
Καλωσορίσατε στις ενότητες κατάρτισης του έργου Generativity. 

Το έργο “Generativity – διαχειριστείτε το!” χρηματοδοτήθηκε με την στήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό το πρόγραμμα Erasmus+ Συνεργασία για την καινοτομία 
και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, Στρατηγικοί Συνεταιρισμοί για τη δια βίου μάθηση.

Ο συνεταιρισμός αποτελείται από: FEANTSA (Βέλγιο) ως αιτητής, Diciannove (Ιταλία), 
Υπολογιστές Danmar (Πολωνία), Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αξιολόγησης (Η.Β.), Cardet 
(Κύπρος), KEA και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ελλάδα), FNARS (Γαλλία), και FIOpsd 
(Ιταλία).

Οι διαφάνειες των ενοτήτων κατάρτισης αποτελούνται από δυο μέρη: τον κορμό 
(εστιάζοντας στα βασικά σημεία) και τις σχετικές σημειώσεις (οι οποίες δίνουν 
περισσότερες πληροφορίες, επεξηγήσεις και συμβουλές).

Ο κορμός των διαφανειών είναι στην Αγγλική γλώσσα επειδή είναι σημαντικό να 
εξοικειωθείτε με την ορολογία και το λεξιλόγιο από την οπτική γωνία ενός αξιωματούχου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής˙ τα Αγγλικά είναι η πιο συνηθισμένη γλώσσα ανάμεσα 
στους αιτούντες.  

Οι σημειώσεις των διαφανειών είναι μεταφρασμένες στις γλώσσες των εταίρων για να 
παρέχουν μια πιο αποτελεσματική κατανόηση των κύριων σημείων στις διαφάνειες. 

Σχετικά με την υλοποίηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων, Η αρχική ιδέα σχεδιάστηκε από 
τον οργανισμό Paolo Brusa και Federica Cadeddu (Diciannove), , Η συγκεκριμένη 
θεματική ενότητα υλοποιήθηκε από τον οργανισμό Cardet, Αναθεωρήθηκε από τον 
οργανισμό EEC, ολοκληρώθηκε από Danmar Computers, Μεταφράστηκε από τον 
οργανισμό KEA
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Το παρόν σύνολο κατάρτισης είναι μια σειρά από πέντε ενότητες και ο σκοπός του είναι να 
δώσει μια γενική εικόνα στους Ευρωπαίους πολίτες σχετικά με τον τρόπο επιτυχίας στις 
χρηματοδοτήσεις της ΕΕ. Η κατάρτιση παρέχεται υπό το έργο Generativity, που 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+.
Η ενότητα αυτή (ενότητα 1) ασχολείται με τις χρηματοοικονομικές και προγραμματικές 
προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Θα παράσχει μια λεπτομερή επισκόπηση 
των παραγόντων που πρέπει να εξετάσουμε πριν προσεγγίσουμε τους κοινοτικούς πόρους.
Η ενότητα 0 μας εισαγάγει στο έργο Generativity και στα βασικά στοιχεία της Διαχείρισης του 
Κύκλου Εργασιών (ΔΚΕ), το οποίο χρησιμοποιείται ως βασικό εργαλείο για την επιτυχία στη 
διαχείριση έργων της ΕΕ.
Η πρώτη ενότητα του συνόλου κατάρτισης εξετάζει ζητήματα σχετικά με τους τρόπους 
επιλογής του κατάλληλου χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ.
Η ενότητα δυο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δομή μιας καινοτόμου και βιώσιμης ιδέας 
έργου.
Στην ενότητα τρία θα μάθουμε πώς να κτίζουμε εταιρικές σχέσεις.
Στην ενότητα τέσσερα θα μάθουμε για τις διαδικασίες υποβολής προτάσεων.
Τέλος, η ενότητα πέντε εξετάζει τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η εταιρική σχέση όταν 
διαχειρίζεται ένα επιτυχημένο έργο μετά την αποδοχή της αίτησης.



Το πρώτο μέρος παρουσιάζει τους τομείς και τις προτεραιότητες της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και εξηγεί πώς μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι. 

