ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ενεργά χρηματοδοτικά προγράμματα
με Δικαιούχους τους Δήμους των
Ιονίων Νήσων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

03 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ
Πρόληψη κινδύνων από φυσικές και
ανθρωπογενείς καταστροφές στο θαλάσσιο χώρο
της Π.Ι.Ν.

05 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Ωρίμανση μελετών
Στερεά απόβλητα /Αστικά Λύματα
Κτιριακό απόθεμα

10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛΘ
Μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας

13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ
Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων
Περιβαλλοντικό ισοζύγιο

16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΧΜ ΕΟΧ
Διαχείριση Υδάτινων Πο̈ρων

19

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Επιχορηγήσεις

21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΤΩΝΗ
ΤΡΙΤΣΗ
Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής
Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας ΥγείαςΤεχνική Βοήθεια
Παιδεία,Πολιτισμός,Τουρισμός και Αθλητισμός

35 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

Μήνυμα του Προέδρου της ΠΕΔ-ΙΝ
κ. Αλέξανδρου Παρίση

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω το
πρώτο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου για χρηματοδοτήσεις και
προγράμματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Είναι μια πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων
που εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ.9-2/27-10-2020 απόφαση του Διοικητικού
μας Συμβουλίου.
Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι μια τακτική διμηνιαία έκδοση που όμως
θα έχει τη δυνατότητα να εκδίδεται και έκτακτα όταν χρειάζεται
ανάλογα με τη συχνότητα προκήρυξης των προγραμμάτων.
Θεωρούμε πολύ σημαντικό ότι, με τον τρόπο αυτό, η ΠΕΔ-ΙΝ μπορεί να
παρέχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για νέα χρηματοδοτικά
προγράμματα και δράσεις που ενδιαφέρουν τους Δήμους μας και τους
φορείς τους.
Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης και
παροχής συμπληρωματικών διευκρινίσεων όπου αυτό είναι απαραίτητο
καθώς και συνεχούς καταγραφής των νέων αναγκών που προκύπτουν.
Με πρωτοβουλίες όπως αυτή επιδιώκουμε και εργαζόμαστε σταθερά για
μια Τοπική Αυτοδιοίκηση δυναμική και αποτελεσματική, που υλοποιεί
έργα και δράσεις και συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και
πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.
Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΥΓΕΙΑ, ΔΥΝΑΜΗ, ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ.
Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ
Αλέξανδρος Παρίσης

Στοιχεία επικοινωνίας της Π.Ε.Δ. Ιονίων Νήσων
Κεντρικά γραφεία:

|

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων Λ.Αλεξάνδρας 13, T.K. 49100, Kέρκυρα

|

Τηλ: 26610 49008,27823,25657 Fax:26610 81823

|

info@ped-in.gr

Παράρτημα Κεφαλονιάς - Ιθάκης

|

Λιθόστρωτο 27, 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710 26322, Fax: 26710 25122

|

kefalonia@ped-in.gr

|

zakynthosd@ped-in.gr

|

lefkada@ped-in.gr

Παράρτημα Ζακύνθου

|

Διον. Ρώμα, Ξενία 1ος ορ.,29100 Ζάκυνθος Τηλ: 26950 23632, Fax: 26950 24794

Παράρτημα Λευκάδας

|

Φιλαρμονικής 23, 31100 Λευκάδα Τηλ: 26450 23330, Fax: 26450 25260
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1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020
ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

3
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ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ
ΙΟΝ98
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ Π.Ι.Ν.
Έρευνα, χαρτογράφηση, παρακολούθηση θαλάσσιων γεωλογικών, περιβαλλοντικών και ανθρωπογενών
κινδύνων και ανάπτυξη επιχειρησιακών συστημάτων και εργαλείων για την εκτίμηση, διαχείριση και μείωση
της επικινδυνότητας της θαλάσσιας Περιοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών (Γεωδυναμικό
Ινστιτούτο)
Ελληνικό Κέντρο
Θαλάσσιων Ερευνών
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Λοιποί φορείς καθ'
αρμοδιότητα
Υπουργείο Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής
ΕΔ ΕΣΠΑ, Αρχηγείο Λ.Σ. ή
άλλες αρμόδιες
υπηρεσίες
Φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
(Περιφέρεια & Δήμοι
Ιονίων Νήσων)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη: 7/12/2020
Λήξη: 26/2/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 4.000.000

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

http://www.pepionia.gr/
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2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
14.6IV.33.33.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ Ή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Υλοποίηση παρεμβάσεων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού σε κτίρια τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία του
Δικαιούχου. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να οδηγούν στην αξιοποίησή τους και την ανάδειξή τους ως
τουριστικό κεφάλαιο της περιοχής και τη χρήση τους ως πολιτιστικά / πνευματικά, συνεδριακά,
εκθεσιακά κέντρα, χώρους δημόσιων υπηρεσιών κ.α. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και δράσεις
εξοικονόμησης ενέργειας στα υφιστάμενα κτίρια με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.
Επιλέξιμες είναι και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης καθώς και Εργασίες
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
αρχαιολογίας, ωςΔΡΑΣΕΙΣ
υποέργο με δικαιούχο εταίρο την οικεία Εφορεία του Υπουργείου Πολιτισμού.
Εφόσον η πρόταση περιλαμβάνει υποέργο εκπόνησης μελετών, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει
απαραίτητα το αντίστοιχο έργο ως διακριτό υποέργο με την έκδοση όλων των απαραίτητων
αδειοδοτήσεων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Δημόσιος και Ευρύτερος
Δημόσιος Τομέας
Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς σκοπού
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ή που λειτουργούν με τη
μορφή ΑΜΚΕ

Έναρξη: 1/7/2020
Λήξη: 1/3/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 15.000.000

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://rb.gy/9tqpe6

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
16.36.2.Π12 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση των ακόλουθων υποδομών διαχείρισης
αστικών αποβλήτων :
Πράσινα Σημεία
Μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων, δημοτικές ή κεντρικές
Μονάδες επεξεργασίας υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων
Νέοι χώροι υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων ή επεκτάσεις υφιστάμενων χώρων για μετατροπή σε ΧΥΤΥ
Σταθμοί μεταφόρτωσης αποβλήτων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δήμοι της χώρας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΗ
Έναρξη: 1/6/2020
Α
ΑΤ
Ρ
Λήξη: 2/7/2021
ΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 4.000.000
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://rb.gy/e8op9d
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ
14.6I.26.5.1.2 ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων και Γωνιών
Ανακύκλωσης, εξαιρουμένου του εξοπλισμού που διατίθεται από τα υπόχρεα Συστήματα Εναλλακτικής
Διαχείρισης.
Προμήθειες Κινητών Πράσινων Σημείων, εξαιρουμένου του εξοπλισμού που διατίθεται από τα υπόχρεα
Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης.
Προμήθειες εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς ρευμάτων ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων που
δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις των ΣΕΔ του Ν.2939/2001
Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικές με το αντικείμενο της πράξης
Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, εφόσον απαιτείται
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ
Απόκτηση γης, έργα
σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ και αρχαιολογικές εργασίες, εφόσον απαιτούνται

