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ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean
2014-2020 – Interreg V-B Balkan Med: 1η Πρόσκληση υποβολής
προτάσεων
1. Γενικά
Το «Balkan-Meditteranean Programme 2014-2020» είναι ένα νέο
Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας, που απορρέει από τη διάσπαση του
Προγράμματος «South East 2007-2013» καθώς και της ισχυρής θέλησης
των συμμετεχουσών χωρών του Προγράμματος «Balkan-Meditteranean»
για την προώθηση της συνεργασίας στην περιοχή. Στο Πρόγραμμα
συμμετέχουν πέντε (5) χώρες: τρία (3) κράτη μέλη της Ε.Ε. (Βουλγαρία,
Κύπρος και Ελλάδα) και δύο (2) υποψήφιες προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρες, η
Αλβανία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.
Ο γενικός στόχος του Προγράμματος Balkan Med είναι η προώθηση
ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης και συνεργασίας για την βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας
και
αειφορίας
της
επιλέξιμης
περιοχής.
Ο γενικός στόχος του προγράμματος BalkanMed θα υλοποιηθεί μέσω των
ακόλουθων δύο προτεραιοτήτων:
 Άξονας Προτεραιότητας 1: Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
 Άξονας Προτεραιότητας 2: Περιβάλλον
Άξονας Προτεραιότητας 1: Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία: Εξασφαλίζει
μια ολοκληρωμένη, δομημένη και περιεκτική προσέγγιση για την
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αποτελεσματική
αντιμετώπιση
του
θέματος
του
διαχωρισμού/τμηματοποίησης των αγορών (fragmentation of markets) και
της ενίσχυσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα μπορούσαν να
ενθαρρύνουν
περαιτέρω
δυνατότητες
συνεργασίας,
μέσω
μιας
ολοκληρωμένης προσέγγισης.
 Ειδικός Στόχος 1.1: Ανταγωνιστικές περιοχές: τόνωση της
επιχειρηματικής απόδοσης και εξωστρέφειας μέσω διακρατικών
διασυνδέσεων, συμπλεγμάτων και δικτύων
Στόχος είναι η παροχή ευκαιριών στήριξης προκειμένου να βελτιωθεί το
επιχειρηματικό περιβάλλον στην περιοχή συνεργασίας του προγράμματος,
μέσω
μιας διακρατικής προσέγγισης με την εμπλοκή νέων
τύπων επιχειρηματικών μοντέλων, με τη στήριξη/ ανταλλαγή ιδεών και την
ενθάρρυνση της καινοτομίας. Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση ικανοτήτων
των ΜΜΕ για μεταφορά τεχνολογίας ώστε να βελτιώσουν την
ανταγωνιστικότητα τους. Επίσης ο συγκεκριμένος ειδικός στόχος θα
ενισχύσει
την
επιχειρηματική
δραστηριότητα
μέσω
συμπλεγμάτων/συστάδων.
 Ειδικός Στόχος 1.2: Καινοτόμες περιοχές: Βελτίωση σε διακρατικό
επίπεδο της ικανότητας για καινοτομία του επιχειρηματικού τομέα.
Ο ειδικός αυτός στόχος σκοπό έχει την παροχή επαρκούς στήριξης προς τις
ΜΜΕ ώστε να βελτιώσουν την ικανότητα προσαρμογής τους στις
μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες, με την
υποστήριξη/διευκόλυνση καινοτόμων μοντέλων επιχειρήσεων.
 Ειδικός Στόχος 1.3: Περιοχές με γνώση: επιχειρηματική μάθηση και
μεταφορά γνώσεων για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
Σκοπός του στόχου αυτού είναι η στήριξη της επιχειρηματικής μάθησης και
η βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των ΜΜΕ και της
ανταγωνιστικότητας τους μέσω της εκπαίδευσης, κατάρτισης, και
καθοδήγησης, ώστε οι ΜΜΕ να αποκτήσουν τις απαραίτητες
δεξιότητες/εργαλεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους, να
αναπτυχθούν προς άλλες αγορές και να εισαγάγουν την καινοτομία σε όλες
τις φάσεις του επιχειρηματικού τους κύκλου. Απώτερος στόχος είναι οι
ΜΜΕ να προσαρμόσουν τις ικανότητες τους και να προετοιμάσουν τις νέες
γενεές για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Άξονας Προτεραιότητας 2: Περιβάλλον: Στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη,
ολιστική προσέγγιση για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της
βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία αειφόρου ανάπτυξης και
απασχόλησης.