Το δεύτερο εξετάζει τους στοχευμένους κοινωνικοοικονομικούς τομείς που η 
στρατηγική Ευρώπη 2020  σκοπεύει να ενισχύσει. 

Το τρίτο παρουσιάζει ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση των 
τομέων και των προτεραιοτήτων της στρατηγικής Ευρώπη 2020. 



Η πρώτη πτυχή που πρέπει να εξεταστεί είναι οι προτεραιότητες της ΕΕ για την 
ομοιογενή  ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού τομέα, για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Η Ευρώπη 2020 είναι μια δεκαετής στρατηγική, η οποία προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 3 Μαρτίου 2010. Αποτελεί συνέχεια της  στρατηγικής της Λισαβόνας και 
επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της οικονομίας και άλλων συναφών τομέων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη 2020 στοχεύει στην έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Αυτού του είδους η ανάπτυξη απαιτεί μεγαλύτερο συντονισμό 
της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής. Με αυτόν τον τρόπο θεωρείται ότι θα 
ξεπεραστούν  οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ευρωπαϊκής οικονομίας, θα βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητά της και θα υποστηριχθεί μια βιώσιμη αγορά 
κοινωνικής οικονομίας. Η Ευρώπη 2020 είναι η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ με πέντε 
στόχους, οι οποίοι αφορούν την απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την 
κοινωνική ένταξη και το κλίμα / την ενέργεια. Οι στόχοι αναμένεται να έχουν επιτευχθεί 
μέχρι το 2020. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, η ΕΕ2020 έχει αναπτύξει έναν 
κατάλογο επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 

 



Η απασχόληση είναι μία από τους σημαντικότερους στόχους  της στρατηγικής ΕΕ 2020, 
δεδομένου ότι αποσκοπεί στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης του πληθυσμού 
ηλικίας 20-64 ετών από το σημερινό 69% σε τουλάχιστον 75%.

Παρότι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για την προσέλκυση επενδύσεων στην έρευνα και 
την καινοτομία αυξάνεται, η ΕΕ επενδύει περίπου ένα τρίτο λιγότερα στην έρευνα από τις 
ΗΠΑ. 

Εν τω μεταξύ, οι αναδυόμενες αγορές όπως η Κίνα και η Ινδία γίνονται γρήγορα κέντρα 
έρευνας και καινοτομίας παγκοσμίου επιπέδου. Μέσω της στρατηγικής για το 2020, οι 
στόχοι της ΕΕ είναι να επενδυθεί το 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην 
έρευνα και την καινοτομία, και να βελτιωθούν οι συνθήκες για τις επενδύσεις έρευνας 
από τον ιδιωτικό τομέα και αναπτυχτεί ένας νέος δείκτης για την παρακολούθηση της 
καινοτομίας. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα. Η στρατηγική αποσκοπεί 
στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με 
τα επίπεδα του 1990 ή κατά 30% εάν οι συνθήκες είναι καλές. Στοχεύει επίσης να 
αυξήσει το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας στο 20% και να επιτύχει αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%.

Όσον αφορά την εκπαίδευση, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» στοχεύει στη μείωση του 
ποσοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, από το σημερινό 15% 
στο 10%. 

Επίσης, στοχεύει στην αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού ηλικίας 30-34 ετών που 
έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση από 31% σε τουλάχιστον 40%.

Τέλος, η στρατηγική "ΕΕ 2020" δίνει έμφαση στα ζητήματα της φτώχειας και της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης. Ο στόχος είναι να μειωθεί ο αριθμός των Ευρωπαίων που 
ζουν κάτω από τα εθνικά όρια φτώχειας κατά 25%, μειώνοντας κατά  20 εκατομμύρια 
τους  ανθρώπους που ζουν κάτω από όρια φτώχειας.



Η Ευρώπη έχει προσδιορίσει  νέους μηχανισμούς για την επίτευξη των στόχων για τους 
οποίους έχουμε ήδη μιλήσει και για να δώσει  ώθηση στην ανάπτυξη και στη 
απασχόληση.