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δήμοι ανά την επικράτεια
πλην Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη: 30/6/2020
ΑΣ
Τ
ΡΑ
Λήξη: 2/7/2021
Α
Π

Η

€ 6.800.000
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://bit.ly/38I8NAa

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
14.6I.27.7.1.4

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΑ, ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ

Δημιουργία μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων
Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων
Δημιουργία / επεκτάσεις Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)
Δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων

ΠΟΙΟΥΣ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΣΕΣΕ
ΠΟΙΟΥΣ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Δήμοι νήσων σε όλες τις
Περιφέρειες, πλην Ν.
Αιγαίου και Κρήτης
ΦΟΔΣΑ με αρμοδιότητα
σε νησιά, πλην Ν. Αιγαίου
και Κρήτης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη: 30/4/2020
Λήξη: 30/6/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 7.400.000

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://bit.ly/3rEwyBR
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
14B.6A.27.2 ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ)
Δημιουργία μονάδων ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή/και υπολειμματικών συμμείκτων
αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου
εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους.
Δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας
και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη
λειτουργία τους.
Δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου
του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Δήμοι Ιονίων και Β.
Αιγαίου
ΦΟΔΣΑ Ιονίων και Β.
Αιγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
16.36.2.Π10

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη: 1/6/2020
ΑΣ
Τ
ΡΑ
Λήξη: 2/7/2021
Α
Π

Η

€ 32.619.029
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://bit.ly/3rxp3fX

ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ'
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ

Μελέτες ωρίμανσης έργων ΔΑ ή/και ΕΕΛ στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας των Δήμων και Δημοτικών
Επιχειρήσεων σε όλες της Περιφέρειες της χώρας πλήν Κρήτης και Β. Αιγαίου, οι οποίοι δεν διαθέτουν
αντίστοιχα έργα υποδομής.
Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναγκαίων υποστηρικτικών μελετών κατά την
εγκύκλιο 38/2005 της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ
Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης έργων ΔΑ ή /και ΕΕΛ, όλων των απαιτούμενων σταδίων
ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016
Σύνταξη τευχών δημοπράτησης ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δήμοι όλης της χώρας
(Δήμος Ιθάκης από την
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη: 9/10/2019
ΑΣ
Τ
ΡΑ
Λήξη: 30/6/2021
ΠΑ

Η

€ 10.000.000

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://bit.ly/38I9BF2
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ'
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.000-15.000 Ι.Π.) ΠΟΥ
14B.6A.27.2 ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ-ΝΕΑ
ΕΡΓΑ)
Έργα ολοκλήρωσης και συμπλήρωσης υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων σε όλες τις
Περιφέρειες της χώρας, πλην των νησιωτικών Δήμων.
Δημιουργία μονάδων ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή/και συμμείκτων αστικών αποβλήτων
Δημιουργία/επέκταση Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)
Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ.
Αγορά εδαφικών εκτάσεων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΔΕΥΑ
ΟΤΑ Α βαθμού
Σύνδεσμοι Ύδρευσης
Αποχέτευσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη: 6/12/2018
ΑΣ
Τ
ΡΑ
Λήξη: 30/6/2021
Α
Π

Η

€ 60.000.000
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://bit.ly/3hzpcuM
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3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡ.68.1
Αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση όρων διάθεσης στην αγορά προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας
Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας
Συμβολή στη διαφάνεια παραγωγής και των αγορών και διενέργεια ερευνών αγοράς και μελετών
σχετικά με την εξάρτηση της Ένωσης από εισαγωγές
Συμβολή στην ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας
Κατάρτιση τυποποιημένων συμβάσεων για τις ΜΜΕ σύμφωνων προς την Ενωσιακή ομοθεσία
Διοργάνωση εκστρατειών γνωστοποίησης και προώθησης για τα βιώσιμα προϊόντα αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας σε Περιφερειακό, Εθνικό ή Διεθνικό επίπεδο

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Οργανώσεις παραγωγών
Ν.Π.Δ.Δ. της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
ΝΠΙΔ που εποπτεύονται
από το Δημόσιο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΡ.43 ΠΑΡ 1.2.3

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη: 5/7/2019
Λήξη: 31/12/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 12.000.000
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://alieia.gr

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΤΟΠΟΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ,ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους
τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις
για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων
Επενδύσεις σε αλιευτικούς λιμένες, ιχθυόσκαλες, τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια,
προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των
αλιευμάτων
Επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων προκειμένου να
βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Δήμοι
Λιμενικά Ταμεία
Οργανισμοί Λιμένων
Περιφέρειες
Γεν. Γραμματεία Υποδομών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΗ
Έναρξη: 22/6/2017
Α
Τ
Λήξη: 31/12/2021 Α Ρ Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 36.000.000

Π
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΑ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΡ.40.1 & 44.6

ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Πράξεις που εστιάζουν στην αειφόρο διαβίωση και αναπαραγωγή των υδρόβιων βιολογικών πόρων και
αφορούν στην αποκατάσταση και επιτήρηση των εσωτερικών υδάτων μέσω δράσεων (τεχνικά έργα,
προμήθειες, παροχή υπηρεσιών) αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων υποδομών, ειδικά
στις προστατευόμενες, από το καθεστώς Νatura 2000 περιοχές, οι οποίες επηρεάζονται από
αλιευτικές δραστηριότητες.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Υπουργεία, Διευθύνσεις,
περιφέρειες της χώρας
Δήμοι
Λοιποί φορείς δημοσίου
δικαίου, με τις
κατάλληλες
αρμοδιότητες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Σ
Έναρξη: 8/2/2019
ΤΑ
Α
Λήξη: 30/6/2021 Π Α Ρ

Η

€ 25.000.000

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://alieia.gr
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4.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
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ΝΕΑ!
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΦΠ&ΚΔ/
ΑΠ5/2020

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Ενίσχυση έργων και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε αντικείμενα που αφορούν:
α) στην κλιματική αλλαγή,
β) στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
γ) στην αναβάθμιση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και
δ) στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΜΚΟ, ΑΜΚΕ, Κοινωφελή
Ιδρύματα, Σωματεία
εργαζομένων, ΚΟΙΝΣΕΠ,
Συνεταιρισμοί εργαζομένων
Συμπράξεις των ανωτέρω
φορέων μεταξύ τους

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη: 28/12/2020
Λήξη: 31/3/2021

€ 1.500.000

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://prasinotameio.gr/proskliseis/

Υποχρεωτική σύμπραξη με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το
Ελληνικό Δημόσιο (πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κ.ά.).

