Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2017 (#Europe in My Region) είναι μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας,
που στοχεύει να ενθαρρύνει τους πολίτες να ανακαλύψουν και να μάθουν περισσότερα για τα έργα που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή τους. Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν συγχρηματοδοτούμενα έργα, να ενημερωθούν γι’ αυτά και να μοιραστούν εμπειρίες και εικόνες μέσα
από τα social media. Σε πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, τα έργα που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγουν για το κοινό ή προβάλλονται μέσα από ποικίλες εκδηλώσεις.
Οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του «Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2017» στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα γίνουν φέτος σε έργα πολιτισμού που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 20142020 και βρίσκονται σε φάση κατασκευής, ώστε ο επισκέπτης να γνωρίσει το έργο την στιγμή που κατασκευάζεται, να μάθει για τις ιδιαιτερότητες, την σκοπιμότητα και την αξία του έργου για τον τόπο του. Η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και οι Εφορείες Αρχαιοτήτων Λέσβου και Χίου θα ενημερώνουν
το κοινό που θα επισκέπτεται τους χώρους των μνημείων για τα έργα που υλοποιούνται καθώς και άλλες παρεμβάσεις που έγιναν ή και προγραμματίζονται στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου μέσα από τα συγχρηματοδοτημένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα έργα που παρουσιάζονται στο «Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2017»
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι:

Αποκατάσταση & Ανάδειξη χερσαίων τειχών
του Κάστρου Χίου
Το Κάστρο της Χίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα
μνημεία της πόλης, ενσωματωμένο στον αστικό ιστό της και
κατοικημένο μέχρι σήμερα. Σημαντικές παρεμβάσεις έχουν
υλοποιηθεί διαχρονικά στο Κάστρο από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, ενώ στην παρούσα Προγραμματική Περίοδο επισκευάζεται άλλο ένα τμήμα του (χερσαίο τμήμα
των τειχών του) σε μια προσπάθεια σταδιακής αποκατάστασης του.

Στερέωση & Αποκατάσταση Τμημάτων
Β.Α. Περιβόλου του Κάστρου της Μυτιλήνης
Το Κάστρο της Μυτιλήνης αποτελεί το πρώτο και επιβλητικότερο μνημείο που συναντάει ο επισκέπτης στην είσοδο
του στην πόλη του νησιού. Μέσα από το Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο
2014-2020 στερεώνεται ένα τμήμα της Περιβόλου, βορειοανατολικά του Κάστρου που σε συνδυασμό με παρελθούσες και μελλοντικές επεμβάσεις θα αλλάξουν την εικόνα της
πόλης της Μυτιλήνης.

Αρχαιολογικός Χώρος Πολιόχνης στην Λήμνο
Το κοινό θα ξεναγηθεί στην αρχαιότερη προϊστορική πόλη
της Ευρώπης και θα γνωρίσει τον αρχαιολογικό χώρο της
Πολιόχνης που μέσα από τους συγχρηματοδοτούμενους
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 θα αναδειχθεί ως άλλο ένα σημαντικό
μνημείο της Λήμνου που αποτελεί πόλο έλξης για το νησί.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2014-2020, αποτελεί το βασικότερο αναπτυξιακό εργαλείο της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την παρούσα προγραμματική περίοδο. Με συνολικό προϋπολογισμό που
ξεπερνά τα 301 εκ ευρώ ενισχύει και υλοποιεί δράσεις που στόχο έχουν την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και
ελκυστικότητας των νησιών και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους, ταυτόχρονα με την ενδυνάμωση της ιδιαίτερης ταυτότητας κάθε ενός από αυτά. Σήμερα έχει ήδη ενεργοποιηθεί το 50% του διαθέσιμου
προϋπολογισμού του και έχει ενταχθεί το 27% του προϋπολογισμού του προγράμματος. Περισσότερα από 70
είναι τα έργα που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2014-2020 ενώ στόχος είναι να καλυφθούν όλα τα
νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, είτε με οριζόντιες προσκλήσεις, είτε και με δράσεις στο πλαίσιο των
Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020, στηρίζει την ανάπτυξη στους τομείς:
▪ της επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και ψηφιακής οικονομίας και νέας γνώσης,
▪ της στήριξης της απασχόλησης, της κοινωνικής στήριξης και ενσωμάτωσης,
▪ των κοινωνικών υποδομών και υποδομών εκπαίδευσης,
▪ του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, του πολιτισμού και των ειδικών χωρικών πολιτικών
ολοκληρωμένης ανάπτυξης στις πόλεις και τα μικρά νησιά.
▪ των τεχνικών υποδομών σε δρόμων και λιμάνια.
Η διαγραμματική απεικόνιση της σημερινής εικόνας του προγράμματος φαίνεται στην συνέχεια.

Στόχος είναι στο τέλος του 2017 να έχει ενεργοποιηθεί πλήρως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου 2014-2020, με την συμμετοχή κατά το δυνατόν του μεγαλύτερου αριθμού δικαιούχων προς
όφελος του συνόλου των νησιωτών.
Πληροφορίες / Χρήσιμες Πηγές:
▪ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Βορείου Αιγαίου,
1ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη
τηλ. 2251352010
▪ https://www.facebook.com/eydpepba
▪ www.pepba.gr
▪ www.espa.gr
▪ http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion

