Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη
δράσεων ΤΠΕ - e-health
2014-2020
7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

Στόχος της ΥΠΕ Κρήτης
η διαμόρφωση περιφερειακής στρατηγικής ανάπτυξης
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και
ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας για τους φορείς υγείας
στην υγειονομική περιφέρεια Κρήτης μέσω κατάρτισης
ενιαίου, ολοκληρωμένου, σε επίπεδο υγειονομικής
περιφέρειας Κρήτης επιχειρησιακού σχεδίου για την
ανάπτυξη δράσεων
Σκοπός της συνάντησης εργασίας
η παρουσίαση των διαθέσιμων, βασικών χρηματοδοτικών εργαλείων και η
εξέταση των βασικών παραμέτρων για τη διαμόρφωση του επιχειρησιακού
σχεδίου
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Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020


Το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τη
συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, Περιφερειών και των λοιπών οικείων εταίρων, και
εγκρίνεται, μετά από διάλογο, από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το οποίο
αποτελεί το πλαίσιο για την κατάρτιση του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ταμείου
Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για έξυπνη,
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.



Προγραμματική περίοδος: 2014-2020 (επιλέξιμο: 1/1/2014 έως 31/12/2023)
Νόμος για τη διαχείριση του ΕΣΠΑ 2014-2020: 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014 - Μέρος Ι & ΙΙ)
 ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ712 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 −
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»
(ΦΕΚ 1822/24-8-2015/Β)




http://www.espa.gr/el/Pages/staticNewProgrammingPeriod.aspx
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Εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020
 Τομεακά ΕΠ







ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (4,67 δις ευρώ)
ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (5,19 δις
ευρώ)
ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση (2,67
δις ευρώ)
ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (487 εκ. ευρώ)
ΕΠ Τεχνική Βοήθεια (402 εκ. ευρώ )

 Περιφερειακά ΕΠ (13)


ΕΠ Κρήτης (434,88 εκ. ευρώ)

ΕΠ= έγγραφο το οποίο καταρτίζεται από τα αρμόδια Υπουργεία, Περιφέρειες και τους λοιπούς αρμόδιους
εταίρους και εγκρίνεται από την Επιτροπή και το οποίο καθορίζει μία αναπτυξιακή στρατηγική που θα
επιτευχθεί με τη συνδρομή ενός ή περισσοτέρων ΕΔΕΤ
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Βασική ορολογία
 «’Αξονας

Προτεραιότητας»: κάθε προτεραιότητα της στρατηγικής
στο πλαίσιο του ΕΠ που έχει συγκεκριμένους, μετρήσιμους,
ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους

 «Εφαρμοστέες

εκ των προτέρων αιρεσιμότητες»: συγκεκριμένος
και επακριβώς προκαθορισμένος κρίσιμος παράγοντας, ο οποίος
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική και
αποδοτική υλοποίηση του ειδικού στόχου επενδυτικής
προτεραιότητας ή προτεραιότητας της Ένωσης, έχει δε άμεση και
πραγματική σχέση με την εν λόγω υλοποίηση και άμεσο
αντίκτυπο σε αυτήν.
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Αρμόδιες Αρχές ΕΣΠΑ
 Αρμόδιες

αρχές για τη διαχείριση και έλεγχο των ΕΠ του ΕΣΠΑ
2014 - 2020 είναι:
Η Διαχειριστική Αρχή, η οποία ορίζεται για κάθε ΕΠ (Ειδικές Υπηρεσίες
Διαχείρισης ΕΠ)
 Η Αρχή Πιστοποίησης, η οποία ορίζεται για το σύνολο των ΕΠ.
 Η Αρχή Ελέγχου, η οποία ορίζεται για το σύνολο των ΕΠ.
 Οι Ενδιάμεσοι Φορείς, στους οποίους ανατίθενται η διαχείριση μέρους
ενός ΕΠ ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής, υπό την
ευθύνη της.
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Αρμόδιες Αρχές ΕΣΠΑ
 Αρμόδιες

