
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 

1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.461.530,00 € 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31.03.2016, 16:00  22.04.2016, 16:00 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: 

ΕΛΛΑΔΑ: ΠΕ Φλώρινας, ΠΕ Πέλλας, ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Σερρών, ΠΕ Θεσσαλονίκης 

ΠΓΔΜ: Περιφέρεια Πελαγονίας, Περιφέρεια Βαρντάρ, Νοτιοανατολική περιφέρεια, Νοτιοδυτική 
περιφέρεια 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: 

 Εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές 

 Οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες, οι έχοντες νομική 
προσωπικότητα, πέραν των νομικών προσώπων που ορίζονται σύμφωνα με το παραπάνω 
σημείο, ιδρυθέντες με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος (χωρίς 
βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα) και οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες 
συνθήκες: 

o να χρηματοδοτούνται, ως επί το πλείστον, από εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή 
άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή 

o να υπόκεινται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς ή 

o να έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό συμβούλιο, περισσότερά από τα μισά μέλη 
του οποίου διορίζονται από το εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή από άλλους 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου 

 Οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου: μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδρυμένοι σύμφωνα με το 
ιδιωτικό δίκαιο μπορούν να είναι επιλέξιμοι υπό τους ακόλουθους όρους στο σύνολό τους: 

o να μην έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα ή δραστηριότητες και 

o να μην επιτρέπεται από το συνταγματικό πλαίσιό τους η διανομή κερδών προς τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και 

o να λειτουργούν για τουλάχιστον ένα έτος πριν από την έναρξη της συγκεκριμένης 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (λειτουργούν τουλάχιστον από τις 07.12.2014) 

 Διεθνείς οργανισμοί, όπως: 

o διεθνείς οργανισμοί δημοσίου δικαίου που ιδρύονται με διακυβερνητικές συμφωνίες, 
καθώς και εξειδικευμένοι οργανισμοί που έχουν συσταθεί από αυτούς 

o η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) 

o η Διεθνής Ομοσπονδία Εθνικών Εταιρειών του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς 
Ημισελήνου. 

Οι οργανώσεις αυτές μπορούν να έχουν παγκόσμια ή περιφερειακή εμβέλεια. Οι 
οργανισμοί που δημιουργήθηκαν βάσει του εθνικού δικαίου δεν θεωρούνται διεθνείς 
οργανισμοί. 

 

 



 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ: 

 Τουλάχιστον δύο (2) δικαιούχοι από κάθε χώρα 

 Τουλάχιστον ένας (1) δικαιούχος από την επιλέξιμη περιοχή κάθε χώρας του Προγράμματος. 

 Όχι περισσότεροι από έξι (6) δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Επικεφαλής δικαιούχου. 

 Η συνολική χρηματοδότηση ανά χώρα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 65% του συνολικού 
προϋπολογισμού του έργου. 

 

  



 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΡΓΟΥ 
(max,μήνες) 

ΠΡΟΥΠΟΛ. 
ΕΡΓΟΥ 

(min-max,€) 

1 
Ανάπτυξη και 

υποστήριξη της 
τοπικής οικονομίας 

a 

Προώθηση της 
απασχόλησης, της 
εργασιακής κινητικότητας 
και της κοινωνικής και 
πολιτισμικής ένταξη σε 
διασυνοριακό επίπεδο 

1.1 Δημιουργία 
ευκαιριών 
απασχόλησης για 
τους μορφωμένους 
αποφοίτους με την 
αξιοποίηση των 
συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων της 
διασυνοριακής 
περιοχής, κατά 
προτίμηση με τη 
χρήση καινοτόμων 
εργαλείων και 
πρακτικών 

 Πρωτοβουλίες για να ενθαρρυνθεί η 
στήριξη των ανέργων και των 
αυτοαπασχολούμενων ή των 
διευθυντικών στελεχών της 
καινοτομίας, της δημιουργικότητας και 
της επιχειρηματικότητας 

 Βραβεία καινοτόμων ιδεών 
 Μίνι-εταιρείες φοιτητών πανεπιστημίων 

(διαγωνισμοί) 
 Υποστήριξη για κοινές πρωτοβουλίες 

αγοράς και δικτύωση, συμπερ. 
προώθησης και εκστρατειών μάρκετινγκ 
για τους επιχειρηματίες 

 Δικτύωση των δημόσιων υπηρεσιών, 
των αρχών και μη κυβερνητικών 
πρωτοβουλιών για την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και την υποστήριξη της 
απασχόλησης και της 
επιχειρηματικότητας 

18 
200.000-
1.000.000 

1.2 Βελτίωση της 
προληπτικής 
φροντίδας υγείας και 
των κοινωνικών 
υπηρεσιών των 
παιδιών και των 
ηλικιωμένων 

