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου νερού σε όλους τους κατοίκους
της Κρήτης
Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Διαθέσιμη ημερήσια παροχή πόσιμου m3/ημέρα
νερού, από έργα διαχείρισης
υδάτινων πόρων, παροχή πόσιμου
νερού

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

191.095,00
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Έτος
βάσης
2010

Τιμή-στόχος (2023)

211.780,00

Πηγή
στοιχείων
Υπό έγκριση
Σχέδιο
Διαχείρισης
Λεκανών
Απορροής
Υδατικού
Διαμερίσματος
Κρήτης - ΔΕΥΑ
Κρήτης

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Είδος δράσης :
Υποδομές διαχείρισης λυμάτων
Ενδεικτικές δράσεις :
• Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων Γ' Κατηγορίας
• Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων προστατευόμενων και παράκτιων τουριστικών περιοχών
• Ειδικά προγράμματα παρακολούθησης ορθής λειτουργίας των ΕΕΛ
Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας ολοκληρώνεται η υποχρέωση τήρησης του Ευρωπαϊκού κεκτημένου για τους οικισμούς Γ’ Κατηγορίας με
την χρηματοδότηση της ΕΕΛ της Παλαιόχωρας.
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Οι δράσεις αυτές εξασφαλίζουν καλή ποιότητα νερού κολύμβησης και υπογείων υδάτων καθώς και προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας χλωρίδας και
πανίδας και ως εκ τούτου συμβάλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στον παράκτιο χώρο της Κρήτης και η
προστασία του υδροφόρου ορίζοντα»
Ομάδες στόχου :
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Επενδυτική προτεραιότητα

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Κάτοικοι και επισκέπτες της Κρήτης
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Είδος δράσης :
Υποδομές ορθολογικής διαχείρισης υδατικών πόρων
Ενδεικτικές δράσεις :
• Αναβάθμιση-συμπλήρωση δικτύων και συστημάτων ύδρευσης
• Περιορισμός διαρροών συστημάτων ύδρευσης
• Δράσεις /έργα που θέτουν σε εφαρμογή το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής της Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Οι δράσεις που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων θα εξειδικευτούν περαιτέρω μόλις εγκριθεί το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης και σε συμφωνία με όσα ορίζονται σε αυτό.
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Οι δράσεις αυτές συμβάλουν στην ορθολογική διαχείριση και βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων της Κρήτης και εξυπηρετούν τον ειδικό στόχο
«Η βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των υδάτινων πόρων και η εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου νερού σε όλους τους κατοίκους της Κρήτης»
Ομάδες στόχου :
Κάτοικοι και επισκέπτες της Κρήτης
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
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Επενδυτική προτεραιότητα

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Μέχρι να εγκριθεί και τεθεί σε εφαρμογή το Σχεδίο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης δεν θα χρηματοδοτηθούν έργα
υπο την παρούσα επενδυτική προτεραιότητα.

2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική προτεραιότητα

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Στον τομέα των υδάτων θα επιλεγούν πράξεις που :
• Συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες αρχές της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, την οδηγία 2008/56 περί διαχείρισης και προστασίας του
θαλάσσιου περιβάλλοντος και των λοιπών οδηγιών
• Συμμορφώνονται με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης
• Συμβάλλουν στην ορθολογική διαχείριση του νερού και διασφαλίζουν την ποιότητα του πόσιμου νερού
• Εξασφαλίζουν ωριμότητα υλοποίησης
Στον τομέα των λυμάτων θα επιλεγούν πράξεις που :
• Συμμορφώνονται με τις οδηγίες και τους κανονισμούς όσον αφορά με την ικανοποίηση του Ευρωπαϊκού κεκτημένου με έμφαση στους οικισμούς
Γ’ Κατηγορίας
• Εξασφαλίζουν υποδομές διαχείρισης και επεξεργασίας σε τουριστικές παράκτιες και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές
• Συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες αρχές της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, την οδηγία 2008/56 περί διαχείρισης και προστασίας του
θαλάσσιου περιβάλλοντος και των λοιπών οδηγιών
• Αντιμετωπίζουν ανάγκες παράκτιων τουριστικών περιοχών και οικολογικά ευαίσθητων περιοχών της Κρήτης
• Συμμορφώνονται με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης
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Επενδυτική προτεραιότητα

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

• Εξασφαλίζουν ωριμότητα υλοποίησης.
Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Δεν προβλέπεται η χρήση χρηματοδοτικών μέσων

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας
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2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα

ID

Δείκτης

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Μονάδα μέτρησης

Ταμείο

Τιμή-στόχος (2023)

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)
Α

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

CO18

Ύδρευση:
Πρόσθετος
πληθυσμός που
εξυπηρετείται
από βελτιωμένες
υπηρεσίες
ύδρευσης

Άτομα

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

30.000,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

CO19

Επεξεργασία
λυμάτων:
Πρόσθετος
πληθυσμός που
εξυπηρετείται
από βελτιωμένη
επεξεργασία
λυμάτων

Ισοδύναμο
πληθυσμού

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

75.000,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της
επενδυτικής προτεραιότητας
Τίτλος της επενδυτικής
προτεραιότητας
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6c
Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
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2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