αρχές και δομές για το συντονισμό του σχεδιασμού
και της εφαρμογής των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 αποτελούν:
Η Εθνική Αρχή Συντονισμού, η οποία ορίζεται ως αρχή που ασκεί
καθήκοντα συνδέσμου και παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή
εκπροσωπώντας τη χώρα συνολικά για το ΕΣΠΑ, το ΔΣΕ/CEF, το Ταμείο
Αλληλεγγύης και τα Λοιπά Αναπτυξιακά Προγράμματα και Ταμεία,
συντονίζει τις δραστηριότητες των άλλων σχετικών ορισθεισών αρχών
και δομών και προωθεί την εφαρμογή του ενωσιακού και του
εναρμονισμένου εθνικού δικαίου.
 Οι Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ Υπουργείων.
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Ένταξη πράξεων
Έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τους δυνητικούς
δικαιούχους με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ή Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται η
Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ.
 Αξιολόγηση προτάσεων από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ή τον Ενδιάμεσο
Φορέα, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα, από την Επιτροπή Παρακολούθησης, κριτήρια επιλογής
εντός 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης από τον δικαιούχο ή από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στην περίπτωση συγκριτικής
αξιολόγησης. Στην απόφαση ένταξης τίθεται η συνολική προθεσμία για την ανάληψη νομικής
δέσμευσης από τον δικαιούχο. Στην περίπτωση υπέρβασης της χρονικής προθεσμίας για την
ανάληψη νομικής δέσμευσης εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 28 (επιτήρηση).
 Ένταξη πράξεων στο ΕΠ με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ή του Περιφερειάρχη σε συνέχεια
προηγούμενης θετικής εισήγησης του προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ. Η
παράλειψη εισήγησης συνιστά παραβίαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας έκδοσης της
απόφασης ένταξης και τα αρμόδια όργανα του ΠΔΕ οφείλουν να μην εγγράψουν το έργο στο
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του.


7Η Υ ΓΕ ΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΠΕ
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Διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα δικαιούχων
Η

αρχική εκτίμηση της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και
επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου διενεργείται από την
αρμόδια Διαχειριστική Αρχή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της
εκάστοτε πράξης και πριν την επιλογή της για χρηματοδότηση
από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η εκτίμηση αυτή
επαναβεβαιώνεται, μέσω των διαδικασιών παρακολούθησης και
επαληθεύσεων, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης της
συγκεκριμένης πράξης έως και την ολοκλήρωσή της.

7Η Υ ΓΕ ΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΠΕ
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Χρηματοδοτήσεις και πληρωμές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων


Η εθνική και ενωσιακή συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στα
ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, είναι δημόσιες επενδύσεις και μπορούν να
χρηματοδοτηθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε).



Η εγγραφή στο ΠΔΕ πράξεων για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται
προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις ή
μέρος αυτών, γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο εγγράφεται στο ΠΔΕ ο
προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Το χρονοδιάγραμμα
ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου δε μπορεί να υπερβεί το οριζόμενο στην
απόφαση ένταξης της πράξης. Σε περίπτωση υπέρβασης το έργο
απεντάσσεται αυτοδίκαια από το ΕΠ και οι σχετικές πραγματοποιηθείσες
δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του εθνικού σκέλους του φορέα
χρηματοδότησης. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης εντός του
χρονοδιαγράμματος, εγγράφεται στο ΠΔΕ και ο προϋπολογισμός της δεύτερης
φάσης, μετά από σχετικό αίτημα της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής προς τη
ΔΔΕ.
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ΕΠ «Μεταρρύθμιση δημοσίου τομέα» (ΜΔΤ)


Προτεραιότητα στη χρήση πρακτικών ΤΠΕ και εργαλείων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με
στόχο τη διαλειτουργικότητα και ψηφιοποίηση των εσωτερικών διοικητικών διαδικασιών
και την εσωτερική επικοινωνία της διοίκησης με διακίνηση δεδομένων και όχι εγγράφων.



Προτεραιότητα
αποτελεί
η
δημιουργία
περιβάλλοντος
ψηφιακής
συνεργασίας/επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών και των στελεχών της δημόσιας
διοίκησης καθώς και η χρήση σύγχρονων, ενιαίων ή/και κοινών υποδομών της Δημόσιας
Διοίκησης.



Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ψηφιακές πολιτικές που συνεπικουρούν στην
αναδιοργάνωση του κράτους και στην εσωτερική βελτίωση της παραγωγικότητας, της
αποδοτικότητας και της οργάνωσής του, αξιοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία (π.χ. G2G
υπηρεσίες, αναδιοργανώσεις). Κατά αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός νέου
περιβάλλοντος και μιας νέας κουλτούρας λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης με
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και παραγωγικότητα.



Μία από τις τομεακές πολιτικές του ΕΠ είναι η υγεία.
7Η Υ ΓΕ ΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΠΕ
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Στρατηγικοί στόχοι του τομέα υγείας στο ΕΠ «ΜΔΤ»


1. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Συστήματος Υγείας,
αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
Οι επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στον Τομέα θα διασφαλίζουν την αναβάθμιση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, την ορθολογική
λειτουργία και διαχείριση των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων,
την ανάπτυξη συστημάτων λογοδοσίας (συστημικής και ατομικής), καθώς και τη συνεχή
μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας (κόστος σε σχέση με τα
αποτέλεσμα).



2. Διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του συστήματος υγείας
Aφορά στην εισαγωγή και εφαρμογή νέων μεθόδων και προτύπων λειτουργίας του
συστήματος Υγείας.



3. Αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων του Τομέα Υγείας
Αφορά στην ανάπτυξη πολιτικών αξιολόγησης τόσο του Ιατρικού όσο και του διοικητικού
προσωπικού του Τομέα. Προβλέπεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση στοχευμένων
προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού σε επιστημονικά αντικείμενα, σε νέες
διαδικασίες και συστήματα λειτουργίας, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις καθώς και
εξειδικευμένων προγραμμάτων εξατομικευμένης θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.
7Η Υ ΓΕ ΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΠΕ
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Ενδεικτικά έργα προς χρηματοδότηση στον τομέα της υγείας
 Ενδυνάμωση

της Εθνικής Στρατηγικής για την Ασφάλιση Υγείας
και Ενδυνάμωση του ΕΟΠΥΥ

 Βελτίωση

των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας με
στόχο τον περιορισμό της Προσφυγής σε εξειδικευμένες
Νοσοκομειακές Υπηρεσίες

 Εισαγωγή

σύγχρονων Διαδικασιών Προμηθειών – Κεντροποίηση
Προμηθειών

7Η Υ ΓΕ ΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΠΕ
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Στρατηγικοί στόχοι ΕΠ ΜΔΤ (1)
 1.

Ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής
ικανότητάς της κεντρικής κυβέρνησης και της αποκεντρωμένης ΔΔ
καθώς και της α’βάθμιας και β’βάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω
του εκσυγχρονισμού τους, σύμφωνα με τις αρχές της
αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας
και της βελτίωσης του συντονισμού του δημόσιου τομέα, με στόχο την
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.






Αύξηση των τομέων δημόσιας δράσης στους οποίους εφαρμόζονται νέα
συστήματα και διαδικασίες για την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της
δημόσιας διοίκησης
Αύξηση των φορέων του δημοσίου τομέα στους οποίους εφαρμόζονται σχέδια
λειτουργικής αναδιοργάνωσης και απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών
Αύξηση των φορέων του δημόσιου τομέα που εφαρμόζουν συστήματα
στοχοθεσίας, αξιολόγησης και εσωτερικού ελέγχου για τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση
7Η Υ ΓΕ ΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΠΕ
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Στρατηγικοί στόχοι ΕΠ ΜΔΤ (2)


2. Ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Δημόσιο Τομέα η οποία
σε συνδυασμό με συστημικές δράσεις και πολιτικές, θα αποτελέσουν τα
κύρια εργαλεία μετασχηματισμού των υφιστάμενων διαδικασιών και
αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε υπηρεσίες προστιθέμενης
αξίας, καθιστώντας τη Διοίκηση αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη.
Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα, όπου εντείνεται η χρήση
αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 Αύξηση των υπηρεσιών, εφαρμογών και συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
που παρέχονται προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις


7Η Υ ΓΕ ΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΠΕ

16/09/2015

18

Στρατηγικοί στόχοι ΕΠ ΜΔΤ (3)
 3.

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, μέσω
της βελτίωσης της διαχείρισης του προσωπικού, της ορθολογικής
κατανομής των ανθρώπινων πόρων, της ενίσχυσης του ρόλου, της
σημασίας και της διαχείρισης των υψηλόβαθμων στελεχών καθώς
και της παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών κατάρτισης/
εκπαίδευσης, με στόχο την ατομική ανάπτυξη των υπαλλήλων και την
ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των διαρθρωτικών και θεσμικών
αλλαγών των μεταρρυθμίσεων.



Αύξηση των φορέων της δημόσιας διοίκησης όπου εφαρμόζονται νέα
συστήματα αξιολόγησης και ορθολογικής διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
Αύξηση του αριθμού στελεχών / υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης με
πιστοποιημένες διοικητικές ικανότητες
7Η Υ ΓΕ ΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΠΕ
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Άξονες προτεραιότητας του ΕΠ ΜΔΤ
 1/2/3:

Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στις 11
περιφέρειες / στην Στερεά Ελλάδα / στο Νότιο Αιγαίο (1: 102 εκ €)

 4/5/6:

Ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις 11 περιφέρειες
/ στην Στερεά Ελλάδα / στο Νότιο Αιγαίο (4: 161 εκ €)

 7/8/9:

Βελτίωση της διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναμικού του Δημοσίου τομέα στις 11 περιφέρειες / στην Στερεά
Ελλάδα / στο Νότιο Αιγαίο (7: 83 εκ €)

 10

– 15: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ και ΕΤΠΑ στις 11 περιφέρειες / στην
Στερεά Ελλάδα / στο Νότιο Αιγαίο (7 εκ €)
7Η Υ ΓΕ ΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΠΕ
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Άξονας Προτεραιότητας 4 ΕΠ ΜΔΤ
Ταμείο

