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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1.1

ΓΕΝΙΚΑ

Η εξέλιξη των συνθηκών της παγκοσµιοποίησης επηρεάζει αναµφισβήτητα την εφαρµογή της
πολιτικής της Συνοχής. Η παγκοσµιοποίηση, οµογενοποιώντας τις εκροές της, επέφερε
τεράστια ζήτηση για διαφοροποίηση των αγαθών και των υπηρεσιών. ∆ηµιούργησε δηλαδή
νέα ζήτηση για τη διαφορετικότητα. Στην Ευρώπη η διαφορετικότητα αυτή εντοπίζεται στις
περιοχές µε ιδιαίτερα εδαφικά χαρακτηριστικά, οι οποίες αποτελούν, µάλλον, την τελευταία
δεξαµενή διαφορετικότητας στην ήπειρό µας. ∆ιαφορετικότητα παρατηρείται σε πολλούς
τοµείς όπως στις τέχνες, στον πολιτισµό, στα τοπικά προϊόντα ,στις υπηρεσίες κ.λ.π.
Με τη δηµιουργία ενός προτύπου πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των διαφόρων τοµέων
µεταξύ τους (π.χ. τουρισµός – πρωτογενής τοµέας, τουρισµός – πολιτισµός, κλπ.) σε
συνδυασµό και µε εξειδικεύσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της
επιχειρηµατικότητας (ηλεκτρονικό εµπόριο, τεχνολογίες της πληροφόρησης και της
επικοινωνίας), οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν µεγάλες προοπτικές αειφόρου περιφερειακής
ανάπτυξης. Οι προοπτικές αυτές γίνονται ακόµη πιο ισχυρές µε την προώθηση µιας νέας
σχέσης πόλης – υπαίθρου στο πλαίσιο µιας προωθούµενης προσέγγισης χωρικής ανάπτυξης µε
κύρια στοιχεία την πολυκεντρική αστική ανάπτυξη και την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του
αγροτικού χώρου
Άλλωστε, οι Κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις για τη Συνοχή αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία
στην περιφερειακή διάσταση µέσα από παρεµβάσεις που σχετίζονται µε την ανάπτυξη αστικών
και αγροτικών περιοχών και την προώθηση της εδαφικής συνεργασίας. Παράλληλα, η
µεταρρύθµιση της ΚΑΠ µε ιδιαίτερα σηµαντικές επιπτώσεις στη διαχείριση γης, στην
απασχόληση και στη γεωργική παραγωγή της ΕΕ και η εν γένει ανάγκη αυστηρότερη και
αποτελεσµατικότερη διαχείριση των διαθέσιµων πόρων, µπορούν να αποτελέσουν την
αφετηρία της ζητούµενης αλλαγής κατεύθυνσης της οικονοµίας σε πιο παραγωγικούς
δρόµους.
Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα µας θα πρέπει να αναδείξει συγκεκριµένους τοµείς και υποτοµείς
(πχ ποιοτικός τουρισµός, αξιοποίηση παράκτιου περιβάλλοντος, ποιοτικές αγροτικές
καλλιέργειες, οικιστική ανάπτυξη, ελκυστικό περιβάλλον για εγκατάσταση και εργασία), µε
χωρική - εδαφική προσέγγιση και µε τρόπο που να κινητοποιεί γρήγορα συγκεκριµένους
παραγωγικούς τοµείς αλλά και να απελευθερώνει το «κλειδωµένο» δυναµικό, συµβάλλοντας
εν τέλει, στους στόχους της Λισσαβόνας που είναι ακριβώς αυτοί της αξιοποίησης των
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της ΕΕ. Με τα παραπάνω τίθεται ευθέως και µια πρόκληση ως
προς τον σχεδιασµό και την διαχείριση των σχετικών δράσεων.
Για την διαµόρφωση ενός ευέλικτου πλαισίου ενιαίων τοπικών στρατηγικών, πολυτοµεακού
χαρακτήρα, απαιτείται συνεργασία των δυνητικών εταίρων δηλαδή των Αρχών και όλων των
τµηµάτων της κοινωνίας και, κυρίως, των επιχειρήσεων και των διαθέσιµων µηχανισµών
υποστήριξης : δικτύων, ενδιάµεσων φορέων, επιµελητηρίων, αναπτυξιακών εταιρειών,
συµβούλων. Η συµµετοχική αυτή διεργασία προβλέπεται επίσης από τα σχέδια των νέων
Κανονισµών των διαρθρωτικών ταµείων για την περίοδο 2007 – 2013, τα οποία προτρέπουν
την ενεργό συµµετοχή των Κοινωνικών & Οικονοµικών Εταίρων στην κατάρτιση, εφαρµογή
και διαχείρισή των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Η συνεργασία αυτή πρέπει να επιδιώκεται
παρά τις όποιες διαφορές µεταξύ των δυνητικών εταίρων (από άποψη δοµής, ικανοτήτων και
προσδοκιών).
Για τη διευκόλυνση της συνεργασίας απαιτείται µια αποτύπωση της «εγκατεστηµένης ισχύος»
των δυνητικών εταίρων (απόθεµα γνώσεων και δυναµικό) όπου θα παρουσιάζεται η θετική
εικόνα κάθε επιπέδου µε βάση τους τοµείς αριστείας που διαθέτει όπως για παράδειγµα:
υποδοµές, εκπαίδευση, απασχόληση, επενδύσεις, εµπορικές συναλλαγές, επιχειρηµατικές
πρακτικές, ποιότητα
φυσικού
περιβάλλοντος,
αποτελεσµατική
χρησιµοποίηση
και
επαναχρησιµοποίηση φυσικών πόρων και ενέργειας.
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∆εδοµένου ότι, δυνητικά, όλοι οι τοµείς της κοινωνίας και της οικονοµίας µιας περιοχής
µπορούν να αποδυθούν σε καινοτόµες ενέργειες και ότι οι αρχές και οι φορείς κάθε επιπέδου
που ασχολούνται µε την ανάπτυξη διαθέτουν ποικιλία πόρων, πρέπει να επιδιωχθεί µια
συµµετοχική πολιτική διεργασία για την ανάπτυξη.
Η διεργασία αυτή θα πρέπει να καταλήξει στον από κοινού προσδιορισµό των νέων πεδίων
δράσης και στη διατύπωση του επιδιωκόµενου αποτελέσµατος.
Αυτό δεν µπορεί να γίνει παρά µόνο µέσα από την ορθή αξιοποίηση της γνώσης, των
δεξιοτήτων, της δηµιουργικής φαντασίας αλλά και των βέλτιστων πρακτικών και της
δηµιουργικής αλληλεγγύης, µε κυρίαρχο στοιχείο του «τελικού παραδοτέου» την καινοτοµία
(σε διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες), που µε την σειρά της βελτιώνει την
ανταγωνιστικότητα τόσο της κοινωνίας όσο και της οικονοµίας.
Η ενίσχυση της εταιρικής σχέσης µέσω αυτής της συµµετοχικής διαδικασίας η οποία είναι
καινοτόµος για τη χώρα µας, θα καταλήξει στην εκπόνηση «Πρότυπων Καινοτόµων Σχεδίων
Ανάπτυξης» τα οποία θα αποτυπώνουν το όραµα της περιοχής παρέµβασης και θα
υλοποιούνται µέσω Συνολικών Επιχορηγήσεων (global grants) από Φορείς ∆ιαχείρισης,
σύµφωνα µε τα άρθρα 42 και 43 του υπό έκδοση Γενικού Κανονισµού των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων για την περίοδο 2007 – 2013.

1.2

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στο πλαίσιο σχεδιασµού της ∆’ προγραµµατικής περιόδου η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ καλεί µε την
παρούσα προκήρυξη Εταιρικά Σχήµατα να εκπονήσουν και να υποβάλλουν Πρότυπα
Καινοτόµα Σχέδια Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α).
Tα Σχέδια αυτά θα αποτελούν καινοτοµικά ολοκληρωµένα προγράµµατα, σχεδιασµένα µε τη
συµµετοχή κοινωνικοοικονοµικών εταίρων, επικεντρωµένα σε ένα ή περισσότερα
θέµατα/προβλήµατα µιας περιοχής παρέµβασης συµβάλλοντας στην ανάπτυξή της, µέσω
νεωτεριστικών προσεγγίσεων, απαντώντας ταυτόχρονα σε οικονοµικά, κοινωνικά και
περιβαλλοντικά προβλήµατα.
Τα Π.Κ.Σ.Α. που θα υποβληθούν θα πρέπει να στοχεύουν στην καινοτοµία, στην ενεργό
συµµετοχή και συνεργασία των κοινωνικοοικονοµικών
εταίρων και στην εµπλοκή του
ιδιωτικού τοµέα συµβάλλοντας µε νέες ιδέες στο σχεδιασµό
προγραµµάτων και στην
δηµιουργία νέων δοµών για τη νέα προγραµµατική περίοδο.
Τα Π.Κ.Σ.Α. εκείνα που θα προωθούν τις πιο καινοτόµες – ολοκληρωµένες και εφαρµόσιµες
ιδέες, θα επιλεγούν ως πρότυπα και θα επιβραβευθούν µε την προώθηση της ένταξης των
απαιτούµενων ενεργειών ωρίµανσης των προτεινόµενων παρεµβάσεών τους στα νέα µέτρα
«Μελέτες Ωρίµανσης και Προετοιµασίας», προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί το κόστος
προετοιµασίας εφαρµογής των Π.Κ.Σ.Α. Το γεγονός αυτό θα τους δώσει προβάδισµα για
ένταξή τους στα Προγράµµατα της ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου.
Η ένταξη των µελετών ωρίµανσης των έργων θα πραγµατοποιηθεί σε συνεργασία µε τις ΕΥ∆ των
ΠΕΠ των Περιφερειών στις οποίες βρίσκονται οι επιλεγµένες περιοχές που θα εφαρµοστούν τα
βραβευµένα Π.Κ.Σ.Α.
Από τα εταιρικά σχήµατα ζητούνται να υποβάλλουν :
 Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης, µε βάση τα οριζόµενα στην παρούσα και σε πλήρη
αντιστοιχία µε τα κεφάλαια της επισυναπτόµενης αίτησης.
 Αίτηση πλήρως συµπληρωµένη, µε βάση τα οριζόµενα στο κεφάλαιο 5 της παρούσας.
 Συµφωνητικό Εταιρικής Συνεργασίας, µε βάση τα οριζόµενα στην παρούσα.
Επιµέρους σκοπό της προκήρυξης αυτής αποτελεί η προώθηση των ακολούθων:

•

Η ενθάρρυνση της συλλογικής λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο σε όλες τις πτυχές
των αναπτυξιακών πολιτικών, µε παράλληλη ενίσχυση των τοπικών φορέων, µέσω
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ενεργειών ενηµέρωσης, ανάθεσης εξουσιών και ευθυνών και
τεχνογνωσίας και ενδυνάµωσης του στελεχιακού δυναµικού τους.

αναβάθµισης

της

•

Η προώθηση καινοτόµων µορφών διακυβέρνησης στο τοπικό επίπεδο στη βάση
συµµετοχικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων, εξασφάλισης της αντιπροσωπευτικής
εκπροσώπησης όλων των ενδιαφεροµένων φορέων / οµάδων εκπροσώπησης
συµφερόντων και κοινωνικών οµάδων µιας περιοχής, ενδυνάµωσης της κοινωνικής
λογοδοσίας και διασφάλισης της κοινωνικής συναίνεσης και αποδοχής από τις τοπικές
κοινωνίες.

•

Η παροχή κινήτρων για την συνεχή, ουσιαστική και ενεργό συµµετοχή συµµετοχή των
φορέων που θα συµµετέχουν στα εταιρικά σχήµατα και η αναβάθµιση της ποιότητας στη
συνεργασία τους, η διαµόρφωση σαφών και µετρήσιµων στόχων αναφορικά µε την
επίπτωση των παρεµβάσεων και τη συνεισφορά κάθε εταίρου.

•

Η προώθηση της συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα και κυρίως των µικρών επιχειρήσεων
στην διαµόρφωση τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης.

•

Η διασφάλιση της βιωσιµότητας των εταιρικών σχηµάτων και των πρωτοβουλιών που θα
επιλεγούν και µετά την λήξη συγχρηµατοδότησης.

•

Η αξιοποίηση εργαλείων και µεθόδων για τη συστηµατική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων
και επιπτώσεών τους στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης.

1.3

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Οι συντµήσεις που χρησιµοποιούνται είναι:
Π.Κ.Σ.Α.

Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης

Σ.Ε.

Συνολική Επιχορήγηση

Φ.∆.Σ.Ε.

Φορέας ∆ιαχείρισης Συνολικής Επιχορήγησης

Ε.Σ.Π.

Επιτροπή Συντονισµού και Παρακολούθησης

Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, οι χρησιµοποιούµενοι όροι έχουν την έννοια που τους
αποδίδεται κατωτέρω:
ΟΡΟΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Μία Επιτροπή µε αντιπροσωπευτική πολυσυµµετοχική
εκπροσώπηση φορέων που συµµετέχουν υποχρεωτικά στο
εταιρικό σχήµα αλλά και εταίρων που δεν ανήκουν σε αυτό,
µε
στόχο
την
αποτελεσµατική,
αυτόνοµη
και
πολυσυµµετοχική διαχείριση όλων των θεµάτων που
αφορούν στην εφαρµογή του Π.Κ.Σ.Α.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Η συνεργασία φορέων (εταίρων), για την από κοινού
συµµετοχή
τους
στο
σχεδιασµό,
υλοποίηση
και
παρακολούθηση Π.Κ.Σ.Α.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Αντιπροσωπευτικοί Φορείς της περιοχής παρέµβασης που
συµµετέχουν ενεργά στο σχεδιασµό, την παρακολούθηση και
την υλοποίηση του Π.Κ.Σ.Α.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Αφορά τόσο µια διαδικασία όσο και το αποτέλεσµά της.
Πρόκειται για τη µετατροπή µιας ιδέας σε εµπορεύσιµο
προϊόν ή υπηρεσία, λειτουργική µέθοδο παραγωγής ή
διανοµής – νέα ή βελτιωµένη – ή ακόµη σε νέα µέθοδο
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παροχής κοινωνικής υπηρεσίας. Ο όρος καινοτοµία καλύπτει
επίσης την κοινωνική, θεσµική και οργανωτική καινοτοµία,
συµπεριλαµβανοµένης της καινοτοµίας στον τοµέα των
υπηρεσιών.
Έτσι, ο όρος της καινοτοµίας έχει δύο έννοιες:
 Καινοτοµία ως διαδικασία: Η έµφαση δίνεται στον τρόπο
µε τον οποίο επινοείται και παράγεται η καινοτοµία στις
διάφορες λειτουργίες και παράγοντες που οδηγούν σ’
αυτήν και στις αλληλεξαρτήσεις τους.
 Καινοτοµία ως αποτέλεσµα: Η βαρύτητα δίνεται στα νέα ή
βελτιωµένα προϊόντα, µεθόδους ή υπηρεσίες, που
µπορούν να εµφανισθούν σε όλους τους τοµείς
δραστηριοτήτων, παραδοσιακούς και νεώτερους.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Ο χώρος, στον οποίον
προτείνεται να υλοποιηθεί το
Π.Κ.Σ.Α., λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που
παρουσιάζει όπως ορίζονται στη συνέχεια.

ΠΡΑΞΕΙΣ

Τα επί µέρους έργα και ενέργειες που αποτελούν
ολοκληρωµένη ενότητα και οδηγούν σε λειτουργικό
αποτέλεσµα, απαρτίζονται από Υποέργα, ανάλογα µε τις
νοµικές δεσµεύσεις που πρόκειται να αναληφθούν.

(κατά την έννοια του άρθρου
1 του Ν. 2860/2000).
ΠΡΟΤΥΠΟ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το καινοτόµο και ολοκληρωµένο πρόγραµµα ανάπτυξης που
σχεδιάζεται µε τη συµµετοχή κοινωνικοοικονοµικών εταίρων
και επικεντρώνεται σε ένα ή περισσότερα θέµαταπροβλήµατα µιας επιλεγµένης περιοχής παρέµβασης και
περιλαµβάνει την προτεινόµενη εταιρική σύνθεση, τις
προτεινόµενες πράξεις (έργα και ενέργειες) µε τον
προϋπολογισµό, το χρονοδιάγραµµα και
τις βασικές
πληροφορίες για την ταυτότητα τους, καθώς και την
τεκµηρίωση της αλληλεπίδρασης των πράξεων µεταξύ τους,
δηλαδή της συνέργιας και συµπληρωµατικότητάς τους.
Περιλαµβάνει ακόµη τις προϋποθέσεις, τον τρόπο και τους
φορείς υλοποίησής του.
Επιτροπή η οποία θα αποτελείται από επιλεγµένους
περιφερειακούς ανταποκριτές, από έναν εκπρόσωπο του
Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας, καθώς και από
εµπειρογνώµονες,
εκπροσώπους
επιχειρήσεων,
επαγγελµατικών και συνδικαλιστικών ενώσεων σε εθνικό
επίπεδο. (Ο ρόλος της θα είναι συµβουλευτικός)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η κοινή γραπτή συµφωνία όλων των εταίρων για τον
καθορισµό του Συντονιστή Εταίρου και τις υποχρεώσεις που
αναλαµβάνει, το υποβληθέν Π.Κ.Σ.Α., το ρόλο και τις
υποχρεώσεις του κάθε εταίρου σε αυτό καθώς και τον τρόπο
λήψης των αποφάσεων του εταιρικού σχήµατος.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Το µέρος µιας παρέµβασης η υλοποίηση και η διαχείριση του
οποίου µπορεί να ανατεθεί στον ή στους εγκεκριµένους
ενδιάµεσους φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών
αρχών, των οργανισµών περιφερειακής ανάπτυξης ή των µη
κυβερνητικών
οργανισµών,
κατά
προτίµηση
χρησιµοποιουµένου υπέρ πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Εταίρος µε διοικητική, οργανωτική, επιστηµονική και
διαχειριστική επάρκεια που θα εκπροσωπεί την εταιρική
σχέση ενώπιον του Υπουργείου και κάθε άλλης ∆ηµόσιας
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Αρχής, αρµόδιος να υποβάλει την αίτηση χρηµατοδότησης
και να αναλάβει το ρόλο και τις υποχρεώσεις που
καθορίζονται µέσα στο Συµφωνητικό Εταιρικής Συνεργασίας.

ΤΕΛΙΚΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

∆ηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός, φορέας ή επιχείρηση, που
έχει την συναφή αρµοδιότητα ανάλογα µε την φύση της
κάθε πράξης και που είναι αρµόδιος για την έναρξη και
υλοποίηση
των
πράξεων
(Έργα
και
Ενέργειες),
χρηµατοδοτούµενων
στο
πλαίσιο
του
συνολικού
Επιχειρησιακού Σχεδίου
Κάθε δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία, που
ευθύνεται για τη διαχείριση της συνολικής επιχορήγησης και
ο οποίος υποχρεούται να τηρεί τον επιτελικό σχεδιασµό της
αναθέτουσας αρχής (στον οποίο συµµετέχει στα πλαίσια της
εταιρικής σχέσης).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

2.1

ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Τα «Πρότυπα Καινοτόµα Σχέδια Ανάπτυξης» (Π.Κ.Σ.Α.) θα υλοποιηθούν µέσω Εταιρικών
Σχηµάτων τα οποία υπό τη µορφή αντιπροσωπευτικής ενεργού και συµµετοχικής εταιρικής
σχέσης θα σχεδιάσουν, θα υλοποιήσουν, θα παρακολουθήσουν και θα αξιολογήσουν τις
προβλεπόµενες δράσεις.
Στο πλαίσιο µιας ισχυρής και διευρυµένης βάσης συνεργασίας αξιοποιούνται οι εµπειρίες και οι
ιδέες ως προϊόν σύγκλισης των εταίρων για τη συντονισµένη και από κοινού εφαρµογή ενός
νέου τρόπου ανάπτυξης της περιοχής τους
Στο «Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης» θα πρέπει να διακρίνονται σαφώς οι ρόλοι των
εταίρων (ιδιωτικών και δηµοσίων), η αγαστή συνεργασία τους και η εξειδίκευσή τους στον
τοµέα που αναλαµβάνει ο καθένας.
Η δικτύωση των εταίρων είναι κοµβικής σηµασίας για τη διευκόλυνση της ροής γνώσης, ιδεών
και εµπειριών, ενώ θα πρέπει να διασφαλίζεται η µόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και οικονοµίες
κλίµακας που να προωθηθούν κατά προτεραιότητα συνεργασίες π.χ. µε τη µορφή
επιχειρηµατικής δικτύωσης (clusters) ή Τοπικών Συµφώνων Ποιότητας (Τ.Σ.Π.).
Ο συντονισµός της εταιρικής σχέσης θα πρέπει να εξασφαλίζει την επίτευξη των
προδιαγεγραµµένων στόχων του Π.Κ.Σ.Α. µε την κινητοποίηση όλων των διαθέσιµων πόρων
και δυνάµεων.
Τέλος, τα εταιρικά σχήµατα θα αποτελέσουν τον πυρήνα µέσω του οποίου διαχέονται τα
αποτελέσµατα του Π.Κ.Σ.Α. εξασφαλίζοντας ευρύτερες διασυνδέσεις είτε σε τοπικό επίπεδο
(π.χ. επικοινωνίες µεταξύ πανεπιστηµίων-παραγωγικού τοµέα και µεταξύ επιχειρήσεων) είτε σε
εθνικό επίπεδο (σύνδεση µε άλλα δίκτυα).

2.2

ΟΙ ∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

∆υνητικοί εταίροι µπορεί να είναι αντιπροσωπευτικοί - ανάλογα µε τους στόχους, το
περιεχόµενο και τα αποτελέσµατα του Π.Κ.Σ.Α.- φορείς συλλογικών συµφερόντων από το
∆ηµόσιο,
ευρύτερο ∆ηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, οικονοµικοί και κοινωνικοί εταίροι, και
εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.
Ενδεικτικά ως δυνητικοί εταίροι αναφέρονται: ∆ηµόσιες αρχές, ∆ηµόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς,
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού (Κοινότητες, ∆ήµοι, Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις), Επιχειρήσεις (ιδιαίτερα οι ΜΜΕ), Φορείς Στήριξης της Επιχειρηµατικότητας,
Ιδιώτες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και εργαστήρια αυτών, Τεχνολογικά και Επιστηµονικά Πάρκα,
Επαγγελµατικές Ενώσεις, Οικονοµικά
και Επιστηµονικά Επιµελητήρια, Χρηµατοπιστωτικά
Ιδρύµατα και σύνδεσµοί τους, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Συνεταιρισµοί και Ενώσεις
Συνεταιρισµών, Επιστηµονικοί Φορείς, Περιβαλλοντικές και λοιπές Οργανώσεις, Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), Συλλογικά Όργανα Εργαζοµένων, Κοινωνικοί Εταίροι, κλπ.
Τονίζεται ότι η προοπτική µόχλευσης πόρων του ιδιωτικού τοµέα (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα)
είναι απαραίτητη γιατί µε αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή ενεργοποίηση του
τοπικού δυναµικού όχι µόνο ως κοινωνικού αλλά και ως οικονοµικού κεφαλαίου.
Όλοι οι δυνητικοί εταίροι συµµετέχουν ενεργά στα όργανα λήψης αποφάσεων της εταιρικής
σχέσης, εξασφαλίζοντας την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής του Π.Κ.Σ.Α. και τη διάχυση
των αποτελεσµάτων του.
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Οι δυνητικοί εταίροι µπορεί είτε να υλοποιήσουν δράσεις του Π.Κ.Σ.Α., εφ΄ όσον αυτό είναι
σύµφωνο µε το ρόλο, τους καταστατικούς στόχους και το θεσµικό πλαίσιο σύστασης και
λειτουργίας τους, είτε να επωφεληθούν των δράσεων, όταν δεν συµµετέχουν οι ίδιοι στην
υλοποίηση.
Οι εταίροι συµφωνούν ένα πλαίσιο συνεργασίας µε τη µορφή ενός Συµφωνητικού Εταιρικής
Συνεργασίας.
Μέσω του υπογεγραµµένου από όλους Συµφωνητικού Εταιρικής Συνεργασίας δεσµεύονται για :
 τη µορφή και σύνθεση του εταιρικού σχήµατος
• τον ορισµό
του Συντονιστή Εταίρου τον οποίο
εξουσιοδοτούν για την υποβολή της
πρότασης, την επικοινωνία µε την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και τη µέριµνα /εποπτεία εκπόνησης των
απαιτούµενων µελετών ωρίµανσης έργων
• το περιεχόµενο του Π.Κ.Σ.Α. που θα υποβληθεί
• το ρόλο και τις υποχρεώσεις του κάθε εταίρου, τόσο σε σχέση µε την υλοποίηση του Σχεδίου
όσο και µε τον τρόπο λήψης αποφάσεων του εταιρικού σχήµατος.

2.3

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ο Συντονιστής Εταίρος ορίζεται µε κοινή γραπτή συµφωνία όλων των εταίρων και εκπροσωπεί
την εταιρική σχέση κατά τη φάση προετοιµασίας του Π.Κ.Σ.Α. και της ωρίµανσης των έργων1
του, ενώπιον της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και κάθε άλλης ∆ηµόσιας Αρχής.
Ο Συντονιστής Εταίρος θα πρέπει:
- να έχει την αναγκαία εµπειρία και επαρκές διοικητικό προσωπικό για την εξασφάλιση του
απαραίτητου συντονισµού κατά την υποβολή του Π.Κ.Σ.Α.,
- να διαθέτει επαρκές, κατάλληλο και ικανό επιστηµονικό προσωπικό, ειδικοτήτων αντίστοιχων
µε τη φύση των δράσεων που αναλαµβάνει ο ίδιος να υλοποιήσει στο πλαίσιο του Π.Κ.Σ.Α.
Γνωστοποιείται στους υποψηφίους ότι ενδέχεται να ακολουθήσει ειδικότερος προσδιορισµός της
νοµικής µορφής των εταιρικών σχέσεων και των Φ.∆.Σ.Ε., καθώς και εξειδίκευση του πλαισίου
υλοποίησης-παρακολούθησης-διαχείρισης και ελέγχου των Συνολικών Επιχορηγήσεων,
ανάλογα µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των προτάσεων που θα υποβληθούν.
Στο ειδικό αυτό πλαίσιο θα πρέπει να ανταποκριθούν τα εταιρικά σχήµατα που θα επιλεγούν
προκειµένου να υλοποιηθούν οι προβλεπόµενες από το κάθε επιλεγµένο Π.Κ.Σ.Α.

2.4

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ/ ΟΡΓΑΝΑ – ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Για τη διαχείριση όλων των θεµάτων που αφορούν στην εφαρµογή του Π.Κ.Σ.Α. (δηλαδή
στο επίπεδο λήψης αποφάσεων) απαιτείται:
-

η ύπαρξη της Επιτροπής Συντονισµού και Παρακολούθησης (Ε.Σ.Π.) του Π.Κ.Σ.Α. µε
αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση φορέων ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική,
αυτόνοµη και πολυσυµµετοχική υλοποίηση του Π.Κ.Σ.Α. καθώς και η διαχείριση όλων
των θεµάτων που αφορούν στην εφαρµογή του.
Οι συµµετέχοντες στην Ε.Σ.Π. είναι όλοι οι εταίροι του εταιρικού σχήµατος οι οποίοι έχουν
δεσµευτεί µε την υπογραφή του Συµφωνητικού Εταιρικής Συνεργασίας και άλλοι φορείς,
που δεν ανήκουν σε αυτό, αλλά εκπροσωπούν οµάδες του πληθυσµού, δραστηριότητες ή
συµφέροντα της περιοχής παρέµβασης και του ευρύτερου χώρου της.

1

εφ’ όσον το Σχέδιο επιλεγεί ως πρότυπο
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-

η ύπαρξη µηχανισµών συντονισµού και παρακολούθησης, βάσει των οποίων
εξασφαλίζεται η περιοδική παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας του Π.Κ.Σ.Α.,
συµπεριλαµβανοµένων και των µελετών ωρίµανσης των έργων του, των αναπτυξιακών
του στόχων και των αποτελεσµάτων τους.
Μέσω των µηχανισµών αυτών θα διασφαλίζεται η εφαρµογή και ο τρόπος υλοποίησης των
αποφάσεων της Ε.Σ.Π.

