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Πίνακας Προσκλήσεων

Μονάδα Α1: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Προγράμματος

Α/Α ΚΩ∆Ι- ΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ

1

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και
φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν
την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε
1006 ΠΔΜνοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν
01
από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό
με στόχο την ένταξή τους ή την
παραμονή τους στην αγορά εργασίας

ΕΚΤ

2

1007 ΠΔΜ- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
02
Παιδιών με αναπηρία

3

1092 ΠΔΜ- Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης
03
υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

4

1212 ΠΔΜ- Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης
04
υποδομών (Α'θμιας και Β'θμιας) υγείας

5

Έργα επέκτασης και αναβάθμισης
1233 ΠΔΜυποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση
05
της επάρκειας του νερού

ΑΞΟΝ.
ΠΡΟΤΕΡ.
ΘΕΜ.
ΣΤΟΧΟΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Τελευταία Ενημέρωση :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΔΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

3.378.145

ΑΜΕΣΗ

18/08/2015

Ψ6ΘΛ7ΛΨ-ΡΚ2

ΕΛΗΞΕ

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α)

24/08/2015

435.355

ΑΜΕΣΗ

18/08/2015

ΩΙΝΥ7ΛΨ-9Λ2

ΕΛΗΞΕ

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α)

06/10/2015

06/11/2015

49.500.000

ΑΜΕΣΗ

06/10/2015

70ΡΠ7ΛΨ-ΠΡΗ

ΕΛΗΞΕ

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας

20/12/2015

15/03/2016

2.500.000

ΑΜΕΣΗ

11/12/2015

74ΛΩ7ΛΨ-9ΡΨ

ΕΛΗΞΕ

ΕΚΑΒ, Λοιποί Αρμόδιοι
Φορείς

ΕΛΗΞΕ

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας, ΟΤΑ
Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, ΔΕΥΑ
Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

10.1.1.02

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και
φιλοξενίας παιδιών για άτομα που
έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών
σε νοικοκυριά που βιώνουν ή
κινδυνεύουν από φτώχεια και
κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την
ένταξή τους ή την παραμονή τους στην
αγορά εργασίας

18/08/2015

24/08/2015

10.2.1.01

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών με αναπηρία

18/08/2015

11.1.1.01

Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης
υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

09.1.1.01

Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης
υποδομών (Α'θμιας και Β'θμιας) υγείας

06.1.1.01

Έργα επέκτασης και αναβάθμισης
υποδομών ύδρευσης για την
εξασφάλιση της επάρκειας του νερού

Π/Υ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

10
(9)

Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της
10.1 προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, και της
(9i) ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της
απασχολησιμότητας

10.1.1

ΕΚΤ

10
(9)

10.2 Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και
(9iii) προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

10.2.1

ΕΤΠΑ

11
(10)

Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την
11.1
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση
(10a)
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

11.1.1

9
(9)

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές
υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική,
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των
ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα
9.1
της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με
(9a)
τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες
κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού
χαρακτήρα και με τη μετάβαση από θεσμικές
υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας

09.1.1

Βελτίωση - ολοκλήρωση
υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας
υγείας και πρόνοιας

6
(6)

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της
6.1 Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την
(6b) αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί
από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν
τις εν λόγω απαιτήσεις

06.1.1

Βελτίωση της διαχείρισης των
υδατικών πόρων σύμφωνα με
το σχέδιο διαχείρισης λεκανών
απορροής της Περιφέρειας

11.1.1

Δημιουργία σύγχρονων
υποδομών Γ'θμιας
Εκπαίδευσης και βελτίωση ολοκλήρωση υποδομών
Α'θμιας και Β'θμιας
εκπαίδευσης

11.1.1.02

Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης
υποδομών σχολικής εκπαίδευσης

15/01/2016

15/03/2016

5.740.115

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

30/12/2015

6ΑΒ27ΛΨ-1Σ0

ΕΛΗΞΕ

06.1.2.01

Κατασκευή υποδομών διαχείρισης
αστικών αποβλήτων (αποχετευτικά
δίκτυα και ΕΕΛ)

15/01/2016

15/02/2016

6.000.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

30/12/2015

7ΤΚ77ΛΨ-ΠΔΝ

ΕΛΗΞΕ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

Ενίσχυση της πρόσβασης στην
απασχόληση για μειονεκτούντα
άτομα που βρίσκονται εκτός
αγοράς εργασίας

ΔΡΑΣΗ

01/10/2018

Καταπολέμηση των άμεσων,
έμμεσων και πολλαπλών
διακρίσεων και εμποδίων λόγω
αναπηρίας ή ψυχικής
ασθένειας
Δημιουργία σύγχρονων
υποδομών Γ'θμιας
Εκπαίδευσης και βελτίωση ολοκλήρωση υποδομών
Α'θμιας και Β'θμιας
εκπαίδευσης

11/01/2016

30/03/2016

14.575.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

30/12/2015

Ω55Ω7ΛΨ-ΜΨΖ

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας, ΟΤΑ
Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, Κτηριακές
Υποδομές Α.Ε., Λοιποί
φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας, ΟΤΑ
Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, ΔΕΥΑ
Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας

ΕΤΠΑ

11
(10)

Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την
11.1
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση
(10a)
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

7

Κατασκευή υποδομών διαχείρισης
1244 ΠΔΜαστικών αποβλήτων (αποχετευτικά
07
δίκτυα και ΕΕΛ)

ΕΤΠΑ

6
(6)

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της
6.1 Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την
(6b) αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί
από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν
τις εν λόγω απαιτήσεις

06.1.2

Βελτίωση της διαχείρισης των
αστικών λυμάτων και της
προστασίας των υδάτινων
αποδεκτών της Περιφέρειας με
έμφαση στους οικισμούς Γ'
προτεραιότητας

8

Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και
1309 ΠΔΜδιαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών
08
κινδύνων

ΕΤΠΑ

5
(5)

Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών
5.1 κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε
(5b) καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα
διαχείρισης καταστροφών

05.1.1

Βελτίωση της πρόληψης,
αντιμετώπισης και διαχείρισης
των κινδύνων με έμφαση στους
φυσικούς κινδύνους

05.1.1.02

Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και
διαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών
κινδύνων

09/02/2016

31/03/2016

3.070.000

ΑΜΕΣΗ

09/02/2016

6ΤΘΦ7ΛΨ-ΝΤΠ

ΕΛΗΞΕ

Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης –
Αρχηγείο Πυροσβεστικού
Σώματος

9

Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των
1347 ΠΔΜ- υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο
09
διαχείρισης λεκανών απορροής της
Περιφέρειας

ΕΤΠΑ

6
(6)

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της
6.1 Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την
(6b) αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί
από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν
τις εν λόγω απαιτήσεις

06.1.1

Βελτίωση της διαχείρισης των
υδατικών πόρων σύμφωνα με
το σχέδιο διαχείρισης λεκανών
απορροής της Περιφέρειας

06.1.1.02

Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των
υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο
11/04/2016
διαχείρισης λεκανών απορροής της
Περιφέρειας

11/08/2016

700.000

ΑΜΕΣΗ

31/03/2016

6ΨΛΒ7ΛΨ-ΖΡ0

ΕΛΗΞΕ

ΥπΠερΕν,
ΑΔΗ-ΔΜ/Δνση Υδάτων ΔΜ

10

Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής,
παρακολούθησης, επιθεώρησης &
1597 ΠΔΜΔράσεις πληροφόρησης και
10
δημοσιοποίησης του προγράμματος
(ΕΤΠΑ)

ΕΤΠΑ

12
(12)

12.1

12.1.1

Ενίσχυση της αποτελεσματικής
διαχείρισης και εφαρμογής του
προγράμματος

Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής,
παρακολούθησης, επιθεώρησης (ΕΤΠΑ)
Δράσεις πληροφόρησης και
δημοσιοποίησης του προγράμματος
(ΕΤΠΑ)

04/05/2016

31/12/2020

3.854.781

ΑΜΕΣΗ

25/04/2016

6Η6Θ7ΛΨ-ΩΦ5

ΕΝΕΡΓΗ

ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ

Δράσεις Δράσεις προετοιμασίας,
εφαρμογής,
παρακολούθησης, επιθεώρησης (ΕΚΤ)
& Δράσεις Πληροφόρησης και
Δημοσιοποίησης των Δράσεων ΕΚΤ

06/07/2016

31/12/2023

232.417

ΑΜΕΣΗ

06/07/2016

ΩΩ857ΛΨ-Ι39

ΕΝΕΡΓΗ

ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ

6

1238 ΠΔΜ- Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης
06
υποδομών σχολικής εκπαίδευσης