 Κινητές και άλλες υπηρεσίες υγείας και 
κοινωνική φροντίδα για τα παιδιά και 
τους ηλικιωμένους κατοίκους των 
απομακρυσμένων περιοχών 

 Υλοποίηση ΤΠΕ, τηλεϊατρικής και 
έξυπνων εφαρμογών που σχετίζονται με 
την υγεία και την κοινωνική πρόνοια 

 Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες κοινοτήτων 
για τη στήριξη της κοινωνικής και 
οικογενειακής φροντίδας 

 Διασυνοριακές πρωτοβουλίες για την 
προαγωγή της υγείας και της ευημερίας 
των παιδιών 

 Προώθηση της συμμετοχής των 
πολιτών στην κοινωνική μέριμνα 

 Προγράμματα πρόληψης υγείας 

24 
200.000-
1.500.000 



 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΡΓΟΥ 
(max,μήνες) 

ΠΡΟΥΠΟΛ. 
ΕΡΓΟΥ 

(min-max,€) 

 Προμήθεια εξοπλισμού για την 
υγειονομική περίθαλψη και την 
κοινωνική φροντίδα (π.χ. παραγωγή 
οξυγόνου από τα νοσοκομεία κ.λπ.) 

d 

Ενθάρρυνση του 
τουρισμού και της 
πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς 

1.3 Βελτίωση της 
ελκυστικότητας και 
προώθηση του 
τουρισμού στη 
διασυνοριακή 
περιοχή προκειμένου 
να ενισχυθεί η 
απασχόληση στον 
τουρισμό 

 Κοινές δράσεις για πιθανές 
εξειδικευμένες τουριστικές 
δραστηριότητες ή/ και τη ζήτηση για 
νέους τουριστικούς προορισμούς και 
τουριστικές εμπειρίες 

 Εφαρμογές ΤΠΕ για την προώθηση του 
αειφόρου τουρισμού και του διεθνούς 
εμπορικού σήματος  

 Κοινές δράσεις για τον εντοπισμό 
τουριστικών προϊόντων με δυνατότητα 
διασυνοριακού εμπορικού σήματος 

 Ανάπτυξη τοπικών εμπορικών σημάτων 
με βάση την φυσική και πολιτιστική 
κληρονομιά της περιοχής 

 Οπτικοποίηση των τοπικών εμπορικών 
σημάτων, συμπερ. της 3D απεικόνισης, 
των εφαρμογών για κινητά, των 
κοινωνικών δικτύων, ειδικά 
προσαρμοσμένων διαδικτυακών 
πλατφόρμων, και άλλων καινοτόμων 
εργαλεία 

 Ανάπτυξη αειφόρου και υπεύθυνης 
τουριστικής δυναμικής της 
διασυνοριακής περιοχής, μέσω 
καινοτόμων και ποιοτικών τουριστικών 
προϊόντων 

 Επέκταση της τουριστικής περιόδου, 
καθώς και αύξηση του τουρισμού για 
ηλικιωμένους (senior tourism) 

 Σχεδιασμός ολοκληρωμένων δράσεων 
για την υποστήριξη της δημιουργίας 

18 
200.000-
1.000.000 



 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΡΓΟΥ 
(max,μήνες) 

ΠΡΟΥΠΟΛ. 
ΕΡΓΟΥ 

(min-max,€) 

θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεων 
για την προώθηση του τουρισμού και 
την προστασία του περιβάλλοντος στη 
διασυνοριακή περιοχή 

 Αποκατάσταση κτιρίων ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής και πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών 

 Κατασκευή/ Αποκατάσταση υποδομών 
για την προώθηση τοπικών προϊόντων 
ή/ και πολιτιστικών προϊόντων (π.χ. 
κέντρα έκθεσης, τοπικά μέρη 
δημοπρασιών, παρεμβάσεις 
αναβάθμισης και εδραίωσης των 
τοπικών, βιολογικών αγορών, 
πολιτιστικές σκηνές) 

 Κατασκευή/ Αποκατάσταση 
κατασκηνώσεων, περιβαλλοντικών και 
αγροτουριστικών πάρκων. 