Στήριξη της
Ένωσης
(σε ευρώ)

% επί
του
ΕΠ

ΕΤΠΑ

165.143.205,00

43.78%

Θεματικός στόχος / Επενδυτική προτεραιότητα / Ειδικός
στόχος

Δείκτες

02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της [T4601, T4602,
ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των
T4603, T4640]
επικοινωνιών
- Ενίσχυση
των εφαρμογών
ΤΠΕ στον τομέα
Χρηματοδοτούνται-2c
δράσεις
ανάπτυξης
ή αναβάθμισης
τωντης
συστημάτων,
ηλεκτρονικής ΤΠΕ
διακυβέρνησης,
της ηλεκτρονικής
εφαρμογών και υπηρεσιών
που χρησιμοποιούν
οιμάθησης,
φορείς του
της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού
Δημοσίου Τομέα τόσο για την οργάνωση και λειτουργία τους όσο και για
και της ηλεκτρονικής υγείας
την παροχή πλήρως και
ολοκληρωμένων
ηλεκτρονικών
υπηρεσιών
2c.1
- Αύξηση των φορέων
και συστημάτων
τουπρος
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση
αποτελεσματικών
μεθόδων
ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης
2c.2 - Αύξηση των υπηρεσιών, εφαρμογών και
συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που
παρέχονται προς τους πολίτες

7Η Υ ΓΕ ΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΠΕ
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Ενδεικτικές δράσεις προς χρηματοδότηση















η ανάπτυξη συστήματος μέτρησης, αξιολόγησης και συνεχούς απόδοσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
η εγκατάσταση και λειτουργία ενός κεντρικού συστήματος ολοκληρωμένης χρηματοοικονομικής διαχείρισης (ERP)
ψηφιακές υπηρεσίες ενιαίας μισθοδοσίας
δημιουργία ηλεκτρονικού περιβάλλοντος διακίνησης, διαχείρισης και αρχειοθέτησης εγγράφων μέσω της υιοθέτησης της ψηφιακής
υπογραφής
η ανάπτυξη πλατφόρμας διαβούλευσης, αρχικά μεταξύ των υπηρεσιών των Υπουργείων και στη συνέχεια μεταξύ των Υπουργείων
και των εποπτευόμενων οργανισμών, των ανεξάρτητων αρχών και των περιφερειακών και δημοτικών υπηρεσιών
υποστηρικτικές δράσεις του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ο προσδιορισμός και η εφαρμογή ενιαίας πολιτικής για την προμήθεια, χρήση, διαχείριση και συντήρηση των βασικών
πληροφοριακών υποδομών στους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης
η διασύνδεση των βασικών μητρώων με κοινό δεσμευτικό πρότυπο και ενιαίο interface
ηλεκτρονική διακυβέρνηση τώρα (e-gov now)
η λειτουργία συστήματος παροχής υπηρεσιών CRM (CRMS) που περιλαμβάνει την προμήθεια και την υλοποίηση των απαραίτητων
υποδομών εξοπλισμού και λογισμικού που θα εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή, ασφαλή και αποτελεσματική επικοινωνία του
κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
η δημιουργία και αξιοποίηση ενός ενιαίου και βιώσιμου χώρου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης στη χώρα, για
νομικά και φυσικά πρόσωπα
Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς,
εισαγωγή σύγχρονων Διαδικασιών Προμηθειών – Κεντροποίηση Προμηθειών
7Η Υ ΓΕ ΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΠΕ
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ΕΠ «Μεταρρύθμιση δημοσίου τομέα» - υλικό
 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020


http://www.ydmed.gov.gr/?cat=100

 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 – 2016




www.ydmed.gov.gr/wp-content/.../20140416_action_plan_gcr.doc

Νόμος πλαίσιο 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (ΦΕΚ
138, 11/2011)

 Υπουργική

Απόφαση κύρωσης του πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΑΠ/Φ.40.4//1/989,ΦΕΚ 1301/Β/ 12-42012)

 Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Θεματολόγιο (Digital Agenda for Europe)
7Η Υ ΓΕ ΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΠΕ
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Βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία

ΕΣΠΑ
2014-2020
Εθνικά Επιχειρησιακά
Προγράμματα

Προγράμματα
Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας (Interreg)

Ευρωπαϊκά Ερευνητικά
Προγράμματα

Διμερές διασυνοριακό
Πρόγραμμα
«ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ»

HORIZON 2020

ΕΠ Κρήτης

(Περιφερειακό
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Κρήτης)

Interreg Europe

7Η Υ ΓΕ ΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΠΕ
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ΕΠ Κρήτης (ΠΕΠ Κρήτης) – Θεματικοί Στόχοι


