ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ
ΠΛΑΙΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
(TOMEAKA & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ)

1. ΠΛΑΙΣΙΟ: Διαδικαζίες λήψης αποθάζεων
ζχεηικά με ηη διαμόρθωζη Επιχειρηζιακών
Προγραμμάηων ζηην ΕΕ.
Σα Δηαξζξωηηθά Σακεία δελ ρνξεγνύλ απεπζείαο πόξνπο ζε έξγα πνπ έρνπλ επηιεγεί από
ηελ Επξωπαϊθή Επηηξνπή. Παξόιν πνπ νη κείδνλνο ζεκαζίαο πξνηεξαηόηεηεο ελόο
αλαπηπμηαθνύ πξνγξάκκαηνο θαζνξίδνληαη ζε ζπλεξγαζία καδί ηεο, ε επηινγή ηωλ
έξγωλ θαη ε δηαρείξηζή ηνπο ππάγνληαη ζηελ αποκλειζηική εςθύνη ηωλ εζληθώλ θαη
πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ. Απηή ε αύμεζε ηνπ βαζκνύ ηεο απνθέληξωζεο απνηειεί κία από
ηηο θπξηόηεξεο θαηλνηνκίεο ηεο παξνύζαο πεξηόδνπ.
Αθνύ επηιεγνύλ, ηα έξγα ιακβάλνπλ μεικηή σπημαηοδόηηζη, εζληθή θαη θνηλνηηθή,
δεδνκέλνπ όηη νη πξνϋπνινγηζκνί ηωλ πξνγξακκάηωλ πάληνηε απνηεινύληαη ελ κέξεη
από επξωπαϊθνύο πόξνπο θαη ελ κέξεη από εζληθνύο (δεκόζηνπο ή ηδηωηηθνύο). Σα
ρξήκαηα ηεο Έλωζεο πποζηίθενηαι πάληνηε ζηα ρξήκαηα ηωλ ρωξώλ, νύηωο ώζηε λα
θαζίζηαηαη εθηθηή ε ππέξβαζε ηωλ νξίωλ πνπ επηβάιινληαη από ηηο ρξεκαηνδνηηθέο
ηνπο ηθαλόηεηεο.
Αληηζέηωο, ηα θνηλνηηθά θεθάιαηα δελ έρνπλ ωο ζθνπό λα επηηξέπνπλ ζηηο ρώξεο λα
πξαγκαηνπνηνύλ νηθνλνκίεο ζηνπο εθνικούρ ηοςρ πποϋπολογιζμούρ .
Οη ρώξεο εμαθνινπζνύλ λα είλαη θαηά θύξην ιόγν ππεύζπλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ
πξνβιεκαηηθώλ πεξηνρώλ ηνπο. Η Έλωζε ηηο βνεζά νύηωο ώζηε λα απμάλνπλ θαη λα
βειηηώλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ, ζε ζύγθξηζε κε απηέο πνπ ζα
θαηέβαιιαλ ρωξίο απηήλ ηελ βνήζεηα. Απηή είλαη ε πποζηιθέμενη αξία ηεο
παξέκβαζεο ηεο Έλωζεο.
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2. Απόθαζη
• Ο ποξωπξλξγιρμϊπ ςχμ
Διαοθοχςικόμ Ταμείχμ και ξι
βαρικξί καμϊμεπ ςηπ
υοηριμξπξίηρήπ ςξσπ,
απξταρίζξμςαι απϊ ςξ Εσοχπαψκϊ
Σσμβξϋλιξ, δηλαδή απϊ ϊλα ςα μέλη
ςηπ Έμχρηπ, επί ςη βάρει ποϊςαρηπ
ςηπ Εσοχπαψκήπ Επιςοξπήπ πξσ
απξςελεί αμςικείμεμξ
διαποαγμαςεϋρεχμ με ςξ
Εσοχπαψκϊ Κξιμξβξϋλιξ.
• Τα Διαοθοχςικά Ταμεία
σπξδιαιοξϋμςαι αμά υόοα και αμά
ρςϊυξ.
• Οι πεοιξυέπ πξσ μπξοξϋμ μα
επχτελξϋμςαι απϊ ασςξϋπ ςξσ
πϊοξσπ απξταρίζξμςαι απϊ ςημ
Επιςοξπή ρε ρσμτχμία με ςιπ
υόοεπ. Η Επιςοξπή ποξςείμει
κξιμξϋπ θεμαςικξϋπ
ποξραμαςξλιρμξϋπ.

