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Σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου
ΕΣΠΑ 2021 - 2027
Ερωτηματολόγιο Προτάσεων Φορέων για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπόνηση του
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο του αναπτυξιακού
προγραμματισμού & Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας.
Σημείωση: Στο παρόν ερωτηματολόγιο δίδεται η δυνατότητα επιστροφής σε προηγούμενη ενότητα,
ενώ η αποθήκευση γίνεται αυτόματα.
* Απαιτείται

1. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου *

Εισαγωγή
Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η εκκίνηση της διαδικασίας σχεδιασμού της προγραμματικής
περιόδου 2021–2027 στο πλαίσιο του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ
2021-2027 και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του.
Μέσω του ερωτηματολογίου ξεκινά ο επίσημος διάλογος για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων
πολιτικής με γνώμονα την οικονομία, το ευρύτερο αναπτυξιακό περιβάλλον της χώρας και τις
ευρωπαϊκές πολιτικές.
Οι φορείς καλούνται να συμμετέχουν καταγράφοντας τις προτάσεις τους στους ακόλουθους πέντε (5)
Στόχους Πολιτικής:
Στόχος Πολιτικής 1: Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου
οικονομικού μετασχηματισμού.
Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης
της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής
οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων.
Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των
περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ.
Στόχος Πολιτικής 4: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα
κοινωνικών δικαιωμάτων.
Στόχος Πολιτικής 5 : Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης
και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω
της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών. Επιπρόσθετα, κατά την αναφορά στον συγκεκριμένο Στόχο
Πολιτικής, να γίνει μια συνοπτική και περιεκτική αναφορά σε Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις,
ΤΑΠΤΟΚ με βάση την εμπειρία της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και να γίνει μια σύντομη
εκτίμηση της συμβολής τους στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων του προγράμματος
στο οποίο εφαρμόστηκαν.
Ακολουθούν έξι (6) διακριτές ενότητες του ερωτηματολογίου. Οι 1η και 2η αφορούν στα στοιχεία και
τους τομείς πολιτικής (αντικείμενο) που δραστηριοποιείται ο φορέας. Η 3η επικεντρώνεται στην
συνοπτική περιγραφή των δυνατών σημείων των τομέων πολιτικής στο ευρύτερο εθνικό και
ευρωπαϊκό περιβάλλον. Η 4η καταγράφει τα βασικά προβλήματα, εμπόδια ή/και αστοχίες που
αναδείχθηκαν κατά την υλοποίηση των στόχων και προτεραιοτήτων στρατηγικής του φορέα ανά τομέα
πολιτικής. Στην 5η συγκεντρώνονται οι κύριες στρατηγικές επιλογές του φορέα και η ιεράρχησή τους.
Τέλος στην 6η προτεραιοποιούνται οι ανάγκες χρηματοδότησης για τη νέα προγραμματική περίοδο
2021 – 2027.

Α. Στοιχεία Φορέα
https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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Συμπληρώνονται τα στοιχεία του φορέα, στον οποίο εργάζεται ο ερωτόμενος
2. Επωνυμία (Συμπληρώνεται ο επίσημος
τίτλος του φορέα όπως προκύπτει από τα
νομικά έγγραφα (συστατική πράξη,
καταστατικό κτλ.) *

3. Είδος Νομικού Προσώπου *
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
ΟΤΑ
Επιχείρηση ΟΤΑ
Σύνδεσμος
ΝΠΙΔ
ΝΠΔΔ
Άλλο:
4. Κατηγορία Ν.Π. (Συμπληρώνεται η επιμέρους
κατηγορία, π.χ. Σύλλογος, Επιμελητήριο,
ΑΜΚΕ κ.α.) *

5. Έδρα (Συμπληρώνονται τα πλήρη στοιχεία,
ήτοι δ/νση, ΤΚ κ.α.) *

6. Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου *

7. Θέση στον φορέα *

Β. Τομείς Πολιτικής (Αντικείμενο) στους οποίους
δραστηριοποιείται ο φορέας

https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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8. Β.1. Επιλέξτε τους Τομείς Πολιτικής – δραστηριοποίησης του φορέα σας
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.
Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία
Ανάπτυξη και συνεργασία
Ανθρωπιστική βοήθεια και Πολιτική Προστασία
Ανταγωνισμός
Απασχόληση και κοινωνική πολιτική
Ασφάλεια των τροφίμων
Γεωργία
Δικαιοσύνη και Θεμελιώδη Δικαιώματα
Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία
Εμπόριο
Ενεργειακή πολιτική
Ενιαία αγορά
Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
Επιχειρήσεις και βιομηχανία
Έρευνα και Καινοτομία
Μεταφορές
Περιβάλλον
Περιφερειακή πολιτική
Πολιτισμός
Τελωνεία
Υγεία
Φορολογία
9. Β.2. Περιγράψτε συνοπτικά το πεδίο δραστηριοποίησης του φορέα σας (έως 100 λέξεις) *

10. Β.3. Ο φορέας αποτελεί συλλογικό όργανο εκπροσώπησης; *
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
Ναί
Όχι

https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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11. Β.3.1. Αν Ναί, σε ποιό χωρικό επίπεδο; *
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
Διεθνές
Ευρωπαϊκό
Εθνικό
Περιφερειακό
Περιφερειακής Ενότητας
Τοπικό
Κανένα
Άλλο:

Γ. Προτάσεις του φορέα ανά Στόχο Πολιτικής
Στόχος Πολιτικής 1 (Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της
προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού
μετασχηματισμού)
(Υποενότητα 1 από 5)
12. Γ.1. Δραστηριοποιείται ο φορέας στον συγκεκριμένο Στόχο Πολιτικής; *
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Καμία δραστηριοποίηση

Υψηλή δραστηριοποίηση

Οι ερωτήσεις Γ.1.1. έως Γ.1.3. δεν απαντώνται σε περίπτωση
που ο φορέας δεν δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο Στόχο
Πολιτικής.
13. Γ.1.1. Συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας
Θα πρέπει να περιγραφούν συνοπτικά τα δυνατά σημεία της Περιφέρειας, που μπορούν να
αποτελέσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη, με βάση τα
πρόσφατα δεδομένα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και ει δυνατόν περιφερειακό επίπεδο.

https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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14. Γ.1.2. Κατάσταση της Περιφέρειας σήμερα κατά την έναρξη της νέας περιόδου
Θα πρέπει να γίνει καταγραφή των ενδεχόμενων κενών και εκτίμηση της συμβολής των
σημαντικότερων παρεμβάσεων/δράσεων, που υλοποιούνται κατά την τρέχουσα προγραμματική
περίοδο (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) με βάση τους στόχους και τις προτεραιότητες του φορέα

15. Γ.1.3. Βασικότερες ανάγκες για την Περιφέρεια
Θα πρέπει να γίνει ιεράρχηση των αναγκών με βάση τα πρόσφατα δεδομένα σε ευρωπαϊκό,
εθνικό και ει δυνατόν περιφερειακό επίπεδο

Στόχος Πολιτικής 2 (Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές
εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης της μετάβασης σε
καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε
επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης
κινδύνων)
(Υποενότητα 2 από 5)
16. Γ.2. Δραστηριοποιείται ο φορέας στον συγκεκριμένο Στόχο Πολιτικής; *
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Καμία δραστηριοποίηση

Υψηλή δραστηριοποίηση

Οι ερωτήσεις Γ.2.1. έως Γ.2.3. δεν απαντώνται σε περίπτωση
που ο φορέας δεν δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο Στόχο
Πολιτικής.

https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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17. Γ.2.1. Συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας
Θα πρέπει να περιγραφούν συνοπτικά τα δυνατά σημεία της Περιφέρειας, που μπορούν να
αποτελέσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη, με βάση τα
πρόσφατα δεδομένα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και ει δυνατόν περιφερειακό επίπεδο.

18. Γ.2.2. Κατάσταση της Περιφέρειας σήμερα κατά την έναρξη της νέας περιόδου
Θα πρέπει να γίνει καταγραφή των ενδεχόμενων κενών και εκτίμηση της συμβολής των
σημαντικότερων παρεμβάσεων/δράσεων, που υλοποιούνται κατά την τρέχουσα προγραμματική
περίοδο (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) με βάση τους στόχους και τις προτεραιότητες του φορέα

19. Γ.2.3. Βασικότερες ανάγκες για την Περιφέρεια
Θα πρέπει να γίνει ιεράρχηση των αναγκών με βάση τα πρόσφατα δεδομένα σε ευρωπαϊκό,
εθνικό και ει δυνατόν περιφερειακό επίπεδο

Στόχος Πολιτικής 3 (Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω
της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών
διασυνδέσεων ΤΠΕ)
(Υποενότητα 3 από 5)
20. Γ.3. Δραστηριοποιείται ο φορέας στον συγκεκριμένο Στόχο Πολιτικής; *
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Καμία δραστηριοποίηση

Υψηλή δραστηριοποίηση

Οι ερωτήσεις Γ.3.1. έως Γ.3.3. δεν απαντώνται σε περίπτωση
που ο φορέας δεν δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο Στόχο
Πολιτικής.

https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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21. Γ.3.1. Συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας
Θα πρέπει να περιγραφούν συνοπτικά τα δυνατά σημεία της Περιφέρειας, που μπορούν να
αποτελέσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη, με βάση τα
πρόσφατα δεδομένα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και ει δυνατόν περιφερειακό επίπεδο.

22. Γ.3.2. Κατάσταση της Περιφέρειας σήμερα κατά την έναρξη της νέας περιόδου
Θα πρέπει να γίνει καταγραφή των ενδεχόμενων κενών και εκτίμηση της συμβολής των
σημαντικότερων παρεμβάσεων/δράσεων, που υλοποιούνται κατά την τρέχουσα προγραμματική
περίοδο (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) με βάση τους στόχους και τις προτεραιότητες του φορέα

23. Γ.3.3. Βασικότερες ανάγκες για την Περιφέρεια
Θα πρέπει να γίνει ιεράρχηση των αναγκών με βάση τα πρόσφατα δεδομένα σε ευρωπαϊκό,
εθνικό και ει δυνατόν περιφερειακό επίπεδο

Στόχος Πολιτικής 4 (Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της
υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων)
(Υποενότητα 4 από 5)
24. Γ.4. Δραστηριοποιείται ο φορέας στον συγκεκριμένο Στόχο Πολιτικής; *
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Καμία δραστηριοποίηση

Υψηλή δραστηριοποίηση

Οι ερωτήσεις Γ.4.1. έως Γ.4.3. δεν απαντώνται σε περίπτωση
που ο φορέας δεν δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο Στόχο
Πολιτικής.

https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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25. Γ.4.1. Συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας
Θα πρέπει να περιγραφούν συνοπτικά τα δυνατά σημεία της Περιφέρειας, που μπορούν να
αποτελέσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη, με βάση τα
πρόσφατα δεδομένα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και ει δυνατόν περιφερειακό επίπεδο.