Θ.Σ 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας»



Θ.Σ 2: «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των

επικοινωνιών»


Θ.Σ 3: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ)

και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)»


Θ.Σ 4: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους
τομείς»



Θ.Σ 5: «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων»



Θ.Σ 6: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»



Θ.Σ 7: «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων»



Θ.Σ 8: «Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας της εργασίας» (ΕΚΤ)



Θ.Σ 9: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» (ΕΚΤ - ΕΤΠΑ)



Θ.Σ 10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση»



Θ.Σ 11: «Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης» (δεν χρηματοδοτείται από

το ΕΠ)

7Η Υ ΓΕ ΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΠΕ
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ΕΠ Κρήτης (ΠΕΠ) –Άξονες Προτεραιότητας


ΑΠ 1 (ΕΤΠΑ): Ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας της Κρήτης.



ΑΠ 2 (ΕΤΠΑ): Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη.



ΑΠ 3 (ΕΤΠΑ): Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη.



ΑΠ 4 (ΕΚΤ): Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων
στις αλλαγές.



ΑΠ 5 (ΕΚΤ): Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας στην Κρήτη.



ΑΠ 6: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ



ΑΠ 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

ανταγωνιστικότητας,

7Η Υ ΓΕ ΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΠΕ
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και

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Δομή ΕΠ Κρήτης 2014-2020
ΑΞΟΝΑΣ 1
Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας,
καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας της Κρήτης
Π/Υ 51.622.092,00
ΕΤΠΑ

Θ.Σ. 1. Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας

ΑΞΟΝΑΣ 2
Βιώσιμη ανάπτυξη με
αναβάθμιση του περιβάλλοντος
και αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής

Θ.Σ. 4. Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Θ.Σ. 2. Βελτίωση της Πρόσβαση σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητας τους

Θ.Σ. 3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

Θ.Σ. 5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων
Θ.Σ. 6. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων

Π/Υ 258.392.977,00
ΕΤΠΑ

Θ.Σ. 7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων

7Η Υ ΓΕ ΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΠΕ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Δομή ΕΠ Κρήτης 2014-2020
ΑΞΟΝΑΣ 3
Ενίσχυση της Εκπαίδευσης και
της Κοινωνικής Συνοχής
Π/Υ 47.671.028
ΕΤΠΑ

ΑΞΟΝΑΣ 4
Προώθηση της Απασχόλησης και
προσαρμογή των εργαζομένων
στις αλλαγές
Π/Υ 5.434.595
ΕΚΤ

ΑΞΟΝΑΣ 5
Προώθηση της Κοινωνικής
Ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας στην Κρήτη
Π/Υ 66.047.150
ΕΚΤ

Θ.Σ. 9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Θ.Σ. 10. Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση

Θ.Σ. 8. Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζομένων

Θ.Σ. 9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

7Η Υ ΓΕ ΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΠΕ
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Άξονας 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας της Κρήτης
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών
μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης
εκπαίδευσης,
2 β) ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και της
ενίσχυσης της ζήτησης για ΤΠΕ

11.724.419,00
4.000.000,00

2 γ) ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση,
ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία·

5.724.419,00

3 α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής
αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και
μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων·

12.000.000,00

3 γ) στήριξη της δημιουργίας και επέκταση προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη
προϊόντων και υπηρεσιών

18.173.254,00

ΣΥΝΟΛΟ

51.622.092,00
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Άξονας 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην
Κρήτη
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

9 α) επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική,
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά στην κατάσταση στον
τομέα της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε
υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη μετάβαση από θεσμικές
υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας

21.691.164,00

10) επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και εκπαίδευσης

25.979.864,00

ΣΥΝΟΛΟ

47.671.028,00
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Επιλέξιμες δράσεις για την Επενδυτική Προτεραιότητα 2γ
 Ενίσχυση

των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση,
ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό
και ηλεκτρονική υγεία (5.724.419€)
Ενίσχυση φορέων και οργανισμών για την αξιοποίηση των ψηφιακών
υπηρεσιών στην εξυπηρέτηση του πολίτη
 Ενίσχυση φορέων και οργανισμών για την εφαρμογή ψηφιακών
υπηρεσιών/προιόντων που υποστηρίζουν τους τομείς προτεραιότητας
της RIS Crete όπως ο πολιτισμός-τουρισμός.
 Ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών/προιόντων για τους
τομείς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, του πολιτισμού και του τουρισμού.
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Αιρεσιμότητες Επενδυτικής Προτεραιότητας 2γ
 Κάθε