Οι τομείς αυτοί αντιμετωπίζονται από επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες οι οποίες 
χωρίζονται σε τρεις θεματικές ομάδες: έξυπνη ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη και 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. 

Σε κάθε πρωτοβουλία, τόσο η ΕΕ όσο και οι εθνικές αρχές πρέπει να συντονίζουν τις 
προσπάθειές τους, ώστε να αλληλοενισχύονται. 

Η πρώτη ομάδα, η “Έξυπνη ανάπτυξη", περιλαμβάνει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες: 

"Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη" που αποσκοπεί στην επέκταση της ποιότητας 
του Internet υψηλής ταχύτητας και των ευκαιριών ψηφιακού μάρκετινγκ για τα νοικοκυριά 
και τις επιχειρήσεις. 

Η "Ένωση Καινοτομίας" είναι ένας τρόπος πρόσβασης στην χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας για την ενίσχυση και την αύξηση των επενδύσεων σε 
ολόκληρη την ΕΕ.

Το πρόγραμμα «Νεολαία σε κίνηση» στοχεύει στη βελτίωση των ευκαιριών των νέων για 
να βρουν δουλειά βοηθώντας τους σπουδαστές και τους εκπαιδευόμενους να 
αποκτήσουν εμπειρία σε άλλες χώρες και να βελτιώσει  την ποιότητα και την 
ελκυστικότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευρώπη.



 Η δεύτερη ομάδα, "Βιώσιμη ανάπτυξη", περιλαμβάνει τις ακόλουθες δύο πρωτοβουλίες:

Η πρωτοβουλία " για μια Ευρώπη με αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων " 
περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει μια πιο βιώσιμη χρήση 
των φυσικών πόρων και τη στροφή προς μια κυκλική οικονομία αποδοτική από πλευράς 
πόρων. 

Παρέχει μακροπρόθεσμο πλαίσιο δράσης σε πολλούς τομείς πολιτικής, υποστηρίζοντας 
τις πολιτικές ατζέντες για την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια, τις μεταφορές, τη 
βιομηχανία, τις πρώτες ύλες, τη γεωργία, την αλιεία, τη βιοποικιλότητα και την 
περιφερειακή ανάπτυξη.

«Η βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης" υπογραμμίζει δέκα 
βασικές δράσεις για την αύξηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. 

Αυτές περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, την 
προώθηση της βιομηχανικής καινοτομίας και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά.



Η τρίτη ομάδα, η "Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς ", περιλαμβάνει τις ακόλουθες δύο 
πρωτοβουλίες: 

Η   «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας»  αποσκοπεί να δώσει νέα ώθηση 
στις μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας, να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποκτήσουν 
τις κατάλληλες δεξιότητες για μελλοντικές θέσεις εργασίας, να δημιουργήσει  νέες θέσεις 
εργασίας και να αναθεωρήσει  τη νομοθεσία της ΕΕ για την απασχόληση.

Η «ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας» στοχεύει στην ενίσχυση 
της εργασίας σε όλα τα επίπεδα για την επίτευξη του συμφωνημένου πρωταρχικού 
στόχου της ΕΕ για την μείωση κατά  20 εκατομμύρια τουλάχιστον των  ανθρώπων  που 
ζουν κάτω από όρια φτώχειας και βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό  



Η δεύτερη πτυχή που εξετάζεται σε αυτήν την ενότητα αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία και 
τα κεφάλαια της ΕΕ για άμεσες ενισχύσεις. Στόχος αυτών των κονδυλίων είναι η 
ανάπτυξη ορισμένων τομέων που προκαλούν μεγάλη ανησυχία, και για τον λόγο αυτό η 
ΕΕ αποφάσισε να επενδύσει στη δημιουργία θέσεων εργασίας για μια βιώσιμη και υγιή 
ευρωπαϊκή οικονομία και περιβάλλον.