26. Γ.4.2. Κατάσταση της Περιφέρειας σήμερα κατά την έναρξη της νέας περιόδου
Θα πρέπει να γίνει καταγραφή των ενδεχόμενων κενών και εκτίμηση της συμβολής των
σημαντικότερων παρεμβάσεων/δράσεων, που υλοποιούνται κατά την τρέχουσα προγραμματική
περίοδο (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) με βάση τους στόχους και τις προτεραιότητες του φορέα

27. Γ.4.3. Βασικότερες ανάγκες για την Περιφέρεια
Θα πρέπει να γίνει ιεράρχηση των αναγκών με βάση τα πρόσφατα δεδομένα σε ευρωπαϊκό,
εθνικό και ει δυνατόν περιφερειακό επίπεδο

Στόχος Πολιτικής 5 (Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της,
μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης
ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών,
καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών)
(Υποενότητα 5 από 5)
28. Γ.5. Δραστηριοποιείται ο φορέας στον συγκεκριμένο Στόχο Πολιτικής;
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Καμία δραστηριοποίηση

Υψηλή δραστηριοποίηση

Οι ερωτήσεις Γ.5.1. έως Γ.5.3. δεν απαντώνται σε περίπτωση
που ο φορέας δεν δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο Στόχο
Πολιτικής.
https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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29. Γ.5.1. Συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας
Θα πρέπει να περιγραφούν συνοπτικά τα δυνατά σημεία της Περιφέρειας, που μπορούν να
αποτελέσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη, με βάση τα
πρόσφατα δεδομένα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και ει δυνατόν περιφερειακό επίπεδο.

30. Γ.5.2. Κατάσταση της Περιφέρειας σήμερα κατά την έναρξη της νέας περιόδου
Θα πρέπει να γίνει καταγραφή των ενδεχόμενων κενών και εκτίμηση της συμβολής των
σημαντικότερων παρεμβάσεων/δράσεων, που υλοποιούνται κατά την τρέχουσα προγραμματική
περίοδο (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) με βάση τους στόχους και τις προτεραιότητες του φορέα

31. Γ.5.3. Βασικότερες ανάγκες για την Περιφέρεια
Θα πρέπει να γίνει ιεράρχηση των αναγκών με βάση τα πρόσφατα δεδομένα σε ευρωπαϊκό,
εθνικό και ει δυνατόν περιφερειακό επίπεδο

Δ. Βασικά προβλήματα, εμπόδια ή/και αστοχίες του φορέα ανά
Στόχο Πολιτικής
Στόχος Πολιτικής 1 (Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της
προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού
μετασχηματισμού)
(Υποενότητα 1 από 5)
32. Δ.1. Δραστηριοποιείται ο φορέας στον συγκεκριμένο Στόχο Πολιτικής; *
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Καμία δραστηριοποίηση

Υψηλή δραστηριοποίηση

Οι ερωτήσεις Δ.1.1. έως Δ.1.6. δεν απαντώνται σε περίπτωση
που ο φορέας δεν δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο Στόχο
https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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Πολιτικής.
33. Δ.1.1. Καταγραφή της φάσης εμφάνισης τυχόν προβλημάτων
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.
Σχεδιασμού
Διαβούλευσης
Έγκρισης
Εφαρμογής – Υλοποίησης
Δημοσιότητας / Δικτύωσης
Ελέγχου
Ολοκλήρωσης
Άλλο:
34. Δ.1.2. Συνοπτική προγραφή των κυριότερου/ων προβλήματος/ων
Θα πρέπει να γίνει καταγραφή του προβλήματος/ων, εμπόδια/ων ή/και αστοχίας που
παρουσιάστηκαν και αποτέλεσαν ανασχετικούς παράγοντες για την ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση
και επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων του φορέα

35. Δ.1.3. Τα προβλήματα επιλύθηκαν;
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
Ναί
Όχι
Μερικώς
Άλλο:
36. Δ.1.4. Εκτιμώμενος χρόνος καθυστέρησης
λόγω του προβλήματος /ων (σε μήνες)

37. Δ.1.5. Ποια προβλήματα επιλύθηκαν και με ποιον τρόπο;

https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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38. Δ.1.6. Ποια προβλήματα συνεχίζουν να υφίστανται και τι απαιτείται για την επίλυσή τους;

Στόχος Πολιτικής 2 (Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές
εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης της μετάβασης σε
καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε
επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης
κινδύνων)
(Υποενότητα 2 από 5)
39. Δ.2. Δραστηριοποιείται ο φορέας στον συγκεκριμένο Στόχο Πολιτικής; *
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Καμία δραστηριοποίηση