δράση προς χρηματοδότηση θα είναι εναρμονισμένη με τους
στόχους και τα πεδία παρέμβασης τόσο της στρατηγικής «A Digital
Agenda for Europe», όσο και με την «Εθνική Στρατηγική για τη
Ψηφιακή Ανάπτυξη – Ψηφιακή Ελλάδα 2021» καθώς και με τις
προτεινόμενες οικονομικές δραστηριότητες της εθνικής και
περιφερειακής στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης στον τομέα των
ΤΠΕ. Επίσης, η διαλειτουργικότητα κάθε δράσης θα είναι
ευθυγραμμισμένη με το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας.
 Το ΕΠ δεν θα ενεργοποιήσει δράσεις ΤΠΕ και ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και δεν θα προβεί σε καμία δημοσίευση προσκλήσεων
υποβολής προτάσεων, ούτε σε οποιαδήποτε επιλογή των
εμπροσθοβαρών έργων έως ότου το σχέδιο δράσης συμφωνηθεί με
τις υπηρεσίες της Ε.Ε. για κάθε μία από τις εκ των προτέρων
αιρεσιμότητες κριθεί ότι εκπληρώνεται.
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Βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία
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Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020
 Προγραμματική περίοδος: 2014-2020
 Επιλέξιμο: 1/1/2014 έως 31/12/2023
 Περιφέρειες

που καλύπτονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Κύπρος, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη

 Σχέδιο που έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 Ποσοστό χρηματοδότησης: 85% από πόρους της ΕΕ (ΕΤΠΑ)
 Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος:

54 εκ. €

 http://www.interreg.gr/el/νέα/διμερή-διασυνοριακά-

προγράμματα/ελλάδα-κύπρος.html
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ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020: Άξονες προτεραιότητας
 Άξονες προτεραιότητας

ΑΠ1: Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στη
διασυνοριακή περιοχή
 ΑΠ2: Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
 ΑΠ3: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη
κινδύνων
 ΑΠ4: Τεχνική βοήθεια
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ΑΠ1: Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στη
διασυνοριακή περιοχή
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ΑΠ1, ΘΣ 2, Επενδυτική Προτεραιότητα 2C, Ειδικός Στόχος 1.1
Διεύρυνση της προσφοράς ψηφιακού περιεχομένου διακυβέρνησης σε
επιλεγμένους τομείς διασυνοριακής συνεργασίας
Ανάπτυξη προϊόντων-εφαρμογών και υπηρεσιών ΤΠΕ, προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, εκπαίδευση
διαχειριστών και χρηστών, δράσεις προώθησης της χρήσης των εφαρμογών από πολίτες, επισκέπτες και επιχειρήσεις.
 Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:
 Ενίσχυση φορέων και οργανισμών για την αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών στην εξυπηρέτηση του πολίτη
όπως η απλούστευση των εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών στον δημόσιο τομέα και η
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών
 Δράσεις στήριξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, επέκτασης της χρήσης ΤΠΕ στον τομέα μεταφορών, τουρισμού,
εμπορίου, η υλοποίηση έξυπνων υπηρεσιών και εφαρμογών τοπικού ενδιαφέροντος, κλπ
 Βελτίωση
υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (εντοπισμός και αποκατάσταση προβλημάτων
προσβασιμότητας), ανάπτυξη νέων καθολικά προσβάσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υποστήριξη εφαρμογής
καινοτομικών προσεγγίσεων για την κατάρτιση μειονεκτικών ομάδων στην χρήση ΤΠΕ
 Επενδύσεις στον προγραμματισμό και την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας: Ανάπτυξη μακροχρόνιων
συνεργασιών διασυνοριακού χαρακτήρα, με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την υλοποίηση στρατηγικών για την
Ψηφιακή Κοινωνία (π.χ. οδικοί χάρτες, κοινές διατάξεις κτλ), ψηφιακές εφαρμογές διαχείρισης πολιτιστικού
αποθέματος ή/και τουριστικού προϊόντος
 Ολοκληρωμένες και στοχευμένες δράσεις κατάρτισης στελεχών δημόσιων τοπικών και λοιπών σχετικών φορέων,
για την αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών, για ταχύτερη, οικονομικότερη και ποιοτικά αναβαθμισμένη
εξυπηρέτηση του πολίτη
7Η Υ ΓΕ ΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΠΕ
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Interreg Europe 2014-2020


Στόχος: η βελτίωση της ανάπτυξης περιφερειακών
προγραμμάτων μέσω της ανταλλαγής πρακτικών και ιδεών.



