
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000.000,00€ 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10/03/2020 

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: 

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

Βουλγαρία : Περιφέρεια Πελαγονίας, Περιφέρεια Βαρντάρ, Νοτιοανατολική περιφέρεια, 

Νοτιοδυτική περιφέρεια 

 

 
 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 

Το πρόγραμμα θα δεχτεί προτάσεις για τους παρακάτω Άξονες Προτεραιότητας και για τους 

παρακάτω Ειδικούς Στόχους: 

 Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανάπτυξη και υποστήριξη της τοπικής οικονομίας 

o Ειδικός στόχος 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 

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

 Άξονας Προτεραιότητας 2: Προστασία του περιβάλλοντος – Υποδομές 

o Ειδικός στόχος 2.4. : Πρόληψη, μετριασμός και τη διαχείριση των φυσικών 
καταστροφών, κινδύνων και απειλών 

 

 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ: 

 

 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

Δικαιούχοι αυστηρά αποδεκτοί (εξαντλητικός 

κατάλογος) 

1.1 Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για - Εθνικές αρχές, 

τους μορφωμένους αποφοίτους με την - Περιφερειακές Αρχές 

αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων - Κέντρα ανάπτυξης των περιφερειών 

της διασυνοριακής περιοχής, κατά προτίμηση με σχεδιασμού (για τη Δημοκρατία της Βόρειας 

τη χρήση καινοτόμων εργαλείων και πρακτικών Μακεδονίας) 
 -Πανεπιστήμια, ινστιτούτα γνώσης / έρευνας 
 - Δομές υποστήριξης επιχειρήσεων και 
 επιμελητήρια, ενώσεις τουρισμού, Ενώσεις της 

 κοινωνίας των πολιτών 



1.3 Βελτίωση της ελκυστικότητας και 

προώθηση του τουρισμού στη διασυνοριακή 

περιοχή προκειμένου να ενισχυθεί η απασχόληση 

στον τουρισμό 

- Εθνικές αρχές, 
- Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές (Δήμοι και 

Δημοτικές Επιχειρήσεις) 

- Κέντρα ανάπτυξης των περιφερειών 

σχεδιασμού (για τη Δημοκρατία της Βόρειας 

Μακεδονίας) 

- Δομές υποστήριξης επιχειρήσεων και 

επιμελητήρια, ενώσεις τουρισμού, Ενώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών 
- ΜΚΟ 

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

- Εθνικές αρχές και Περιφερειακές Αρχές 
-Ενώσεις της προστασίας των πολιτών 

- Κέντρα ανάπτυξης των περιφερειών 

σχεδιασμού (για τη Δημοκρατία της Βόρειας 

Μακεδονίας) 

-Πανεπιστήμια, ινστιτούτα γνώσης / έρευνας 

- Ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών 

 

Οι παραπάνω επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων του προγράμματος θα πρέπει να εμπίπτουν 
στους ακόλουθους τύπους οντοτήτων : 

 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 προϋποθέσεις: 

o να χρηματοδοτούνται, ως επί το πλείστων, 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 

και 
 

 
o να λειτουργούν για τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν από την έναρξη της συγκεκριμένης 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 

 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 είναι μη κερδοσκοπικοί ,να μη γίνεται καταβολή μερισμάτων στους ιδιοκτήτες της 
επιχείρησης σύμφωνα με το καταστατικό τους και 

o να λειτουργούν για τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν από την έναρξη της συγκεκριμένης 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. (Αυτή η προϋπόθεση ισχύει και για τα 
υποκαταστήματα) 



 ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ: 
 

 Τουλάχιστον ένας (1) δικαιούχος από κάθε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Δημοκρατίας της 

Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020», εγκατεστημένοι στην επιλέξιμη περιοχή 

 

 Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερεις (4), 

συμπεριλαμβανομένου και του Επικεφαλής δικαιούχου. 

 

 Οι δικαιούχοι που βρίσκονται εκτός της επιλέξιμης περιοχής στις δύο χώρες είναι 

επιλέξιμοι υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητές τους είναι προς όφελος της 

επιλέξιμης περιοχής και ο προϋπολογισμός τους δεν θα υπερβαίνει το 20% του 

συνολικού προϋπολογισμού του έργου 

 

 Όλοι οι Δικαιούχοι του Έργου γενικά πρέπει να βρίσκονται ή να έχουν θυγατρική σε 

μία από τις συμμετέχουσες χώρες 
 

 

 

 
 

ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ 

ΑΣ 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ 

Α 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ 

ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕ 

ΙΑ 

ΕΡΓΟΥ 

(max,μή 

νες) 

