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Ι. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027 ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
1.1. ΣΠ1. Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου
οικονομικού μετασχηματισμού
Ειδικοί Στόχοι
• Ειδικός Στόχος i: Ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των
προηγμένων τεχνολογιών
• Ειδικός Στόχος ii: Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες,
τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις
• Ειδικός Στόχος iii: Ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ
• Ειδικός Στόχος iv: Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική
μετάβαση και την επιχειρηματικότητα
1.2. ΣΠ2. Μια πιο πράσινη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική
Ευρώπη μέσω
μετάβασης,

της

των

προώθησης

πράσινων

και

της

καθαρής και δίκαιης

γαλάζιων

επενδύσεων,

ενεργειακής

της

κυκλικής

οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και
διαχείρισης κινδύνων
Ειδικοί Στόχοι
• Ειδικός Στόχος i: Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης
• Ειδικός Στόχος ii: Προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
• Ειδικός Στόχος iii: Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και
εξοπλισμού αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο
• Ειδικός Στόχος iv: Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της
πρόληψης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές
• Ειδικός Στόχος v: Προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης του νερού
• Ειδικός Στόχος vi: Προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία
• Ειδικός Στόχος vii: Ενίσχυση της βιοποικιλότητας, των πράσινων υποδομών στο
αστικό περιβάλλον και τη μείωση της ρύπανσης
1.3. ΣΠ3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και
των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ
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Ειδικοί Στόχοι
• Ειδικός Στόχος i: Ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας
• Ειδικός Στόχος ii: Ανάπτυξη βιώσιμου, ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου,
ασφαλούς και διατροπικού ΔΕΔ-Μ
• Ειδικός Στόχος iii: Ανάπτυξη βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης,
ασφαλούς και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με
καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα
• Ειδικός Στόχος iv: Προαγωγή της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας
1.4. ΣΠ4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα
κοινωνικών δικαιωμάτων
1.4.1. Ειδικοί Στόχοι ΕΤΠΑ
• Ειδικός Στόχος i: Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και
της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης της
κοινωνικής καινοτομίας και των υποδομών
• Ειδικός

Στόχος

ii:

Bελτίωση

της

πρόσβασης

σε

ποιοτικές

υπηρεσίες

εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της
ανάπτυξης υποδομών, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εξ
αποστάσεως και της διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτισης
• Ειδικός

Στόχος

iii:

Ακόμη

μεγαλύτερη

κοινωνικοοικονομική

ένταξη

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, μεταναστών και των μειονεκτουσών ομάδων,
με την εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων που αφορούν μεταξύ άλλων τη
στέγαση και τις κοινωνικές υπηρεσίες
• Ειδικός

Στόχος

iv:

Εξασφάλιση

ισότιμης

πρόσβασης

στην

υγειονομική

περίθαλψη και την προώθηση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας
• Ειδικός Στόχος v: Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του τουρισμού στην
οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία
1.4.2. Ειδικοί Στόχοι ΕΚΤ
• Ειδικός Στόχος i: Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των
ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων, των μακροχρόνια ανέργων και
των οικονομικά μη ενεργών ατόμων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της
κοινωνικής οικονομίας
• Ειδικός Στόχος ii: Εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς εργασίας και των
υπηρεσιών για την αξιολόγηση και την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες
και εξασφάλιση της έγκαιρης και εξατομικευμένης βοήθειας και στήριξη της
προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, των μεταβάσεων και της
κινητικότητας
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• Ειδικός Στόχος iii: Προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά
εργασίας, βελτίωση της ισορροπίας της επαγγελματικής και της οικογενειακής
ζωής, περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην παιδική φροντίδα, προώθηση ενός
υγιούς και κατάλληλα προσαρμοσμένου εργασιακού περιβάλλοντος για την
αντιμετώπιση κινδύνων για την υγεία, προώθηση της προσαρμογής των
εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή και
ενεργός και υγιής γήρανση
• Ειδικός Στόχος iv: Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της
συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας
με

σκοπό

τη

στήριξη

της

απόκτησης

βασικών

δεξιοτήτων,

συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων·
• Ειδικός Στόχος v: Προώθηση της ίσης πρόσβασης και της ολοκλήρωσης
ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως για
μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, μέσω της
γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έως την τριτοβάθμια
εκπαίδευση