Υπό έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή



Χρηματοδότηση:



και

Έργα (projects) διάρκειας 3-5 ετών με συμμετοχή δημοσίων οργανισμών από
διαφορετικές περιφέρειες
Θεματικές Πλατφόρμες για την ανταλλαγή γνώσης



Προϋπολογισμός: 359 εκ. €, Χρηματοδότηση: 85%



28 χώρες κράτη – μέλη της ΕΕ, Ελβετία και Νορβηγία



http://www.interreg4c.eu/interreg-europe


πολιτικών

Διαθέτει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και δυνατότητα αναζήτησης εταίρων
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Interreg Europe 2014-2020- Θεματικές Περιοχές
Έρευνα και καινοτομία (Research and innovation)
 Ανταγωνιστικότητα των ΜΜE (Competitiveness of SMEs)
 Οικονομία χαμηλής εκπομπής ρύπων (Low-carbon economy)
 Περιβάλλον και αποδοτικότητα ενεργειακών πόρων (Environment and
resource efficiency)


7Η Υ ΓΕ ΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΠΕ
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Interreg Europe 2014-2020 - Οικονομία χαμηλής εκπομπής ρύπων
 Ενδεικτικά παραδείγματα έργων:

Ανταλλαγή εμπειρίας μεταξύ περιφερειακών αρχών για τη βελτίωση της
υποστήριξης των υποδομών καινοτομίας (πχ Κέντρα ΤΠΕ, κέντρα
έρευνας) στους τομείς της υγείας, δημογραφικής αλλαγής και ευημερίας.
 Συνεργασία μεταξύ περιφερειακών αρχών και επιχειρήσεων για την
ανταλλαγή πρακτικών και συνεργασιών για την αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων R&D.
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Horizon 2020 (Ορίζοντας 2020)


Το πρόγραμμα Horizon 2020 (Oρίζοντας 2020) είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας για τη χρηματοδότηση δράσεων την
περίοδο 2014-2020.



Στόχος: μετάβαση από το εργαστήριο στην αγορά



Προϋπολογισμός: περίπου 80 δισ. Ευρώ



Το πρόγραμμα βασίζεται και υποστηρίζει την στρατηγική «Ευρώπη 2020», με
την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη
και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική
αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων



Ισχυρά ανταγωνιστικό πρόγραμμα. Απαιτεί τη σύμπραξη πολλών εταίρων από
διαφορετικές χώρες



http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
7Η Υ ΓΕ ΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΠΕ

15/09/2015

43

Βασικοί τομείς Horizon 2020


Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science)



Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership)



Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges)
Υγεία, Δημογραφική αλλαγή και Ευημερία
 Ασφάλεια Τροφίμων, Βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, Θάλασσα, Θαλλάσια και μη
έρευνα νερού και βιοικονομία
 Ασφαλής, Καθαρή και Αποδοτική Ενέργεια
 Έξυπνη, Πράσινη και Ολοκληρωμένη μεταφορά
 Κλιματική Αλλαγή, Περιβάλλον, Αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες
 Ευρώπη σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο - Χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμες και
στοχαστικές κοινωνίες
 Ασφαλείς κοινωνίες – Προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης και
των πολιτών της
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Υγεία, Δημογραφική αλλαγή και Ευημερία


Βetter health for all: στόχος να παραμείνουν οι ηλικιωμένοι δραστήριοι και
ανεξάρτητοι για περισσότερο, αλλά και η βιωσιμότητα του συστήματος υγείας
και πρόνοιας.



Θεματικές και ερευνητικές περιοχές: η εξατομίκευση της υγείας και πρόνοιας
(Personalising health and care)







Βελτίωση της κατανόησης των αιτιών και μηχανισμών που βασίζονται η υγεία, η υγιής
γήρανση και η ασθένεια
Βελτίωση της ικανότητας εποπτείας (monitor) της υγείας και για την αποτροπή,
ανίχνευση, θεραπεία και διαχείριση της ασθένειας
Υποστήριξη των ηλικιωμένων για να παραμείνουν δραστήριοι και υγιείς
Η δοκιμή και επίδειξη νέων μοντέλων και εργαλείων για την παροχή υπηρεσιών
υγείας και πρόνοιας

Το Ετήσιο Πρόγραμμα 2014/15) θα χρηματοδοτηθεί με €1,2 δις ευρώ σε αυτόν
τον τομέα.
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Ευχαριστούμε για την προσοχή
7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης
Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Οι πόροι του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ανά Θεματικό Στόχο
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Κ.Σ

Δ.Δ

1. Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας

9.379.535,00

11.724.419,00

2. Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητας τους

7.779.535,00

9.724.419,00

3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

24.138.603,00

30.173.254,00

4. Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

20.497.260,00

25.621.575,00

5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων

18.283.831,00

22.854.789,00

111.467.067,00

139.333.834,00

56.466.223,00

70.582.779,00

4.347.676,00

5.434.595,00

9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

70.190.651,00

87.738.314,00

10. Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση

20.783.891,00

25.979.864,00

4.572.226,00

5.715.283,00

347.906.498,00

434.883.125,00

6. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων
7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων
8. Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Δομή ΕΠ Κρήτη 2014-2020
ΑΞΟΝΑΣ 1
Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας,
καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας της Κρήτης
Π/Υ 51.622.092,00
ΕΤΠΑ