Στα προτεινόµενα από το εταιρικό σχήµα όργανα και µηχανισµούς θα πρέπει να εξασφαλίζεται
η πλήρης ενηµέρωση και η ισότιµη έκφραση των απόψεων όλων των εταίρων, κατοχυρώνοντας
τη λήψη αποφάσεων σε θέµατα διοίκησης, συντονισµού και ελέγχου της εταιρικής σχέσης
συνολικά µε δηµοκρατικό τρόπο, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της πλειοψηφίας αποκλείοντας την
προνοµιακή µεταχείριση ενός ή ορισµένων από τους συµµετέχοντες εταίρους. Επίσης θα πρέπει
να περιγράφεται ο ακριβής καθορισµός των ευθυνών και των αρµοδιοτήτων κάθε εταίρου που
συµµετέχει σε αυτά, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αλληλοεπικαλύψεις και οι ασάφειες και να
επιτυγχάνεται υψηλός βαθµός συνέργιας στη λήψη αποφάσεων και στην υλοποίηση των
δράσεων.
Ενδεικτικές αρµοδιότητες των οργάνων λήψης αποφάσεων είναι:
-

η παρακολούθηση των υλοποιούµενων δράσεων και της πορείας του Π.Κ.Σ.Α.

-

η καταγραφή προτάσεων προσαρµογής του περιεχοµένου του Π.Κ.Σ.Α. αλλά και η
προώθηση των αναγκαίων θεσµικών ρυθµίσεων για την υλοποίηση του

-

η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εµπειριών στις υλοποιούµενες δράσεις µε στόχο την
ενδυνάµωση όλων των εταίρων στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης

-

ο συντονισµός των ενεργειών για την υλοποίηση δράσεων διάχυσης των εµπειριών καθώς
και ενέργειες διάδοσης των αποτελεσµάτων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

-

η προώθηση της δικτύωσης και συνεργασίας µεταξύ των εταίρων και άλλων φορέων σε
τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κάθε πρόταση θα πρέπει να επικεντρώνεται σε µία περιοχή που επιδεικνύει υψηλό βαθµό
οµοιογένειας ως προς τα λειτουργικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της και το είδος των
προβληµάτων που αντιµετωπίζει. Η περιοχή θα προσδιορισθεί µε βάση αναπτυξιακά και όχι
υποχρεωτικά διοικητικά κριτήρια (π.χ. διαδηµοτικό, διανοµαρχιακό, διαπεριφερειακό επίπεδο,
κλπ.).
Τα Π.Κ.Σ.Α. που θα υποβληθούν θα πρέπει να εστιάζονται στις ακόλουθες 2 προτεραιότητες:
•

την ανάπτυξη γεωγραφικά µειονεκτικών περιοχών (ορεινών, γεωργικών, νησιωτικών)

•

την ανάπτυξη αστικών περιοχών µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά.

Με στόχο την αειφόρο και βιώσιµη ανάπτυξη, οι επιλέξιµες περιοχές θα πρέπει να
συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. οι οποίες αφορούν κάποια βασικά
χαρακτηριστικά, που σχετίζονται µε:


το µέγεθος, σε συνδυασµό µε την οµοιογένεια εκάστης ζώνης της περιοχής ως προς τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει



το σαφή προσδιορισµό των προβληµάτων προς αντιµετώπιση.



τη διασφάλιση του ολοκληρωµένου χαρακτήρα των παρεµβάσεων και την αρτιότητα
των προτάσεων.

3.1

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ως µειονεκτικές περιοχές ορίζονται οι ορεινές, οι µειονεκτικές γεωργικές και οι µειονεκτικές
νησιωτικές περιοχές της χώρας. Είναι περιοχές µε ιδιαίτερα τοπογραφικά χαρακτηριστικά και
ειδικά προβλήµατα προσπελασιµότητας και συγκράτησης του πληθυσµού.
Οι ορεινές περιοχές είναι περιοχές που χαρακτηρίζονται από σηµαντικό περιορισµό των
δυνατοτήτων χρησιµοποιήσεως της γης και µια σηµαντική αύξηση στο κόστος εργασίας, που
οφείλεται :
- είτε στην ύπαρξη, λόγω υψοµέτρου, πολύ δυσχερών κλιµατικών συνθηκών µε αποτέλεσµα
να επιβραχύνεται σηµαντικά η βλαστική περίοδος,
- είτε, σε χαµηλότερο υψόµετρο, στις απότοµες κλίσεις στο µεγαλύτερο τµήµα, που καθιστούν
αδύνατη τη χρήση µηχανηµάτων ή απαιτούν τη χρήση πολύ δαπανηρών ειδικών
εξαρτηµάτων
- είτε στο συνδυασµό των δύο αυτών παραγόντων.

Οι µειονεκτικές γεωργικές περιοχές είναι περιοχές οµοιογενείς από άποψη συνθηκών
φυσικής παραγωγής και χαρακτηρίζονται από :
- περιορισµένης παραγωγικότητας γεωργική εκµετάλλευση
- µικρή πυκνότητα ή τάση για µείωση του πληθυσµού που εξαρτάται πρωταρχικά από τη
γεωργική δραστηριότητα,
- αναγκαιότητα διατήρησης της υπαίθρου για τη βιωσιµότητα της περιοχής.

Οι περιοχές εφαρµογής των Π.Κ.Σ.Α. θα πρέπει να ανήκουν στον Κοινοτικό Κατάλογο των
µειονεκτικών γεωργικών περιοχών της Ελλάδας, όπως αυτός ισχύει µετά την τροποποίηση
των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ.
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Οι µειονεκτικές Νησιωτικές περιοχές είναι περιοχές µε κοινά κοινωνικοοικονοµικά
χαρακτηριστικά που απορρέουν από τη δοµή του νησιωτικού χώρου στον οποίο εντάσσονται
και χαρακτηρίζονται από :
- την πολυδιάσπαση του γεωγραφικού χώρου
- το µικρό πληθυσµιακό µέγεθος
- τη δύσκολη ή/και προβληµατική επικοινωνιακή διασύνδεση τόσο µεταξύ τους όσο και µε την
ηπειρωτική χώρα
- την αποµόνωση των πολύ µικρών ή παραµεθόριων νησιών
- τη χαµηλή παραγωγικότητα
- το µικρό µέγεθος της τοπικής αγοράς
- την εποχικότητα
- τις ανεπαρκείς ή/και χαµηλής ποιότητας υποδοµές

3.2

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Πρόκειται για αστικά κέντρα, στα οποία χρειάζεται να αναπτυχθεί ο «µητροπολιτικός»
χαρακτήρας και οι δεσµοί µε τον περιβάλλοντα ύπαιθρο χώρο. Ειδικότερα, είναι οι περιοχές µε
τα παρακάτω χαρακτηριστικά:


Πόλεις µε ειδικά χαρακτηριστικά ή µε ειδικό βάρος στην ιεραρχία του δικτύου αστικών
κέντρων της χώρας (µητρόπολη, περιφερειακό κέντρο, κλπ), όπου οι παρεµβάσεις
πρέπει να λάβουν υπ’ όψη αυτά τα χαρακτηριστικά.



Πυκνοδοµηµένες αστικές περιοχές όπου οι παρεµβάσεις θα έχουν στόχο τη βελτίωση
της τεχνικής υποδοµής (χώροι κοινόχρηστοι και πρασίνου/αναψυχής, ανακαινίσεις
δηµοσίων και δηµοτικών κτιρίων), την εγκατάσταση νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων
και τη βελτίωση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων (κέντρα
καινοτοµίας, επιχειρήσεις παροχής συµβουλών).