12

Τίτλος του ειδικού στόχου

Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε διασύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της Κρήτης και η διασύνδεση τους με την τοπική οικονομία λαμβάνοντας
υπόψη και τις κατευθύνσεις της RISCrete. Η διασύνδεση επιδιώκεται μέσα από :
• το σχεδιασμό, την προβολή και υποστήριξη θεματικών διαδρομών που αναδεικνύουν το τοπικό φυσικό και
πολιτιστικό απόθεμα (όπως ιστορικοί χώροι, μουσεία, διατηρητέα κτίσματα, σύγχρονες πολιτιστικές υποδομές)
• την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, με βελτίωση της
προσβασιμότητας, βέλτιστη εξυπηρέτηση των επισκεπτών, προώθηση καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων που
αναδεικνύουν την ιστορία κλπ
• την αξιοποίηση των πολιτιστικών πόλων έλξης με στόχο την προώθηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και προϊόντων
και τη διασύνδεση των κλάδων της τοπικής οικονομίας.
• την ενοποίηση, προστασία και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων με υψηλή προστιθέμενη αξία στην
περιφερειακή οικονομία (Μινωϊκά Ανάκτορα, Αρχαία θέατρα κλπ)
• την συμπλήρωση και ανάδειξη του δικτύου των μουσείων της Κρήτης με προτεραιότητα στο δίκτυο των
Αρχαιολογικών Μουσείων
• την προβολή των στοιχείων του πολιτισμού που προσελκύει επισκέπτες μέσω της τουριστικής προβολής
• την υποστήριξη νέων βιώσιμων θεσμών σύγχρονου πολιτισμού, διεθνούς εμβέλειας.Η υποστήριξη σε έργα
πολιτισμού και τουρισμού περιορίζεται μόνο σε έργα μικρής κλίμακας.
Η υποστήριξη σε έργα πολιτισμού και τουρισμού περιορίζεται μόνο σε έργα μικρής κλίμακας. Μια επένδυση σε υποδομές
στους τομείς αυτούς θα θεωρείται μικρής κλίμακας, αν το συνολικό κόστος του είναι μικρότερο ή ίσο των 5 εκατομμυρίων
ευρώ. Το όριο αυτό αυξάνεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ στην περίπτωση έργων υποδομής που θεωρούνται παγκόσμια
πολιτιστική κληρονομιά κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης του 1972 που αφορά στην προστασία της παγκόσμιας
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς από την UNESCO. Πέραν των ανωτέρω, η διατήρηση, η προστασία, η προώθηση και
ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να λάβει τη μορφή μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης,
συμπεριλαμβάνοντας συμπληρωματικές μεταξύ τους δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της εν λόγω
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επενδυτικής προτεραιότητας.
Αυτή η ολοκληρωμένη παρέμβαση μπορεί να περιλαμβάνει πολλές μικρής κλίμακας υποδομές ή ακόμη και να συνιστά ένα
μεγάλο έργο. Όταν το συνολικό κόστος όλων των μικρής κλίμακας έργων υποδομής αθροιζομένων σε μια ενιαία
ολοκληρωμένη παρέμβαση υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται παραπάνω, η παρέμβαση θα πρέπει να καταδεικνύει σαφώς
τη θετική επίπτωση στην αναπτυξιακή δυναμική της περιφέρειας, καθώς και τον πρόσθετο αντίκτυπο στην οικονομική
ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)
Ειδικός στόχος
ID

Τ3112

EL

12 - Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε διασύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη
Δείκτης

Αριθμός επισκεπτών σε χώρους
πολιτιστικής κληρονομιάς στην
Περιφέρεια

Μονάδα μέτρησης

ΑΡΙΘΜΟΣ / ΕΤΟΣ

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

1.779.002,00
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Έτος
βάσης
2013

Τιμή-στόχος (2023)

2.684.440,00

Πηγή
στοιχείων
ΕΛΣΤΑΤ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ

EL

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Είδος δράσης :
Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς
Ενδεικτικές δράσεις :
•
•
•
•

Συμπλήρωση / αναβάθμιση μουσείων
Ανάδειξη μνημείων
Αναβάθμιση χώρων πολιτιστικού / ιστορικού ενδιαφέροντος
Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων

Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Αναδεικνύονται οι πολιτιστικοί πόροι της Κρήτης, συμπληρώνονται οι απαιτούμενες υποδομές ανάδειξης (μουσεία), αναβαθμίζονται οι περιοχές υψηλής
επισκεψιμότητας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επισκέπτη. Επιπλέον διασυνδέονται μεταξύ τους και με άλλους πόλους έλξης μιας περιοχής
(π.χ. περιοχές φυσικού κάλλους), συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε
διασύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη»
Ομάδες στόχου :
Επισκέπτες και κάτοικοι της Κρήτης
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Επενδυτική προτεραιότητα