DEFINITION OF THE DIFFERENT OBJECTIVES AND ELIGIBILITY
Definition of the Convergence Objective
The Convergence Objective shall be aimed at speeding up the convergence of the less-developed regions and Member States.
The regions eligible for funding from the structural funds under this Objective are the current NUTS1 level II regions whose per
capita GDP, measured in purchasing power parities and calculated on the basis of Community figures for the period 2000-2002, is
less than 75% of the EU 25 average.
The Member States eligible for funding from the Cohesion Fund shall be those whose per capita GNI, measured in purchasing
power parities and calculated on the basis of Community figures for the period 2001-2003, is less than 90% of the EU 25 average
and which have a programme for meeting the economic convergence conditions referred to in Article 104 of the Treaty.
Definition of the Regional Competitiveness and Employment Objective
This Objective shall be aimed at strengthening regions' competitiveness and attractiveness as well as employment. The
respective contributions of the European Regional Development Fund (ERDF) and European Social Fund (ESF) shall be fixed by the
Member States in consultation with the Commission.
The entire territory of the Community shall be eligible, with the exception of the regions eligible for funding from the structural
funds under the Convergence Objective and the regions covered by transitional arrangements, subject to the limits set out in
paragraph 40.
Definition of the European Territorial Cooperation Objective
This Objective aims at strengthening territorial cooperation at the cross-border, trans-national and inter-regional levels and at
establishing cooperation networks and furthering the exchange of experience at the appropriate territorial level.
The regions eligible for cross-border cooperation financing shall be all NUTS level III regions along the internal land borders,
certain NUTS level III regions along the external land borders and all NUTS level III regions along the maritime borders separated,
as a general rule, by a maximum of 150 kms, taking into account potential adjustments needed to ensure the coherence and
continuity of the cooperation action.
The list of eligible trans-national regions will be drawn up by the Commission on the basis of the Community-level strategic
guidelines established by the Council.
The entire territory of the Community shall be eligible for the financing of inter-regional cooperation and cooperation networks
and exchange of experience.
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3. Γιαμόπθωζη ζσεδίος - ζηπαηηγικήρ
• Μεηά από απηέο ηηο
απνθάζεηο, θάζε θξάηνο
ή πεξηθέξεηα, κε
ζπκκεηνρή ησλ
νηθνλνκηθώλ θαη
θνηλσληθώλ παξαγόλησλ,
δηακνξθώλεη θαη
ζπγθεληξώλεη ζε έλα
ζρέδην ηηο πξνηάζεηο ηεο
ππέξ ησλ πξνβιεκαηηθώλ
πεξηνρώλ ή ησλ
επάισησλ θνηλσληθώλ
κνλάδσλ, ιακβάλνληαο
ππόςε ηνπο ζεκαηηθνύο
πξνζαλαηνιηζκνύο ηεο
Επηηξνπήο.
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4.Τποβολή ππορ έγκπιζη
• Αθνύ νινθιεξσζνύλ, ηα
ζρέδηα απηά
ππνβάιινληαη ζηελ
Επξσπατθή Επηηξνπή.
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5. Γιαππαγμάηεςζη
• Κάζε θξάηνο ζπδεηά κε ηελ
Επηηξνπή ζρεηηθά κε ην
πεξηερόκελν ησλ εγγξάθσλ
απηώλ, θαζώο επίζεο θαη
ζρεηηθά κε ηνπο εζληθνύο
θαη θνηλνηηθνύο πόξνπο πνπ
ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ
πινπνίεζή ηνπο.
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6. Έγκπιζη - σπημαηοδόηηζη
• Σε πεξίπησζε πνπ ηα δύν κέξε
ζπκθσλνύλ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ
ζεκάησλ απηώλ, ε Επηηξνπή
εγθξίλεη ηα ζρέδηα θαη ηα
πξνγξάκκαηα πνπ απηά
ζπλεπάγνληαη, θαη θαηαβάιιεη ζηα
θξάηε πξνθαηαβνιή, ε νπνία ηνπο
επηηξέπεη λα μεθηλήζνπλ ηελ
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο.
