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Τα προγράμματα του 
Interreg Europe και τα 

ΠΣΔ τους στην περίοδο 
2014-2020:  

 

 

 

Τι έχει αλλάξει σε σχέση 
με το παρελθόν; 

 

 

 

 

 



ΠΣΔ FINERPOL  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

 
Tα ΠΣΔ πλέον 
συνδέονται με 

περιφερειακά    ή 
τοπικά εργαλεία 

πολιτικής  

& παρακολουθείται 
η πορεία 

εφαρμογής τους   

 



ΠΣΔ FINERPOL  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

 

 

Ειδική επιπλέον 
συνθήκη στο Finerpol 

ήταν η  

εκ των προτέρων 
αξιολόγηση & 

διερεύνηση  

για την εφικτότητα – 
ρεαλιστικότητα 

εφαρμογής του ΠΣΔ 

 

 



ΠΣΔ FINERPOL  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

 
Θέλουμε ; 

Μπορούμε ; 
Συμμετέχουμε; 
Ενδιαφέρεται ο 

ιδιωτικός 
τομέας; 

 
 



ΠΣΔ             FINERPOL  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

  

«Έργα τηλεθέρμανσης με την αξιοποίηση βιομάζας 
και συναφών πηγών, για τη χρήση Τεχνολογιών ΑΠΕ 
σε Δημόσια Κτίρια Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας: 

Η περίπτωση της Δεσκάτης Γρεβενών» 

- 

«Η διασύνδεση με το εργαλείο πολιτικής του Άξονα 4 του 
ΠΕΠ 2014-2020 και η χρήση συμπληρωματικών 

Χρηματοδοτικών Μέσων για την επέκταση των έργων 
Τηλεθέρμανσης σε δράσεις μεγαλύτερης κλίμακας» 

 

 



ΠΣΔ       FINERPOL  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

 
Επιτεύχθηκε η 

σύνδεση του έργου 
FINERPOL και του 
τρέχοντος ΠΕΠ για 

τις επερχόμενες 
σχετικές 

προσκλήσεις του 
Άξονα 4 

 

 





ΠΣΔ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (*) 
• Μέρος I – Γενικές πληροφορίες 

• Μέρος II – Πλαίσιο πολιτικής 

• Μέρος III – Λεπτομέρειες των προσδοκώμενων δράσεων 

Περιγραφή Δράσης 

Εμπλεκόμενοι  

Χρονοδιάγραμμα  

Προϋπολογισμός  

Πηγές Χρηματοδότησης  

 

(*) Σε εξέλιξη η τελική έκδοση  



ΠΣΔ – Στόχος: 

Στο Σχέδιο περιγράφεται η συνολική διαδικασία  

(διαχειριστικό τμήμα της)  

που πρέπει να ακολουθηθεί, 

ούτως ώστε να υποβληθεί μια ώριμη & κυρίως 

ρεαλιστική & εφαρμόσιμη πρόταση στην αναμενόμενη 

σχετική πρόσκληση του ΠΕΠ της ΠΔΜ … 

  



ΠΣΔ – Σημαντικό σημείο 

Το Σχέδιο αφορά στην περίπτωση της Δεσκάτης,  

αλλά προφανώς ως οδηγός & δομή  

και με τις κατάλληλες προσαρμογές  

μπορεί να αξιοποιηθεί από κάθε άλλο ενδιαφερόμενο Δήμο που 

επιθυμεί να προετοιμάσει ένα αντίστοιχο σχέδιο                                      

για το ίδιο αντικείμενο. 

(*) H Τεχνική – Μελετητική προσέγγιση ακολουθεί από άλλους εισηγητές   

  



Εργαλείο πολιτικής & αποτελέσματα έργου (1)  

O γενικός στόχος του έργου κατά τη φάση του 

σχεδιασμού, έχει σαφέστατα επιτευχθεί με τη 

διαπεριφερειακή ανταλλαγή εμπειριών και τις καλές 

πρακτικές που έχουν συλλεχθεί, εποπτευθεί ως 

προς τα αποτελέσματα τους και εν τέλει αποτυπωθεί 

στο διαδραστικό χάρτη του έργου Finermap.  