11

Δράσεις Δράσεις προετοιμασίας,
εφαρμογής,
1443 ΠΔΜπαρακολούθησης, επιθεώρησης (ΕΚΤ) &
11
Δράσεις Πληροφόρησης και
Δημοσιοποίησης των Δράσεων ΕΚΤ

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ 2014-2020 Προσκλήσεις 2018-10-01.xlsx-01-10-2018

ΕΚΤ

13
(13)

13.1

13.1.1

Ενίσχυση της αποτελεσματικής
διαχείρισης και εφαρμογής του
προγράμματος (ΕΚΤ)

12.1.1.01

12.1.1.03

13.1.0.01
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Μονάδα Α1: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Προγράμματος

Α/Α ΚΩ∆Ι- ΚΟΣ

12

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Δράσεις για την αποκατάσταση,
διατήρηση και αξιοποίηση της
2153 ΠΔΜβιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων
12
των
τόπων NATURA 2000

Τελευταία Ενημέρωση :

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΞΟΝ.
ΠΡΟΤΕΡ.
ΘΕΜ.
ΣΤΟΧΟΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΤΠΑ

6
(06)

Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας
6.6 και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών
(6d) οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου
Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

06.3.1

Βελτίωση της διαχείρισης,
προστασίας και ανάδειξης των
προστατευόμενων περιοχών
της Περιφέρειας

06.3.1.02

ΕΤΠΑ

9
(09)

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές
υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική,
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις
ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα
9.1
της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω
(9a)
βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού,
πολιτιστικού χαρακτήρα και ψυχαγωγικού
χαρακτήρα και με τη μετάβαση απο θεσμικές
υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας

09.1.1

Βελτίωση - ολοκλήρωση
υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας
υγείας και
πρόνοιας

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού
6.6 κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι
(6b) ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη
μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω
απαιτήσεις

06.1.2

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

01/10/2018

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΔΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1.700.000

ΑΜΕΣΗ

03/06/2016

ΩΧΟΝ7ΛΨ-Κ0Γ

ΕΛΗΞΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
Περιφερειακή Ενότητα
Καστοριάς

30/09/2016

5.500.000

ΑΜΕΣΗ

06/07/2016

78ΧΚ7ΛΨ-201

ΕΛΗΞΕ

Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
και Γενικό Νοσοκομείο
Καστοριάς

10/06/2016

10/07/2016

2.500.000

ΑΜΕΣΗ

03/06/2016

7Ι9Ν7ΛΨ-ΓΦΠ

ΕΛΗΞΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ

Έργα ανάδειξης πολιτιστικής
κληρονομιάς και λειτουργικής τους
δικτύωσης

19/08/2016

21/10/2016

4.000.000

ΑΜΕΣΗ

18/08/2016

7ΤΜ17ΛΨ-ΟΦΖ

ΕΛΗΞΕ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και
διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων

11/07/2016

11/11/2016

5.600.000

ΑΜΕΣΗ

06/07/2016

ΩΚ5Ν7ΛΨ-7Σ7

ΕΛΗΞΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΡΑΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

παρακολούθησης, επιθεώρησης (ΕΚΤ)
& Δράσεις Πληροφόρησης και
Δημοσιοποίησης των Δράσεων ΕΚΤ

10/06/2016

10/07/2016

09.1.1.01

Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης
υποδομών (Α'θμιας και Β'θμιας) υγείας

11/07/2016

06.1.2.01

Κατασκευή υποδομών διαχείρισης
αστικών αποβλήτων (αποχετευτικά
δίκτυα και ΕΕΛ)

06.2.1.02

05.1.1.01

Π/Υ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

13

1539 ΠΔΜ- Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης
13
υποδομών (Α'θμιας και Β'θμιας) υγείας

14

Κατασκευή υποδομών διαχείρισης
1542 ΠΔΜαστικών αποβλήτων (αποχετευτικά
14
δίκτυα και ΕΕΛ)

ΕΤΠΑ

6
(06)

15

Έργα ανάδειξης πολιτιστικής
1579 ΠΔΜ
κληρονομιάς και λειτουργικής τους
15
δικτύωσης

ΕΤΠΑ

6
(06)

6.6 Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της
(6c) φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

06.2.1

16

1582 ΠΔΜ Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και
16
διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων

ΕΤΠΑ

5
(05)

Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση
5.1 ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας
(5b) στις καταστροφές και ανάπτυξη
συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

05.1.1

Βελτίωση της πρόληψης,
αντιμετώπισης και διαχείρισης
των κινδύνων
με έμφαση στους φυσικούς
κινδύνους

17

Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας &
1605 ΠΔΜΠροστασίας/Κέντρα Ημερήσιας
17
Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

ΕΚΤ

10
(09)

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
10.3
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών
(9iv)
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

10.3.1

Βελτίωση προσβασιμότητας και
συμμετοχή μειονεκτούντων
ατόμων
στα αγαθά της υγείας και της
πρόνοιας

10.3.1.02

Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και
Προστασίας

04/07/2016

04/09/2016

715.000

ΑΜΕΣΗ

04/07/2016

6ΦΕΖ7ΛΨ-2ΒΔ

ΕΛΗΞΕ

Δήμοι, ΝΠΔΔ Δήμων,
Δημοτικές Κοινωφελείς
Επιχειρήσεις του
Ν.3463/2006, Διαδημοτικές
Επιχειρήσεις, ΝΠΙΔ μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
Λοιποί αρμόδιοι φορείς

18

Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης
1635 ΠΔΜμελετών προετοιμασίας δράσεων του
18
Προγράμματος (ΕΤΠΑ)

ΕΤΠΑ

12
(12)

12.1

12.1.1

Ενίσχυση της αποτελεσματικής
διαχείρισης και εφαρμογής του
προγράμματος

12.1.0.02

Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης
μελετων προετοιμασίας δράσεων του
προγράμματος

07/07/2012

31/12/2023

1.800.000

ΑΜΕΣΗ

05/07/2016

Ω2ΓΗ7ΛΨ-Φ3Λ

ΕΝΕΡΓΗ

ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ

19

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για
1641 ΠΔΜ
παιδιά και εφήβους με νοητική
19
υστέρηση ή/και αναπηρίες

ΕΚΤ

10
(9)

10.2 Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και
(9iii) προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

10.2.1

Καταπολέμηση των άμεσων,
έμμεσων και πολλαπλών
διακρίσεων και εμποδίων λόγω
αναπηρίας ή ψυχικής
ασθένειας

10.2.1.01

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για
παιδιά και εφήβους με νοητική
υστέρηση ή/και αναπηρίες

20/07/2016

30/09/2016

290.236

ΑΜΕΣΗ

19/07/2016

ΩΡΩΠ7ΛΨ-Β0

ΕΛΗΞΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.

20

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και
φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν
την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε
1644 ΠΔΜνοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν
20
από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό
με στόχο την ένταξή τους ή την
παραμονή τους

ΕΚΤ

10
(9)

Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της
10.1 προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, και της
(9i) ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της
απασχολησιμότητας

10.1.1

Ενίσχυση της πρόσβασης στην
απασχόληση για
μειονεκτούντα άτομα που
βρίσκονται εκτός αγοράς
εργασίας

10.1.1.04

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και
φιλοξενίας παιδιών για άτομα που
έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών
σε νοικοκυριά που βιώνουν ή
κινδυνεύουν από φτώχεια και
κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την
ένταξή τους ή την παραμονή τους στην

20/07/2016

30/09/2016

2.492.097

ΑΜΕΣΗ

19/07/2016

7ΙΥΣ7ΛΨ-Φ4Ω

ΕΛΗΞΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.

21

Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης
1668 ΠΔΜμελετών προετοιμασίας δράσεων του
21
Προγράμματος (ΕΚΤ)

ΕΚΤ

13
(13)

13.1

13.1.1

Ενίσχυση της αποτελεσματικής
διαχείρισης και εφαρμογής του
προγράμματος (ΕΚΤ)

13.1.0.02

Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης
μελετών προετοιμασίας δράσεων του
προγράμματος (ΕΚΤ)

15/07/2016

31/12/2023

100.000

ΑΜΕΣΗ

13/07/2016

Ψ6977ΛΨ-Π34

ΕΝΕΡΓΗ

ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ

22

1669 ΠΔΜΔράσεις πληροφόρησης και
22
δημοσιοποίησης των δράσεων ΕΚΤ

ΕΚΤ

13
(13)

13.1

13.1.1

Ενίσχυση της αποτελεσματικής
διαχείρισης και εφαρμογής του
προγράμματος (ΕΚΤ)

13.1.0.02

15/07/2016

31/12/2023

100.000

ΑΜΕΣΗ

13/07/2016

ΨΣ607ΛΨ-7ΤΞ

ΕΝΕΡΓΗ

ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ 2014-2020 Προσκλήσεις 2018-10-01.xlsx-01-10-2018

