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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 2014-2020 

1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.132.788,00 € 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15.04..2016 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΧΩΡΕΣ: 

Αλβανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρος, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ: 

 Δημόσιοι φορείς (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές) 

Οι δημόσιοι φορείς είναι οι οργανώσεις που ιδρύονται και διέπονται από το δημόσιο δίκαιο. 
Κύριος σκοπός τους είναι η εκπλήρωση των αναγκών του κοινού. 

 Φορείς που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο 

Η έννοια του οργανισμού δημοσίου δικαίου είναι η ακόλουθη, σύμφωνα με το άρθρο 1 της 
οδηγίας 2014/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 
2004, περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, συμβάσεων 
δημοσίων προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και σε συμμόρφωση με την 
εθνική νομοθεσία της κάθε συμμετέχουσας χώρας: 

Ως "οργανισμός δημοσίου δικαίου" νοείται κάθε οργανισμός που: 

o έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος, μη 
έχοντας βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα 

o έχει νομική προσωπικότητα 

o χρηματοδοτείται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από τις κρατικές, περιφερειακές ή τοπικές 
αρχές, ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ή η διαχείριση του υπόκειται σε έλεγχο 
ασκούμενο από τους φορείς αυτούς, ή περισσότερο από το ήμισυ των μελών του 
διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου του διορίζεται από το κράτος, 
τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. 

 Μη κερδοσκοπικοί φορείς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο 

Στο πλαίσιο του προγράμματος BalkanMed, «φορείς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο» 
είναι όλοι οι οργανισμοί που ιδρύονται από το ιδιωτικό δίκαιο, όπως εμπορικά επιμελητήρια, οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις ή μη κυβερνητικές οργανώσεις. 

Μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

o έχουν συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που 
δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα 

o έχουν νομική προσωπικότητα 

o θέτουν τα αποτελέσματα του έργου στη διάθεση του ευρέως κοινού 

o εφαρμόζουν τις αρχές των δημοσίων συμβάσεων. 

 

* Οι φορείς των τελευταίων δύο κατηγοριών πρέπει να λειτουργούν για τουλάχιστον 24 μήνες πριν 
από την έναρξη της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων προκειμένου να υποβάλλουν πρόταση 
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ως Επικεφαλής εταίροι ή τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την έναρξη της 1ης Πρόσκλησης 
Υποβολής Προτάσεων για να υποβάλλουν ως εταίροι του έργου. 

* Το εταιρικό σχήμα δεν μπορεί να αποτελείται αποκλειστικά από μη κερδοσκοπικούς φορείς που 
διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ: 

 Δικαιούχοι από τουλάχιστον τρεις (3) συμμετέχουσες χώρες, τουλάχιστον μία (1) από τις οποίες 
πρέπει να είναι κράτος μέλος της ΕΕ 

 Το εταιρικό σχήμα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρεις (3) και έως οκτώ (8) 
εταίρους, συμπεριλαμβανομένου του Επικεφαλής εταίρου. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

ΑΠ Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία:  500.000 € - 1.000.000 € 

ΑΠ Περιβάλλον: 500.000 € - 1.500.000 € 

 Ο προϋπολογισμός κάθε εταίρου που προέρχεται από Βουλγαρία, Ελλάδα και Κύπρο δεν 
μπορεί να είναι μικρότερος από 100.000 € 

 Ο προϋπολογισμός κάθε εταίρου που προέρχεται από Αλβανία και πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 50.000 € και είναι ίσος 
ή μεγαλύτερος του 5% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου 

 Κανένας εταίρος δεν μπορεί να έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο του 35% του συνολικού 
επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου 

 Εταίροι προερχόμενοι από την ίδια χώρα δεν μπορούν να έχουν προϋπολογισμό 
μεγαλύτερο του 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: έως 24 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Subsidy 
Contact) ανάμεσα στη Διαχειριστική Αρχή και τον Επικεφαλής εταίρο. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

1 
Επιχειρηματικότητα & 

Καινοτομία 

1.1 

Ανταγωνιστικές Περιοχές                          Τόνωση 
της επιχειρηματικής απόδοσης και εξωστρέφειας 
μέσω διακρατικών διασυνδέσεων, συμπλεγμάτων 
(clusters) και δικτύων 