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020
2Η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων,
επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους
Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις
Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Δήμοι της χώρας που δεν
είχαν υποβάλει πρόταση
στην 1η πρόσκληση

Έναρξη: 2/9/2020
Λήξη: 22/1/2021

ΕΙ
Γ
Η
Λ

Σ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜ
Τ
Ν
Υ

Α

€ 23.000.000

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://prasinotameio.gr/proskliseis/
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κ.Χ. 2020

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 2018

Η πρόσκληση (2020) χρηματοδοτεί αιτήματα των Δήμων για δέσμευση πίστωσης προκειμένου να
επανεπιβληθεί η απαλλοτρίωση κοινόχρηστων χώρων εφόσον οι χώροι καθορίζονται από το
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ως αμιγώς κοινόχρηστοι χώροι και χώροι πρασίνου όπως πλατείες,
άλση, πράσινο, παιδικές χαρές, χώροι στάθμευσης και προτείνονται ως τέτοιοι.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δήμοι όλης της
χώρας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη: 3/3/2020
Λήξη: 31/12/2021

ΠΑ

ΡΑ

Σ
ΤΑ

Η

€ 15.000.000

Οι Δήμοι μπορούν να υποβάλλουν μέχρι τρία (3) αιτήματα και το συνολικό ποσό, το οποίο μπορεί να
δεσμευτεί για κάθε Δήμο ανέρχεται σε 1.500.000 ευρώ για το σύνολο των αιτημάτων αυτών.

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://prasinotameio.gr/proskliseis/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κ.Χ. 2019

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 2019

Χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για την απόκτηση αμιγώς Κοινοχρήστων Χώρων και χώρων
πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη
πολεοδομική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζημίωσης έχει επείγοντα χαρακτήρα

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Δήμοι όλης της
χώρας

Έναρξη: 30/12/2019
Λήξη: 26/2/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 15.000.000

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://prasinotameio.gr/proskliseis/
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5.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
Ε.Ο.Χ.2014-2021

16

ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΝΕΑ!
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

OUTPUT_1_1_01

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΝΕΡΟΥ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ
Σκοπός της πρόσκλησης είναι η υλοποίηση υποδομών / προμηθειών για τη βελτίωση της διαχείρισης των
υδάτων. Θα χρηματοδοτηθούν:
προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μονάδων αφαλάτωσης και αντικατάσταση, επέκταση ή
αναβάθμιση υπαρχουσών μονάδων αφαλάτωσης. Κατασκευή υποστηρικτικών υποδομών για τη
λειτουργία των ανωτέρω μονάδων αφαλάτωσης, όπως δίκτυα μεταφοράς και απόρριψης, αντλιοστάσια,
δεξαμενές αποθήκευσης, αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων κ.λπ
προμήθεια εγκατάσταση και λειτουργία νέων συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος /
τηλεχειρισμός), καθώς και η επέκταση υπαρχόντων σχετικών συστημάτων σε υφιστάμενα δίκτυα
μεταφοράς και διανομής νερού.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Φορείς Γενικής
Κυβέρνησης
Φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
(ΔΕΥΑ)
Σύνδεσμοι ΎδρευσηςΑποχέτευσης
Λοιποί Φορείς καθ’
αρμοδιότητα
Ερευνητικοί Φορείς του
άρθρου 12, ν.4386/2016,
Πανεπιστήμια, ΝΠΔΔ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη: 11/12/2020
Λήξη: 26/3/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 4.050.000

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://bit.ly/2Jzxvdu

Οι δύο τύποι έργων μπορούν να υποβληθούν στην ίδια πρόταση χρηματοδότησης, στην περίπτωση
που ένας Δικαιούχος έχει ανάγκες και στις δύο θεματικές ενότητες.

Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες / μεθόδους. Ειδικά
στα έργα αφαλάτωσης, μέρος τουλάχιστον των ενεργειακών αναγκών λειτουργίας τους θα
πρέπει να καλύπτεται με τη χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)"
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ΝΕΑ!
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

OUTPUT_1_2_01

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ
Θα χρηματοδοτηθούν έργα που συμπεριλαμβάνονται στα Μέτρα των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Ποταμών και, ειδικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να αντιστοιχούν:
σε έργα του Βασικού Τύπου Μέτρου (ΒΤΜ) 14 «Έρευνα, βελτίωση γνωστικής βάσης με μείωση της
αβεβαιότητας» ή/και
σε έργα του Συμπληρωματικού Μέτρου «Έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης», όπως αυτά
αναφέρονται στο «Προγράμματα βασικών και συμπληρωματικών μέτρων» της 1ης Αναθεώρησης των
Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14ων Υδατικών Διαμερισμάτων της Ελλάδας
(https://bit.ly/33LjgKa) (εκτός Πιλοτικών μέτρων εφαρμογής γεωργίας ακριβείας).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Ερευνητικοί Φορείς του
άρθρου 12, ν.4386/2016
Πανεπιστήμια
ΝΠΔΔ
Οργανισμοί Έρευνας και
Διάδοσης γνώσεων
Φορείς Γενικής
Κυβέρνησης
ΔΕΥΑ
Φορείς Διαχείρισης
Προστατευόμενων
Περιοχών
Λοιποί Φορείς καθ’
αρμοδιότητα

Έναρξη: 17/11/2020
Λήξη: 11/2/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 600.000

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://bit.ly/3mZcR3O

Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης των υποβαλλόμενων πράξεων: 150.000€
Μέγιστο ποσό επιχορήγησης των υποβαλλόμενων πράξεων: 450.000€

18

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

6.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
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64403/5-102020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δήμοι με μόνιμο
πληθυσμό από 20.000
και άνω κατοίκους
Δήμοι Αλιάρτου, Ζίτσας,
Λοκρών, Σκιάθου,
Σκύρου, Τανάγρας,
Σουφλίου, Ευρώτα,
Θάσου