•
Απηά νλνκάδνληαη Κνηλνηηθά
Πιαίζηα Σηήξημεο (ΚΠΣ) ή Εληαία
Έγγξαθα Πξνγξακκαηηζκνύ
(ΕΕΠ), ή Σρέδηα Αλάπηπμεο
αλάινγα κε ην θαηά πόζνλ
απαηηείηαη ή όρη, ζπκπιεξσκαηηθή
απόθαζε ηεο Επηηξνπήο γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ.
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7. Έναπξη ςλοποίηζηρ
•

Οη ιεπηνκέξεηεο ησλ πξνγξακκάησλ
απηώλ, δειαδή ηα ζπκπιεξώκαηα
πξνγξακκαηηζκνύ, απνθαζίδνληαη
θαηά ηξόπν απηόλνκν από ηηο εζληθέο
ή πεξηθεξεηαθέο αξρέο. Δελ απνηεινύλ
αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο κε ηελ
Επηηξνπή, αιιά ηεο απνζηέιινληαη γηα
ελεκέξσζε. Αθνύ εγθξηζνύλ, ηα
έγγξαθα απηά επηηξέπνπλ ζηηο αξρέο
απηέο λα εγθαηληάζνπλ ηα έξγα
ζύκθσλα κε ηνπο δηθνύο ηνπο ηξόπνπο
ιεηηνπξγίαο κε πξνζθιήζεηο ππνβνιήο
πξνζθνξώλ έξγσλ, πξνζθιήζεηο
ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ππνδνκώλ.Τα
πξνγξάκκαηα εηζέξρνληαη ηόηε ζην
επηρεηξεζηαθό ηνπο ζηάδην.
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8. Πποκήπςξη έπγων
• Οη αξκόδηεο αξρέο
επηιέγνπλ ηα έξγα πνπ
αληαπνθξίλνληαη
πεξηζζόηεξν ζηνπο
ζηόρνπο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη
πιεξνθνξνύλ ηνπο
ππνςεθίνπο ζρεηηθά κε
ηηο επηινγέο ηνπο.
• Όιεο νη δξάζεηο / έξγα
θάζε πξνγξάκκαηνο
πξνθεξύζζνληαη.
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9. Ολοκλήπωζη - παπαλαβή
• Οη επηιεγέληεο
νξγαληζκνί κπνξνύλ ηόηε
λα πινπνηήζνπλ ην έξγν
ηνπο.
• Τν έξγν απηό ζα πξέπεη
νπσζδήπνηε λα έρεη
πεξαησζεί εληόο ηεο
πξνζεζκίαο πνπ
θαζνξίδεηαη ζην
πξόγξακκα, δεδνκέλνπ
όηη ν ξπζκόο ησλ
επξσπατθώλ εληζρύζεσλ
έρεη θαζνξηζηεί ήδε από
ηελ αξρή.
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10. Παπακολούθηζη - αξιολόγηζη
• Οι σπεϋθσμεπ αουέπ παοακξλξσθξϋμ
ςακςικά ςημ πξοεία ςχμ ποξγοαμμάςχμ
και εμημεοόμξσμ ρυεςικά ςημ Εσοχπαψκή
Επιςοξπή, παοέυξμςαπ ςηπ απξδείνειπ για
ςξ ϊςι ςα υοήμαςα έυξσμ υοηριμξπξιηθεί
σπϊ ςιπ καλϋςεοεπ ρσμθήκεπ (πιρςξπξίηρη
δαπαμόμ).
• Η Επιςοξπή επιςηοεί ςα στιρςάμεμα
ρσρςήμαςα ελέγυξσ και καςαβάλλει
βαθμιαία ςξ σπϊλξιπξ ςηπ ρσμδοξμήπ ςχμ
Διαοθοχςικόμ Ταμείχμ. Αμαλϋει ςημ
ενέλινη ςχμ δεικςόμ παοακξλξϋθηρηπ και
ςιπ μελέςεπ ανιξλϊγηρηπ και εμφσυόμει
θεμαςικέπ αμςαλλαγέπ.
• Πληοξτξοεί ςξσπ σπεσθϋμξσπ ςχμ
ποξγοαμμάςχμ ρυεςικά με ςιπ μέεπ
κξιμξςικέπ ποξςεοαιϊςηςεπ πξσ έυξσμ
επιπςόρειπ ρςημ πεοιτεοειακή αμάπςσνη.
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