καθώς

και

την

εκπαίδευση

και

τη

μάθηση

ενηλίκων,

περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους
• Ειδικός Στόχος vi: Προώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως με ευκαιρίες για
ευέλικτη αναβάθμιση των δεξιοτήτων και επανειδίκευση για όλους, λαμβάνοντας
υπόψη τις ψηφιακές δεξιότητες, την καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και τις
νέες απαιτήσεις για δεξιότητες με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
διευκολύνοντας

τις

μεταβάσεις

στη

σταδιοδρομία

και

προωθώντας

την

επαγγελματική κινητικότητα
• Ειδικός Στόχος vii: Προώθηση της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση
της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση της
απασχολησιμότητας
• Ειδικός Στόχος viii:

Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των

υπηκόων τρίτων χωρών και των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά
• Ειδικός Στόχος ix: Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε
ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες· εκσυγχρονισμός των
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της
πρόσβασης στην κοινωνική προστασία· βελτίωση της προσβασιμότητας, της
αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής
περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης
• Ειδικός Στόχος x: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που
αντιμετωπίζουν

κίνδυνο

φτώχειας

ή

κοινωνικού

αποκλεισμού,

συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών
• Ειδικός Στόχος xi: Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης με παροχή τροφίμων
και/ή βασικής υλικής βοήθειας προς τους απόρους, συμπεριλαμβανομένων των
συνοδευτικών μέτρων
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1.5. ΣΠ5. 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
Ειδικοί Στόχοι
• Ειδικός Στόχος i: Ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και
περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας στις
αστικές περιοχές
• Ειδικός Στόχος ii: Ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και
περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας,
συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των παράκτιων περιοχών μέσω της τοπικής
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
1.6. Ειδικός Στόχος Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης
Να δοθεί η δυνατότητα στις περιφέρειες και τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις
κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης προς μια κλιματικά
ουδέτερη οικονομία

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
2.1. ΣΠ1. Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου
οικονομικού μετασχηματισμού
Κατηγορίες/Πεδία Παρέμβασης
• 001: Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία πολύ μικρών επιχειρήσεων που
συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας
• 002: Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
(συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων) που συνδέονται άμεσα
με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας
• 003: Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία δημόσιων ερευνητικών κέντρων και
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και
καινοτομίας
• 004: Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που
συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας
• 005: Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
(συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων) που συνδέονται άμεσα
με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας
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• 006: Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία δημόσιων ερευνητικών κέντρων και
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και
καινοτομίας
• 007: Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε πολύ μικρές επιχειρήσεις,
συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη,
μελέτες σκοπιμότητας)
• 008: Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης
• 009: Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα, στον
τομέα

της

τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης

και

σε

κέντρα

ικανοτήτων,

συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη,
μελέτες σκοπιμότητας)
• 010: Ψηφιοποίηση των ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται το ηλεκτρονικό εμπόριο, η
ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα και οι δικτυωμένες επιχειρηματικές
διεργασίες, κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες του
διαδικτύου και νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα των ΤΠΕ, B2B)
• 011: Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για κυβερνήσεις
• 012: Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠ για τις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιακή
ένταξη
• 013:

Υπηρεσίες και

εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας (συμπεριλαμβάνονται

η

ηλεκτρονική περίθαλψη, το διαδίκτυο των πραγμάτων για τη φυσική δραστηριότητα
και η υποβοηθούμενη από το περιβάλλον αυτόνομη διαβίωση).
• 014: Επιχειρηματική υποδομή για ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται βιομηχανικά πάρκα και
βιομηχανικοί χώροι)
• 015: Επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνοποίηση ΜΜΕ
• 016: Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση
και την επιχειρηματικότητα
• 017:

Προηγμένες

υπηρεσίες

στήριξης

για

ΜΜΕ

και

ομίλους

ΜΜΕ

(συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)
• 018: Θερμοκοιτίδα, υποστήριξη τεχνοβλαστών, παράγωγων επιχειρήσεων (spin
outs) και νεοσύστατων επιχειρήσεων
• 019:

Στήριξη

συνεργατικών σχηματισμών

(cluster)

καινοτομίας

και

δικτύων

επιχειρήσεων κατ’ εξοχήν προς όφελος των ΜΜΕ
• 020: Διαδικασίες καινοτομίας στις ΜΜΕ (διαδικασία καινοτομίας, οργανωτική
καινοτομία, καινοτομία μάρκετινγκ, συνδημιουργία και με βάση τις ανάγκες των
χρηστών και τη ζήτηση)
• 021: Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, των
ερευνητικών κέντρων και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
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• 022: Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία
μεταξύ επιχειρήσεων που εστιάζουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα,
την ανθεκτικότητα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
• 023: Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία
μεταξύ επιχειρήσεων που εστιάζουν στην κυκλική οικονομία
2.2. ΣΠ2. Μια πιο πράσινη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική
Ευρώπη μέσω
μετάβασης,