83448/22-112019

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

έως 31/12/2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
€ 50.983.000

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://bit.ly/3pyyHgy

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δήμοι με μόνιμο
πληθυσμό από 50.000
και άνω κατοίκους
Δήμοι Θήρας, Γρεβενών,
Ευρώτα, Θάσου,
Ανατολικής Μάνης και
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Σπάρτης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

έως 31/12/2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
€ 54.450.000

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://bit.ly/3pyyHgy
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7.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
AT01

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού
ΔΕΥΑ
Σύνδεσμοι Ύδρευσης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η
Έναρξη: 24/7/2020
ΑΣ
Τ
Λήξη: 31/3/2021 Π Α Ρ Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 300.000.000

Κάθε Δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει μία αίτηση χρηματοδότησης με ελάχιστο Π/Υ 250.000€
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://bit.ly/3rH55zw

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
1. Ολοκλήρωση/ Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου ή και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου
Κρίσιμων Υποδομών (σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και
λυμάτων, δημαρχεία, μνημεία και άλλες σημαντικές υποδομές) αρμοδιότητας του Δικαιούχου.
2. Εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) & Τευχών Δημοπράτησης για τις
κρίσιμες υποδομές που θα επιλεγούν κατόπιν της σχετικής Έκθεσης Τεκμηρίωσης.

Σε περίπτωση

κτιριακών υποδομών, εφόσον απαιτείται, οι μελέτες πρέπει να περιλαμβάνουν και βελτίωση της
Ενεργειακής Απόδοσης.
3. Υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου μελετών Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας)
κρίσιμων υποδομών, όπως αυτές επιλεγούν κατά το ανωτέρω σημείο 2.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ (διακριτό υποέργο με σχετική τεκμηρίωση για την εκτίμηση της αιτούμενης δαπάνης.
Δαπάνες των βασικών μελετητών, οι οποίοι μετέχουν υποχρεωτικά ως τεχνικοί σύμβουλοι – μελετητές κατά
την εκτέλεση δημοσίων έργων.
Μελέτες Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού, με υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού την ύπαρξη Φακέλου Έργου που
να περιλαμβάνει το φυσικό αντικείμενο του έργου, την εκτίμηση Π/Υ, το Χρονοδιάγραμμα Μελέτης, την
Προεκτίμηση Αμοιβών Μελετών κτλ.
Δαπάνη Διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου
(έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του συγκεκριμένου υποέργου).
Αρχαιολογική επίβλεψη και έρευνες-εργασίες, εφόσον απαιτείται.
Παρεμβάσεις και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποίησης ΑΠΕ και ευφυή συστήματα διαχείρισης διανομής – αποθήκευσης -κατανάλωσης ενέργειας (έως 15% του προϋπολογισμού του έργου).
Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης (υποχρεωτικό υποέργο, επί ποινή αποκλεισμού, με
συνολική επιλέξιμη δαπάνη έως 20.000 €).
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
AT02

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Δήμοι όλης της χώρας
ΔΕΥΑ
Σύνδεσμοι Αποχέτευσης

Έναρξη: 28/8/2020
Η
ΑΣ
Τ
ΡΑ
Λήξη: 31/3/2021
ΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 200.000.000

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://bit.ly/3rH55zw

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Α: 50.000.000 €
Μελέτες, έργα και προμήθειες σε προβληματικές ως προς τη λειτουργία τους / ελλειμματικές
υποδομές διαχείρισης λυμάτων οικισμών Α’, Β’ και Γ΄ προτεραιότητας
ΟΜΑΔΑ Β: 100.000.000 €
Έργα εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και
διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ) σε Οικισμούς Δ΄ προτεραιότητας δηλ. σε οικισμούς με πληθυσμό αιχμής
έως 2.000 ισοδύναμους κατοίκους.
ΟΜΑΔΑ Γ: 50.000.000 €
i. Αναβάθμιση ΗΜ εξοπλισμού υφιστάμενης ΕΕΛ (Α’, Β’ και Γ’ προτεραιότητας) που έχει παρέλθει
20ετία από την έναρξη λειτουργίας
ii. Αναβάθμιση υφιστάμενης ΕΕΛ με στόχο την επαναχρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου της εκροής
για επωφελείς χρήσεις (άρδευση, πυρόσβεση, εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα κλπ)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης (έως 15% του προϋπολογισμού του σχετικού υποέργου).
Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).
Αρχαιολογικές έρευνες-εργασίες-επίβλεψη.
Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου σε
ποσό έως 5.000 €.
Κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και
διαχείρισης έργου (έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου).
Δαπάνες των βασικών μελετητών, οι οποίοι μετέχουν υποχρεωτικά ως τεχνικοί σύμβουλοι – μελετητές
κατά την εκτέλεση δημοσίων έργων.
Για τις Ομάδες Α, Β και Γ, εφόσον οι αιτήσεις των Δικαιούχων αφορούν σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς
Η/Μ (ΕΕΛ, Α/Σ) κτλ μπορεί να περιλαμβάνεται υποέργο αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (έως
το 15% του προϋπολογισμού του κατασκευαστικού υποέργου)
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
AT03

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε ενεργοβόρες εγκαταστάσεις ύδρευσης-αποχέτευσης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δήμοι
ΔΕΥΑ
Σύνδεσμοι Ύδρευσης και
Αποχέτευσης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 150.000.000

Έναρξη: 24/7/2020
Η
ΑΣ
Τ
ΡΑ
Λήξη: 31/3/2021
ΠΑ

Κάθε Δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει μία αίτηση χρηματοδότησης με
μέγιστο αριθμό τριών (3) κυρίων υποέργων
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://bit.ly/3rH55zw

