
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.200.000,00 € 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31.03.2016, 16:30 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: 

ΕΛΛΑΔΑ: ΠΕ Έβρου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Δράμας, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΠΕ 
Σερρών 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Επαρχία Χάσκοβο, Επαρχία Σμόλιαν, Επαρχία Κάρτζαλι, Επαρχία 
Μπλαγκόεβγκραντ 

* Φορείς που βρίσκονται σε περιοχές εκτός της περιοχής του Προγράμματος, αλλά στις δύο 

συμμετέχουσες χώρες του Προγράμματος, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, μπορούν να 
συμπεριληφθούν ως δικαιούχοι έργων (που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ) μόνο σε δεόντως 

αιτιολογημένες περιπτώσεις. Ο προϋπολογισμός τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της 

χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ για το έργο και οι προτεινόμενες δραστηριότητές τους, πρέπει να 
εφαρμόζονται στην επιλέξιμη περιοχή.  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ: 

 Εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές που θεσπίζονται νόμιμα σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία του κράτους στο οποίο ανήκουν 

 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 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 ιδρυθεί με σκοπό την αποκόμιση κερδών και 

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

o να έχουν την έδρα τους στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή ή όσων η έδρα δεν 
βρίσκεται στην επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος, αλλά βρίσκεται στην Ελλάδα ή τη 
Βουλγαρία και έχουν τοπικό/ περιφερειακό υποκατάστημα που είναι ανεξάρτητη νομική 
οντότητα, εγκατεστημένο σε επιλέξιμη περιοχή 



 
o να λειτουργούν για τουλάχιστον ένα 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-Βουλγαρία 2014-2020» 

 Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δέκα (10), 
συμπεριλαμβανομένου και του Επικεφαλής δικαιούχου. 



 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΡΓΟΥ 

(max,μήνες) 

ΠΡΟΥΠΟΛ. 
ΕΡΓΟΥ 
(max,€) 

2 

Βιώσιμη και 
Κλιματικά 

Προσαρμόσιμη 
Διασυνοριακή 

Περιοχή 

6 

Διατήρηση & Προστασία 
του περιβάλλοντος & 

Προώθηση της 
αποδοτικότητας των 

πόρων 

4 

Η αξιοποίηση της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς της 
διασυνοριακής περιοχής για 
τουριστικούς σκοπούς 

 Δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων 

 Αποκατάσταση/ Προστασία 
πολιτιστικών αγαθών 
διασυνοριακής σημασίας 

 Δράσεις που υποστηρίζουν την 
καλύτερη ερμηνεία της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς 

 Πολιτιστικές πρωτοβουλίες σε 
επίπεδο διασυνοριακής περιοχής 

24 1.500.000 

5 

Η ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας των 
δραστηριοτήτων προστασίας 
της βιοποικιλότητας 

 Ανάπτυξη διασυνοριακών 
πλαισίων και πλατφόρμων για την 
διαλειτουργικότητα των 
υφιστάμενων βάσεων δεδομένων 
και την ενοποίηση των 
προσεγγίσεων διαχείρισης 

 Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και 
διαδικασιών (και πιλοτικών 
εφαρμογών αυτών) για την 
αειφόρο διαχείριση των πόρων, για 
την ανάπτυξη πράσινων 
υποδομών, για την προστασία της 
βιοποικιλότητας, για τη διαχείριση 
του τοπίου και για τη δημιουργία 
πράσινων διαδρόμων 

 Ανάπτυξη (και πιλοτική εφαρμογή) 
κοινών μοντέλων για τη 
διαπραγμάτευση, τη 
διαμεσολάβηση, τη συμμετοχή και 
την επίλυση διαφορών στο πλαίσιο 
της διαχείρισης χρήσης γης με 
σκοπό την προστασία της 
βιοποικιλότητας 

 Σχεδιασμός μοντέλων αξιολόγησης 
& διαχείρισης κινδύνων και 
στρατηγικές για τις 

24 1.500.000 



 

 

 

προστατευόμενες περιοχές της 
διασυνοριακής περιοχής 

6 
Η ενίσχυση της διαχείρισης 
υδάτων 

 Πλαίσια σχετικά με τη 
διασυνοριακή περιοχή 

 Διασυνοριακές συνεργασίας για 
την από κοινού καινοτομία 

 Πιλοτικές εφαρμογές ή προώθηση/ 
ενσωμάτωση υφιστάμενων 
καινοτομικών μεθόδων/ 
τεχνολογιών 

 Προώθηση εκστρατειών 
«πράσινης συμπεριφοράς” στους 
τομείς της διαχείρισης υδάτων 

24 900.000 

4 

Διασυνοριακή 
Περιοχή Χωρίς 
Κοινωνικούς 

Αποκλεισμούς 

9 

Προώθηση της 
κοινωνικής 

ενσωμάτωσης, 
Καταπολέμηση της 
φτώχειας και κάθε 

διάκρισης 

8 

Η βελτίωση της πρόσβασης 
στην πρωτοβάθμια και 
επείγουσα φροντίδα υγείας (σε 
απομονωμένες και άπορες 
κοινότητες) στη διασυνοριακή 
περιοχή  

 Κέντρα υποστήριξης για την 
αναφορά θεμάτων υγείας 

 Προώθηση συνεργασίας μεταξύ 
αρχών υγειονομικής περίθαλψης 

 Υποστήριξη για την ανακαίνιση και 
τον εξοπλισμό υφιστάμενων και 
νέων πρακτικών πρωτοβάθμιας 
υγειονομικής φροντίδας 

 Υποστήριξη για την παροχή 
μεθόδων υγειονομικής φροντίδας 
προσανατολισμένων στην 
τεχνολογία της διασυνοριακής 
περιοχής 

24 1.500.000 

9 
Η επέκταση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας στη 
διασυνοριακή περιοχή 

 Υποστήριξη για την ίδρυση και 
παροχή αναπτυξιακής στήριξης σε 
Κοινωνικές Επιχειρήσεις 

 Υποστήριξη για «κοινωνική 
δικαιόχρηση» (social franchising) 

 Δραστηριότητες σύμφωνες με τα 
Σχέδια Δράσης για Κοινωνική 
Οικονομία που εκδίδονται από τις 
δύο χώρες 

24 650.000 