Υψηλή δραστηριοποίηση

Οι ερωτήσεις Δ.2.1. έως Δ.2.6. δεν απαντώνται σε περίπτωση
που ο φορέας δεν δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο Στόχο
Πολιτικής.
40. Δ.2.1. Καταγραφή της φάσης εμφάνισης τυχόν προβλημάτων
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.
Σχεδιασμού
Διαβούλευσης
Έγκρισης
Εφαρμογής – Υλοποίησης
Δημοσιότητας / Δικτύωσης
Ελέγχου
Ολοκλήρωσης
Άλλο:

https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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41. Δ.2.2. Συνοπτική προγραφή των κυριότερου/ων προβλήματος/ων
Θα πρέπει να γίνει καταγραφή του προβλήματος/ων, εμπόδια/ων ή/και αστοχίας που
παρουσιάστηκαν και αποτέλεσαν ανασχετικούς παράγοντες για την ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση
και επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων του φορέα

42. Δ.2.3. Τα προβλήματα επιλύθηκαν;
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
Ναί
Όχι
Μερικώς
Άλλο:
43. Δ.2.4. Εκτιμώμενος χρόνος καθυστέρησης
λόγω του προβλήματος /ων (σε μήνες)

44. Δ.2.5. Ποια προβλήματα επιλύθηκαν και με ποιον τρόπο;

45. Δ.2.6. Ποια προβλήματα συνεχίζουν να υφίστανται και τι απαιτείται για την επίλυσή τους;

Στόχος Πολιτικής 3 (Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω
της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών
διασυνδέσεων ΤΠΕ)
(Υποενότητα 3 από 5)

https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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46. Δ.3. Δραστηριοποιείται ο φορέας στον συγκεκριμένο Στόχο Πολιτικής; *
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Καμία δραστηριοποίηση

Υψηλή δραστηριοποίηση

Οι ερωτήσεις Δ.3.1. έως Δ.3.6. δεν απαντώνται σε περίπτωση
που ο φορέας δεν δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο Στόχο
Πολιτικής.
47. Δ.3.1. Καταγραφή της φάσης εμφάνισης τυχόν προβλημάτων
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.
Σχεδιασμού
Διαβούλευσης
Έγκρισης
Εφαρμογής – Υλοποίησης
Δημοσιότητας / Δικτύωσης
Ελέγχου
Ολοκλήρωσης
Άλλο:
48. Δ.3.2. Συνοπτική προγραφή των κυριότερου/ων προβλήματος/ων (Παρακαλώ απαντήστε
ανά τομέα πολιτικής)
Θα πρέπει να γίνει καταγραφή του προβλήματος/ων, εμπόδια/ων ή/και αστοχίας που
παρουσιάστηκαν και αποτέλεσαν ανασχετικούς παράγοντες για την ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση
και επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων του φορέα

49. Δ.3.3. Τα προβλήματα επιλύθηκαν;
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
Ναί
Όχι
Μερικώς
Άλλο:
50. Δ.3.4. Εκτιμώμενος χρόνος καθυστέρησης
λόγω του προβλήματος /ων (σε μήνες)

https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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51. Δ.3.5. Ποια προβλήματα επιλύθηκαν και με ποιον τρόπο;

52. Δ.3.6. Ποια προβλήματα συνεχίζουν να υφίστανται και τι απαιτείται για την επίλυσή τους;

Στόχος Πολιτικής 4 (Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της
υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων)
(Υποενότητα 4 από 5)
53. Δ.4. Δραστηριοποιείται ο φορέας στον συγκεκριμένο Στόχο Πολιτικής; *
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Καμία δραστηριοποίηση

Υψηλή δραστηριοποίηση

Οι ερωτήσεις Δ.4.1. έως Δ.4.6. δεν απαντώνται σε περίπτωση
που ο φορέας δεν δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο Στόχο
Πολιτικής.
54. Δ.4.1. Καταγραφή της φάσης εμφάνισης τυχόν προβλημάτων
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.
Σχεδιασμού
Διαβούλευσης
Έγκρισης
Εφαρμογής – Υλοποίησης
Δημοσιότητας / Δικτύωσης
Ελέγχου
Ολοκλήρωσης
Άλλο:

https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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55. Δ.4.2. Συνοπτική προγραφή των κυριότερου/ων προβλήματος/ων
Θα πρέπει να γίνει καταγραφή του προβλήματος/ων, εμπόδια/ων ή/και αστοχίας που
παρουσιάστηκαν και αποτέλεσαν ανασχετικούς παράγοντες για την ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση
και επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων του φορέα

56. Δ.4.3. Τα προβλήματα επιλύθηκαν;
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
Ναί
Όχι
Μερικώς
Άλλο:
57. Δ.4.4. Εκτιμώμενος χρόνος καθυστέρησης
λόγω του προβλήματος /ων (σε μήνες)

58. Δ.4.5. Ποια προβλήματα επιλύθηκαν και με ποιον τρόπο;

59. Δ.4.6. Ποια προβλήματα συνεχίζουν να υφίστανται και τι απαιτείται για την επίλυσή τους;

Στόχος Πολιτικής 5 (Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της,
μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης
ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών,
καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών)
(Υποενότητα 5 από 5)

https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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60. Δ.5. Δραστηριοποιείται ο φορέας στον συγκεκριμένο Στόχο Πολιτικής;
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Καμία δραστηριοποίηση

Υψηλή δραστηριοποίηση

Οι ερωτήσεις Δ.5.1. έως Δ.5.6. δεν απαντώνται σε περίπτωση
που ο φορέας δεν δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο Στόχο
Πολιτικής.
61. Δ.5.1. Καταγραφή της φάσης εμφάνισης τυχόν προβλημάτων
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.
Σχεδιασμού
Διαβούλευσης
Έγκρισης
Εφαρμογής – Υλοποίησης
Δημοσιότητας / Δικτύωσης
Ελέγχου
Ολοκλήρωσης
Άλλο:
62. Δ.5.2. Συνοπτική προγραφή των κυριότερου/ων προβλήματος/ων
Θα πρέπει να γίνει καταγραφή του προβλήματος/ων, εμπόδια/ων ή/και αστοχίας που
παρουσιάστηκαν και αποτέλεσαν ανασχετικούς παράγοντες για την ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση
και επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων του φορέα

63. Δ.5.3. Τα προβλήματα επιλύθηκαν;
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
Ναί
Όχι
Μερικώς
Άλλο:
64. Δ.5.4. Εκτιμώμενος χρόνος καθυστέρησης
λόγω του προβλήματος /ων (σε μήνες)

https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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65. Δ.5.5. Ποια προβλήματα επιλύθηκαν και με ποιον τρόπο;

66. Δ.5.6. Ποια προβλήματα συνεχίζουν να υφίστανται και τι απαιτείται για την επίλυσή τους;

Δ.6. Προβλήματα εμπόδια ή/και αστοχίες του φορέα αναφορικά
για τις ΟΧΕ (Ολοκληρωμένες Χωρικές Επεμβάσεις)/ΤΑΠΤΟΚ
(Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων) και τη στρατηγική RIS
67. Δ.6.1. Δραστηριοποιείται ο φορέας στις συγκεκριμένες κατηγορίες δράσεων;
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Καμία δραστηριοποίηση

Υψηλή δραστηριοποίηση

Οι ερωτήσεις Δ.6.2. έως Δ.6.7. δεν απαντώνται σε περίπτωση
που ο φορέας δεν δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο Στόχο
Πολιτικής.
68. Δ.6.2. Καταγραφή της φάσης εμφάνισης τυχόν προβλημάτων
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.
Σχεδιασμού
Διαβούλευσης
Έγκρισης
Εφαρμογής – Υλοποίησης
Δημοσιότητας / Δικτύωσης
Ελέγχου
Ολοκλήρωσης
Άλλο:

https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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69. Δ.6.3. Συνοπτική προγραφή των κυριότερου/ων προβλήματος/ων
Θα πρέπει να γίνει καταγραφή του προβλήματος/ων, εμπόδια/ων ή/και αστοχίας που
παρουσιάστηκαν και αποτέλεσαν ανασχετικούς παράγοντες για την ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση
και επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων του φορέα

70. Δ.6.4. Τα προβλήματα επιλύθηκαν;
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
Ναί
Όχι
Μερικώς
Άλλο:
71. Δ.6.5. Εκτιμώμενος χρόνος καθυστέρησης
λόγω του προβλήματος /ων (σε μήνες)

72. Δ.6.6. Ποια προβλήματα επιλύθηκαν και με ποιον τρόπο;

73. Δ.6.7. Ποια προβλήματα συνεχίζουν να υφίστανται και τι απαιτείται για την επίλυσή τους;

Ε. Κύριες στρατηγικές επιλογές του φορέα και ιεράρχησή τους
E.1 Στόχος Πολιτικής 1 (Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της
προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού
μετασχηματισμού)
(Υποενότητα 1 από 5)

https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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74. Ε.1.1. Γενικές προτάσεις και συνοπτική περιγραφή αναμενόμενων αποτελεσμάτων
(Παρακαλώ απαντήστε κατηγοριοποιώντας ανά πρόταση)
Να γίνει συνοπτική περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την
εκτιμώμενη συμβολή των προτάσεων σε σχέση με τους στόχους που αναδεικνύονται στην Εθνική
Αναπτυξιακή Στρατηγική, στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, τις Ειδικές ανά Κράτος
Συστάσεις για τη χώρα μας, την Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής – Ιονίου στην οποία
μετέχει η χώρα, καθώς και κάθε Εθνική ή/και Περιφερειακή Στρατηγική που διέπει τον αντίστοιχο
στόχο πολιτικής ή/και το χώρο, συμπεριλαμβανομένων και των εγκεκριμένων Χωροταξικών
Σχεδίων

75. Ε.1.2. Επιλέξτε τη συμβολή της πρότασης σε σχέση με τους στόχους Στρατηγικών
Συμπληρώστε τον τίτλο της Εθνικής ή/και Περιφερειακής Στρατηγικής
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική
Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων
Ειδικές ανά Κράτος Συστάσεις για την Ελλάδα
Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής – Ιονίου
Άλλο:
76. Ε.1.3. Αναφέρετε το προτεινόμενο Ταμείο Χρηματοδότησης ανά πρόταση

77. Ε.1.4. Ώριμες προτάσεις για νέα σημαντικά έργα ή δράσεις του φορέα για
συγχρηματοδότηση κατά τη νέα προγραμματική περίοδο(τίτλος και συνοπτική περιγραφή
ανά πρόταση)
Να αναφερθούν προτάσεις με υψηλή ωριμότητα, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν
χρηματοδοτούμενα έργα στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 - 2027

https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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78. Ε.1.5. Ενέργειες φορέα για προετοιμασία – ωρίμανση των προτάσεων (Παρακαλώ
απαντήστε ανά πρόταση)
Στο πλαίσιο αυτό να συμπεριληφθούν και ενδεχόμενες ώριμες/επεξεργασμένες ήδη προτάσεις για
ΟΧΕ/ΤΑΠΤΟΚ ή άλλες χωρικές παρεμβάσεις που εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να συμβάλλουν
στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων.

