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EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18.12.2014
για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Βόρειο
Αιγαίο» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και
την απασχόληση» για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στην Ελλάδα
CCI 2014GR16M2OP010
(ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ)

EL

EL

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18.12.2014
για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Βόρειο
Αιγαίο» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και
την απασχόληση» για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στην Ελλάδα
CCI 2014GR16M2OP010
(ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1083/20061, και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 4 και το άρθρο 96 παράγραφος 10,
Κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή του ΕΚΤ,
Κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

EL

(1)

Στις 17 Ιουλίου 2014, η Ελλάδα υπέβαλε, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος
ανταλλαγής δεδομένων της Επιτροπής («SFC2014»), το επιχειρησιακό πρόγραμμα
«Βόρειο Αιγαίο» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του στόχου
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» για την περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου στην Ελλάδα.

(2)

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο στοιχείο
β) του άρθρου 90 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(3)

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα καταρτίστηκε από την Ελλάδα σε συνεργασία με τους
εταίρους που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και με την Επιτροπή.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η Επιτροπή
αξιολόγησε το επιχειρησιακό πρόγραμμα και διατύπωσε παρατηρήσεις σύμφωνα με
την παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου στις 15 Οκτωβρίου 2014. Η Ελλάδα διαβίβασε
συμπληρωματικές πληροφορίες στις 18 Νοεμβρίου 2014, 27 Νοεμβρίου 2014 και
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ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
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4 Δεκεμβρίου 2014 και υπέβαλε αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα στις
13 Δεκεμβρίου 2014.
(5)

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα συμβάλλει
στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη και στην επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής και συνάδει με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2, τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3
και με το περιεχόμενο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα, η οποία
εγκρίθηκε με την απόφαση της Επιτροπής C(2014) 7801 της 29 Οκτωβρίου 2014.

(6)

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο
άρθρο 27 παράγραφοι 1 έως 6 και στο άρθρο 96 παράγραφοι 1 έως 7 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και καταρτίστηκε σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος
Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 288/2014 της Επιτροπής4.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 76 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η
παρούσα απόφαση αποτελεί απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του
άρθρου 84 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν τα
στοιχεία που χρειάζονται προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανάληψη υποχρεώσεων
από τον προϋπολογισμό για το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

(8)

Σύμφωνα με το στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, είναι αναγκαίο να καθοριστεί, για κάθε έτος, το
ποσό των συνολικών πιστώσεων της στήριξης που προβλέπεται από καθένα από τα
Ταμεία, καθώς επίσης να προσδιοριστούν τα ποσά που σχετίζονται με το αποθεματικό
επίδοσης. Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστεί το ποσό των συνολικών πιστώσεων
της στήριξης από καθένα από τα Ταμεία και η εθνική συγχρηματοδότηση για το
επιχειρησιακό πρόγραμμα και να προσδιοριστούν τα ποσά που σχετίζονται με το
αποθεματικό επίδοσης για το σύνολο της περιόδου προγραμματισμού και για κάθε

2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση
ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470).
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 288/2014 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2014 , σχετικά
με τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά
το υπόδειγμα για τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη
και την απασχόληση» , και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου
της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσον
αφορά το υπόδειγμα για τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής
εδαφικής συνεργασίας (ΕΕ L 87 της 22.3.2014, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό
προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του
Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).
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άξονα προτεραιότητας. Για τους άξονες προτεραιότητας που συνδυάζουν επενδυτικές
προτεραιότητες από διάφορους θεματικούς στόχους, είναι επίσης αναγκαίο να
προσδιοριστεί το ποσό των συνολικών πιστώσεων από καθένα από τα Ταμεία και η
εθνική συγχρηματοδότηση για καθέναν από τους αντίστοιχους θεματικούς στόχους.
(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 120 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013,
είναι αναγκαίο να καθοριστεί, για κάθε άξονα προτεραιότητας, το ποσοστό
συγχρηματοδότησης και να διευκρινιστεί αν το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον
άξονα προτεραιότητας εφαρμόζεται στις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και των ιδιωτικών δαπανών, ή στις επιλέξιμες
δημόσιες δαπάνες.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, το
επιχειρησιακό πρόγραμμα χορηγεί τουλάχιστον το 70 % των κονδυλίων του ΕΚΤ στις
περιφέρειες μετάβασης σε έως πέντε από τις επενδυτικές προτεραιότητες που
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

(11)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, το
επιχειρησιακό πρόγραμμα καθορίζει τη συνεισφορά των προγραμματισμένων
ενεργειών που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ στους θεματικούς στόχους που
αναφέρονται στα σημεία 1 έως 7 του άρθρου 9 πρώτο εδάφιο του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στην κοινωνική καινοτομία και στη διακρατική συνεργασία.

(12)

Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει τη θέση της Επιτροπής όσον αφορά τη
συμμόρφωση κάθε πράξης που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού
προγράμματος με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο
χορήγησης της χρηματοδότησης.