της

των

προώθησης

πράσινων

της

και

καθαρής και δίκαιης ενεργειακής

γαλάζιων

επενδύσεων,

της

κυκλικής

οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και
διαχείρισης κινδύνων
Κατηγορίες/Πεδία Παρέμβασης
• 024: Ενεργειακή απόδοση και έργα επίδειξης στις ΜΜΕ και υποστηρικτικά μέτρα
• 025: Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος,
έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα
• 026: Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και
υποστηρικτικά μέτρα
• 027: Στήριξη επιχειρήσεων ειδικευμένων στην παροχή υπηρεσιών που συμβάλλουν
στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην ανθεκτικότητα
στην κλιματική αλλαγή
• 028: Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: αιολική
• 029: Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: ηλιακή
• 030: Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: βιομάζα
• 031: Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: θαλάσσια
• 032: Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της γεωθερμικής
ενέργειας)
• 033: Έξυπνα συστήματα διανομής της ενέργειας σε μεσαία και χαμηλά επίπεδα
τάσης

(συμπεριλαμβανομένων

των

έξυπνων

ενεργειακών

δικτύων

και

των

συστημάτων ΤΠΕ) και σχετικά συστήματα αποθήκευσης
• 034: Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανση και τηλεψύξη
• 035: Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και
πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες
(συμπεριλαμβανομένων

των

δραστηριοτήτων

ευαισθητοποίησης,

της

πολιτικής

προστασίας και των συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών)
• 036: Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και
πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές
(συμπεριλαμβανομένων

των

δραστηριοτήτων

ευαισθητοποίησης,

της

πολιτικής

προστασίας και των συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών)

7

• 037: Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και
πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλοι κίνδυνοι,
π.χ.

καταιγίδες

και

ξηρασία

(συμπεριλαμβανομένων

των

δραστηριοτήτων

ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων και υποδομών
διαχείρισης καταστροφών)
• 038: Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους
με

το

κλίμα

δραστηριότητες

(π.χ.

σεισμοί)

(π.χ.

και

κινδύνων

τεχνολογικά

που

ατυχήματα),

συνδέονται

με

ανθρώπινες

συμπεριλαμβανομένων

των

δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων
και υποδομών διαχείρισης καταστροφών
• 039: Παροχή νερού το οποίο προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (άντληση,
επεξεργασία, υποδομές αποθήκευσης και διανομής, μέτρα αύξησης της απόδοσης,
παροχή πόσιμου νερού)
• 040: Διαχείριση υδάτων και διατήρηση υδάτινων πόρων (συμπεριλαμβάνονται η
διαχείριση λεκάνης απορροής ποταμού, ειδικά μέτρα για την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή, επαναχρησιμοποίηση, μείωση των διαρροών)
• 041: Συλλογή και επεξεργασία υγρών αποβλήτων
• 042: Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: μέτρα πρόληψης, ελαχιστοποίησης, διαλογής,
ανακύκλωσης
• 043: Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: μηχανική βιολογική επεξεργασία, θερμική
επεξεργασία
• 044: Διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών ή επικίνδυνων αποβλήτων
• 045: Προώθηση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών ως πρώτων υλών
• 046: Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης
• 047: Στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής και αποδοτικής
χρήσης των πόρων στις ΜΜΕ
• 048: Ποιότητα του αέρα και μέτρα μείωσης του θορύβου
• 049: Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση των τόπων του δικτύου Natura
2000
• 050: Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, πράσινες υποδομές
2.3. ΣΠ3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και
των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ
Κατηγορίες/Πεδία Παρέμβασης
• 051:

ΤΠΕ:

Ευρυζωνικό

δίκτυο

πολύ

υψηλής

χωρητικότητας

(δίκτυο

κορμού/οπισθόζευξης)
• 052: ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (πρόσβαση/τοπικός
βρόχος με επιδόσεις ισοδύναμες με εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι το σημείο
διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης για εγκαταστάσεις πολλαπλών κατοικιών)
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• 053: ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (πρόσβαση/τοπικός
βρόχος με επιδόσεις ισοδύναμες με εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι το σημείο
διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους)
• 054: ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (πρόσβαση/τοπικός
βρόχος με επιδόσεις ισοδύναμες με εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι τον σταθμό
βάσης για προηγμένες ασύρματες επικοινωνίες)
• 055: ΤΠΕ: Άλλα είδη υποδομών ΤΠΕ (συμπεριλαμβάνονται πόροι/εξοπλισμός
πληροφορικής