E.2 Στόχος Πολιτικής 2 (Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές
εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης της μετάβασης σε
καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε
επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης
κινδύνων)
(Υποενότητα 2 από 5)
79. Ε.2.1. Γενικές προτάσεις και συνοπτική περιγραφή αναμενόμενων αποτελεσμάτων
(Παρακαλώ απαντήστε κατηγοριοποιώντας ανά πρόταση)
Να γίνει συνοπτική περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την
εκτιμώμενη συμβολή των προτάσεων σε σχέση με τους στόχους που αναδεικνύονται στην Εθνική
Αναπτυξιακή Στρατηγική, στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, τις Ειδικές ανά Κράτος
Συστάσεις για τη χώρα μας, την Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής – Ιονίου στην οποία
μετέχει η χώρα, καθώς και κάθε Εθνική ή/και Περιφερειακή Στρατηγική που διέπει τον αντίστοιχο
στόχο πολιτικής ή/και το χώρο, συμπεριλαμβανομένων και των εγκεκριμένων Χωροταξικών
Σχεδίων

80. Ε.2.2. Επιλέξτε τη συμβολή της πρότασης σε σχέση με τους στόχους Στρατηγικών
Συμπληρώστε τον τίτλο της Εθνικής ή/και Περιφερειακής Στρατηγικής
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική
Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων
Ειδικές ανά Κράτος Συστάσεις για την Ελλάδα
Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής – Ιονίου
Άλλο:

https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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81. Ε.2.3. Αναφέρετε το προτεινόμενο Ταμείο Χρηματοδότησης ανά πρόταση

82. Ε.2.4. Ώριμες προτάσεις για νέα σημαντικά έργα ή δράσεις του φορέα για
συγχρηματοδότηση κατά τη νέα προγραμματική περίοδο(τίτλος και συνοπτική περιγραφή
ανά πρόταση)
Να αναφερθούν προτάσεις με υψηλή ωριμότητα, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν
χρηματοδοτούμενα έργα στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 - 2027

83. Ε.2.5. Ενέργειες φορέα για προετοιμασία – ωρίμανση των προτάσεων (Παρακαλώ
απαντήστε ανά πρόταση)
Στο πλαίσιο αυτό να συμπεριληφθούν και ενδεχόμενες ώριμες/επεξεργασμένες ήδη προτάσεις για
ΟΧΕ/ΤΑΠΤΟΚ ή άλλες χωρικές παρεμβάσεις που εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να συμβάλλουν
στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων.

E.3 Στόχος Πολιτικής 3 (Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη
μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών
διασυνδέσεων ΤΠΕ)
(Υποενότητα 3 από 5)

https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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84. Ε.3.1. Γενικές προτάσεις και συνοπτική περιγραφή αναμενόμενων αποτελεσμάτων
(Παρακαλώ απαντήστε κατηγοριοποιώντας ανά πρόταση)
Να γίνει συνοπτική περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την
εκτιμώμενη συμβολή των προτάσεων σε σχέση με τους στόχους που αναδεικνύονται στην Εθνική
Αναπτυξιακή Στρατηγική, στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, τις Ειδικές ανά Κράτος
Συστάσεις για τη χώρα μας, την Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής – Ιονίου στην οποία
μετέχει η χώρα, καθώς και κάθε Εθνική ή/και Περιφερειακή Στρατηγική που διέπει τον αντίστοιχο
στόχο πολιτικής ή/και το χώρο, συμπεριλαμβανομένων και των εγκεκριμένων Χωροταξικών
Σχεδίων

85. Ε.3.2. Επιλέξτε τη συμβολή της πρότασης σε σχέση με τους στόχους Στρατηγικών
Συμπληρώστε τον τίτλο της Εθνικής ή/και Περιφερειακής Στρατηγικής
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική
Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων
Ειδικές ανά Κράτος Συστάσεις για την Ελλάδα
Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής – Ιονίου
Άλλο:
86. Ε.3.3. Αναφέρετε το προτεινόμενο Ταμείο Χρηματοδότησης ανά πρόταση

87. Ε.3.4. Ώριμες προτάσεις για νέα σημαντικά έργα ή δράσεις του φορέα για
συγχρηματοδότηση κατά τη νέα προγραμματική περίοδο(τίτλος και συνοπτική περιγραφή
ανά πρόταση)
Να αναφερθούν προτάσεις με υψηλή ωριμότητα, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν
χρηματοδοτούμενα έργα στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 - 2027

https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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88. Ε.3.5. Ενέργειες φορέα για προετοιμασία – ωρίμανση των προτάσεων (Παρακαλώ
απαντήστε ανά πρόταση)
Στο πλαίσιο αυτό να συμπεριληφθούν και ενδεχόμενες ώριμες/επεξεργασμένες ήδη προτάσεις για
ΟΧΕ/ΤΑΠΤΟΚ ή άλλες χωρικές παρεμβάσεις που εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να συμβάλλουν
στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων.