2 
Προστασία του 
περιβάλλοντος – 

Υποδομές 
c 

Προώθηση των βιώσιμων 
μεταφορών και βελτίωση 
των δημόσιων υποδομών 

2.1 Αναβάθμιση των 
δημόσιων υποδομών 
για τη βελτίωση του 
οδικού χρόνου 
ταξιδιού, της 
ασφαλούς διέλευσης 
των συνόρων και 
προώθηση της 
ενεργειακής 
απόδοσης προς τις 
πράσινες μεταφορές 

 Συστήματα ΤΠΕ και εξοπλισμός για τη 
βελτίωση των υπηρεσιών και των 
εγκαταστάσεων checkpoint 

 Βελτίωση της διασυνοριακής οδικής 
πρόσβασης και κινητικότητας με 
στοχευμένες παρεμβάσεις και υποδομές 
μικρής κλίμακας 

 Βελτίωση των διασυνοριακών 
τελωνείων και της ασφάλεια των 
υποδομών και του εξοπλισμού 

 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
των δημοσίων κτιρίων και υποδομών 

 Επενδύσεις μικρής κλίμακας στην 
ενεργειακή απόδοση, στις checkpoint 
εγκαταστάσεις και στα δημόσια κτίρια 
της διασυνοριακής περιοχής, συμπεριλ. 
των κοινών πρωτοβουλιών 

24 
200.000-
1.500.000 



 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΡΓΟΥ 
(max,μήνες) 

ΠΡΟΥΠΟΛ. 
ΕΡΓΟΥ 

(min-max,€) 

ευαισθητοποίησης για την ενεργειακή 
απόδοση. 

 Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μείωση 
του αποτυπώματος άνθρακα των 
οδικών μεταφορών και εγκαταστάσεων 
στην διασυνοριακή περιοχή 

2.2 Βιώσιμη 
διαχείριση και 
ανακύκλωση των 
βιολογικών 
αποβλήτων 

 Συστήματα παρακολούθησης, έγκαιρης 
προειδοποίησης και υποστήριξης λήψης 
αποφάσεων για τη βιώσιμη διαχείριση 
των υδάτων 

 Πράσινη διαχείριση των αποβλήτων και 
ανακύκλωση 

 Ανακύκλωση και βελτίωση της 
αποδοτικότητας των πόρων, μέσω της 
πιλοτικής χρήσης αποβλήτων σε 
κομποστοποίηση και στην παραγωγή 
βιοαερίου 

 Αειφόρος διαχείριση και ανακύκλωση 
στερεών και υγρών βιοδιασπώμενων 
αποβλήτων με τη χρήση φιλικών προς 
το περιβάλλον τεχνολογιών και 
διαδικασιών 

 Ανάπτυξη διαδικασιών και μονάδων 
επίδειξης για τη διαχείριση 
απορριμμάτων τροφών και μαγειρείων 
από σπίτια, εστιατόρια και καταστήματα 
λιανικής 

24 
200.000-
1.500.000 

b 

Προστασία του 
περιβάλλοντος και της 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή και του 
μετριασμού της, 
πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων 

2.3 Αειφόρος 
διαχείριση των 
προστατευόμενων 
περιοχών, των 
οικοσυστημάτων και 
της βιοποικιλότητας 

 Δράσεις διαχείρισης, διατήρησης και 
αποκατάστασης των προστατευόμενων 
περιοχών, των ευάλωτων και 
απειλούμενων οικοσυστημάτων  

 Αξιολόγηση της ευπροσβλητότητας των 
υδατικών πόρων και μέτρα για τον 
μετριασμό της 

24 
200.000-
1.500.000 



 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΡΓΟΥ 
(max,μήνες) 

ΠΡΟΥΠΟΛ. 
ΕΡΓΟΥ 

(min-max,€) 

 Αποκατάσταση των υποβαθμισμένων 
εδαφικών οικοσυστημάτων και τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας του 
εδάφους 

 Παρεμβάσεις για τη διατήρηση των 
απειλούμενων ειδών ή ιθαγενών της 
χλωρίδας και της πανίδας 

 Μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων μέσω της βιώσιμης 
χρήσης των φυσικών πόρων και των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος 

 Εφαρμογές ΤΠΕ στην προστασία του 
περιβάλλοντος, την παρακολούθηση και 
τη διαχείριση 

 Δίκτυα συνεργασίας για την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση, 
ευαισθητοποίηση και εθελοντισμό 

2.4 Πρόληψη, 
μετριασμός και τη 
διαχείριση των 
φυσικών 
καταστροφών, 
κινδύνων και απειλών 

 Βελτίωση της λειτουργικής 
αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης 
και των δημόσιων υπηρεσιών στην 
διαχείριση των φυσικών καταστροφών 

 Κινητοποίηση των πολιτών και στήριξη 
του εθελοντισμού στην αύξηση της 
προσαρμοστικότητας των καταστροφών 
και της ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης 

 Διασυνοριακά δίκτυα συνεργασιών για 
την αποτελεσματική πρόληψη και 
διαχείριση των φυσικών καταστροφών, 
καθώς και των κινδύνων και απειλών 
που σχετίζονται με το κλίμα 

 Συστήματα ΤΠΕ για την έγκαιρη 
προειδοποίηση και τη διαχείριση των 
κινδύνων 

18 
200.000-
1.000.000 

 


