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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg
Europe, 2021-2027”: Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα
διαπεριφερειακής συνεργασίας (έναρξη υποβολής αιτήσεων: 5
Απριλίου 2022)
Μέσω της πολιτικής συνοχής, η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για τη
μείωση των ανισοτήτων τόσο στα επίπεδα ανάπτυξης όσο και στην ποιότητα
ζωής στις ευρωπαϊκές «περιφέρειες». Προωθεί δράσεις με στόχο να
καταστήσουν την ευρωπαϊκή επικράτεια πιο καινοτόμο, πιο βιώσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η μεγάλη
πλειονότητα των κεφαλαίων που προορίζονται για τη μείωση αυτών των
ανισοτήτων πραγματοποιείται σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Η ΕΕ
πιστεύει ότι η περιφερειακή ανάπτυξη μπορεί επίσης να βελτιωθεί μέσω της
διασυνοριακής συνεργασίας. Το πρόγραμμα Interreg Europe, που
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
σχεδιάστηκε ως εκ τούτου για να υποστηρίξει τη διαπεριφερειακή μάθηση
μεταξύ των σχετικών με την πολιτική οργανισμών σε όλη την Ευρώπη με
σκοπό τη βελτίωση της υλοποίησης των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης.
Επιτρέπει στις δημόσιες αρχές και σε άλλους οργανισμούς που σχετίζονται με
την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης να ανταλλάσσουν και να μεταφέρουν
πρακτικές σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας παρέμβασης και,
ως εκ τούτου, να βρίσκουν λύσεις για τη βελτίωση των μέσων πολιτικής τους
προς όφελος των πολιτών τους.
Το πρόγραμμα Interreg Europe έχει προϋπολογισμό από το ΕΤΠΑ
379 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Μέσω της προτεραιότητάς του
που είναι αφιερωμένη στην ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων για πιο
αποτελεσματικές περιφερειακές αναπτυξιακές πολιτικές, υποστηρίζει τη
δημιουργία ικανοτήτων σε διάφορα θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, στο
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Αυτό το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει τους
5 στόχους πολιτικής, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ)
2021/1058 του ΕΤΠΑ. Ωστόσο, το πρόγραμμα αναγνωρίζει την ανάγκη
συγκέντρωσης πόρων σε τομείς πολιτικής που είναι πιο σημαντικοί και
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επείγοντες για τις περιφέρειες της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, σχεδιάζεται ότι το
μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του προγράμματος (80%)
αφιερώνεται στα θέματα που καλύπτονται από το στόχο πολιτικής 1
«Εξυπνότερη Ευρώπη» και το στόχο πολιτικής 2 «Πιο πράσινη Ευρώπη» και
εν μέρει το στόχο πολιτικής 4 «Πιο κοινωνική Ευρώπη». Ο υπόλοιπος
προϋπολογισμός (20%) είναι διαθέσιμος για τα θέματα που καλύπτονται από
τους τρεις υπόλοιπους Στόχους Πολιτικής. Ειδικότερα, το INTERREG Europe
εστιάζεται στους εξής στόχους πολιτικής:
➢
➢
➢
➢
➢

Πιο Έξυπνη Ευρώπη.
Πιο Πράσινη Ευρώπη.
Πιο Κοινωνική Ευρώπη.
Πιο Συνδεδεμένη Ευρώπη.
Μια Ευρώπη πιο κοντά στους Πολίτες.

Σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς
υποστηρίζει δύο τύπους δράσεων:
➢
➢

στόχους,

το

πρόγραμμα

Διαπεριφερειακά έργα συνεργασίας και
Πλατφόρμες Εκμάθησης Πολιτικών

Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι στις 5 Απριλίου 2022
ανοίγει για τους δικαιούχους η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για
έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας με καταληκτική προθεσμία υποβολής
των αιτήσεων την 31η Μαΐου 2022. Τα τρία πρώτα χρόνια των έργων
(«βασική φάση») είναι αφιερωμένα στην ανταλλαγή και τη μεταφορά εμπειρία
μεταξύ των συμμετεχόντων εταίρων προκειμένου να βελτιωθούν τα μέσα
πολιτικής που αντιμετωπίζονται από το έργο. Κατά το τέταρτο και το τελευταίο
έτος («φάση παρακολούθησης»), οι εταίροι επικεντρώνονται κυρίως στην
παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και τον αντίκτυπο της συνεργασίας.
Περισσότερες πληροφορίες για το ανωτέρω πρόγραμμα και την
πρόσκληση μπορείτε να αναζητήσετε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία» που διαχειρίζεται και παρακολουθεί Προγράμματα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας (Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Θεσσαλονίκη, τηλ.
κέντρο: (+30) 2310 469 600, e-mail: interreg@mou.gr), καθώς και στη
σχετική ιστοσελίδα του Interreg Europe:
https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συμμετοχή σας στο ανωτέρω
πρόγραμμα, όπως και σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ, στα οποία απαιτείται η
συνεργασία με αλλοδαπούς εταίρους, 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),
όπου προβλέπεται η σχετική χορήγηση της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής
του άρθ.4 παρ.2β ν.3345/2005.
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Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν
διευκρινίσεις.
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
κ.α.α.

Δρ. Αντώνιος Καρβούνης
Κοινοποίηση:
1) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
(E-mail: interreg@mou.gr)
2) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
3) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
4) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
(E-mail: epolis@efxini.gr)
5) ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ AMKE
(E-mail: helicas.egtc@gmail.com)
6) ΚΕΔΕ
(E-mail: info@kedke.gr)
7) EΝΠΕ
(Ε-mail: info@enpe.gr)
8) ΠΕΔ της Χώρας
9) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ ΑΕ.)
(E-mail: info@eetaa.gr)
10) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
(E-mail: comm-rep-athens@ec.europa.eu)
11) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κας Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
5. Υπηρεσία Συντονισμού
6. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτηθεί
στο site του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και ΔράσειςΔιεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & ΣυνεργασίεςΕνημερώσεις-Ανακοινώσεις)
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 621c734e6966d7e68247c425 στις 28/02/22 09:02
3

7. Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων
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