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 

 Επαγγελματικά μαθήματα 

κατάρτισης / σεμινάρια σε 

περιφερειακό επίπεδο για 

πτυχιούχους πανεπιστημίων, 

αυτοαπασχολούμενους και 

διαχειριστές βάσει των 

συμπερασμάτων RIS3 

 Μεγάλες, πολυεπίπεδες 

πρωτοβουλίες για την κάλυψη 

των σημερινών και των 

μελλοντικών αναγκών των 

επιχειρήσεων, σε περιφερειακό 

επίπεδο, με τους διαθέσιμους 

ανθρώπινους πόρους στην 

περιοχή διασυνοριακών 

συναλλαγών 

 Δράσεις που στοχεύουν στο 

κλίμα επιχειρηματικότητας 

(διασκέψεις, επιχειρηματικά 

φόρουμ, εκδηλώσεις 

ευαισθητοποίησης σχετικά με 

την επιχειρηματικότητα, δράσεις 

ευαισθητοποίησης σχετικά με 

τις υπάρχουσες μορφές στήριξης 

των επιχειρήσεων που 

διατίθενται στην περιοχή, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
300.000 - 

1.000.000 



 

ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ 

ΑΣ 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ 

Α 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ 

ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕ 

ΙΑ 

ΕΡΓΟΥ 

(max,μή 

νες) 

ΠΡΟΥΠΟΛ. 

ΕΡΓΟΥ 

(min-max,€) 

     επιχειρηματικές αποστολές 

κλπ.) 

 Δράσεις με στόχο την ανάπτυξη 

νέων εταιρειών, οργανωμένο ως 

"συνολικό πακέτο 

εξατομικευμένων υπηρεσιών 

υποστήριξης 

 Εκπαιδευτικές δράσεις για την 

ανάπτυξη επιχειρηματικών 

δεξιοτήτων, όπως ειδική 

κατάρτιση σε συγκεκριμένους 

κλάδους ή κατάρτιση 

διαχείρισης ή κατάρτιση σε 

νομικά θέματα και διαδικασίες 

κλπ 

 Προώθηση της 

επιχειρηματικότητας μέσω της 

προβολής και της ενίσχυσης 

νέων επιχειρηματικών ιδεών, 

 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 

προς επιχειρήσεις σε τομείς που 

χρειάζονται βοήθεια, ιδίως όσον 

αφορά τον προσανατολισμό των 

εξαγωγών, την καινοτομία, την 

πρωτοβουλία και την 

εξωστρέφεια 

 Υποστήριξη ομάδων σε 

στρατηγικούς τομείς της 

περιφερειακής οικονομίας, 

 Αd-hoc επιχειρηματική 

υποστήριξη σε επιχειρήσεις ή 

μεμονωμένους επιχειρηματίες, 

πρόσωπο με πρόσωπο, 

 Ανάπτυξη εργαλείων ψηφιακού 

μάρκετινγκ, 

 Οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες 

μπορεί να γίνουν αποδεκτές εάν 

αποδειχθούν ότι συνεισφέρουν 

στην επίτευξη των δεικτών του 

σχετικού Προγράμματος 

  

 

 

 

 

 
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 

 Εφαρμογές ΤΠΕ για την 

προώθηση του αειφόρου 

τουρισμού και του διεθνούς 

εμπορικού σήματος 

  Καινοτόμες δράσεις σε 

δυνητικούς εξειδικευμένους 

τουριστικούς κλάδους (MICE, 

ασημένιο τουρισμό, 

αγροτουρισμός, προσβάσιμο 

τουρισμό κλπ.) Ή / και στη 

ζήτηση για νέους τουριστικούς 

προορισμούς και εμπειρίες 
(ζήσε όπως οι ντόπιοι, μοναδική 

 

 

 

 

 
18 

 

 

 

 

 
250.000- 

750.000 



 

ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ 

ΑΣ 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ 

Α 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ 

ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕ 

ΙΑ 

ΕΡΓΟΥ 

(max,μή 

νες) 

ΠΡΟΥΠΟΛ. 

ΕΡΓΟΥ 

(min-max,€) 

     εμπειρία, πολυδιάστατο 

τουριστικό προϊόν κλπ.) 

 Συμπληρωματικές 

δραστηριότητες για τον 

εντοπισμό και την ανάπτυξη 

τουριστικών προϊόντων με 

δυνατότητες διασυνοριακού 

branding σε περιφερειακό 

επίπεδο 

 Ανάπτυξη στοχοθετημένων 

δραστηριοτήτων σε 

συγκεκριμένους τουριστικούς 

υποτομείς (MICE, ασημένιος 

τουρισμός, αγροτουρισμός, 

προσβάσιμος τουρισμός κλπ.) 

Που θα μπορούσαν να 

αξιοποιήσουν τοπικά φυσικά και 

πολιτιστικά περιουσιακά 

στοιχεία 

 Ειδικευμένα μαθήματα / 

σεμινάρια κατάρτισης για τον 

τουρισμό, την επιχειρηματική 

λειτουργία και εναλλακτικές 

τουριστικές δραστηριότητες. 