6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια, Δήμοι, Υπουργείο Πολιτισμού
Είδος δράσης :
Ενίσχυση σύγχρονου πολιτισμού και πολιτιστικής δημιουργικότητας
Ενδεικτικές δράσεις :
• Υποδομές σύγχρονου πολιτισμού
• Εκδηλώσεις και δραστηριότητες που προάγουν τον σύγχρονο πολιτισμό με έμφαση στην εδραίωση θεσμών πολιτιστικού ενδιαφέροντος διεθνούς
εμβέλειας
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Επιδιώκεται η ενίσχυση του σύγχρονου πολιτισμού, βασική συνιστώσα για την ενδυνάμωση του πολιτιστικού-τουριστικού συμπλέγματος της
στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση με τρόπο που προάγει την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αναδεικνύοντας νέες δυνατότητες
δημιουργικής έκφρασης που εδράζονται στην τοπική ιδιαιτερότητα και ιστορία. Συμβάλλει στον ειδικό στόχο «Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς σε διασύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη»
Ομάδες στόχου :
Επισκέπτες και κάτοικοι της Κρήτης
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Μουσεία, Δήμοι, Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Είδος δράσης :

EL

136

EL

Επενδυτική προτεραιότητα

6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Ενίσχυση δράσεων τουριστικής προβολής
Ενδεικτικές δράσεις :
Δράσεις προβολής των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Κρήτης
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Επιδιώκεται η προσέλκυση επισκεπτών στην Περιφέρεια Κρήτης από υφιστάμενους και νέους προορισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μέσω της
προβολής των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της. Συμβάλλει στον ειδικό στόχο «Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε
διασύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη»
Ομάδες στόχου :
Επισκέπτες και κάτοικοι της Κρήτης
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια Κρήτης, Δήμοι, Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα

2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική προτεραιότητα

6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Στο πλαίσιο της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς εφαρμόζονται τα παρακάτω κριτήρια επιλογής πράξεων :
• Η σημαντικότητα των μνημείων
• Η συμβολή στην τοπική οικονομία και στη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων
• Η συμπληρωματικότητα με δράσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013
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Επενδυτική προτεραιότητα

•
•
•
•
•
•
•

6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Η δημιουργία προϋποθέσεων για αύξηση της επισκεψιμότητας
Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και ΤΠΕ
Η ωριμότητα του έργου
Η αστική αναζωογόνηση και η ανάπτυξη της υπαίθρου
Η εναρμόνιση με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3(1)(ε) του Κανονισμού ΕΕ 1301/2013
Η επίπτωση στο περιβάλλον
Η υιοθέτηση προδιαγραφών πράσινης υποδομής

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του σύγχρονου πολιτισμού εφαρμόζονται τα παρακάτω κριτήρια επιλογής πράξεων :
•
•
•
•
•
•
•

Η εμβέλεια των δράσεων πέραν των ορίων της Περιφέρειας
Η ενίσχυση της δημιουργικότητας των πολιτών
Η συμπληρωματικότητα με δράσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013
Η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων
Η καινοτομικότητα των δράσεων
Η προσέλκυση επισκεπτών και πέραν των περιόδων υψηλής επισκεψιμότητας (τουριστική περίοδος)
Η αστική αναζωογόνηση και η ανάπτυξη της υπαίθρου.

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα

6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Δεν προβλέπεται η χρήση χρηματοδοτικών μέσων
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Επενδυτική προτεραιότητα

6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα

6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα
ID

Δείκτης

6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Μονάδα μέτρησης

Ταμείο

Τιμή-στόχος (2023)

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)
Α

CO09

EL

Αειφόρος
Τουρισμός:
Αύξηση του
αναμενόμενου
αριθμού
επισκέψεων σε
ενισχυόμενες
τοποθεσίες
πολιτιστικής και
φυσικής
κληρονομιάς και
πόλους έλξης

Επισκέψεις/έτος

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ
135.500,00
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ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

EL

Επενδυτική προτεραιότητα
ID

Δείκτης

6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Μονάδα μέτρησης

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Α

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

επισκεπτών

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της
επενδυτικής προτεραιότητας

6d

Τίτλος της επενδυτικής
προτεραιότητας

Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και
των πράσινων υποδομών

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

13

Τίτλος του ειδικού στόχου

Η αύξηση του βαθμού εφαρμογής πλαισίου διαχείρισης των οικοτόπων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η προστασία και ανάδειξη των οικοτόπων της Κρήτης (χερσαίων και θαλάσσιων) καθώς και η διατήρηση,
προστασία και ανάδειξη της μοναδικής βιοποικιλότητας της Κρήτης σε συμφωνία με το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας
για το δίκτυο NATURA 2000 και ανάδειξη του χερσαίου και θαλάσσιου οικοσυστήματος μέσω :
• της εφαρμογής δράσεων που προβλέπονται στα εγκεκριμένα Σχεδία Διαχείρισης για χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές
NATURA 2000
• της υλοποίησης δράσεων προστασίας και ανάδειξης οικοτόπων συμπεριλαμβανομένων δράσεων ενημέρωσης –
ευαισθητοποίησης όπως αυτές προβλέπονται από τον Ν.3937/2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες
διατάξεις» ακόμα και πριν την ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων.
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Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