Για την ανταγωνιστικότητα στην αύξηση της απασχόλησης, η ΕΕ έχει αναπτύξει 
προγράμματα όπως το πρόγραμμα «Horizon 2020 για την έρευνα και την καινοτομία», 
το COSME: το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις , το Erasmus+ 
για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό κ.λπ. 

Για την οικονομική και κοινωνική εδαφική συνοχή υπάρχουν προγράμματα όπως το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η 
Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων κ.λπ. Για τη διατήρηση και τη διαχείριση 
των φυσικών πόρων, η στρατηγική της ΕΕ έθεσε τον πρώτο πυλώνα της Κοινής 
Αγροτικής  Πολιτικής, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας, Το πρόγραμμα 
LIFE για το περιβάλλον και το κλίμα κλπ.

Για θέματα  που αφορούν την ασφάλεια, την ιθαγένεια και τη δημόσια υγεία υπάρχουν 
προγράμματα όπως η «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020», Το Πρόγραμμα «Υγεία 
για Ανάπτυξη», Το πρόγραμμα για τους «Καταναλωτές 2014-2020», 
Το Πρόγραμμα  «Δημιουργική Ευρώπη», Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας κ.λπ.

Για την προστασία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, την 
οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, καθώς και για τις δράσεις  ανθρωπιστικής βοήθειας, υπάρχουν 
προγράμματα όπως  Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ). , οι δράσεις για την πολιτική προστασία κ.λπ.

Στην επομένη ενότητα θα εξετάσουμε αυτά τα προγράμματα και τον τρόπο υποβολής 
αίτησης για χρηματοδότηση.



Οι χρηματοδοτήσεις μπορεί να είναι κάτω από άμεση ή έμμεση διαχείριση.

Οι γενικές διευθύνσεις ή οι εκτελεστικοί οργανισμοί μπορούν να διαχειρίζονται ένα 
ταμείο. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να έχει το ρόλο της διαχείρισης  
χρησιμοποιώντας εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.  

Από την άλλη πλευρά, οι περιφέρειες των κρατών μελών ή οι περιφερειακές / εθνικές 
αρχές μπορούν να διαχειρίζονται τις χρηματοδοτήσεις  έμμεσα μέσω των δικών τους 
δομών.

Συνήθως τα προγράμματα είναι  θεματικά, με πολυετή διάρκεια άμεσης διαχείρισης ή 
μεταβλητά, με συγκεκριμένες προτεραιότητες που ορίζονται σύμφωνα με τις εθνικές και 
ευρωπαϊκές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και τα επιχειρησιακά προγράμματα. 

Τα κεφάλαια μπορούν να διεκδικηθούν απευθείας μέσω επιχορηγήσεων και 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ή έμμεσα με την διαδικασία  της 
αξιολόγησης/εκτίμησης, με τον Έλεγχο εγγράφων και με διαδικασίες διαπραγμάτευσης



Μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για 
ένα έργο το οποίο μπορεί να επιχορηγηθεί. 

Δίνει πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για μια σειρά δράσεων μέσα 
σε ένα κοινό θέμα. 

Η χρηματοδότηση μπορεί να δοθεί σε οικονομικούς φορείς, παρόχους συγκεκριμένων 
υπηρεσιών ή αγαθών και εργολάβους. 

Δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ειδικούς 
δικτυακούς τόπους της ΕΕ

 



Μια επιχορήγηση χορηγείται σε μια νομική οντότητα μετά από μια επιτυχημένη υποβολή 
πρότασης. Μπορεί να χρηματοδοτηθεί το συνολικό ποσό του έργου ή ένα ποσοστό 
(μεταξύ 50% και 80%.) 

Οι ακριβείς όροι χρηματοδότησης περιγράφονται  λεπτομερώς στην Πρόσκληση 
Υποβολής Προτάσεων. 

Η διαδικασία για τη υποβολή αίτησης  επιχορήγησης γίνεται συμπληρώνοντας ένα 
τυποποιημένο έντυπο στα αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά.