μεγάλης

κλίμακας,

κέντρα

δεδομένων,

αισθητήρες

και

άλλος

ασύρματος εξοπλισμός)
• 056: Νέοι αυτοκινητόδρομοι και οδοί – Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ
• 057: Νέοι αυτοκινητόδρομοι και οδοί – Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
• 058: Νέες δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους
ΔΕΔ-Μ
• 059: Άλλες νέες εθνικές, περιφερειακές οδοί και οδοί τοπικής πρόσβασης
• 060: Ανακατασκευές και βελτιώσεις αυτοκινητοδρόμων και οδών – Κεντρικό δίκτυο
ΔΕΔ-Μ
• 061: Ανακατασκευές και βελτιώσεις αυτοκινητοδρόμων και οδών – Εκτεταμένο
δίκτυο ΔΕΔ-Μ
• 062: Άλλες ανακατασκευές και βελτιώσεις οδών (αυτοκινητοδρόμων, εθνικών,
περιφερειακών ή τοπικών οδών)
• 063: Ψηφιοποίηση των μεταφορών: οδοί
• 064: Νέοι σιδηρόδρομοι – Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ
• 065: Νέοι σιδηρόδρομοι – Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
• 066: Άλλοι νέοι σιδηρόδρομοι
• 067: Ανακατασκευές και βελτιώσεις σιδηροδρόμων – Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ
• 068 :Ανακατασκευές και βελτιώσεις σιδηροδρόμων – Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
• 069: Άλλες ανακατασκευές και βελτιώσεις σιδηροδρόμων
• 070: Ψηφιοποίηση των μεταφορών: σιδηρόδρομοι
• 071: Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)
• 072: Κινητός σιδηροδρομικός εξοπλισμός
• 073: Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές
• 074: Τροχαίο υλικό καθαρών αστικών μεταφορών
• 075: Υποδομές ποδηλασίας
• 076: Ψηφιοποίηση των αστικών μεταφορών
• 077: Υποδομές εναλλακτικών καυσίμων
• 078: Πολυτροπικές μεταφορές (ΔΕΔ-Μ)
• 079: Πολυτροπικές μεταφορές (μη αστικές)
• 080: Θαλάσσιοι λιμένες (ΔΕΔ-Μ)
• 081: Άλλοι θαλάσσιοι λιμένες
• 082: Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΔΕΔ-Μ)
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• 083: Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας (σε περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο)
• 084: Ψηφιοποίηση των μεταφορών: άλλοι τρόποι μεταφοράς
2.4. ΣΠ4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα
κοινωνικών δικαιωμάτων
Κατηγορίες/Πεδία Παρέμβασης
• 085: Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα
• 086: Υποδομή για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
• 087: Υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση
• 088: Υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και για εκπαίδευση
ενηλίκων
• 089: Υποδομές στον τομέα της στέγασης των μεταναστών, των προσφύγων και των
ατόμων που ζητούν ή βρίσκονται υπό διεθνή προστασία
• 090: Υποδομές στον τομέα της στέγασης (εκτός από μετανάστες, πρόσφυγες και
άτομα που ζητούν ή βρίσκονται υπό διεθνή προστασία)
• 091: Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη στην
κοινότητα
• 092: Υποδομές στον τομέα της υγείας
• 093: Υγειονομικός εξοπλισμός
• 094: Κινητά περιουσιακά στοιχεία στον τομέα της υγείας
• 095: Ψηφιοποίηση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
• 096: Υποδομές για την προσωρινή υποδοχή μεταναστών, προσφύγων και ατόμων
που ζητούν ή βρίσκονται υπό διεθνή προστασία
• 097: Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση
• 098: Μέτρα για την προώθηση της πρόσβασης των μακροχρόνια ανέργων στην
απασχόληση
• 099: Ειδική στήριξη για την απασχόληση και την κοινωνικοοικονομική ένταξη των
νέων
• 100: Στήριξη της αυτοαπασχόλησης και της σύστασης επιχειρήσεων
• 101: ΨΣτήριξη της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων
• 102: Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των θεσμών και των
υπηρεσιών της αγοράς εργασίας, ώστε να εκτιμώνται και να προβλέπονται οι
ανάγκες σε δεξιότητες να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και εξατομικευμένη βοήθεια
• 103: Στήριξη της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των
μεταβάσεων στην αγορά εργασίας
• 104: Στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
• 105: Μέτρα για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας
και τη μείωση των διακρίσεων λόγω φύλου στην αγορά εργασίας
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• 106: Μέτρα για την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην παιδική φροντίδα και
στη φροντίδα εξαρτώμενων προσώπων
• 107: Μέτρα για υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας με
αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία, όπου περιλαμβάνεται η προώθηση της
σωματικής δραστηριότητας
• 108: Στήριξη για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων
• 109: Στήριξη της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των
επιχειρηματιών στην αλλαγή
• 110: Μέτρα για την ενθάρρυνση της ενεργού και υγιούς γήρανσης
• 111: Στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (εξαιρουμένων των
υποδομών)
• 112: Στήριξη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εξαιρουμένων
των υποδομών)
• 113: Στήριξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εξαιρουμένων των υποδομών)
• 114: Στήριξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (εξαιρουμένων των υποδομών)
• 115: Μέτρα για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής
στην κοινωνία
• 116: Τρόποι για την ενσωμάτωση και την επανένταξη στην απασχόληση για
μειονεκτούντα άτομα
• 117: Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως οι
Ρομά, στην εκπαίδευση και την απασχόληση και για την προώθηση της κοινωνικής
ένταξής τους
• 118: Στήριξη στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται με
περιθωριοποιημένες κοινότητες, όπως οι Ρομά
• 119: Ειδικές δράσεις για την αύξηση της συμμετοχής των υπηκόων τρίτων χωρών
στην απασχόληση
• 120: Μέτρα για την κοινωνική ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών
• 121: Μέτρα για την αναβάθμιση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές,
βιώσιμες και προσιτές υπηρεσίες
• 122: Μέτρα για την ενίσχυση της υλοποίησης υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο
οικογενειών και τοπικών κοινοτήτων
• 123: Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της
ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης (εξαιρουμένων των
υποδομών)
• 124:

Μέτρα

για

τη

βελτίωση

της πρόσβασης στη

μακροχρόνια

περίθαλψη

(εξαιρουμένων των υποδομών)
• 125: Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας,
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία
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• 126: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των
παιδιών
• 127: Αντιμετώπιση των υλικών στερήσεων με τη χορήγηση τροφίμων ή/και υλικής
αρωγής σε απόρους, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων
2.5. ΣΠ5. 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
Κατηγορίες/Πεδία Παρέμβασης
• 128: Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και
συναφών υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού
• 129: Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των
πολιτιστικών υπηρεσιών
• 130: Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της φυσικής κληρονομιάς και του
οικοτουρισμού
• 131: Φυσική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων

2.6. Άλλες Κατηγορίες/Πεδία Παρέμβασης που σχετίζονται με τους Στόχους Πολιτικής
1-5
• 132: Βελτίωση της ικανότητας των αρχών του προγράμματος και των φορέων που
συνδέονται με την υλοποίηση των Ταμείων
• 133: Ενίσχυση της συνεργασίας με εταίρους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό
του κράτους μέλους
• 134: Διασταυρούμενη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ (στήριξη σε δράσεις τύπου
ΕΚΤ που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του μέρους εκείνου της πράξης που εμπίπτει
στο ΕΤΠΑ και συνδέεται άμεσα μ’ αυτό)
• 135: Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων
μερών

για

την

υλοποίηση

έργων

και

πρωτοβουλιών

εδαφικής

συνεργασίας

σε

διασυνοριακό, διακρατικό, θαλάσσιο και διαπεριφερειακό πλαίσιο
• 136: Εξόχως απόκεντρες περιοχές: αντιστάθμιση τυχόν πρόσθετου κόστους λόγω
ελλιπούς προσβασιμότητας και εδαφικού κατακερματισμού
• 137: Εξόχως απόκεντρες περιοχές: ειδικές δράσεις για την αντιστάθμιση του πρόσθετου
κόστους που οφείλεται σε παράγοντες σχετιζόμενους με το μέγεθος της αγοράς
• 138: Εξόχως απόκεντρες περιοχές: στήριξη για την αντιστάθμιση του πρόσθετου
κόστους λόγω δυσκολιών που οφείλονται στις κλιματικές συνθήκες και το ανάγλυφο του
εδάφους
• 139: Εξόχως απόκεντρες περιοχές: αεροδρόμια
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