Περιοχές αποβιοµηχάνισης που αντιµετωπίζουν γενικευµένη οικονοµική κρίση, όπου οι
παρεµβάσεις θα έχουν στόχο την αναδιάρθρωση του τοπικού παραγωγικού συστήµατος,
την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της “βιοµηχανικής
αρχαιολογίας”, τη βελτίωση της τεχνικής υποδοµής, ιδιαίτερα µε ενίσχυση της
πρόσβασης σε υπηρεσίες τηλεµατικής.

Οι επιλέξιµες αστικές περιοχές επιλέγονται µε βάση το µέγεθος και το είδος των
κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων τους. Ο βαθµός αυτός διερευνάται µε βάση τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:


οικονοµικά (επίπεδο οικονοµικής δραστηριότητας,
απασχόληση, επίπεδο και χαρακτηριστικά ανεργίας)

δυνατότητες

για

παραγωγική



κοινωνικά (ύπαρξη µειονεκτουσών και ευπαθών οµάδων πληθυσµού, δηµογραφικές
τάσεις, εγκληµατικότητα στην περιοχή, επίπεδο κοινωνικών υποδοµών)



περιβαλλοντικά (παρουσία αστικής και βιοµηχανικής ρύπανσης, επάρκεια χώρων
αναψυχής και πρασίνου, κατάσταση φυσικού περιβάλλοντος)



χαρακτηριστικά που συνδέονται µε την εκπαίδευση (επίπεδο εκπαίδευσης και
αναλφαβητισµού, σχολική διαρροή, ευχέρεια πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης
και κατάρτισης).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Οι προτάσεις πρέπει να έχουν τη µορφή καινοτοµικού ολοκληρωµένου αναπτυξιακού
προγράµµατος, να απαντούν δηλαδή ,εξ ίσου, σε οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά
προβλήµατα µιας επιλεγµένης περιοχής µέσω µιας νεωτεριστικής προσέγγισης.
Το περιεχόµενο των Π.Κ.Σ.Α. που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχει σαν κυρίαρχα στοιχεία τα
παρακάτω:


την καινοτοµία όσον αφορά τις προτεινόµενες πράξεις αλλά και τον τρόπο υλοποίησής
τους



την επιδίωξη συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ιδιωτική
χρηµατοδότηση και οι οικονοµίες κλίµακας



την επιδίωξη της συνεργασίας των δυνητικών εταίρων.

Κατά την εφαρµογή ενός Π.Κ.Σ.Α. θα πραγµατοποιείται περιοδική αξιολόγηση ώστε να
διαπιστώνεται κατά πόσον τα Σχέδια αυτά εξυπηρετούν τον αναπτυξιακό τους στόχο,
λαµβάνοντας υπόψη και τη γνώµη των δυνητικών ωφελουµένων.
Τα Π.Κ.Σ.Α. εκείνα που θα προωθούν τις πιο καινοτόµες – ολοκληρωµένες και εφαρµόσιµες
ιδέες, θα επιλεγούν ως πρότυπα και θα επιβραβευθούν µε την προώθηση της ένταξης των
απαιτούµενων ενεργειών ωρίµανσης των προτεινόµενων παρεµβάσεών τους στα νέα µέτρα
«Μελέτες Ωρίµανσης και Προετοιµασίας», προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί το κόστος
προετοιµασίας εφαρµογής των Π.Κ.Σ.Α. Το γεγονός αυτό θα τους δώσει προβάδισµα για
ένταξή τους στα Προγράµµατα της ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου.
Η ένταξη για την χρηµατοδότηση των «µελετών ωρίµανσης των έργων» θα πραγµατοποιηθεί σε
συνεργασία µε τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και µε την συµµετοχή των Περιφερειών στις οποίες βρίσκονται
οι περιοχές παρέµβασης των βραβευµένων Π.Κ.Σ.Α. .

4.1 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΟΣ Π.Κ.Σ.Α.
Στα πλαίσια των Π.Κ.Σ.Α. θα υλοποιηθούν έργα τόσο δηµόσιου όσο και ιδιωτικού χαρακτήρα,
µε έµφαση σε καινοτόµα έργα και δράσεις. Επίσης, στις προτεινόµενες παρεµβάσεις θα πρέπει
να ενσωµατώνεται η περιβαλλοντική διάσταση.
Προς την κατεύθυνση αυτή, ενδεικτικά αναφέρονται:


δράσεις που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων (πολιτισµός,
πρόνοια, λειτουργικότητα και προσβασιµότητα κλπ.),



δράσεις που συµβάλλουν στην ανάπτυξη του οικολογικού τουρισµού,



δηµιουργία και ενίσχυση νέων µορφών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο,



λειτουργία εργαστηρίων καινοτοµικής παραγωγής (στρατηγικές βελτιστοποίησης πόρων,
ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών, στόχευση στην
ελαχιστοποίηση κόστους, τη µεγιστοποίηση επιδόσεων),



δίκτυα µεταφοράς ερευνητικών αποτελεσµάτων προς τις επιχειρήσεις (αυτές που είναι
περισσότερο ικανές να τις θέσουν σε εφαρµογή για εµπορικό όφελος),



υπηρεσίες προς ΜΜΕ (παροχή συµβουλών για τεχνολογικές εφαρµογές, βελτιώσεις
διαδικασιών, περιβαλλοντική συµµόρφωση, διαχείριση χώρων παραγωγής, κατάρτιση
εργατικού δυναµικού και υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρήσεων, παρεχόµενες από τον
Φ.∆.Σ.Ε. µέσω προσέγγισης «µιας στάσης»),
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υιοθέτηση προτύπων διαχείρισης ποιότητας ISO για την ενσωµάτωση πρακτικών
διαχείρισης ποιότητας στις διαδικασίες των επιχειρήσεων,



αναβάθµιση υφιστάµενων συστηµάτων και διευκόλυνση δικτύων παροχέων υπηρεσιών
και άλλων εταίρων στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών (µε χρησιµοποίηση εφαρµογών
τεχνολογίας πληροφοριών και ειδικότερα ηλεκτρονικού εµπορίου),



δηµιουργία ηλεκτρονικών αγορών για τον περιορισµό του κόστους υπηρεσιών και
προµηθειών (διεξαγωγή εµπορικών συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων σε ιστοσελίδες,
όπου οι επιχειρήσεις συναντώνται για την αγοραπωλησία αγαθών και υπηρεσιών),



περιβαλλοντικές δράσεις (βιοκλιµατικός σχεδιασµός, χρήση εναλλακτικών πηγών
ενέργειας, εξοικονόµηση ενέργειας, κλπ.),



χρήση της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην παραγωγική
διαδικασία, στα ζητήµατα περιβάλλοντος και στη διοίκηση.

Πάνω απ’ όλα και πέρα από τις συµβατικές δράσεις, θα πρέπει οι εταίροι της πρότασης να
ξεφύγουν από τις τρέχουσες και εύκολες ιδέες και προτάσεις και να στηρίξουν τη µετάβαση
της περιοχής παρέµβασης σε µια νέα εποχή, µε δράσεις πιο πρωτοποριακές.