E.4 Στόχος Πολιτικής 4 (Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της
υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων)
(Υποενότητα 4 από 5)
89. Ε.4.1. Γενικές προτάσεις και συνοπτική περιγραφή αναμενόμενων αποτελεσμάτων
(Παρακαλώ απαντήστε κατηγοριοποιώντας ανά πρόταση)
Να γίνει συνοπτική περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την
εκτιμώμενη συμβολή των προτάσεων σε σχέση με τους στόχους που αναδεικνύονται στην Εθνική
Αναπτυξιακή Στρατηγική, στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, τις Ειδικές ανά Κράτος
Συστάσεις για τη χώρα μας, την Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής – Ιονίου στην οποία
μετέχει η χώρα, καθώς και κάθε Εθνική ή/και Περιφερειακή Στρατηγική που διέπει τον αντίστοιχο
στόχο πολιτικής ή/και το χώρο, συμπεριλαμβανομένων και των εγκεκριμένων Χωροταξικών
Σχεδίων

90. Ε.4.2. Επιλέξτε τη συμβολή της πρότασης σε σχέση με τους στόχους Στρατηγικών
Συμπληρώστε τον τίτλο της Εθνικής ή/και Περιφερειακής Στρατηγικής
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική
Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων
Ειδικές ανά Κράτος Συστάσεις για την Ελλάδα
Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής – Ιονίου
Άλλο:
91. Ε.4.3. Αναφέρετε το προτεινόμενο Ταμείο Χρηματοδότησης ανά πρόταση

https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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92. Ε.4.4. Ώριμες προτάσεις για νέα σημαντικά έργα ή δράσεις του φορέα για
συγχρηματοδότηση κατά τη νέα προγραμματική περίοδο(τίτλος και συνοπτική περιγραφή
ανά πρόταση)
Να αναφερθούν προτάσεις με υψηλή ωριμότητα, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν
χρηματοδοτούμενα έργα στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 - 2027

93. Ε.4.5. Ενέργειες φορέα για προετοιμασία – ωρίμανση των προτάσεων (Παρακαλώ
απαντήστε ανά πρόταση)
Στο πλαίσιο αυτό να συμπεριληφθούν και ενδεχόμενες ώριμες/επεξεργασμένες ήδη προτάσεις για
ΟΧΕ/ΤΑΠΤΟΚ ή άλλες χωρικές παρεμβάσεις που εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να συμβάλλουν
στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων.

E.5 Στόχος Πολιτικής 5 (Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες
της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης
ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών,
καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών)
(Υποενότητα 5 από 5)
94. Ε.5.1. Γενικές προτάσεις και συνοπτική περιγραφή αναμενόμενων αποτελεσμάτων
(Παρακαλώ απαντήστε κατηγοριοποιώντας τομέα πολιτικής και ανά πρόταση)
Να γίνει συνοπτική περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την
εκτιμώμενη συμβολή των προτάσεων σε σχέση με τους στόχους που αναδεικνύονται στην Εθνική
Αναπτυξιακή Στρατηγική, στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, τις Ειδικές ανά Κράτος
Συστάσεις για τη χώρα μας, την Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής – Ιονίου στην οποία
μετέχει η χώρα, καθώς και κάθε Εθνική ή/και Περιφερειακή Στρατηγική που διέπει τον αντίστοιχο
στόχο πολιτικής ή/και το χώρο, συμπεριλαμβανομένων και των εγκεκριμένων Χωροταξικών
Σχεδίων

https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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95. Ε.5.2. Επιλέξτε τη συμβολή της πρότασης σε σχέση με τους στόχους Στρατηγικών
Συμπληρώστε τον τίτλο της Εθνικής ή/και Περιφερειακής Στρατηγικής
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική
Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων
Ειδικές ανά Κράτος Συστάσεις για την Ελλάδα
Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής – Ιονίου
Άλλο:
96. Ε.5.3. Αναφέρετε το προτεινόμενο Ταμείο Χρηματοδότησης ανά πρόταση

97. Ε.5.4. Ώριμες προτάσεις για νέα σημαντικά έργα ή δράσεις του φορέα για
συγχρηματοδότηση κατά τη νέα προγραμματική περίοδο(τίτλος και συνοπτική περιγραφή
ανά πρόταση)
Να αναφερθούν προτάσεις με υψηλή ωριμότητα, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν
χρηματοδοτούμενα έργα στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 - 2027

98. Ε.5.5. Ενέργειες φορέα για προετοιμασία – ωρίμανση των προτάσεων (Παρακαλώ
απαντήστε ανά πρόταση)
Στο πλαίσιο αυτό να συμπεριληφθούν και ενδεχόμενες ώριμες/επεξεργασμένες ήδη προτάσεις για
ΟΧΕ/ΤΑΠΤΟΚ ή άλλες χωρικές παρεμβάσεις που εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να συμβάλλουν
στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων.