Οι επιδοτήσεις χορηγούνται μόνο σε διακρατικά σχέδια και απαιτούν εταίρους από 
τουλάχιστον τρία ευρωπαϊκά έθνη.



Στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει όλα τα 
διαρθρωτικά ταμεία - τα οποία πρόκειται να δούμε αργότερα – κάτω από ένα κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο. Κάθε ένα από τα Ταμεία θα συμβάλει στη στρατηγική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Και 
υποστηρίζει - σύμφωνα με τους σκοπούς του  - τους ακόλουθους θεματικούς στόχους:

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Βελτίωση της 
πρόσβασης στις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών), καθώς και τη 
βελτίωση της ποιότητας και της χρήση τους. Προώθηση της ανταγωνιστικότητας των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα και της βιομηχανίας, της αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας. Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς. Προώθηση της προσαρμογής στις 
κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης των κινδύνων και τη διαχείριση κινδύνων.

Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποτελεσματικής 
χρήσης των πόρων. Προώθηση βιώσιμων συστημάτων μεταφορών και εξάλειψη των 
σημείων συμφόρησης στις κύριες υποδομές των δικτύων. Προώθηση βιώσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων. Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων. Επένδυση στην 
εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση για τις δεξιότητες και τη δια βίου μάθηση. 
Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων 
φορέων. Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις, τα Αναπτυξιακά Ταμεία, οι Τοπικές Οργανώσεις, οι 
Οργανώσεις του Τριτογενούς Τομέα συμπεριλαμβανόμενων και των οργανώσεων  
κοινωνικής στέγασης, θα πρέπει να προσδιορίσουν τις τοπικές ανάγκες και τον τρόπο με 
τον οποίο μπορούν να υποστηριχτούν  μέσω των τοπικών υποδομών και να ασκήσουν 
πιέσεις για τοπικό έλεγχο και συμμετοχή σε στρατηγικές για την υλοποίηση του Κοινού 
Στρατηγικού Πλαισίου. 



 

Περισσότερο από το ήμισυ της κοινοτικής χρηματοδότησης διοχετεύεται μέσω των πέντε 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών ταμείων. Αυτά διοικούνται από κοινού από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες της ΕΕ. 

Στόχος όλων αυτών των χρηματοδοτήσεων είναι να επενδύσουν στη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και στη βιώσιμη και υγιή ευρωπαϊκή οικονομία και περιβάλλον.

Τα Ταμεία αυτά είναι:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ταμείο Συνοχής

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

Μια λεπτομερής περιγραφή δίνεται στις παρακάτω διαφάνειες.



Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) προωθεί την ισόρροπη 
ανάπτυξη στις περιφέρειες της ΕΕ και αμβλύνει  τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας την οικονομική και κοινωνική συνοχή της.

Επικεντρώνεται στις επενδύσεις σε διάφορους βασικούς τομείς προτεραιότητας 
(θεματική συγκέντρωση) όπως η καινοτομία και η έρευνα, το ψηφιακό θεματολόγιο, η 
στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), η οικονομία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα.

Η δράση του ΕΤΠΑ αποσκοπεί στη μείωση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προβλημάτων στις αστικές περιοχές, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη. 

Τουλάχιστον το 5% των πόρων του ΕΤΠΑ διατίθεται για το συγκεκριμένο τομέα, μέσω 
«ολοκληρωμένων δράσεων» που διαχειρίζονται οι πόλεις.

Προσδίδει επίσης ιδιαίτερη προσοχή σε συγκεκριμένα εδαφικά χαρακτηριστικά. Αυτό 
σημαίνει ότι οι μειονεκτούσες από γεωγραφική άποψη περιοχές (απομακρυσμένες, 
ορεινές ή αραιοκατοικημένες περιοχές) έχουν ιδιαίτερη μεταχείριση.



Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υποστηρίζει προγράμματα που σχετίζονται με την 
απασχόληση σε όλη την Ευρώπη και επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της Ευρώπης - 
στους εργαζόμενους, στους νέους του και σε όσους αναζητούν εργασία. Εστιάζει σε 
τέσσερις τομείς: 

Θέσεις  εργασίας: Τα έργα έχουν σχεδιαστεί για να εκπαιδεύουν τους πολίτες και να τους 
βοηθούν να βρουν απασχόληση. Οι πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό αποσκοπούν στην 
υποστήριξη των επιχειρηματιών μέσω των κεφαλαίων εκκίνησης, καθώς και στην 
στήριξη  των  επιχειρήσεων  που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναδιοργάνωσης ή 
έλλειψης ειδικευμένων εργαζομένων.

Η παροχή βοήθειας στους νέους για την ένταξη στην αγορά εργασίας αποτελεί ύψιστη 
προτεραιότητα για το συγκεκριμένο ταμείο.

 Κοινωνική ενσωμάτωση: Τουλάχιστον το 20% των κονδυλίων προορίζεται για έργα που 
ενισχύουν άτομα που έχουν ανάγκη και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες Τα έργα 
αυτά παρέχουν στις ομάδες αυτές  τις δεξιότητες που απαιτούνται για να βρουν εργασία 
και να απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες με τους άλλους. 

Καλύτερη Εκπαίδευση: Τα σχέδια στον τομέα αυτό αποσκοπούν στη βελτίωση της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στην εξασφάλιση της ολοκλήρωσης της κατάρτισης 
και της απόκτησης δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τα άτομα ανταγωνιστικότερα στην 
αγορά εργασίας. 

Καλύτερη δημόσια διοίκηση:Τα σχέδια επικεντρώνονται στη βελτίωση της ποιότητας της 
διακυβέρνησης της δημόσιας διοίκησης, υποστηρίζοντας τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και παρέχοντάς της τις απαραίτητες διοικητικές και θεσμικές ικανότητες.



Το Ταμείο Συνοχής υποστηρίζει έργα στον τομέα των μεταφορών και του περιβάλλοντος 
σε ευρωπαϊκές χώρες όπου το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα ανά κάτοικο είναι 
χαμηλότερο από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ.

Για την περίοδο 2014-2020 οι χώρες που υπάγονται στο καθεστώς αυτό είναι η 
Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η 
Ουγγαρία, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία.

Το Ταμείο Συνοχής υποστηρίζει έργα υποδομής στο πλαίσιο του μηχανισμού 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», ενός βασικού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μέσου για την 
προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας μέσω 
στοχοθετημένων επενδύσεων υποδομής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.



Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ορισμένους κοινούς στόχους 
με άλλα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία επενδύσεων, με στόχο την επίλυση 
συγκεκριμένων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές.

Βοηθά αυτές τις περιοχές να ανταποκριθούν στο ευρύ φάσμα οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων του 21ου αιώνα. 

Συχνά ονομάζεται "ο δεύτερος πυλώνας" της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, συμπληρώνει 
το σύστημα των άμεσων πληρωμών προς τους αγρότες και τα μέτρα για τη διαχείριση 
των αγροτικών αγορών, το λεγόμενο "πρώτο πυλώνα." 

Μέσω αυτής της πολιτικής ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα. 
Εξασφαλίζει επίσης την αειφόρο διαχείριση όλων των φυσικών πόρων και επιτυγχάνει 
ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών οικονομιών και κοινοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και της προστασίας των θέσεων εργασίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 



Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας υποστηρίζει τις θαλάσσιες και αλιευτικές 
πολιτικές της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020.

Ειδικότερα, βοηθά τους αλιείς στη μετάβαση στη βιώσιμη αλιεία.

Υποστηρίζει τις παράκτιες κοινότητες στη διαφοροποίηση των οικονομιών τους, 
χρηματοδοτεί έργα που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και βελτιώνουν την ποιότητα 
ζωής στις ευρωπαϊκές ακτές, και διευκολύνει την πρόσβαση των αιτούντων στη 
χρηματοδότηση.



Η επόμενη ενότητα (ενότητα 2) εξετάζει λεπτομερώς πώς μπορεί να δομηθεί μια καινοτόμος 
και βιώσιμη ιδέα έργου.