 Ανάπτυξη και υποστήριξη 

καινοτόμων τουριστικών 

εκδηλώσεων, φεστιβάλ, 

φόρουμ, δράσεις με έντονο 

αντίκτυπο στον τουρισμό για 

την επέκταση της τουριστικής 

περιόδου και την επέκταση 

τουριστικών προϊόντων 

 Οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες 

μπορούν να γίνουν αποδεκτές 

εάν αποδειχθούν ότι 

συμβάλλουν στην επίτευξη των 

δεικτών του σχετικού 

προγράμματος 

  

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 
Προστασία του 

περιβάλλοντος – 

Υποδομές 

 

 

 

 

 
 

c 

 

 

 

 
Προώθηση των 

βιώσιμων 

μεταφορών και 

βελτίωση των 

δημόσιων 

υποδομών 

 

 

 

2.4 Πρόληψη, 

μετριασμός και τη 

διαχείριση των 

φυσικών 

καταστροφών, 

κινδύνων και 

απειλών 

 Συστήματα ΤΠΕ για έγκαιρη 

προειδοποίηση και διαχείριση 

κινδύνων δασικών πυρκαγιών 

συμπεριλαμβανομένων, 

ενδεικτικά, συστημάτων 

πρόωρης πυρανίχνευσης, 

συστημάτων ανάλυσης σε 

πραγματικό χρόνο, πρόβλεψης 

και μοντελοποίησης 

βραχυπρόθεσμων δασικών 

πυρκαγιών, εκτίμησης κινδύνου 

σε πραγματικό χρόνο 

 Βελτίωση της λειτουργικής 

αποτελεσματικότητας της 

δημόσιας διοίκησης και των 

 

 

 

 

 

 
24 

 

 

 

 

 
 

500.000- 

1.500.000 



 

ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ 

ΑΣ 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ 

Α 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ 

ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕ 

ΙΑ 

ΕΡΓΟΥ 

(max,μή 

νες) 

ΠΡΟΥΠΟΛ. 

ΕΡΓΟΥ 

(min-max,€) 

     δημόσιων υπηρεσιών προς 

φυσικές καταστροφές με την 

προμήθεια Προσωπικού 

Εξοπλισμού (π.χ. προστατευτικό 

εργαλείο, τεχνικά σακίδια, 

προβολείς, ραδιόφωνα, GPS και 

άλλοι ηλεκτρονικοί εξοπλισμοί 

όπως μετρητές ανέμου) 

εργαλεία (π.χ. εργαλεία 

συγκράτησης και 

σταθεροποίησης, εργαλεία 

υδραυλικής διάσωσης, 

εξειδικευμένα αλυσοπρίονα), 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός (π.χ. 

οχήματα πυροσβεστικών 

οχημάτων, οχήματα εντολών, 

οχήματα ταχείας επέμβασης, 

οχήματα δεξαμενόπλοια κ.λπ.), 

εξοπλισμός επικοινωνιών (π.χ. 

ραδιόφωνα VHF, συστήματα 

επικοινωνίας για τη διαχείριση 

οχημάτων, συστήματα 

διαχείρισης κινητών 

πληροφοριών). 

 Ενημερωτικές εκστρατείες για 

την αύξηση της ανθεκτικότητας 

σε καταστροφές και την 

ετοιμότητα σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης σε 

συνδυασμό με την ανάπτυξη 

συστημάτων έγκαιρης 

προειδοποίησης 

 Διασυνοριακά δίκτυα 

συνεργασίας για την 

αποτελεσματική πρόληψη και 

διαχείριση των φυσικών 

καταστροφών και των απειλών 

και των κινδύνων που 

συνδέονται με το κλίμα 

 Οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες 

μπορούν να γίνουν αποδεκτές 

εάν αποδειχθούν ότι 

συμβάλλουν στην επίτευξη των 

δεικτών του σχετικού 

προγράμματος 

  



 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 6.000.000,00€ τα οποία θα διατεθούν 

για έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 1 και Άξονα 

Προτεραιότητας 2 ως εξής: 

 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ 

ΤΗΤΑ 

ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΤΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΒΟΛΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔ 

ΟΤΗΣΗ 

1.  Ανάπτυξη και 
υποστήριξη της 

τοπικής οικονομίας 

a 1.530.000 € 270.000 € 1.800.000 € 

d 1.190.000 € 210.000 € 1.400.000 € 

2.  Προστασία του 

περιβάλλοντος – 

Υποδομές 

 

b 

 

2.380.000 € 

 

420.000 € 

 

2.800.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ  5.100.000 € 900.000 € 6.000.000 € 

 
O συνολικός προϋπολογισμός (συνεισφορά της Ένωσης και Εθνική συνεισφορά) που 

διατίθεται για την παρούσα πρόσκληση είναι 6.000.000 €, το οποίο αποτελείται από 5.100.000 

€ χρηματοδότηση από την Ένωση (85%) και 900.000 € Εθνική συνεισφορά (15%). 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για την παρούσα πρόσκληση και τους 

περιορισμούς του προϋπολογισμού για τις προτάσεις έργων, αναμένεται να επιλεγούν έξι (6) 

έως οκτώ (8) σχέδια για χρηματοδότηση και μπορεί να διαμορφωθεί περιορισμένος 

εφεδρικός κατάλογος προτεινόμενων έργων για μελλοντική χρηματοδότηση, σύμφωνα με τη 

σχετική απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής. 

 
Οι προτάσεις έργων θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην Διαχειριστική Αρχή / Κοινή 
Γραμματεία (JS) του Προγράμματος μέσω του MIS. 