14

Τίτλος του ειδικού στόχου

H αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης του χωρικού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η προστασία και ανάδειξη των περιοχών της Κρήτης μέσω της οργάνωσης του χώρου από πλευράς
επιτρεπόμενων χρήσεων γης και δραστηριοτήτων σε περιοχές που δέχονται ισχυρές πιέσεις και κατά κανόνα συνδυάζουν και
την ύπαρξη περιοχών NATURA 2000. Σύμφωνα με το Ν.4269/2014 «Χωροταξική και Πολεοδομική μεταρρύθμιση –
Βιώσιμη Ανάπτυξη» τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (τέως ΓΠΣ/ΣΧΟΑΠ) που καλύπτουν το σύνολο της έκτασης των Δήμων
έχουν κανονιστικό χαρακτήρα και εγκρίνονται με Προεδρικά Διατάγματα συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τις περιοχές Natura 2000 και στη
λογική αυτή δύναται να επιδιωχθεί ο ολοκληρωμένος Χωρικός Σχεδιασμός με τα Διαχειριστικά Σχέδια Natura 2000.

141

EL

Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)
Ειδικός στόχος
ID

Τ3113

13 - Η αύξηση του βαθμού εφαρμογής πλαισίου διαχείρισης των οικοτόπων
Δείκτης

Ποσοστό επιφάνειας οικοτόπων που
βρίσκονται σε καθεστώς διατήρησης
ως προς τη συνολική επιφάνεια
οικοτόπων της Περιφέρειας

Ειδικός στόχος
ID

Τ3114

EL

Μονάδα μέτρησης

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

34,00

Έτος
βάσης
2013

Τιμή-στόχος (2023)

54,00

Πηγή
στοιχείων

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

Πλαίσιο
1 ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ
Δράσεων
Προτεραιότητας
(PAF),
Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Κρήτης

14 - H αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης του χωρικού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο
Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Αναλογία της έκτασης που υπάγεται ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
σε θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό
ως προς τη συνολική έκταση της
Περιφέρειας

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

60,90
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Έτος
βάσης
2013

Τιμή-στόχος (2023)

90,00

Πηγή
στοιχείων

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

Περιφ. Πλαίσιο
1 ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ
Χωροταξ.
Σχεδιασμ.&Αειφ
όρου Ανάπτ.
Κρήτης,
Αποκεντρ.
Διοίκηση Κρήτης
(η τιμή στόχος
προσδιορίζεται
με βάση το μέσο
κόστος/εκτάριο,
έργων
προηγούμενων
περιόδων &
κατευθύνσεων
του ΥΠΕΚΑ
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και
των πράσινων υποδομών

Είδος δράσης :
Ενίσχυση και ανάδειξη οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης
Ενδεικτικές δράσεις :
•
•
•
•

Δράσεις που θέτουν σε εφαρμογή σχεδία Διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000
Δράσεις που προστατεύουν και αναδεικνύουν τους οικοτόπους και τη βιοποικιλότητα της Κρήτης
Δράσεις αποκατάστασης υποβαθμισμένων φυσικών οικοτόπων
Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης

Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Το γεγονός ότι το 34% της Κρήτης καλύπτεται από ζώνες NATURA 2000, θαλασσίων περιοχών NATURA, οικοτόπων μοναδικής βιοποικιλότητας,
καθιστά επιβεβλημένη την προστασία των περιοχών αυτών αλλά και την εν συνεχεία ανάδειξη τους έτσι ώστε να συνδεθούν με την τοπική οικονομία και
την προαγωγή και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και εν γένει των παραγωγικών τομέων της Κρήτης. Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στην
επίτευξη του ειδικού στόχου «Η αύξηση του βαθμού εφαρμογής πλαισίου διαχείρισης των οικοτόπων»
Ομάδες στόχου :
Κάτοικοι και επισκέπτες της Κρήτης
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Επενδυτική προτεραιότητα

6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και
των πράσινων υποδομών

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια / Αποκεντρωμένη Διοίκηση / Δήμοι / Φορείς Διαχείρισης / Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Είδος δράσης :
Μελέτες χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού
Ενδεικτικές δράσεις :
• Τοπικά χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ) και Ειδικά Χωρικά Σχέδια σύμφωνα με το Ν.4269/2014
• Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες (ΠΕΧΠ)
• Μελέτες χωρικού σχεδιασμού σύμφωνα με τα προγράμματα δράσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Επιδιώκεται η συμπλήρωση και συνεκτική σύνθεση σε επίπεδο των νέων ΟΤΑ των ΤΧΣ (τέως ΣΧΟΟΑΠ) με προτεραιότητα στις περιοχές που δέχονται
ισχυρές πιέσεις καθώς και η εκπόνηση ειδικών χωροταξικών μελετών για περιοχές εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλης και οικισμών που
παρουσιάζουν ιδιαίτερα ή κρίσιμα προβλήματα χωρικής ανάπτυξης και απαιτούν ειδικό σχεδιασμό Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στην επίτευξη του
ειδικού στόχου «H αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης του χωρικού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο»
Ομάδες στόχου :
Κάτοικοι της Κρήτης, επιχειρήσεις
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Δήμοι, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
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2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική προτεραιότητα

6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και
των πράσινων υποδομών

Εξετάζονται :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Η συμμόρφωση με Ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς
Η συμμόρφωση με Εθνικά Σχέδια δράσης βιοποικιλότητας και το Ν.3937/2011 «Διατήρηση της βιοπικοιλότητας και άλλες διατάξεις»
Η συμμόρφωση με το πλαίσιο δράσεων προτεραιότητας NATURA 2000 (PAF)
Η συμμόρφωση με τα σχέδια διαχείρισης περιοχών Natura που έχουν εγκριθεί
Η συμμόρφωση με τον Ν.4269/2014 «Χωροταξική και Πολεοδομική μεταρρύθμιση –Βιώσιμη Ανάπτυξη»
Η επιδεικτικότητα των παρεμβάσεων
Η συμβολή στην ανάπτυξη της υπαίθρου
Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με όρους αειφορίας
Η ωριμότητα υλοποίησης.