Βελτίωση της διαχείρισης των
αστικών λυμάτων και της
προστασίας των υδάτινων
αποδεκτών της Περιφέρειας με
έμφαση στους οικισμούς Γ'
προτεραιότητας
Ενίσχυσης της προστασίας και
ανάδειξης της φυσικης και
πολιστικής κληρονομιάς και
σύνδεση με την τουριστική
ανάπτυξη

Δράσεις πληροφόρησης και
δημοσιοποίησης των δράσεων ΕΚΤ

2/9

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
Πίνακας Προσκλήσεων

Μονάδα Α1: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Προγράμματος

Α/Α ΚΩ∆Ι- ΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

23

1675 ΠΔΜ- Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας &
23
Προστασίας/Κέντρα Κοινότητας

24

Δράσεις αναβάθμισης των υφισταμένων
1682 ΠΔΜκαι δημιουργίας νέων ερευνητικών
24
υποδομών

25

1715 ΠΔΜ- Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης
25
υποδομών (Α'θμιας και Β'θμιας) υγείας

26

Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και
οδικής ασφάλειας του
1687 ΠΔΜ- ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και
26
διασύνδεσης
με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία
οδό»

27

«Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας &
Προστασίας/
1743 ΠΔΜΚέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας
27
Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦΑμεΑ)

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΞΟΝ.
ΠΡΟΤΕΡ.
ΘΕΜ.
ΣΤΟΧΟΣ

ΕΚΤ

10
(9)

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
10.3
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών
(9iv)
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος

1
(1)

Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και
καινοτομίας(Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης
1.1
αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας
(1a)
και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας ιδίως
των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

9
(9)

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές
υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική,
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των
ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα
9.1
της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με
(9a)
τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες
κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού
χαρακτήρα και με τη μετάβαση από θεσμικές
υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας

7
(07)

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της
7.2 σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων
(7b) με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ,
περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΔΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

30/09/2016

1.244.160

ΑΜΕΣΗ

19/07/2016

ΩΩΞΥ7ΛΨ-ΟΛΧ

ΕΛΗΞΕ

Δήμοι
με πληθυσμό άνω των
5.000 κατοίκων και Φορείς
που
εποπτεύονται
από τους Δήμους αυτούς

01.1.1

Ενίσχυση ερευνητικών
υποδομών για την προώθηση
της έρευνας και της
καινοτομιας σε τομείς
προτεραιότητας της
στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης της Περιφέρειας

01.1.1.01

Δράσεις αναβάθμισης των
υφισταμένων και δημιουργίας νέων
ερευνητικών υποδομών

01/08/2016

30/09/2016

4.500.000

ΑΜΕΣΗ

22/07/2016

7ΜΖΙ7ΛΨ-ΧΧΤ

ΕΛΗΞΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

09.1.1

Βελτίωση - ολοκλήρωση
υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας
υγείας και πρόνοιας

09.1.1.01

Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης
υποδομών (Α'θμιας και Β'θμιας) υγείας

25/07/2016

25/10/2016

3.500.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

20/07/2016

ΨΠ2Δ7ΛΨ-ΑΣΓ

ΕΛΗΞΕ

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
· Λοιποί φορείς καθ'
αρμοδιότητα
· ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

07.2.1

Βελτίωση της ποιότητας των
ενδοπεριφερειακών
μετακινήσεων μέσω
της σύνδεσης αστικών κέντρων
και περιοχών ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος με τους
κάθετους
άξονες και την Εγνατία οδό

07.2.1.01

Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και
οδικής ασφάλειας του
ενδοπεριφερειακού δικτύου και
διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες
και την Εγνατία Οδό.

29/08/2016

27/10/2016

3.700.000

ΑΜΕΣΗ

25/08/2016

7ΔΔΩ7ΛΨ-ΦΡΥ

ΕΛΗΞΕ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

28

ΕΤΠΑ

Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την
11.1
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση
(10a)
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

11.1.1

29

1787 ΠΔΜ- Παρεμβάσεις ενεργητικής ασφάλειας
29
μεταφορών

ΕΤΠΑ

7
(07)

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της
7.2 σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων
(7b) με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ,
περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

07.2.1
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ΜΕΘΟΔΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

20/07/2016

11
(10)

Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την
11.1
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση
(10a)
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Π/Υ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και
Προστασίας