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας
στις ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης και λυμάτων (εξοπλισμοί σε αντλιοστάσια, γεωτρήσεις,
εγκαταστάσεις επεξεργασίας υδάτων και λυμάτων, κτίρια κ.α.).
Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και έξυπνα συστήματα διανομής - αποθήκευσης κατανάλωσης ενέργειας.
Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε υφιστάμενα
δίκτυα λυμάτων και πόσιμου νερού, και εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
Μελέτες Ωρίμανσης & Τευχών Δημοπράτησης των ανωτέρω δράσεων, οι οποίες θα μπορέσουν
να χρηματοδοτηθούν εφόσον τα έργα/δράσεις που προκύπτουν από αυτές είναι επιλέξιμα έως
το ύψος του 5%του προϋπολογισμού του σχετικού υποέργου. Οι Μελέτες πρέπει να είναι
ολοκληρωμένες και εγκεκριμένες κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ευφυείς εφαρμογές/ δράσεις/ συστήματα (επιλέξιμη δαπάνη έως 15% του προϋπολογισμού της πράξης)
Αγορά γης (έως 15% του προϋπολογισμού του σχετικού υποέργου).
Δαπάνες των βασικών μελετητών, οι οποίοι μετέχουν υποχρεωτικά ως τεχνικοί σύμβουλοι – μελετητές
κατά την εκτέλεση δημοσίων έργων.
Εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ (διακριτό υποέργο με σχετική τεκμηρίωση για την εκτίμηση της αιτούμενης
δαπάνης).
Μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων (έως 5% του προϋπολογισμού του σχετικού υποέργου).
Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης σε ποσό έως 5.000 €.
Δαπάνη διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης
έργου (έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου).
Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).
Αρχαιολογική επίβλεψη και έρευνες-εργασίες, εφόσον απαιτείται.
24

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ,
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣΤΗ
ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
AT04
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Χρηματοδότηση των δήμων της χώρας για έργα που αφορούν σε υποδομές, προμήθειες και
εξοπλισμούς που συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στην
προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δήμοι της χώρας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη: 29/9/2020
Λήξη: 31/3/2021

€ 220.000.000

Κάθε Δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει μία αίτηση χρηματοδότησης με
μέγιστο αριθμό τριών (3) κυρίων υποέργων (εξαιρούνται οι οριζόντιες
επικουρικές δράσεις και η αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α.)
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://bit.ly/3rH55zw

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
(α) Προγράμματα «Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) Βιοαποβλήτων», τα οποία πρέπει να
εξασφαλίζουν ότι υφίσταται διαθέσιμος ή υλοποιείται κατάλληλος αποδέκτης των προδιαλεγμένων
βιοαποβλήτων
(β) Δημιουργία «Γωνιών Ανακύκλωσης», οι οποίες πρέπει να εξασφαλίζουν την αυτόνομη εφαρμογή τους
χωρίς να απαιτούν, ως προϋπόθεση εφαρμογής τους, είτε την ύπαρξη άλλων αναγκαίων υποδομών, είτε τη
μεταφορά των αποβλήτων αυτών εκτός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου
(γ) Δημιουργία «Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» (ΣΜΑ),οι οποίοι πρέπει να εξασφαλίζουν ότι
υφίσταται αδειοδοτημένος χώρος, για μόνιμη ή προσωρινή λειτουργία, ΣΜΑ εντός των γεωγραφικών
ορίων του οικείου Δήμου
(δ) Αποκατάσταση των «χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» που δεν εντάχθηκαν
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος Ι του ΥΠ.ΕΣ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης σε ποσό έως 5.000
€.
Δαπάνη διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και
διαχείρισης έργου (έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου).
Παρεμβάσεις και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποίησης ΑΠΕ, υποδομών ηλεκτροκίνησης κλπ.
(έως το 10% του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης)
Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης, ευφυείς εφαρμογές/δράσεις (έως το 10%
του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης).
Δαπάνες των βασικών μελετητών, οι οποίοι μετέχουν υποχρεωτικά ως τεχνικοί σύμβουλοι –
μελετητές κατά την εκτέλεση δημοσίων έργων.
Εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ (διακριτό υποέργο με σχετική τεκμηρίωση της αιτούμενης δαπάνης).
Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).
Αρχαιολογικές έρευνες - εργασίες - επίβλεψη, εφόσον απαιτείται
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
AT05

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Υλοποίηση έργων που αφορούν βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την
ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και
ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δήμοι της χώρας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη: 24/7/2020
Η
ΑΣ
Τ
ΡΑ
Λήξη: 31/3/2021
ΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 150.000.000

Κάθε Δήμος έχει δικαίωμα να υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης η οποία μπορεί να
περιλαμβάνει έως δύο (2) κύρια υποέργα, με ελάχιστο αιτούμενο προϋπολογισμό κύριου
υποέργου 200.000 € (προ ΦΠΑ).
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://bit.ly/3rH55zw

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Εργασίες βελτίωσης των υφιστάμενων αγροτικών οδών, όπως βελτίωση των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής όμβριων
υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.α.).
Εργασίες διαμόρφωσης του καταστρώματος με συμπυκνωμένο υλικό, τσιμεντοστρώσεις,
ασφαλτοστρώσεις κλπ.
Στις περιπτώσεις υφιστάμενων αγροτικών οδών που διαθέτουν τα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά της τυπικής αγροτικής οδού και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες χωματουργικές
εργασίες για την διαμόρφωσή τους πριν την ασφαλτόστρωση, είναι δυνατή η χρηματοδότηση
προμήθειας ασφάλτου και υλικού βάσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου από τον
Δήμο με ίδια μέσα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης σε ποσό
έως 5.000 €.
Δαπάνη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης
και διαχείρισης έργου (έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου).
Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).
Αρχαιολογική επίβλεψη και έρευνες - εργασίες (εφόσον απαιτείται).
Δαπάνες των βασικών μελετητών, οι οποίοι μετέχουν υποχρεωτικά ως τεχνικοί σύμβουλοι –
μελετητές κατά την εκτέλεση δημοσίων έργων.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
AT06

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Η πρόσκληση αφορά σε περιοχές αρμοδιότητας και ακινήτων ιδιοκτησίας των δικαιούχων (ή
παραχωρημένης ακίνητης περιουσίας σε αυτούς για διάστημα τουλάχιστον 15 ετών μετά και την οριστική
παραλαβή του έργου)

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Δήμοι Αττικής (πλην νήσων)
και Θεσσαλονίκης
Δήμοι πρωτεύουσες Νομών
Περιφέρειες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η
Έναρξη: 24/7/2020
ΑΣ
Τ
ΡΑ
Λήξη: 31/3/2021
Α
Π

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 400.000.000
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://bit.ly/3rH55zw

Κάθε Δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει μία αίτηση χρηματοδότησης, με μέγιστο αριθμό
2 κύριων υποέργων και ανώτατη αίτηση δαπάνης έως 10.000.000 €.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Στις περιοχές εκτός αστικού ιστού
Μέτρο Ι: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων.
Μέτρο ΙΙ: Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων.
Μέτρο ΙΙΙ: Ανάδειξη και προστασία περιοχών πλησίον αρχαιολογικών χώρων, προστατευόμενων περιοχών,
διατηρητέων μνημείων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς.
Στις περιοχές εντός αστικού ιστού
Μέτρο ΙV: Παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, αποκατάστασης και επανάχρησης για την αξιοποίηση της
δημοτικής περιουσίας.
Μέτρο V: Δράσεις και παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών περιοχών και του
οικιστικού περιβάλλοντος.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης (έως 15% του προϋπολογισμού του σχετικού υποέργου).
Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).
Αρχαιολογικές έρευνες-εργασίες-επίβλεψη.
Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου σε ποσό έως 5.000 €.
Κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου
(έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου).
Παρεμβάσεις και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποίησης ΑΠΕ, υποδομών ηλεκτροκίνησης και ευφυή
συστήματα διαχείρισης - διανομής –αποθήκευσης - κατανάλωσης ενέργειας με συνολική επιλέξιμη δαπάνη έως το 15%
του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης.
Μελέτες ωρίμανσης των ανωτέρω δράσεων.
Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης – περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με επιλέξιμη δαπάνη έως
10% του προϋπολογισμού του σχετικού υποέργου.
Δαπάνες των βασικών μελετητών, που μετέχουν υποχρεωτικά ως τεχνικοί σύμβουλοι/μελετητές κατά την εκτέλεση
δημοσίων έργων,
Εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ (διακριτό υποέργο με σχετική τεκμηρίωση για την εκτίμηση της αιτούμενης δαπάνης).
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
AT07
Χρηματοδότηση των Δήμων της Χώρας για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους, καθώς και
παραχωρημένης ακίνητης περιουσίας σε αυτούς, για διάστημα τουλάχιστον 15 ετών μετά και την οριστική
παραλαβή του προτεινόμενου έργου

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Α & Β
Όλοι οι Δήμοι της χώρας
πλην Αττικής και Θεσ/κης
και
πλην
δήμων
πρωτεύουσες Νομών
Δήμοι Νήσων Αττικής

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη: 28/8/2020
Η
ΑΣ
Τ
ΡΑ
Λήξη: 31/3/2021
ΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 200.000.000

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://bit.ly/3rH55zw

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Γ
Όλοι οι Δήμοι της χώρας

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Α: 40.000.000 €
Επανάχρηση ανενεργών εμβληματικών κτιρίων (Πολιτιστικά κέντρα, Στεγασμένες Στοές, Αποθήκες, Δημοτικά
Λουτρά, Δημοτικά σφαγεία, Κατασκηνώσεις, κλπ) που βρίσκονται εντός οικισμού, με τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης
ΟΜΑΔΑ Β: 60.000.000 €
Κατασκευή – ανέγερση νέων δημαρχιακών κτιρίων ή/και επέκταση υφιστάμενων, με τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης
ΟΜΑΔΑ Γ: 100.000.000 €
Ωρίμανση, ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
Ειδικών Σχολείων, καθώς επίσης και Δημοτικών Εστιών μαθητών/σπουδαστών/κ.α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης (έως 15% του προϋπολογισμού του σχετικού υποέργου).
Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).
Αρχαιολογικές έρευνες-εργασίες-επίβλεψη.
Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου σε ποσό έως
5.000 €.
Κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου
(έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου).
Παρεμβάσεις και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποίησης ΑΠΕ, υποδομών ηλεκτροκίνησης και ευφυή
συστήματα διαχείρισης - διανομής –αποθήκευσης - κατανάλωσης ενέργειας με συνολική επιλέξιμη δαπάνη έως το
15% του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης.
Δαπάνες των βασικών μελετητών, που μετέχουν υποχρεωτικά ως τεχνικοί σύμβουλοι/μελετητές κατά την
εκτέλεση δημοσίων έργων,
Μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων για προτάσεις που αφορούν σε Ειδικά Σχολεία, Επαγγελματικά Λύκεια,
Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, και Δημοτικές Εστίες της Ομάδας Γ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
AT08

SMART CITIES, ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ – ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
COVID-19.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δήμοι της χώρας
Περιφέρειες της χώρας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη: 19/10/2020
Λήξη: 31/3/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 130.000.000

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://bit.ly/3rH55zw

Κάθε Δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει δύο (2) αιτήσεις χρηματοδότησης, οι οποίες συνολικά
δύναται να περιλαμβάνουν τα εξής υποέργα:
ένα (1) κύριο υποέργο για «Δράσεις και μέτρα παρακολούθησης, ελέγχου, πρόληψης και
έγκαιρης προειδοποίησης»,
ένα (1) κύριο υποέργο για «Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την
αντιμετώπιση κινδύνων»,
δύο (2) κύρια υποέργα για «Δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της
πανδημίας του COVID-19»,
ένα (1) κύριο υποέργο για «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την πολιτική
προστασία – ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό –
τουρισμό και περιβάλλον».
Τα υποέργα που προτείνονται πρέπει είτε να αποτελούν από μόνα τους ολοκληρωμένες και
λειτουργικές λύσεις είτε να συνδέονται με υφιστάμενο σχεδιασμό/δράσεις/υποδομές ώστε να
προκύπτει ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο και λειτουργικό αποτέλεσμα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης (έως 15% του προϋπολογισμού του σχετικού υποέργου)
με τους ειδικότερους όρους της πρόσκλησης .
Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).
Αρχαιολογικές έρευνες-εργασίες-επίβλεψη.
Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου σε
ποσό έως 5.000 €.
Μελέτες Ωρίμανσης & Τευχών Δημοπράτησης των κυρίων δράσεων με τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης
Κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και
διαχείρισης έργου (έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου).
Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης με επιλέξιμη δαπάνη έως 10% του
προϋπολογισμού του σχετικού υποέργου.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
AT09
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δήμοι
Περιφέρειες
Σύνδεσμοι Δήμων
Νομικά πρόσωπα των
Δήμων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη: 24/7/2020
Λήξη: 31/3/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 100.000.000

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://bit.ly/3rH55zw

Κάθε Δικαιούχος υποβάλλει μία αίτηση χρηματοδότησης, με ανώτατη αιτούμενη δαπάνη
πράξης 500.000 € (προ ΦΠΑ) και έως τρία (3) υποέργα μελετών