4.2 ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας των παρεµβάσεων αναφέρεται στην εφαρµογή πολλαπλών
δράσεων, που αφορούν σε ένα µεγάλο αριθµό πεδίων παρέµβασης, σε µία συγκεκριµένη,
οµοιογενή ανθρωπογεωγραφική ενότητα και µε τη συµµετοχή των τοπικών αρχών και των
κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων που δραστηριοποιούνται και λειτουργούν στην ενότητα
αυτή. Ειδικότερα:


Το πρώτο επίπεδο αφορά στον πολυτοµεακό χαρακτήρα των παρεµβάσεων. Στο πλαίσιο
του Π.Κ.Σ.Α. θα πρέπει να προβλέπονται παρεµβάσεις που αµβλύνουν τα
χαρακτηριστικά υποβάθµισης τόσο ως προς τα οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά
όσο και προς τα χωρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της περιοχής.



Το δεύτερο επίπεδο αφορά στη µεγιστοποίηση των συνεργιών των παρεµβάσεων. Στο
πλαίσιο του Π.Κ.Σ.Α. θα πρέπει να προβλέπεται µεγιστοποίηση των αναµενόµενων
θετικών επιπτώσεων και αποτελεσµάτων µέσα από κοινό σχεδιασµό, την παράλληλη
υλοποίηση ή και χωρική συγκέντρωση των επιµέρους παρεµβάσεων



Το
τρίτο
επίπεδο
αφορά
στη
διασφάλιση
εταιρικής
προσέγγισης
και
συγχρηµατοδότησης. Η συµµετοχή των τοπικών κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων
θα πρέπει να διασφαλιστεί τόσο κατά τη φάση σύνταξης του Π.Κ.Σ.Α. όσο και στη φάση
υλοποίησής του.

Στη φάση του σχεδιασµού η εταιρική προσέγγιση διασφαλίζεται µε τη συµµετοχή των
αντιπροσωπευτικών φορέων καθώς και κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων στις διαδικασίες
σύνταξης και κοινοποίησης του Π.Κ.Σ.Α. στο τοπικό επίπεδο. Επίσης θα πρέπει να επιδιώκεται
και η χρηµατοδότηση από άλλες πηγές µέσα από παρεµβάσεις που διασφαλίζουν και ιδιωτική
συµµετοχή.
Στη φάση της υλοποίησης η εταιρική προσέγγιση διασφαλίζεται µε τη συµµετοχή των
κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων στην Επιτροπή Συντονισµού και Παρακολούθησης της
υλοποίησης.
Είναι επιθυµητό να προκληθεί η κινητοποίηση µιας κρίσιµης µάζας εταίρων ικανών να
προωθήσουν την καινοτοµία και συγχρόνως να την εφαρµόσουν µε τρόπο αποτελεσµατικό
και προσιτό στους πολίτες, µε παράλληλη αξιοποίηση και ενίσχυση της συµµετοχής του
ιδιωτικού τοµέα.
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Η απόκλιση µεταξύ περιοχών είναι σηµαντική στον τοµέα της καινοτοµίας, καθώς και στο
επίπεδο της χρησιµοποίησης των νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών. Για
να µην επιταθεί περαιτέρω αυτή η απόκλιση και, παράλληλα, για να µπορούν να
επωφελούνται οι πλέον µειονεκτικές περιοχές, πρέπει να είναι σε θέση να εφαρµόσουν
καινοτόµες πρακτικές που διερευνούν αποτελεσµατικά αυτές τις ευκαιρίες. Η νέα γενιά
καινοτόµων ενεργειών αποσκοπεί ακριβώς στη µείωση αυτών των αποκλίσεων,
διευκολύνοντας την πρόσβαση σε µέσα πειραµατισµού στους τοµείς που παρουσιάζουν τις πιο
ελπιδοφόρες µελλοντικές προοπτικές.
Είναι συνεπώς σηµαντικό οι καινοτόµες ενέργειες να συνδράµουν τις πλέον µειονεκτικές
περιοχές στην οικοδόµηση µιας πολιτικής που ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά στις νέες
προκλήσεις του µέλλοντος, ιδίως στην παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και στην επιτάχυνση
των τεχνολογικών µεταλλάξεων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την οικονοµική και κοινωνική
συνοχή. Πρέπει να βρεθούν καινοτόµες λύσεις που θα εξασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξη
και την αξιοποίηση των περιφερειακών ταυτοτήτων, παράγοντες που αποτελούν τα θεµέλια
στα οποία βασίζεται το περιφερειακό υλικό και ανθρώπινο κεφάλαιο.
Οι επιχειρήσεις, εάν επιθυµούν να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές, πρέπει να ενεργούν
προνοητικά και να προσαρµόζονται στις τεχνολογικές µεταλλάξεις που λαµβάνουν χώρα µε
διαρκώς ταχύτερο ρυθµό στις διεθνείς αγορές. Στο πλαίσιο της νέας οικονοµίας, η γνώση και
η τεχνογνωσία αποτελούν την πρώτη ύλη. Επίσης, η δυνατότητα εύκολης και ταχείας
πρόσβασης σε αυτές θα είναι ένα από τα κύρια στρατηγικά όπλα της ανταγωνιστικότητας. Υπό
αυτές τις προϋποθέσεις, το ανθρώπινο κεφάλαιο επιβεβαιώνεται διαρκώς περισσότερο ως
καθοριστικός παράγοντας και η διαρκής κατάρτιση και µαθητεία εξελίσσονται σε καθοριστικά
στοιχεία για την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, το περιεχόµενο των προτάσεων µπορεί να αφορά στις ακόλουθες πτυχές:


βελτίωση των ψηφιακών και κινητών υπηρεσιών για τους νέους, τους ηλικιωµένους, τα
µειονεκτούντα άτοµα και την υγειονοµική περίθαλψη



προσδιορισµός και ανάπτυξη ειδικών ζωνών πειραµατισµού
χρησιµοποίησης των τεχνολογιών της κοινωνίας των πληροφοριών



χρησιµοποίηση και δοκιµή προηγµένων ψηφιακών τεχνολογιών (π.χ. πρόσβαση στο
∆ιαδίκτυο µέσω ραδιο/δορυφόρου) προς όφελος των αγροτικών, αποµονωµένων ή
µεσόγειων περιοχών



ανάπτυξη του πολιτισµικού και οικολογικού τουρισµού



ανάπτυξη νέων µορφών τοπικών υπηρεσιών



δηµιουργία νέων σχέσεων µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα προκειµένου να
βελτιστοποιηθεί η χρησιµοποίηση των υπαρχόντων πόρων και υποδοµών



ανάπτυξη συστηµάτων για την περιβαλλοντική διαχείριση, την υιοθέτηση κατάλληλων
τεχνολογιών, την ανακύκλωση αποβλήτων και την εξοικονοµητική χρησιµοποίηση της
ενέργειας



δηµιουργία ή ενίσχυση των δικτύων συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων ή οµίλων
επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και πανεπιστηµίων, οργανισµών επιφορτισµένων µε τη
βελτίωση των ανθρωπίνων πόρων, χρηµατοοικονοµικών κύκλων και εξειδικευµένων
συµβούλων, κλπ.