1786 ΠΔΜ- Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης
28
υποδομών σχολικής εκπαίδευσης

11
(10)

ΛΗΞΗ

10.3.1.02

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
10.3
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών
(9iv)
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

ΕΤΠΑ

ΕΝΑΡΞΗ

Βελτίωση προσβασιμότητας
και συμμετοχή μειονεκτούντων
ατόμων
στα αγαθά της υγείας και της
πρόνοιας

10
(10)

1788 ΠΔΜ- Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης
30
υποδομών σχολικής εκπαίδευσης

ΔΡΑΣΗ

01/10/2018

10.3.1

ΕΚΤ

30

Τελευταία Ενημέρωση :

10.3.1

11.1.1

Βελτίωση προσβασιμότητας
και συμμετοχή μειονεκτούντων
ατόμων
στα αγαθά της υγείας και της
πρόνοιας

Δημιουργία σύγχρονων
υποδομών Γ'θμιας
Εκπαίδευσης και βελτίωση ολοκλήρωση υποδομών
Α'θμιας και Β'θμιας
εκπαίδευσης
Βελτίωση της ποιότητας των
ενδοπεριφερειακών
μετακινήσεων μέσω
της σύνδεσης αστικών κέντρων
και περιοχών ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος με τους
κάθετους
άξονες και την Εγνατία οδό
Δημιουργία σύγχρονων
υποδομών Γ'θμιας
Εκπαίδευσης και βελτίωση ολοκλήρωση υποδομών
Α'θμιας και Β'θμιας
εκπαίδευσης

10.3.1.02

Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και
Προστασίας

28/09/2016

15/11/2016

1.152.000

ΑΜΕΣΗ

27/09/2016

6ΠΩ37ΛΨ-9ΚΞ

ΕΛΗΞΕ

ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα:
- Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για
Άτομα με Αναπηρίες
(ΚΔΗΦ)
- Λοιπά Κέντρα παροχής
υπηρεσιών συναφών με τα
ΚΔΗΦ

11.1.1.02

Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης
υποδομών σχολικής εκπαίδευσης

25/10/2016

18/11/2016

1.750.000

ΑΜΕΣΗ

21/10/2016

ΨΠΑ77ΛΨ-6ΞΜ

ΕΛΗΞΕ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

07.2.1.02

Παρεμβάσεις ενεργητικής ασφάλειας
μεταφορών

07/11/2016

10/01/2017

2.000.000

ΑΜΕΣΗ

04/11/2016

Ω96Θ7ΛΨ-50Ζ

ΕΛΗΞΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΗΞΕ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Α.Ε.
· Λοιποί φορείς καθ'
αρμοδιότητα
· ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
· ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

11.1.1.02

Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης
υποδομών σχολικής εκπαίδευσης

25/10/2016

12/12/2016

4.000.000

ΑΜΕΣΗ

21/10/2016

ΩΨΛ7Γ7ΛΨ-ΟΒΞ

3/9

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
Πίνακας Προσκλήσεων

Μονάδα Α1: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Προγράμματος

Α/Α ΚΩ∆Ι- ΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

31

1907 ΠΔΜ Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης
31
κοινωνικών υποδομών

32

Έργα επέκτασης και αναβάθμισης
1911 ΠΔΜυποδομών ύδρευσης για την
32
εξασφάλιση της επάρκειας του νερού

33

Κατασκευή υποδομών διαχείρισης
1914 ΠΔΜαστικών αποβλήτων (αποχετευτικά
33
δίκτυα και ΕΕΛ)

ΑΞΟΝ.
ΠΡΟΤΕΡ.
ΘΕΜ.
ΣΤΟΧΟΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΤΠΑ

9
(9)

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας υγείας και στις
κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική,
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των
ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέας
9.1
υγείας και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τα
(9a)
βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού,
πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη
μεταβάση απο θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε
επίπεδο κοινότητας

09.1.1

Βελτίωση ολοκλήρωση
υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας
υγείας και πρόνοιας

9.1.1.02

ΕΤΠΑ

6
(06)

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της
6.1 Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την
(6b) αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις
που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

06.1.1

Έργα επέκτασης και
αναβάθμισης υποδομών
ύδρευσης για την εξασφάλιση

6.1.1.01

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΤΠΑ

ΛΗΞΗ

Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης
κοινωνικών υποδομών

12/12/2016

30/12/2016

Έργα Επέκτασης και αναβάθμισης
υποδομών ύδρευσης για την
εξασφάλιση της επάρκειας του νερού

02/01/2017

28/02/2016

Π/Υ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΔΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

3.100.000

ΑΜΕΣΗ

12/12/2016

77ΧΤ7ΛΨ-ΘΑΥ

ΕΛΗΞΕ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

20.000.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

21/12/2016

ΩΜΘΚ7ΛΨ-ΦΨΖ

ΕΛΗΞΕ

Δήμοι
ΔΕΥΑ
·ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ.Μ.