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
Δαπάνες εκπόνησης μελετών έργων / προμηθειών στους κάτωθι άξονες:
1. Πολιτική προστασία (απόκτηση εξοπλισμού και μέσων και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για
την αποτελεσματική εκτέλεση των ανατιθέμενων καθηκόντων), προστασία της δημόσιας υγείας και
ιδίως δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19, δράσεις τεχνικής βοήθειας των δικαιούχων για την εφαρμογή του Προγράμματος.
2. Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου, των οικισμών (κατασκευή
απαραίτητων έργων υποδομής, προστασία αδέσποτων κ.ά. καθώς και ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας και ανταπόκρισης των ΟΤΑ).
3. Περιβάλλον (βιώσιμη ανάπτυξη με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δράσεις εξοικονόμησης
ενέργειας, δράσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείριση υδάτων, υγρών και στερεών
αποβλήτων κ.α.).
4. Ψηφιακή σύγκλιση [τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), εφαρμογές διαδικτύου των
πραγμάτων (Internet of Things), έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες, με εφαρμογή στην τοπική διοικητική
πρακτική και την καθημερινότητα των πολιτών και στόχο τον μετασχηματισμό των πόλεων σε
«έξυπνες πόλεις»].
5. Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη (δράσεις κοινωνικής συνοχής για την αποτελεσματική εφαρμογή
προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες καθώς και ειδικών
προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με βασική στόχευση την άρση ή τον μετριασμό του
κοινωνικού αποκλεισμού).
6. Παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλητισμός (όπως ανέγερση σχολείων, αξιοποίηση δημοτικής
περιουσίας, εναλλακτικός τουρισμός κ.ά.).
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
AT10

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΜΕΑ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δήμοι της χώρας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Έναρξη: 29/9/2020
Λήξη: 31/3/2021

€ 40.000.000

Κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) Αίτησης
χρηματοδότησης η οποία μπορεί να περιλαμβάνει έως τρία (3) κύρια
υποέργα στην Ομάδα Α και ένα (1) υποέργο στην Ομάδα Β, σύμφωνα με
τους όρους της πρόσκλησης
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://bit.ly/3rH55zw

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Α: 30.000.000 €
Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης
αυτών, που στόχο έχει τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών, και την αναβάθμιση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού. (ανώτατο ποσό
χρηματοδότησης: 50.000 € προ ΦΠΑ)
Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων, καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης
αυτών, που στόχο έχει την βελτίωση των υποδομών της Προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
(ανώτατο ποσό χρηματοδότησης βάσει των ακόλουθων μοναδιαίων άνω ορίων (προ ΦΠΑ): 100 € / τ.μ.
συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας κτιρίου, 10 € / τ.μ. συνολικής επιφάνειας αύλειου/ περιβάλλοντος χώρου)
ΟΜΑΔΑ Β: 10.000.000 €
Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο των παραλιών κολύμβησης καθώς και κάθε άλλης συναφούς
δράσης αυτών, που στόχο έχει την προσβασιμότητα στις παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας και τη
διασφάλιση της αυτονομίας, άνεσης και ασφάλειας των ΑμΕΑ και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων.
(ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για 2 περιοχές 60.000€ (προ ΦΠΑ) και για μία περιοχή 30.00€ (προ ΦΠΑ).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου σε ποσό
έως 5.000 €.
Δαπάνη Διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης
έργου (έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του συγκεκριμένου υποέργου).
Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), εφόσον
απαιτείται
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ)

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δήμοι της χώρας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Έναρξη: 24/7/2020
ΣΗ
Α
Τ
Λήξη: 31/3/2021
ΡΑ
Α
Π

€ 40.000.000

Κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) Αίτησης χρηματοδότησης
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://bit.ly/3rH55zw

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
1. Ολοκλήρωση/ Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου ή και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου
Κρίσιμων Υποδομών (σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και
λυμάτων, δημαρχεία, μνημεία και άλλες σημαντικές υποδομές) αρμοδιότητας του Δικαιούχου.
2. Εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) & Τευχών Δημοπράτησης για
τις κρίσιμες υποδομές που θα επιλεγούν κατόπιν της σχετικής Έκθεσης Τεκμηρίωσης. Σε περίπτωση
κτιριακών υποδομών, εφόσον απαιτείται, οι μελέτες πρέπει να περιλαμβάνουν και βελτίωση της
Ενεργειακής Απόδοσης.
3. Υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου μελετών Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας)
κρίσιμων υποδομών, όπως αυτές επιλεγούν κατά το ανωτέρω σημείο 2.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ (διακριτό υποέργο με σχετική τεκμηρίωση για την εκτίμηση της
αιτούμενης δαπάνης.
Δαπάνες των βασικών μελετητών, οι οποίοι μετέχουν υποχρεωτικά ως τεχνικοί σύμβουλοι –
μελετητές κατά την εκτέλεση δημοσίων έργων.
Μελέτες Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού, με υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού την ύπαρξη
Φακέλου Έργου που να περιλαμβάνει το φυσικό αντικείμενο του έργου, την εκτίμηση Π/Υ, το
Χρονοδιάγραμμα Μελέτης, την Προεκτίμηση Αμοιβών Μελετών κτλ.
Δαπάνη Διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και
διαχείρισης έργου (έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του συγκεκριμένου υποέργου).
Αρχαιολογική επίβλεψη και έρευνες-εργασίες, εφόσον απαιτείται.
Παρεμβάσεις και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποίησης ΑΠΕ και ευφυή συστήματα
διαχείρισης - διανομής – αποθήκευσης -κατανάλωσης ενέργειας (έως 15% του προϋπολογισμού του
έργου).
Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης (υποχρεωτικό υποέργο, επί ποινή
αποκλεισμού, με συνολική επιλέξιμη δαπάνη έως 20.000 €).
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
AT12

ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δήμοι της χώρας
Σύνδεσμοι Δήμων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη: 29/9/2020
Λήξη: 31/3/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 120.000.000

Νομικά πρόσωπα των Δήμων
Κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) Αίτησης χρηματοδότησης η οποία μπορεί
να περιλαμβάνει έως δύο (2) κύρια υποέργα, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://bit.ly/3rH55zw