 Ειδικός Στόχος 2.1: Βιοποικιλότητα: Προώθηση της οικολογικής
συνοχής και της διακρατικής ολοκλήρωσης των οικοσυστημάτων
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Ο ειδικός αυτός στόχος αποσκοπεί στη διατήρηση και προώθηση της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων
των αρμόδιων φορέων για ανάπτυξη οικοσυστημικής προσέγγισης που να
προωθεί την αποδοτική χρήση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων και της
πολιτιστικής κληρονομιάς. Έμφαση θα δοθεί σε πολιτικές και στρατηγικές
καθώς και στη διαχείριση και το συντονισμό για τη μείωση της πίεσης που
ασκείται στο περιβάλλον σε περιοχές φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
που επηρεάζονται είτε από τοπικούς παράγοντες είτε από τις επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής.
 Ειδικός Στόχος 2.2.: Βιώσιμες περιοχές: Προώθηση της διακρατικής
συνεργασίας για την αποδοτικότερη χρήση των πόρων και την
ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή
Ο ειδικός αυτός στόχος αποσκοπεί στην προώθηση της μεταφοράς
τεχνολογίας και δοκιμαστικών εφαρμογών για την αποδοτικότερη χρήση
των πόρων (νερού, αποβλήτων, εδάφους, αέρα και ενέργειας) και την
ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.
 Ειδικός Στόχος 2.3.: Ανάπτυξη θεσμικού
περιβαλλοντικού
πλαισίου: βελτίωση των ικανοτήτων της διακυβέρνησης σε
διακρατικό επίπεδο
Ο ειδικός αυτός στόχος αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων των
δημοσίων αρχών και άλλων εμπλεκομένων φορέων, προκειμένου να
βελτιωθεί η εφαρμογή της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να
ενισχυθεί η περιβαλλοντική παρακολούθηση και διακυβέρνηση.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι εξής φορείς: (α) δημόσιοι φορείς
(εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές), (β) οργανισμοί δημοσίου δικαίου
(όπως ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 2014/24/ΕΚ), (γ) μη
κερδοσκοπικοί οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο και (δ)
διεθνείς οργανισμοί που ενεργούν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κάθε
χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που
προβλέπονται για τους μη κερδοσκοπικούς φορείς που διέπονται από το
ιδιωτικό δίκαιο.
Επισημαίνεται ότι οι Οργανισμοί δημοσίου δικαίου (κατηγορία (β) και οι
ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (κατηγορία (γ) πρέπει να
λειτουργούν για τουλάχιστο 24 μήνες για να μπορούν να υποβάλουν
προτάσεις ως «Επικεφαλής Εταίροι» ή τουλάχιστο 12 μήνες για να μπορούν
να συμμετέχουν σε έργα ως «Εταίροι», πριν την επίσημη έναρξη της 1ης
Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων.
Το πρόγραμμα Balkan-Mediterranean συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με 28.330.108 ευρώ.
Η συνολική στήριξη από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (IPA)
ανέρχεται σε 5.126.138 ευρώ. Ως εκ τούτου, ο συνολικός προϋπολογισμός
του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συμμετοχής, είναι
39.727.654 ευρώ. Εφαρμόζεται ένα ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% για
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όλη την επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος (εκτός για τις δαπάνες
Τεχνικής Βοήθειας).
2. Στόχος της πρόσκλησης
Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε όλες τις προτεραιότητες και ειδικούς
στόχους του Προγράμματος. Οι στόχοι των έργων και των προτεινόμενων
δράσεων πρέπει να είναι ξεκάθαροι και να συνάδουν με τις προτεραιότητες
του Προγράμματος. Επίσης πρέπει να έχουν επίδραση σε όλη την περιοχή
που καλύπτεται από το Πρόγραμμα. Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρώνονται
μέσα σε μια χρονική περίοδο 24 μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης
μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του επικεφαλής εταίρου.