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα

6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και
των πράσινων υποδομών

Δεν προβλέπεται η χρήση χρηματοδοτικών μέσων
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2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα

6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και
των πράσινων υποδομών

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα

ID

Δείκτης

6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των
πράσινων υποδομών
Μονάδα μέτρησης

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Α

CO23

EL

Φύση και
βιοποικιλότητα:
Επιφάνεια
οικοτόπων που
λαμβάνουν
ενίσχυση για να
αποκτήσουν
καλύτερο
καθεστώς
διατήρησης

Εκτάρια

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ
126.000,00
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ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

EL

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της
επενδυτικής προτεραιότητας
Τίτλος της επενδυτικής
προτεραιότητας

6e
Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον
περιορισμό του θορύβου

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

15

Τίτλος του ειδικού στόχου

Η βελτίωση των χαρακτηριστικών του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος υποβαθμισμένων αστικών περιοχών

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η αναζωογόνηση υποβαθμισμένων ζωνών όπως αδόμητες περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες περιοχές ή περιοχές
με εγκαταλελειμμένο ή υποβαθμισμένο ή διατηρητέο κτιριακό απόθεμα ή ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες περιοχές που
συνυπάρχουν με κεντρικές λειτουργίες πόλης με :
• ειδικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις δημιουργίας ή και αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων
• παρεμβάσεις για την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου κατ’ εφαρμογή των Οδηγιών 2008/50/ΕΚ
και 2002/49/ΕΚ, όπως αυτές θα προσδιορισθούν από προγραμματισμένες χαρτογραφήσεις και Σχέδια Δράσης.
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)
Ειδικός στόχος
ID

Τ3115

EL

15 - Η βελτίωση των χαρακτηριστικών του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος υποβαθμισμένων αστικών περιοχών
Δείκτης

Μείωση αερίων θερμοκηπίου ως
αποτέλεσμα των δράσεων των
στόχων των Προγραμμάτων (ΣΕΣ)

Μονάδα μέτρησης

ΤΟΝΟΙ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ CO2

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

48.726.297,00
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Έτος
βάσης
2012

Τιμή-στόχος (2023)

58.858.799,00

Πηγή
στοιχείων

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

Η τιμή στόχος
1 ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ
προσδιορίζεται
στο Εθν. Επίπεδο
λαμβάνοντας
υπόψη το πεδίο
εφαρμογής του
ΣΕΔΕ την
περίοδο 2013-20.
Η τιμή βάσης για
το 2012 έχει
υπολογιστεί
σύμφωνα με τα
ισχύοντα για το
ΣΕΔΕ το 2012

EL

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον
περιορισμό του θορύβου

Είδος δράσης :
Δράσεις βελτίωσης αστικού περιβάλλοντος
Ενδεικτικές δράσεις :
•
•
•
•

Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και οδικών αρτηριών πόλεων
Δράσεις διευκόλυνσης της κυκλοφορίας των πολιτών και επισκεπτών (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) στα αστικά κέντρα .
Ανάδειξη και επαναχρησιμοποίηση του αξιόλογου κτιριακού αποθέματος των αστικών κέντρων και της υπαίθρου
Δράσεις περιορισμού του θορύβου σε κατοικημένες περιοχές

Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Οι συνδυασμένες δράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα της Κρήτης συμβάλλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Η
βελτίωση των χαρακτηριστικών του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος υποβαθμισμένων αστικών περιοχών»
Ομάδες στόχου :
Επισκέπτες και κάτοικοι περιοχών
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Επενδυτική προτεραιότητα

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον
περιορισμό του θορύβου

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Δήμοι, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική προτεραιότητα

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον
περιορισμό του θορύβου

Εξετάζονται :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Η αναζωογόνηση του αστικού χώρου
Η συμβολή στη μείωση των εκπομπών CO2
Η επιδεικτικότητα των παρεμβάσεων
Η ευαισθητοποίηση των πολιτών
Η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας (παραγωγή νέων υλικών)
Η συμβολή στη βιώσιμη κινητικότητα
Η εφαρμογή των Οδηγιών 2008/50/ΕΚ, 2001/81/ΕΚ και 2004/107/ΕΚ για την ποιότητα του αέρα
Η συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/49/ΕΚ για τον θόρυβο
Η ωριμότητα υλοποίησης.