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Ι. Χρηματοδότηση ηλεκτρικών οχημάτων (αμιγώς ηλεκτρικών, υβριδικών εξωτερικής φόρτισης ή
κυψέλης καυσίμου), και πιο συγκεκριμένα τύπου:
επιβατηγών οχημάτων (συμβατικών, διθέσιων, SUV κλπ)
δίκυκλων οχημάτων (μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση)
μικρών φορτηγών (pick-up, van κλειστού τύπου, για δυσπρόσιτα μέρη κλπ)
μικρών λεωφορείων (με προδιαγραφές για ΑμΕΑ)
μέσων δημοτικής συγκοινωνίας (λεωφορεία, τρενάκια κλπ, με προδιαγραφές για ΑμΕΑ)
οχημάτων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων κλπ)
Οχημάτων έργου/μεταφορών (φορτηγά κλπ)
ΙΙ. Κατασκευή/ προμήθεια των απαραίτητων Σταθμών Φόρτισης (σημεία επαναφόρτισης κανονικής ή
υψηλής ισχύος) και λοιπού αναγκαίου εξοπλισμού.
Κάλυψη του εναλλακτικού καυσίμου των οχημάτων με την αξιοποίηση ΑΠΕ (επικουρική δράση)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του
Δικαιούχου σε ποσό έως 5.000 €.
Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), εφόσον
απαιτείται
Παρεμβάσεις και δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Φ/Β στους χώρους
στάθμευσης/φόρτισης κ.α.). με δυνατότητα να περιλαμβάνεται υποέργο αξιοποίησης Α.Π.Ε.
προϋπολογισμού έως το 100% της μέσης ετήσιας κατανάλωσης και όχι άνω του 10% του
προϋπολογισμού της πράξης.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
AT14

ΕΛΛΑΔΑ 1821- ΕΛΛΑΔΑ 2021

Αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας για την ψηφιοποίηση και
αξιοποίηση των τεκμηρίων της σημαντικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας του 1821

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δήμοι της χώρας
Περιφέρειες της χώρας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη: 27/10/2020
Λήξη: 31/3/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 50.000.000

Κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) Αίτησης χρηματοδότησης
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://bit.ly/3rH55zw

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Ίδρυση και δημιουργία νέων Μουσείων και μονίμων Εκθέσεων
Ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων, μουσειακού αποθέματος και πολιτιστικής κληρονομιάς
Εκπαιδευτικές δράσεις με ψηφιακές εφαρμογές
Λοιπές δράσεις με πολιτιστικό, τουριστικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα
Δύναται να υλοποιηθούν και έργα βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, επιλέξιμες
δράσεις είναι η αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης,
της ανακύκλωσης και η κυκλική οικονομία.
Τα προτεινόμενα έργα/δράσεις δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εμπορικής/οικονομικής
εκμετάλλευσης, ή λόγω τοπικής ή περιορισμένης εμβέλειας να μην προκαλείται στρέβλωση του
ανταγωνισμού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης (έως 15% του προϋπολογισμού του σχετικού
υποέργου) με τους ειδικότερους όρους της πρόσκλησης .
Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).
Αρχαιολογικές έρευνες-εργασίες-επίβλεψη.
Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του
Δικαιούχου σε ποσό έως 5.000 €.
Μελέτες Ωρίμανσης & Τευχών Δημοπράτησης των κυρίων δράσεων με τις προϋποθέσεις της
πρόσκλησης
Κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης
και διαχείρισης έργου (έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου).
Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης με επιλέξιμη δαπάνη έως 10% του
προϋπολογισμού του σχετικού υποέργου.
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
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ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ98 - Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από
φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές στο θαλάσσιο χώρο της Π.Ι.Ν.

ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ (ΕΠΑΛΘ)

Μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
Έργα για την προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών, στο
πλαίσιο βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτωνς

Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς
προπαρασκευαστικές ενέργειες

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2014-2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Output_1_1_01 - Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης
νερού - Μονάδες αφαλάτωσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Output_1_2_01 - Ειδικά μέτρα σχετιζόμενα με τα
υποστηριζόμενο πρόγραμμα μέτρων της Ελλάδας

Διάστημα που απομένει έως τη λήξη της πρόσκλησης

Διάστημα που έχει παρέλθει από την έναρξη της πρόσκλησης
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ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ5/2020 - Καινοτόμες
δράσεις με τους πολίτες

Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζύγιου 2020 - 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κ.Χ. 2019 - Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κ.Χ. 2020 - Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018

Διάστημα που απομένει έως τη λήξη της πρόσκλησης

Διάστημα που έχει παρέλθει από την έναρξη της πρόσκλησης
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ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14.6iv.33.33.2- Παρεμβάσεις αναβάθμισης
και εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος,
αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14.6i.26.5.1.2 - Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους
σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16.36.2.Π12- Ωρίμανση Έργων Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14.6i.27.7.1.4 - Υλοποίηση ώριμων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων σε
νησιά, πλην Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14B.6a.27.2 - Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων
σε νησιά και μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς σε Περιφέρειες Μετάβασης (Περιφέρειες
Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16.36.2.Π10 - Μελέτες ωρίμανσης έργων συλλογής και
επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Γ' προτεραιότητας κατά
την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14.29.14.17 - Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών
λυμάτων στους οικισμούς Γ΄προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται
σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ-ΝΕΑ ΕΡΓΑ)

Διάστημα που απομένει έως τη λήξη της πρόσκλησης

Διάστημα που έχει παρέλθει από την έναρξη της πρόσκλησης
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 - Υποδομές Ύδρευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ02 - Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03 - Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και
αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές
Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05 - Ανάπτυξη Υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06 - Αστική αναζωογόνηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ07 - Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των
Δήμων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 - Smart cities, ευφυείς εφαρμογές,
συστήματα και πλατφόρμες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ09 - Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 - Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών
αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ11 - Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας
(προσεισμικός έλεγχος)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 - Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους
Δήμους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 - Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021

Διάστημα που απομένει έως τη λήξη της πρόσκλησης

Διάστημα που έχει παρέλθει από την έναρξη της πρόσκλησης
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Παράρτημα Ζακύνθου
Διον. Ρώμα, Ξενία 1ος ορ., 29100 Ζάκυνθος
zakynthos@ped-in.gr
Τηλ: 2695023632, Fax: 2695024794

REGIONAL

UNION

OF

Παράρτημα Κεφαλονιάς – Ιθάκης
Λιθόστρωτο 27, 28100 Αργοστόλι
kefalonia@ped-in.gr
Τηλ: 2671026322, Fax: 2671025122

MUNICIPALITIES

Παράρτημα Λευκάδας
Φιλαρμονικής 23, 31100 Λευκάδα
lefkada@ped-in.gr
Τηλ: 2645023330, Fax: 2645025260

OF

IONIAN

ISLANDS

13 Alexandras Blvd, GR49100, Corfu, Greece, Tel: 2661049008, 27823, 25657, Fax: 2661081823, Email: info@ped-in.gr

