ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
κάνοντας τη διαφορά, κάθε µέρα
2019 ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΛΑ∆Α

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
170 000 επιπλέον νοικοκυριά απέκτησαν βελτιωμένη πρόσβαση σε
ευρυζωνική σύνδεση, και άλλα 19 000 νοικοκυριά επωφελούνται από
μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, περίπου 19 000 επιχειρήσεις
έχουν λάβει υποστήριξη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς
τους, δημιουργώντας μέχρι τώρα 6 300 άμεσες θέσεις εργασίας.
ΤΑΜΕΊΟ ΣΥΝΟΧΉΣ (ΤΣ)
Το Ταμείο Συνοχής υποστηρίζει έργα μεταφορών και περιβάλλοντος,
όπως αντιπλημμυρικά έργα και έργα διαχείρισης λυμάτων και
στερεών αποβλήτων. Για παράδειγμα, 42 800 άτομα απέκτησαν
βελτιωμένη παροχή νερού και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων,
και 40 δήμοι —με συνολικά 900 000 κατοίκους— εξυπηρετούνται
πλέον από σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΤΑΜΕΊΟ (ΕΚΤ)
Περίπου 400 000 άνεργοι (και μακροχρόνια άνεργοι) έχουν λάβει
υποστήριξη, και πάνω από 63 000 νεαρά άτομα εκτός απασχόλησης,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης έχουν επωφεληθεί από την πρωτοβουλία
για την απασχόληση των νέων. Επιπλέον, 240 000 άτομα απέκτησαν
πρόσβαση σε βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας, και περίπου 155 000
κουπόνια για υπηρεσίες παιδικής φροντίδας χορηγήθηκαν σε
οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ
(ΕΓΤΑΑ)

ΓΕΩΡΓΙΚΌ

ΤΑΜΕΊΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ

ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ

Πάνω από 1 300 θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί με την
υποστήριξη του ΕΓΤΑΑ, και 10 500 άτομα έχουν επωφεληθεί από
προγράμματα δια βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης.
Μέχρι τώρα, δράσεις που υποστηρίζονται από το ΕΓΤΑΑ έχουν
καλύψει περίπου 410 000 στρέμματα για μετάβαση σε και συντήρηση
βιολογικής καλλιέργειας, και 120 000 στρέμματα για δράσεις που
αφορούν δεσμεύσεις σχετικά με τη γεωργία, το περιβάλλον και το
κλίμα.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΘΆΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΊΑΣ (ΕΤΘΑ)
Υπογράφηκαν πάνω από 1 000 συμβάσεις έργων, που αντιστοιχούν
περίπου στο ήμισυ του προϋπολογισμού του ΕΤΘΑ της Ελλάδας. Οι πιο
προηγμένοι τομείς είναι η βιώσιμη αλιεία, ο έλεγχος και η συλλογή
δεδομένων, καθώς και η εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας
Πολιτικής.
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ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ & ΠΡΌΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

Προϋπολογισµός ανά Ταµείο

Υλοποίηση ανά Ταµείο για την Ελλάδα
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
(ΕΤΠΑ) Ή ΤΑΜΕΊΟ ΣΥΝΟΧΉΣ
Πιο βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια
για τις Κυκλάδες
Η διασύνδεση των Κυκλάδων με
το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτρικής
ενέργειας κατέστησε δυνατό για
τα νησιά να μεταβούν από την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
με τη χρήση απαρχαιωμένων
ντηζελογεννήτριων
στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από φυσικό αέριο. Τα οφέλη
υπολογίζονται σε εξοικονόμηση
περίπου 80 εκατομμυρίων EUR
ανά έτος. Το έργο συμβάλει
στη μείωση των εκπομπών
αερίων
του
θερμοκηπίου
κατά 24 485 τόνους CO2 και
δημιουργεί τις απαραίτητες
υποδομές για την εκμετάλλευση
της
μεγάλης
δυνατότητας
παραγωγής
ανανεώσιμης
ενέργειας στα νησιά. Συνολική
επένδυση για την περίοδο 20142020: 273 εκατομμύρια EUR,
συμπεριλαμβανομένων
135 εκατομμυρίων EUR από το
ΕΤΠΑ.
https://bit.ly/32rrWCl

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ
ΤΑΜΕΊΟ (ΕΚΤ)
Διάδοση των προγραμμάτων
μαθητείας σε όλη τη χώρα
σαν πορεία προς την αριστεία
Το νέο πρόγραμμα «Μεταλυκειακό
Έτος - Τάξη Μαθητείας στην
Ελλάδα»
συγκροτήθηκε
το
2017, εισάγοντας την «τάξη
μαθητείας»
ως
τέταρτο
προαιρετικό έτος σπουδών για
τελειόφοιτους επαγγελματικών
λυκείων. Το πρόγραμμα έχει
αναπτυχθεί με επιτυχία με
σταθερή αύξηση του αριθμού
των μαθητειών (+230 %),
των τομέων εξειδίκευσης και
του αριθμού των σχολείων,
παρέχοντας σε νεαρά άτομα
στην Ελλάδα περισσότερες
προοπτικές
απασχόλησης.
Συνολική
επένδυση:
44,2
εκατομμύρια
EUR,
συμπεριλαμβανομένων
34,5 εκατομμυρίων EUR από το
ΕΚΤ.
h t t p s : // w w w. m i n e d u . g ov. g r /
texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/
dimosieyseis-mathiteias

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΓΕΩΡΓΙΚΌ
ΤΑΜΕΊΟ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ
ΘΆΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΊΑΣ
(ΕΤΘΑ)

Πηγαίνοντας πιο ψηλά χάρη
σε τοπικές πρωτοβουλίες
ανάπτυξης

Απλοποίηση των θαλάσσιων
μεταφορών μέσω ΤΠ

Το
Αναρριχητικό
Πάρκο
Λεωνιδίου στην Πελοπόννησο
είναι ένα έργο που υποστηρίζεται
από το πρόγραμμα LEADER και
έχει δημιουργήσει ευκαιρίες
για διαφοροποιημένη τοπική
οικονομική
ανάπτυξη.
Το
έργο κατέστησε δυνατό το
άνοιγμα 600 νέων διαδρομών
αναρρίχησης και τη δημιουργία
ενός φεστιβάλ αναρρίχησης
(που προσέλκυσε πάνω από
1 500 επισκέπτες το 2018).
Συνολικά,
επωφελήθηκε
ολόκληρη η περιοχή και οδήγησε
στη δημιουργία τουλάχιστον 10
θέσεων εργασίας. Συνολικός
προϋπολογισμός: 96 000 EUR,
συμπεριλαμβανομένων
56 000 EUR από το ΕΓΤΑΑ.
www.climbinleonidio.com

Στο
πλαίσιο
του
έργου
δημιουργείται
ένα
συμβατό
σύστημα πληροφοριών όπου
οι
ιδιοκτήτες
πλοίων
θα
υποβάλλουν, πριν να εισέλθουν ή
να αποπλεύσουν από ένα ελληνικό
λιμάνι, όλες τις τυπικές εκθέσεις
που απαιτούνται σύμφωνα με τις
νομικές πράξεις της Ένωσης. Μέσω
της ηλεκτρονικής διαβίβασης
αυτών
των
πληροφοριών,
διευκολύνονται οι θαλάσσιες
μεταφορές
και
μειώνεται
ο διοικητικός φόρτος των
ναυτιλιακών εταιρειών. Συνολική
επένδυση: 1,14 εκατομμύρια EUR,
συμπεριλαμβανομένων
860 000 EUR από το ΕΤΘΑ.