3. Επιλέξιμες Συμπράξεις
Τα επιλεγόμενα έργα θα πρέπει να περιλαμβάνουν δικαιούχους από
τουλάχιστον τρεις (3) συμμετέχουσες χώρες εκ των οποίων τουλάχιστον ο
ένας (1) θα πρέπει να προέρχεται από κράτος-μέλος της ΕΕ. Η σύμπραξη
θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις (3) εταίρους και δεν πρέπει να
ξεπερνά τους οχτώ (8) εταίρους, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής
εταίρου. Όλοι οι εταίροι θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρους ρόλους για το
σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων του έργου. Στην περίπτωση
των εταίρων-παρατηρητών, η συμμετοχή τους θα πρέπει να δηλώνεται στο
έντυπο της αίτησης μολονότι δεν θεωρούνται μέρος της σύμπραξης, καθώς
και η συνάφεια και ο τρόπος συμμετοχής τους. Επισημαίνεται ότι στο
εταιρικό σχήμα δεν θα πρέπει να συμμετέχουν αποκλειστικά μη
κερδοσκοπικοί οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο. Τέλος,
κάθε εταίρος δεν μπορεί να συμμετέχει ως επικεφαλής ενός εταιρικού
σχήματος σε περισσότερες από δύο (2) προτάσεις.
4. Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα
20.132.788,00 εκατ. ευρώ, και κατανέμεται ανά άξονα προτεραιότητας ως
εξής:
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5. Προθεσμία για την υποβολής προτάσεων
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από την 31η Ιουλίου μέχρι και την 31η
Οκτωβρίου 2015.
6. Περισσότερες πληροφορίες
Τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση, ο τρόπος υποβολής
των προτάσεων, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
ανωτέρω πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ειδικής
υπηρεσίας διαχείρισής του:
http://www.interreg.gr/en/news/multilateral-cooperationprogrammes/balkan-mediterranean.html
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά
τους στην αρμόδια διαχειριστική αρχή το αργότερο 20 ημέρες πριν την
προθεσμία υποβολής των προτάσεων στην εξής διεύθυνση:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01, Θεσσαλονίκη,
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2310 469600 | Fax: +30 2310 469 602
(Υπόψιν κας Ν. Τάταρη και κ. Θ. Χατζηκωνσταντίνου, Ε-mail:
interreg@mou.gr).
Περαιτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συμμετοχή σας στο ανωτέρω
πρόγραμμα, εφόσον προϋποτίθεται για την υλοποίησή του εταιρική σχέση με
αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής, πρέπει να τηρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήμους) και
τις όμοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του ν.3852/2010 (για τις
περιφέρειες).
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.
.
H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Διεύθυνση: Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, T.K. 570 01 Θεσσαλονίκη
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια

5

ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015

(E-mail: epolis@efxini.gr)
4) ΕΟΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΥΡΩΠΗ
Λουτρών 18, Τ.Κ. 572 00 Λαγκαδάς
5) ΠΕΔ της Χώρας
6) Κ.Ε.Δ.Ε.
Ακαδημίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα
(E-mail: info@kedke.gr),
7) Ε.Ν.Π.Ε.
Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526 Αθήνα
(E-mail: info@enpe.gr)
8) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 104 36 ΑΘΗΝΑ
(E-mail: info@eetaa.gr)
9) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα
(α) Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)
(β) Επικεφαλής Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe
Direct, κα Κ. Σόκολη (E-mail: Katerina.SOKOLI@ec.europa.eu)
10) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αμαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)
Προϊστάμενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu)
11) Πανεπιστήμιο Πειραιώς-Βιβλιοθήκη,
Επικεφαλής Κέντρων
Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης
Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 18534 Πειραιάς
Εσωτερική Διανομή:
1.
Γραφείο κ. Υπουργού
2.
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3.
Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και
Διοικητικής Υποστήριξης
4.
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να
αναρτηθεί στο site του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές
και Δράσεις-Διεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα &
Συνεργασίες- Ενημερώσεις-Ανακοινώσεις)
5.
Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
 Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Κρατικών Ενισχύσεων
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