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)
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2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον
περιορισμό του θορύβου

Η χρήση ή όχι Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής στα υπό έγκριση Επιχειρησιακά προγράμματα, η μορφή που τα εν λόγω μέσα θα λάβουν, οι μηχανισμοί
και ο τρόπος διαχείρισής τους, το χρηματοδοτικό κενό που τα μέσα αυτά πρέπει να καλύψουν άρα και οι απαιτούμενοι πόροι που θα διατεθούν, ο
συνδυασμός του με άλλες μορφές ενίσχυσης ή όχι, θα είναι το αποτέλεσμα των εκ των προτέρων αξιολογήσεων που εκπονούνται, βάση των προβλέψεων
του άρθρου 37.2. του Καν. 1303/2014 και των κατευθύνσεων της Ε.Ε. Στο αποτέλεσμα των εν λόγω αξιολογήσεων θα περιλαμβάνεται η αποτύπωση των
αναγκών της πραγματικής οικονομίας, η προτεινόμενη επενδυτική στρατηγική, η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των εν λόγω μέσων, η εξέταση της
δυνατότητας προσέλκυσης πρόσθετων πόρων και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την εξειδίκευσή τους.
Ο πίνακας Κατηγορίες παρέμβασης-Μορφή χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, καθώς και οι αντίστοιχοι δείκτες
αποτελεσμάτων, θα συμπληρωθούν κατά την πρώτη αναθεώρηση του ΕΠ με ενδεικτικά ποσά για δάνεια, εγγυήσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια, ανάλογα
με τα συμπεράσματα που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εκ των προτέρων αξιολόγησης που θα γίνει με βάση το Άρθρο 37 (2) του Κανονισμού
ΕΕ αριθ.1303/2013

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον
περιορισμό του θορύβου

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας

EL

151

EL

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα

ID

Δείκτης

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Μονάδα μέτρησης

Ταμείο

Τιμή-στόχος (2023)

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)
Α

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

CO38

Αστική
ανάπτυξη:
Δημιουργία ή
ανάπλαση
υπαίθριων χώρων
σε αστικές
περιοχές

Τετραγωνικά μέτρα

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

40.900,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

CO39

Αστική
ανάπτυξη:
Ανέγερση ή
ανακαίνιση
δημόσιων ή
εμπορικών
κτιρίων σε
αστικές περιοχές

Τετραγωνικά μέτρα

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

2.600,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα

EL

Κωδικός αναγνώρισης της
επενδυτικής προτεραιότητας

7b

Τίτλος της επενδυτικής
προτεραιότητας

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των
πολυτροπικών κόμβων
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2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα

EL

Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

16

Τίτλος του ειδικού στόχου

Η ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η βελτίωση της περιφερειακής κινητικότητας και της ασφάλειας των μετακινήσεων μέσω :
• αναβάθμισης του επαρχιακού δικτύου σε συμφωνία με το ΣΠΕΜ και το ΣΕΣ
• εφαρμογής ολοκληρωμένης δέσμης δράσεων οδικής ασφάλειας στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)
Ειδικός στόχος
ID

Τ3116

EL

16 - Η ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας
Δείκτης

Απαιτούμενος χρόνος μετακίνησης
από το νότιο στο βόρειο τμήμα της
Περιφέρειας

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

ΧΡΟΝΟΣ (ΣΕ ΛΕΠΤΑ) Μετάβαση

Τιμή βάσης

85,00

154

Έτος
βάσης
2014

Τιμή-στόχος (2023)

55,00

Πηγή
στοιχείων
Εκτίμηση
Υπηρεσιών
Περιφέρειας
Κρήτης από
αντίστοιχα έργα

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ

EL

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των
πολυτροπικών κόμβων

Είδος δράσης :
Αναβάθμιση Οδικού Δικτύου
Ενδεικτικές δράσεις :
• Αναβάθμιση τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα στο διευρωπαϊκό δίκτυο και κόμβους (ΔΕΜ)
• Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου μόνο εφόσον αποτελεί μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα
Όπως ρητά ορίζεται στο κείμενο της εταιρικής σχέσης ΕΣΠΑ 2014-2020, η τοπική οδοποιία δεν είναι κατά κανόνα επιλέξιμη, εκτός εάν αποτελεί μέρος
χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά αποδεικνύονται ότι είναι απαραίτητα.
Η εξαίρεση μπορεί να τύχει εφαρμογής μόνο όταν τα έργα τοπικής οδοποιίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος χωρικής παρέμβασης . Η χωρική
παρέμβαση θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο αναμενόμενο και μετρήσιμο αποτέλεσμα.
Επιπλέον, ένα έργο τοπικής οδοποιίας να πληρεί σωρευτικά και τα παρακάτω κριτήρια:
• να έχει βοηθητικό ρόλο σε σχέση με την κύρια παρέμβαση,
• να αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου και να είναι αναλογικό για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα
• και να μην έχει ως αντικείμενο την αποκατάσταση ολόκληρου τοπικού δικτύου.
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Επενδυτική προτεραιότητα