 Clusters, θερμοκοιτίδες και δίκτυα επιχειρηματικής συνεργασίας για τη 
βελτίωση της διακρατικής ανταγωνιστικότητας 

 Από κοινού ανάπτυξη και ταχεία μεταφορά τεχνολογικών και μη 
τεχνολογικών λύσεων 

 «Πράσινη»  - «Γαλάζια» οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

 Εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων 

 Διακρατικές συνεργασίες όπως η «τριπλής έλικας» (συνεργασία 
ιδιωτικού τομέα, δημοσίου τομέα και ερευνητικών/ ακαδημαϊκών 
κέντρων) ή η «τετραπλή έλικα» (συνεργασία ιδιωτικού τομέα, δημοσίου 
τομέα, ερευνητικών/ ακαδημαϊκών κέντρων και οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών) 

 Συγκριτική αξιολόγηση/ Εξορθολογισμός και αναπροσανατολισμός 
των εργαλείων ή των διαδικασιών προώθησης της επιχειρηματικής, 
της κοινωνικής, της «πράσινης», της «γαλάζιας» και της ψηφιακής 
καινοτομίας 

 Από κοινού διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης για την 
προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος, 

 Εξατομικευμένα προγράμματα εκμάθησης για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
μελέτες και επιτόπιες επισκέψεις 

 Διακρατικά δίκτυα επιχειρηματικής καθοδήγησης/ Προγράμματα 
κατάρτισης για την ανάπτυξη και την απασχόληση 

1.2 
Καινοτόμες Περιοχές                                   
Βελτίωση σε διακρατικό επίπεδο της ικανότητας για 
καινοτομία του επιχειρηματικού τομέα 

1.3 
Περιοχές με γνώση                                              
Επιχειρηματική μάθηση και μεταφορά γνώσεων για 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ  

2  Περιβάλλον 

2.1 
Βιοποικιλότητα                                             
Προώθηση της οικολογικής συνοχής και της 
διακρατικής ολοκλήρωσης των οικοσυστημάτων 

 Κοινά σχέδια δράσης και στρατηγικές για την προώθηση της βιώσιμης 
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (πολιτιστικών και 
περιβαλλοντικών), συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000 

 Ολοκληρωμένος θαλάσσιος και παράκτιος σχεδιασμός για την 
προστασία της θαλάσσιας και παράκτιας κληρονομιάς, 
συμπεριλαμβανομένων του προσδιορισμού και της διαχείρισης των 
θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών 

 Βιώσιμες προσεγγίσεις του πολιτιστικού τουρισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων επισήμανσης και εμπορικού 
σήματος (labeling & branding) 

2.2 

Βιώσιμες Περιοχές 
Προώθηση της διακρατικής συνεργασίας για την 
αποδοτικότερη χρήση των πόρων και την 
ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

2.3 
Ανάπτυξη θεσμικού περιβαλλοντικού πλαισίου                                                  
Βελτίωση των ικανοτήτων της διακυβέρνησης σε 
διακρατικό επίπεδο 

 Κοινώς ανεπτυγμένες στρατηγικές/ πολιτικές/ προγράμματα/ μοντέλα 
και εργαλεία για θέματα σχετικά με τους πόρους, την ενεργειακή 
απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα απόβλητα, την 
ανακύκλωση του νερού και την προστασία του εδάφους (και της 
χημικής ρύπανσης των υπογείων υδάτων) 

 Εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και πιλοτικών 
δράσεων, που σχετίζονται με την πρόληψη κλιματικών κινδύνων και 
με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

 Πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης για τη μείωση της χρήσης ενέργειας, 
την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την κατανάλωση 
πόρων και την επανατοποθέτηση των επιχειρήσεων σε φιλικό 
επενδυτικό περιβάλλον 

 Κοινά προγράμματα κατάρτισης για τις δημόσιες αρχές, τους 
διαχειριστές των προστατευόμενων περιοχών και των ΜΚΟ για την 
ανταλλαγή αμοιβαίας μάθησης συνδεδεμένης με την επιβολή 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

 Κατάρτιση και ανάπτυξη των τεχνικών/ επιστημονικών δεξιοτήτων των 
δημόσιων λειτουργών, οι οποίοι ασχολούνται με την παρακολούθηση 
των περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ και τη διαχείριση ομότιμου 
ελέγχου, προκειμένου να αυξηθεί η συμμόρφωση με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ και των συνολικών απαιτήσεων 

 