ΕΛΗΞΕ

Δήμοι
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)
Σελίδα 3
· Δημοτικές Επιχειρήσεις
Ύδρευσης - Αποχέτευσης
(ΔΕΥΑ)
· ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

09.1.1

Βελτίωση ολοκλήρωση
υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας
υγείας και πρόνοιας

09.1.1.01

Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης
υποδομών (Α'θμιας και Β'θμιας) υγείας

13/03/2017

12/05/2017

2.500.000

ΑΜΕΣΗ

06/03/2017

ΩΩ2Φ7ΛΨ-Δ9Φ

ΕΛΗΞΕ

05.1.1

Βελτίωση της πρόληψης,
αντιμετώπισης και διαχείρισης
των κινδύνων με έμφαση
στους φυσικούς κινδύνους

05.1.1.01

Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και
διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων

13/12/2016

30/12/2016

4.150.000

ΑΜΕΣΗ

12/12/2016

Ψ3247ΛΨ-ΩΡ6

ΕΛΗΞΕ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

10.2.1

Καταπολέμηση των άμεσων,
έμμεσων και πολλαπλών
διακρίσεων και εμποδίων λόγω
αναπηρίας ή ψυχικής
ασθένειας

10.2.1.02

«Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της
δημόσιας διοίκησης προς όφελος των
γυναικών και για την
καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία
Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης
γυναικών θυμάτων βίας σε
περιφερειακό επίπεδο

22/12/2016

20/01/2016

175.000

ΑΜΕΣΗ

12/12/2016

6ΟΓΥ7ΛΨ-5ΠΙ

ΕΛΗΞΕ

ΚΕΘΙ

10.2.1

Καταπολέμηση των άμεσων,
έμμεσων και πολλαπλών
διακρίσεων και εμποδίων λόγω
αναπηρίας ή ψυχικής
ασθένειας

10.2.1.02

«Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της
δημόσιας διοίκησης προς όφελος των
γυναικών και για την
καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία
Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης
γυναικών θυμάτων βίας σε
περιφερειακό επίπεδο

22/12/2016

31/01/2017

290.000

ΑΜΕΣΗ

21/12/2016

7Β367ΛΨ-Λ42

ΕΛΗΞΕ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1939 ΠΔΜ- Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης
34
υποδομών (Α'θμιας και Β'θμιας) υγείας

ΕΤΠΑ

9
(09)

35

1946 ΠΔΜ Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και
36
διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων

ΕΤΠΑ

5
(05)

Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση
5.1 ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την
(5b) ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας
συστήματα διαχείρισης καταστροφών

36

«Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της
δημόσιας διοίκησης προς όφελος των
γυναικών και για την
1966 ΠΔΜκαταπολέμηση της βίας – Λειτουργία
37
Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης
γυναικών θυμάτων βίας σε
περιφερειακό επίπεδο

37

«Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των
γυναικών και για την
1968 ΠΔΜκαταπολέμηση της βίας – Λειτουργία
38
Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης
γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό
επίπεδο»

ΕΚΤ

ΕΝΑΡΞΗ

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
· ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
"ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ" "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ"
· ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
· ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
· ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ "ΕΛΕΝΗ Θ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"

10
(9)

10
(9)

10.2 Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και
(9iii) προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

10.2 Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και
(9iii) προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

06.1.2

Βελτίωση της διαχείρισης των
αστικών λυμάτων και της
προστασίας των υδάτινων
αποδεκτών της Περιφέρειας με
έμφαση στους οικισμούς Γ'
προτεραιότητας

ΔΡΑΣΗ

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της
6.1 Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την
(6b) αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις
που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

34

ΕΚΤ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

01/10/2018

6
(06)

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας υγείας και στις
κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική,
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των
ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέας
9.1
υγείας και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τα
(9a)
βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού,
πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη
μεταβάση απο θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε
επίπεδο κοινότητας

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ 2014-2020 Προσκλήσεις 2018-10-01.xlsx-01-10-2018