ΣΤ. Ανάγκες χρηματοδότησης του φορέα για τη νέα
προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 ανά Στόχο Πολιτικής
ΣΤ.1. Στόχος Πολιτικής 1 (Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της
προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού
μετασχηματισμού)
(Υποενότητα 1 από 5)
https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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99. ΣΤ.1.1. Εκτίμηση ποσού που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση έργων της Περιόδου 2014
– 2020 *
Αναφερόμαστε σε έργα που εκτιμάται ότι ενδεχομένως δεν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν
μέχρι το 2023 και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 ως
μεταφερόμενα. Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα εκτιμώμενα ποσά ανά έργο και ανά Ταμείο
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, ΤΣ, Άλλο)

100. ΣΤ.1.2. Εκτίμηση ποσού που θα απαιτηθεί για νέα έργα – δράσεις της Περιόδου 2021 –
2027 *
Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα εκτιμώμενα ποσά ανά έργο και ανά Ταμείο (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, ΤΣ,
Άλλο)

101. ΣΤ.1.3. Σύνολο χρηματοδότησης Στόχου
Πολιτικής *
Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα συνολικά
εκτιμώμενα ποσά ανά Ταμείο (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, ΤΣ,
Άλλο)

ΣΤ.2. Στόχος Πολιτικής 2 (Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές
εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης της μετάβασης σε
καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε
επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης
κινδύνων)
(Υποενότητα 2 από 5)
102. ΣΤ.2.1. Εκτίμηση ποσού που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση έργων της Περιόδου 2014
– 2020 *
Αναφερόμαστε σε έργα που εκτιμάται ότι ενδεχομένως δεν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν
μέχρι το 2023 και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 ως
μεταφερόμενα. Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα εκτιμώμενα ποσά ανά έργο και ανά Ταμείο
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, ΤΣ, Άλλο)

https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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103. ΣΤ.2.2. Εκτίμηση ποσού που θα απαιτηθεί για νέα έργα – δράσεις της Περιόδου 2021 –
2027 *
Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα εκτιμώμενα ποσά ανά έργο και ανά Ταμείο (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, ΤΣ,
Άλλο)

104. ΣΤ.2.3. Σύνολο χρηματοδότησης Στόχου
Πολιτικής *
Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα συνολικά
εκτιμώμενα ποσά ανά Ταμείο (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, ΤΣ,
Άλλο)

ΣΤ.3. Στόχος Πολιτικής 3 (Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη
μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών
διασυνδέσεων ΤΠΕ)
(Υποενότητα 3 από 5)
105. ΣΤ.3.1. Εκτίμηση ποσού που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση έργων της Περιόδου 2014
– 2020 *
Αναφερόμαστε σε έργα που εκτιμάται ότι ενδεχομένως δεν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν
μέχρι το 2023 και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 ως
μεταφερόμενα. Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα εκτιμώμενα ποσά ανά έργο και ανά Ταμείο
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, ΤΣ, Άλλο)

106. ΣΤ.3.2. Εκτίμηση ποσού που θα απαιτηθεί για νέα έργα – δράσεις της Περιόδου 2021 –
2027 *
Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα εκτιμώμενα ποσά ανά έργο και ανά Ταμείο (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, ΤΣ,
Άλλο)

https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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107. ΣΤ.3.3. Σύνολο χρηματοδότησης Στόχου
Πολιτικής
Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα συνολικά
εκτιμώμενα ποσά ανά Ταμείο (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, ΤΣ,
Άλλο)

ΣΤ.4. Στόχος Πολιτικής 4 (Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της
υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων)
(Υποενότητα 4 από 5)
108. ΣΤ.4.1. Εκτίμηση ποσού που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση έργων της Περιόδου 2014
– 2020 *
Αναφερόμαστε σε έργα που εκτιμάται ότι ενδεχομένως δεν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν
μέχρι το 2023 και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 ως
μεταφερόμενα. Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα εκτιμώμενα ποσά ανά έργο και ανά Ταμείο
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, ΤΣ, Άλλο)

109. ΣΤ.4.2. Εκτίμηση ποσού που θα απαιτηθεί για νέα έργα – δράσεις της Περιόδου 2021 –
2027 *
Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα εκτιμώμενα ποσά ανά έργο και ανά Ταμείο (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, ΤΣ,
Άλλο)

110. ΣΤ.4.3. Σύνολο χρηματοδότησης Στόχου
Πολιτικής *
Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα συνολικά
εκτιμώμενα ποσά ανά Ταμείο (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, ΤΣ,
Άλλο)

ΣΤ.5. Στόχος Πολιτικής 5 (Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες
της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης
ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών,
καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών)
(Υποενότητα 5 από 5)

https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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111. ΣΤ.5.1. Εκτίμηση ποσού που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση έργων της Περιόδου 2014
– 2020 *
Αναφερόμαστε σε έργα που εκτιμάται ότι ενδεχομένως δεν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν
μέχρι το 2023 και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 ως
μεταφερόμενα. Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα εκτιμώμενα ποσά ανά έργο και ανά Ταμείο
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, ΤΣ, Άλλο)

112. ΣΤ.5.2. Εκτίμηση ποσού που θα απαιτηθεί για νέα έργα – δράσεις της Περιόδου 2021 –
2027 *
Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα εκτιμώμενα ποσά ανά έργο και ανά Ταμείο (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, ΤΣ,
Άλλο)

113. ΣΤ.5.3. Σύνολο χρηματοδότησης Στόχου
Πολιτικής *
Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα συνολικά
εκτιμώμενα ποσά ανά Ταμείο (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, ΤΣ,
Άλλο)

Με την υποστήριξη της

https://docs.google.com/forms/d/122MdHSMiFHZMMytZK0KXIHYbopqN7PjV9bs82XIuT_o/edit
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