7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των
πολυτροπικών κόμβων

Οι χωρικές παρεμβάσεις θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο μελέτης, οι γεωγραφικές περιοχές να επιλέγονται βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Με την αναβάθμιση / συμπλήρωση του οδικού δικτύου, μειώνονται οι απαιτούμενοι χρόνοι μετακίνησης ανθρώπων και ευπαθών προϊόντων από την
ενδοχώρα και το νότιο τμήμα της Περιφέρειας προς τις βόρειες πύλες εισόδου – εξόδου και εξασφαλίζεται ικανοποιητικό επίπεδο οδικής ασφάλειας με
μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων. Οι δράσεις αυτές συμβάλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Η ενίσχυση της περιφερειακής
κινητικότητας»
Ομάδες στόχου :
Κάτοικοι, επιχειρήσεις και επισκέπτες της Περιφέρειας
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια Κρήτης, ΟΤΑ
Είδος δράσης :
Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας
Ενδεικτικές δράσεις :
• Προμήθεια εξοπλισμού υπηρεσιών Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ενεργητική οδική ασφάλεια)
• Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης
• Λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας που θα αναδειχθούν από Ολοκληρωμένο Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας και Πρόληψης Ατυχημάτων στο επαρχιακό
και εθνικό δίκτυο της Κρήτης
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
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Επενδυτική προτεραιότητα

7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των
πολυτροπικών κόμβων

Με την ενίσχυση του ειδικού εξοπλισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και την εφαρμογή δράσεων ολοκληρωμένης
αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο της Κρήτης, ενισχύεται η ασφάλεια των μετακινήσεων και κινητοποιούνται πολίτες και
αρμόδιοι φορείς, για την πρόληψη και αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων, συμβάλλοντος στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Η ενίσχυση της
περιφερειακής κινητικότητας»
Ομάδες στόχου :
Κάτοικοι και επισκέπτες της Περιφέρειας
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δράσεις συντήρησης του οδικού δικτύου.

2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική προτεραιότητα

7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των
πολυτροπικών κόμβων

Για την επιλογή των πράξεων αναβάθμισης του οδικού δικτύου θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω κατευθυντήριες αρχές :
•
•
•
•

Η συμμόρφωση με το ΣΠΕΜ και το ΣΕΣ
Η βελτίωση της συνδεσιμότητας με το ΔΕΜ και τους κόμβους περιοχών υψηλής επισκεψιμότητας και παραγωγικότητας
Η αποδεδειγμένη συμβολή στην τοπική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα
Η συμμόρφωση με τα Air Quality Plans που προβλέπονται στην Οδηγία 2008/50/ΕΚ και με την Οδηγία 2002/49/ΕΚ για τη διαχείριση
περιβαλλοντικού θορύβου
• Η ωριμότητα υλοποίησης του έργου
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Επενδυτική προτεραιότητα

7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των
πολυτροπικών κόμβων

• Η μείωση της χρονοαπόστασης
• Η ικανότητα του δικαιούχου να εκτελεί και να συντηρεί το έργο
Για την επιλογή των πράξεων ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω κατευθυντήριες αρχές :
•
•
•
•
•

Η ανάδειξη του έργου από Ολοκληρωμένο Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων
Η συμμόρφωση με τον Εθνικό Σχεδιασμό Οδικής Ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων
Η ωριμότητα υλοποίησης του έργου
Η βιωσιμότητα του έργου
Η ικανότητα του δικαιούχου να εκτελεί το έργο

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα

7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των
πολυτροπικών κόμβων

Δεν προβλέπεται η χρήση χρηματοδοτικών μέσων
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2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα

7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των
πολυτροπικών κόμβων

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα
ID

Δείκτης

7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
Μονάδα μέτρησης

Ταμείο

Τιμή-στόχος (2023)

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)
Α

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

CO13

Οδικό δίκτυο:
Συνολικό μήκος
νέων οδών

χλμ.

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

15,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

CO14

Οδικό δίκτυο:
Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμ
ένων ή
αναβαθμισμένων
οδών

χλμ.

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

80,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

2.A.7 Κοινωνική καινοτομία, διεθνική συνεργασία και συμβολή στους θεματικούς στόχους 1-7
Άξονας προτεραιότητας

EL

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
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Άξονας προτεραιότητας

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

2.A.8 Πλαίσιο επιδόσεων
Πίνακας 6: Πλαίσιο επιδόσεων του άξονα προτεραιότητας (ανά Ταμείο και, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ανά κατηγορία περιφέρειας)
Άξονας προτεραιότητας

ID

Τύπος
δείκτη

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

Δείκτης ή βασικό στάδιο
υλοποίησης

Μονάδα μέτρησης, κατά
περίπτωση

Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

Ορόσημο για το 2018

Α

EL

Γ

Τελικός στόχος (2023)

Σ

Α

Γ

Πηγή στοιχείων

Σ

CO09

O

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση
του αναμενόμενου αριθμού
επισκέψεων σε ενισχυόμενες
τοποθεσίες πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς και πόλους
έλξης επισκεπτών

Επισκέψεις/έτος

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

0

135.500,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

CO13

O

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
νέων οδών

χλμ.

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

11

15,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

CO14

O

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμένων ή
αναβαθμισμένων οδών

χλμ.