(13)

Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 10 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013, θα πρέπει να εγκριθούν τα στοιχεία του επιχειρησιακού
προγράμματος που αναφέρονται στο στοιχείο α), στο στοιχείο β) σημεία i) έως v) και
vii), στο στοιχείο γ) σημεία i) έως iv) και στο στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 2, στην παράγραφο 3 και στο στοιχείο β) της παραγράφου 6 του εν λόγω
άρθρου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Εγκρίνονται τα ακόλουθα στοιχεία του επιχειρησιακού προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» για
από κοινού στήριξη από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην
ανάπτυξη και την απασχόληση» για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στην Ελλάδα για την
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, το οποίο υποβλήθηκε
στην τελική του έκδοση στις 13 Δεκεμβρίου 2014:

EL

α)

η αιτιολόγηση της επιλογής των θεματικών στόχων, των αντίστοιχων επενδυτικών
προτεραιοτήτων και των πιστώσεων, όπως ορίζονται στα τμήματα 1.1.2 και 1.2 του
επιχειρησιακού προγράμματος·

β)

τα στοιχεία που απαιτούνται για κάθε άξονα προτεραιότητας βάσει του άρθρου 96
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013, όπως ορίζεται στο τμήμα 2 του επιχειρησιακού
προγράμματος, με εξαίρεση τα τμήματα 2.Α.9 και 2.B.7·

γ)

τα στοιχεία του σχεδίου χρηματοδότησης που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 96
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013,
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όπως ορίζεται στους πίνακες 17, 18α και 18γ του τμήματος 3 του επιχειρησιακού
προγράμματος·
δ)

η ολοκληρωμένη προσέγγιση της χωρικής ανάπτυξης που καταδεικνύει τον τρόπο με
τον οποίο το επιχειρησιακό πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων και
των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του, όπως ορίζεται στο τμήμα 4 του
επιχειρησιακού προγράμματος·

ε)

για κάθε εφαρμοστέα εκ των προτέρων αιρεσιμότητα, αξιολόγηση του κατά πόσον η
εκ των προτέρων αιρεσιμότητα είχε εκπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της
συμφωνίας εταιρικής σχέσης και του επιχειρησιακού προγράμματος, και, στην
περίπτωση που οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες δεν πληρούνταν, περιγραφή των
δράσεων που πρέπει να αναληφθούν, του σχετικού χρονοδιαγράμματος και των
αρμόδιων φορέων σύμφωνα με την περίληψη που συνυποβάλλεται με τη συμφωνία
εταιρικής σχέσης, όπως ορίζεται στο τμήμα 9 του επιχειρησιακού προγράμματος.
Άρθρο 2

Από το επιχειρησιακό πρόγραμμα υποστηρίζονται οι ακόλουθοι άξονες προτεραιότητας:
α)

άξονας προτεραιότητας 1 «Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της
παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας,
της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας,
ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής
προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία» από το ΕΤΠΑ·

β)

άξονας προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του
ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική
ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων» από το ΕΚΤ·

γ)

άξονας προτεραιότητας 2β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού» από το
ΕΤΠΑ·

δ)

άξονας προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και
μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για
ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» από το ΕΤΠΑ·

ε)

άξονας προτεραιότητας 4 «Συμπλήρωση – ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών
για την ανάπτυξη και την απασχόληση» από το ΕΤΠΑ·

στ)

άξονας προτεραιότητας 5 «Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ» από το ΕΤΠΑ·

ζ)

άξονας προτεραιότητας 6 «Τεχνική βοήθεια ΕΚΤ» από το ΕΚΤ.
Άρθρο 3

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου 2014.
Άρθρο 4

EL

1.

Το μέγιστο ποσό των συνολικών πιστώσεων που προβλέπονται για τη στήριξη από
καθένα από τα Ταμεία και τα ποσά που αφορούν το αποθεματικό επίδοσης
παρατίθενται στο παράρτημα I.

2.

Οι συνολικές πιστώσεις για το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανέρχονται σε
241 335 599 ευρώ και θα χρηματοδοτηθούν από τις ακόλουθες ειδικές γραμμές του
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προϋπολογισμού, σύμφωνα με την ονοματολογία του γενικού προϋπολογισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2014:

3.

α)

13 03 61: 214 491 238 ευρώ (ΕΤΠΑ — Περιφέρειες μετάβασης)·

β)

04 02 61: 26 844 361 ευρώ (ΕΚΤ — Περιφέρειες μετάβασης).

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για κάθε άξονα προτεραιότητας παρατίθεται στο
παράρτημα II. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για κάθε άξονα προτεραιότητας
εφαρμόζεται στις επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες.
Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία.
Βρυξέλλες, 18.12.2014

Για την Επιτροπή
Corina CREŢU
Μέλος της Επιτροπής
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