ΑΞΟΝΑΣ 2
Βιώσιμη ανάπτυξη με
αναβάθμιση του περιβάλλοντος
και αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής
Π/Υ 258.392.977,00
ΕΤΠΑ

Θ.Σ. 1. Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της
Καινοτομίας
Θ.Σ. 2. Βελτίωση της Πρόσβαση σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητας
τους

Θ.Σ. 3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
Θ.Σ. 4. Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
Θ.Σ. 5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της
πρόληψης των κινδύνων
Θ.Σ. 6. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικής χρήσης των πόρων
Θ.Σ. 7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων
σε βασικές υποδομές δικτύων
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ THΣ
RISCRETE

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Δομή ΕΠ Κρήτη 2014-2020
ΑΞΟΝΑΣ 3
Ενίσχυση της Εκπαίδευσης και
της Κοινωνικής Συνοχής
Π/Υ 47.671.028
ΕΤΠΑ

Θ.Σ. 9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της
φτώχειας και κάθε διάκρισης
Θ.Σ. 10. Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση

ΑΞΟΝΑΣ 4
Προώθηση της Απασχόλησης και
προσαρμογή των εργαζομένων
στις αλλαγές
Π/Υ 5.434.595
ΕΚΤ

Θ.Σ. 8. Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και
υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

ΑΞΟΝΑΣ 5
Προώθηση της Κοινωνικής
Ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας στην Κρήτη
Π/Υ 66.047.150
ΕΚΤ

Θ.Σ. 9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της
φτώχειας και κάθε διάκρισης
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ THΣ
RIS3 CRETE

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Δομή ΕΠ Κρήτη 2014-2020
ΑΞΟΝΑΣ
1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΤΠΑ)
2. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (ΕΤΠΑ)
3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (ΕΤΠΑ)
4. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ (ΕΚΤ)
5. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ (ΕΚΤ)

ΠΟΣΟ (Δ.Δ.)
51.622.092,00

258.392.977,00
47.671.028,00
5.434.595,00
66.047.150,00

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ

4.375.000,00

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ

1.340.283,00

ΣΥΝΟΛΟ
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Ευρωπαϊκή Ένωση

434.883.125,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Άξονας 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών
μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης
εκπαίδευσης,
2 β) ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και της
ενίσχυσης της ζήτησης για ΤΠΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
11.724.419,00
4.000.000,00

2 γ) ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση,
ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία·

5.724.419,00

3 α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής
αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και
μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων·

12.000.000,00

3 γ) στήριξη της δημιουργίας και επέκταση προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη
προϊόντων και υπηρεσιών

18.173.254,00

ΣΥΝΟΛΟ

51.622.092,00
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Άξονας 2 : Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
4 γ) 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·
4 στ) προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα, καθώς και της υιοθέτησης αυτών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
23.621.575,00
2.000.000,00

5β) προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε
καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών

22.854.789,00

6 α) επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της
Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί
από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις·

10.000.000,00

6 β) επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης
στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα
κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις·

79.333.834,00
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Άξονας 2 : Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
6 γ) διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς·

25.000.000,00

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

15.000.000,00

6δ) προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών
των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών·

10.000.000,00

7 β) ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων
κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων·

70.582.779,00

ΣΥΝΟΛΟ
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258.392.977,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Άξονας 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

9 α) επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική,
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά στην κατάσταση στον
τομέα της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε
υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη μετάβαση από θεσμικές
υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας

21.691.164,00

10) επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και εκπαίδευσης

25.979.864,00

ΣΥΝΟΛΟ

47.671.028,00
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Άξονας 4 : Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

8 iii) αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

2.000.000,00

8 v) προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις
αλλαγές

3.434.595,00

ΣΥΝΟΛΟ

5.434.595,00
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Άξονας 5 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

9 i) ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού
συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

23.047.150,00

9 ii) κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ·

2.000.000,00

9 iii) καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών·

6.000.000,00

9 iv) βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού
συμφέροντος·

25.000.000,00

9 v) προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές
επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης
προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση·

5.000.000,00

9 vi) τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων·

5.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
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66.047.150.00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Άξονες 6 – 7 : Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ - ΕΚΤ
ΑΞΟΝΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 6 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ

4.375.000,00

ΑΞΟΝΑΣ 7 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ

1.340.283,00
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