Εργαλείο πολιτικής & αποτελέσματα έργου (2)  

Βασικά αποτελέσματα στο εταιρικό επίπεδο : 

• 6 Περιφερειακά Σχέδια Δράσης των οποίων προηγήθηκε περίοδος εκ των 

προτέρων αξιολόγησης 

• Περισσότερα από 120 άτομα σε εταιρικό επίπεδο έχουν ήδη βελτιώσει την 

επαγγελματική τους ικανότητα με τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις του 

έργου και στις τεχνικές συναντήσεις των εμπλεκομένων σε αυτό 

• Καλύφθηκαν οι στόχοι για περισσότερους από 200 συμμετέχοντες και πάνω 

από 100 καλές πρακτικές που παράχθηκαν και αναδείχθηκαν στο χάρτη 

γεωγραφικής αναφοράς (εργαλείο Finermap) καθώς και στην online βάση 

δεδομένων στο διαδίκτυο. 



Εργαλείο πολιτικής & αποτελέσματα έργου (3)  

Βασικά αποτελέσματα στο περιφερειακό επίπεδο : 

 

Για πρώτη φορά σε περιφερειακό επίπεδο 
ένας φορέας εργάζεται με στόχο την γνώση σε 
μεγάλη έκταση και στο πλήρες επίπεδο της ΕΕ, 

επί έργων χρηματοδοτούμενων από ειδικά 
εργαλεία, πέραν των επιχορηγήσεων (grands) 

& στο τομέα εφαρμογής ΑΠΕ σε δημόσια 
κτίρια 



Εργαλείο πολιτικής & αποτελέσματα έργου (4)  

Βασικά αποτελέσματα στο περιφερειακό επίπεδο : 

 

Τόσο τα στελέχη  της ομάδας έργου, επιστήμονες του 
ΤΕΙΔΜ, όσο και τα μέλη του ιδιαίτερα εκτεταμένου 

δικτύου εμπλεκομένων μερών απέκτησαν σημαντική 
εμπειρία & βελτίωσαν την επαγγελματική τους 
γνώση επί των σχετικών θεμάτων, με στόχο να 

μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προσκλήσεις των 
επομένων ετών ως προς τη διαχείριση έργων που θα 

μοχλεύουν πόρους από τα ειδικά αυτά 
χρηματοδοτικά εργαλεία  



Εργαλείο πολιτικής & αποτελέσματα έργου (5)  

Βασικά αποτελέσματα στο περιφερειακό επίπεδο : 

 

Όλη η διαδικασία από την έναρξη του έργου 
συνέδεσε αποτελεσματικά το φορέα υλοποίησης          

( ΤΕΙΔΜ), το δίκτυο των εμπλεκομένων μερών και το 
φορέα διαχείρισης του επιλεχθέντος εργαλείου 

πολιτικής (ΕΥΔΕΠ ΠΕΠ 2014-2020) με στόχο το Σχέδιο 
Δράσης να συνδέει το έργο Finerpol με τον σχεδιασμό 

της ΠΔΜ μέσω του επιχειρησιακού της 
προγράμματος της τρέχουσας περιόδου.  



Το Interreg Europe εξ’ ορισμού είναι πρόγραμμα στρατηγικής 
που συνεισφέρει στην αύξηση της φέρουσας ικανότητας σε 

τομείς πολιτικής της ΕΕ που χρηματοδοτούνται από τους 
διαρθρωτικούς πόρους των Ταμείων της.  



Η συνεργασία των δυνάμεων από το δημόσιο & τον ιδιωτικό 

τομέα, που μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα στη βελτίωση 

της καθημερινότητας των πολιτών,  

ήταν και είναι στόχος των υγιειώς  σκεπτόμενων συνιστωσών 

του συστήματος εφαρμογής δράσεων της ΕΕ  