αµοιβαίες
ανταλλαγές προσωπικού µεταξύ κέντρων έρευνας, πανεπιστηµίων και
επιχειρήσεων, ιδίως ΜΜΕ



διάδοση στις ΜΜΕ των πορισµάτων της έρευνας και της τεχνολογικής προσαρµογής



στήριξη των φυτωρίων νέων επιχειρήσεων που συνδέονται µε πανεπιστήµια και κέντρα
έρευνας – Ενθάρρυνση της εξάπλωσης επιχειρήσεων που προέρχονται από
πανεπιστηµιακά κέντρα ή µεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ως άξονα την καινοτοµία και
την τεχνολογία

της

καινοτόµου
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συστήµατα στήριξης υπέρ κοινών επιστηµονικών και τεχνολογικών έργων µεταξύ ΜΜΕ,
επιχειρήσεων και κέντρων έρευνας



συµβολή στην ανάπτυξη νέων χρηµατοδοτικών µέσων (κεφάλαια επιχειρηµατικού
κινδύνου) για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις («start-up»)



ενθάρρυνση των ΜΜΕ ώστε να συµπεριλάβουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην
αναπτυξιακή στρατηγική τους και να εξεύρουν λύσεις ανταποκρινόµενες στις ανάγκες
του προσωπικού τους όσον αφορά τις γνώσεις πληροφορικής



στήριξη των µικροεπιχειρήσεων των τοµέων της βιοτεχνίας ή της παραδοσιακής
παραγωγής, µε σκοπό τη βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου τους, ώστε να επιτευχθεί
βελτίωση της ένταξης στην αγορά



στήριξη των νεοσύστατων ΜΜΕ στους καινοτόµους τοµείς των µέσων ενηµέρωσης και
του πολιτισµού



παροχή βοήθειας στις µικροεπιχειρήσεις που επιδιώκουν
δραστηριότητες έρευνας στην περιοχή τους.

να επωφεληθούν

από
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, σε έντυπη µορφή εις διπλούν
και επιπλέον σε µαγνητική µορφή (CD) στο Πρωτόκολλο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, στη ∆ιεύθυνση :
Νίκης 5-7, 105 63 Αθήνα.
Ένα από τα δυο αντίτυπα της αίτησης θα φέρει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και θα είναι ανά
φύλλο µονογραµµένο από τον νόµιµο εκπρόσωπο του Συντονιστή Εταίρου.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων είναι η ∆ευτέρα 2 Οκτωβρίου 2006 .
Η πρόταση µπορεί να υποβληθεί και ταχυδροµικώς στην παραπάνω διεύθυνση, είτε ιδιοχείρως,
είτε µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή ταχυµεταφορά, θα φέρει την πλήρη επωνυµία και
τη διεύθυνση του υποψήφιου Συντονιστή Εταίρου και θα αναγράφει τα εξής:

Π.Κ.Σ.Α.: …………………………………………………………………………
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ………………………………………….
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου λαµβάνεται υπόψη.
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι υποψήφιοι µπορούν να ζητούν διευκρινίσεις, για το
περιεχόµενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µόνο ηλεκτρονικά, στην
παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση globalgrants@mou.gr.
Έντυπα της αίτησης παρέχονται σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση
http://www.ggea.gr/globalgrants
Όλοι οι περιεχόµενοι στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όροι και απαιτήσεις είναι
υποχρεωτικοί για τους υποψήφιους. Η µη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη µία πρόταση και
την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
6.1

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι προτάσεις υποβάλλονται και σε πρώτη φάση εξετάζεται η αρτιότητά τους ως προς τους όρους
της προκήρυξης και ειδικότερα:

6.2

3

την εµπρόθεσµη υποβολή τους

3

την υποβολή τους στο ειδικό έντυπο (αίτηση) και την ύπαρξη του απαραίτητου αριθµού
αντιτύπων

3

την ύπαρξη του Συµφωνητικού Εταιρικής Συνεργασίας των συµµετεχόντων εταίρων,
υπογεγραµµένου από τους νόµιµους εκπροσώπους τους για την από κοινού υλοποίηση
του έργου και τους όρους της µεταξύ τους συνεργασίας και στο οποίο ορίζεται ο
Συντονιστής Εταίρος

3

την υποβολή του Π.Κ.Σ.Α..

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι προτάσεις πρόκειται να αξιολογηθούν µε τη µέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης µε τη
χρησιµοποίηση πέντε (5) οµάδων κριτηρίων. Μελλοντικά, θα ανακοινωθούν διευκρινίσεις
σχετικά µε την εξειδίκευση των παρακάτω κριτηρίων και τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας
που θα έχουν.

ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Α.1. Επιλεξιµότητα της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης
Α.2. Τεκµηρίωση της επιλεξιµότητα της περιοχής παρέµβασης βάσει ποσοτικών και
ποιοτικών στοιχείων
Β. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Β.1. Σύνθεση εταιρικού σχήµατος -αντιπροσωπευτικότητα φορέων
Β.2. Ενεργός συµµετοχή φορέων στη λήψη αποφάσεων και τρόπος διασφάλισής της
Β.3. Ικανότητα (εµπειρία, προσωπικό) των συµµετεχόντων εταίρων και συνάφειά τους µε το
περιεχόµενο του Σχεδίου
Β.4. Φερεγγυότητα και Ικανότητα (διοικητική τεχνική χρηµατοδοτική) του Συντονιστή
Εταίρου
Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-Π.Κ.Σ.Α.
Γ.1. Πληρότητα της Πρότασης
Γ.2. ∆ιασφάλιση κοινωνικής συναίνεσης στο σχεδιασµό της Πρότασης
Γ.3. Σκοπιµότητα της πρότασης και ο βαθµός ανάπτυξης της περιοχής παρέµβασης
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Γ.4. Προστιθέµενη αξία των αποτελεσµάτων του Σχεδίου σε υπάρχοντα προγράµµατα και
δράσεις
Γ.5. Εξασφάλιση δράσεων δηµοσιότητας στο σχεδιασµό, υλοποίηση και διάχυση των
αποτελεσµάτων
Γ.6. Συµβολή στην κοινωνική ενσωµάτωση οµάδων πληθυσµού
Γ.7. Αναβάθµιση ή/και διατήρηση του περιβάλλοντος
Γ.8. Εφικτότητα χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης
Γ.9. Ρεαλιστικός προϋπολογισµός
∆. Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
∆.1. Προβλεπόµενος βαθµός συµµετοχής της ιδιωτικής χρηµατοδότησης και κινητοποίησης
ιδιωτικών πόρων
∆.2. Χρήση πρωτότυπων µορφών συνεργασίας (π.χ. clusters , Τοπικά Σύµφωνα Ποιότητας)
∆.3. Χρήση νέων χρηµατοοικονοµικών µηχανισµών
Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
Ε.1. Τεκµηρίωση του ολοκληρωµένου χαρακτήρα του Σχεδίου µέσα από την υλοποίηση των
δράσεων και τα παραγόµενα αποτελέσµατα
Ε.2. Βαθµός εσωτερικής συνοχής των επιµέρους δράσεων
αλληλοσυµπληρούµενες συνθέτουν µια ολοκληρωµένη παρέµβαση

του

Έργου,

όπου

ΣΤ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΣΤ.1. Πεδία (περιεχόµενο, µεθοδολογία, προϊόντα, τρόπος υλοποίησης, κλπ.) στα οποία
εµφανίζεται καινοτοµία
ΣΤ.2. Τεκµηρίωση του καινοτοµικού χαρακτήρα της πρότασης βάσει ποσοτικών και
ποιοτικών στοιχείων
ΣΤ.3. Βαθµός ενσωµάτωσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών
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