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

0

80,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

CO18

O

Ύδρευση: Πρόσθετος
πληθυσμός που εξυπηρετείται
από βελτιωμένες υπηρεσίες
ύδρευσης

Άτομα

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

0

30.000,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

CO19

O

Επεξεργασία λυμάτων:
Πρόσθετος πληθυσμός που
εξυπηρετείται από βελτιωμένη
επεξεργασία λυμάτων

Ισοδύναμο πληθυσμού

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

42000

75.000,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

CO31

O

Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός
νοικοκυριών που κατατάσσονται
σε καλύτερη κατηγορία
ενεργειακής κατανάλωσης

Νοικοκυριά

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

0

720,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

CO32

O

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση
της ετήσιας κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας των
δημόσιων κτιρίων

kWh/έτος

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

0

8.800.000,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

160

Επεξήγηση της
σημασίας του δείκτη,
ανάλογα με την
περίπτωση

EL

Άξονας προτεραιότητας

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

ID

Τύπος
δείκτη

Δείκτης ή βασικό στάδιο
υλοποίησης

Μονάδα μέτρησης, κατά
περίπτωση

Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

Ορόσημο για το 2018

Τελικός στόχος (2023)

Πηγή στοιχείων

F100

F

Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

ΕΥΡΩ

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

66.841.000,00

Κ322

Ι

Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί
για την υλοποίηση των έργων

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

720

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ
ΔΕΙΚΤΗ CO31

Κ323

Ι

Έργα για τα οποία έχει
υπογραφεί τουλάχιστον μια
σύμβαση τεχνικού έργου

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

12

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ
ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ
CO32

Κ324

Ι

Έργα για τα οποία έχει
υπογραφεί τουλάχιστον μια
σύμβαση τεχνικού έργου

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

5

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ
ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ
CO18

Κ325

Ι

Έργα για τα οποία έχει
υπογραφεί τουλάχιστον μια
σύμβαση τεχνικού έργου

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

8

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ
ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ
CO09

Κ326

Ι

Έργα για τα οποία έχει
υπογραφεί τουλάχιστον μια
σύμβαση τεχνικού έργου

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

4

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ
ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ
CO14

258.392.977,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Επεξήγηση της
σημασίας του δείκτη,
ανάλογα με την
περίπτωση

Πρόσθετες ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του πλαισίου επιδόσεων
2.A.9 Κατηγορίες παρέμβασης
Κατηγορίες παρέμβασης που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του άξονα προτεραιότητας με βάση ονοματολογία που θεσπίζει η Επιτροπή και ενδεικτική
κατανομή της στήριξης της Ένωσης.
Πίνακες 7-11: Κατηγορίες παρέμβασης
Πίνακας 7: Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης
Άξονας προτεραιότητας
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Ταμείο

EL

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

ERDF

Μετάβαση

013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα

ERDF

Μετάβαση

014. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα

4.800.000,00

ERDF

Μετάβαση

017. Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)

8.000.000,00

ERDF

Μετάβαση

020. Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής)

9.600.000,00

ERDF

Μετάβαση

021. Διαχείριση υδάτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών, του
εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, της μέτρησης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή,
των συστημάτων χρέωσης και της μείωση των διαρροών)

3.200.000,00

ERDF

Μετάβαση

022. Επεξεργασία λυμάτων

50.667.067,00

ERDF

Μετάβαση

030. Δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ (νέα κατασκευή)

19.200.000,00

ERDF

Μετάβαση

034. Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί)

37.266.223,00

ERDF

Μετάβαση

065. Υποδομές, διεργασίες, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία για έρευνα και καινοτομία σε επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή

1.600.000,00

ERDF

Μετάβαση

085. Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή

4.000.000,00

ERDF

Μετάβαση

086. Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000

4.000.000,00

ERDF

Μετάβαση

087. Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση,
πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και
συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών

15.083.831,00

ERDF

Μετάβαση

088. Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται
με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής
προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών

3.200.000,00

ERDF

Μετάβαση

090. Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια

1.600.000,00

ERDF

Μετάβαση

094. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς
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24.497.260,00

20.000.000,00
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Πίνακας 8: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο
ERDF
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Κατηγορία περιφέρειας
Μετάβαση

Κωδικός
01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση

Ποσό σε ευρώ
206.714.381,00

Πίνακας 9: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο
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Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

ERDF

Μετάβαση

02. Μικρές αστικές περιοχές (μεσαία πυκνότητα κατοίκησης: πληθυσμός άνω των 5 000)

103.357.190,50

ERDF

Μετάβαση

03. Αγροτικές περιοχές (αραιοκατοικημένες)

103.357.190,50

Πίνακας 10: Διάσταση 4 – Μηχανισμοί εδαφικής υλοποίησης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο
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Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

ERDF

Μετάβαση

01. Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση – Αστικές περιοχές

12.000.000,00

ERDF

Μετάβαση

03. Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση - Άλλο

36.000.000,00

ERDF

Μετάβαση

07. Δεν ισχύει

158.714.381,00

Πίνακας 11: Διάσταση 6 – Δευτερεύον θέμα του ΕΚΤ (μόνο ΕΚΤ και ΠΑΝ)
Άξονας προτεραιότητας

EL
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Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

2.A.10 Σύνοψη της σχεδιαζόμενης χρήσης τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, δράσεων για την ενίσχυση της
διοικητικής ικανότητας των αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων (κατά
περίπτωση) (ανά άξονα προτεραιότητας)
Άξονας προτεραιότητας:
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