Τελευταία Ενημέρωση :

06.1.2.01

Κατασκευή υποδομών διαχείρισης
αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά
δίκτυα και ΕΕΛ)

27/11/2017

14/02/2018

16.000.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

23/11/2017

ΩΝΑΔ7ΛΨ-90Ζ

4/9

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
Πίνακας Προσκλήσεων

Μονάδα Α1: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Προγράμματος

Α/Α ΚΩ∆Ι- ΚΟΣ

38

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των
1969 ΠΔΜγυναικών και για την
39
καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία
ξενώνων φιλοξενίας»

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΚΤ

ΑΞΟΝ.
ΠΡΟΤΕΡ.
ΘΕΜ.
ΣΤΟΧΟΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

10
(9)

10.2 Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και
(9iii) προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

10.2.1

Καταπολέμηση των άμεσων,
έμμεσων και πολλαπλών
διακρίσεων και εμποδίων λόγω
αναπηρίας ή ψυχικής
ασθένειας

09.1.1

Βελτίωση-ολοκλήρωση
υποδομών Α' θμιας και Β'θμιας
υγείας και πρόνοιας

39

1997 ΠΔΜ- Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης
40
κοινωνικών υποδομών

ΕΤΠΑ

09
(9)

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές
υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική,
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των
ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα
9.1
της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με
(9a)
τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίε κοινωνικού,
πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη
μεταβάση απο θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες
επίπεδο κοινότητας

40

2098 ΠΔΜ- Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και
41
διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων

ΕΤΠΑ

05
(5)

Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση
5.1 ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας
(5b) στις καταστροφές και ανάπτυξη
συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

05.1.1

41

2204 ΠΔΜ- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
42
Παιδιών με Αναπηρία

ΕΚΤ

10
(09)

10.2 Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και
(9iii) προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

10.2.1

42

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και
φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν
την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε
2206 ΠΔΜ- νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν
43
από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό
με στόχο την ένταξή τους ή την
παραμονή
τους στην αγορά εργασίας

10
(09)

Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της
10.1 προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, και της
(9i) ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της
απασχολησιμότητας

ΕΚΤ

ΕΤΠΑ

Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την
11.1
επαγγελματική κατάρτιση για την
(10a)
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την
11.1
επαγγελματική κατάρτιση για την
(10a)
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

11.1.1

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της
7.2 σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων
(7b) με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ,
περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

07.2.1

43

44

2459 ΠΔΜ- Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης
45
υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΤΠΑ

11
(10)

45

Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και
οδικής ασφάλειας του
2558 ΠΔΜ- ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και
46
διασύνδεσης
με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία
οδό

ΕΤΠΑ

07
(07)

46

«Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής,
παρακολούθησης, επιθεώρησης (ΕΚΤ) /
2459 ΠΔΜΜηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών
47
Αγοράς Εργασίας Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας

ΕΚΤ

13
(13)

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ 2014-2020 Προσκλήσεις 2018-10-01.xlsx-01-10-2018

10.1.1

11
(10)

2234 ΠΔΜ- Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης
44
υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης

Τελευταία Ενημέρωση :

11.1.1

13.1.1

Βελτίωση της πρόληψης,
αντιμετώπισης και διαχείρισης
των κινδύνων
με έμφαση στους φυσικούς
κινδύνους
Καταπολέμηση των άμεσων,
έμμεσων και πολλαπλών
διακρίσεων και εμποδίων λόγω
αναπηρίας ή ψυχικής
ασθένειας

Ενίσχυση της πρόσβασης στην
απασχόληση για μειονεκτούντα
άτομα που βρίσκονται εκτός
αγοράς εργασίας

Δημιουργία σύγχρονων
υποδομών Γ'θμιας
Εκπαίδευσης και βελτίωση ολοκλήρωση υποδομών
Α'θμιας και Β'θμιας
εκπαίδευσης

Δημιουργία σύγχρονων
υποδομών Γ'θμιας
Εκπαίδευσης και βελτίωση ολοκλήρωση υποδομών
Α'θμιας και Β'θμιας
εκπαίδευσης
Βελτίωση της ποιότητας των
ενδοπεριφερειακών
μετακινήσεων μέσω
της σύνδεσης αστικών κέντρων
και περιοχών ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος με τους
κάθετους
άξονες και την Εγνατία οδό

Ενίσχυση της αποτελεσματικής
διαχείρισης και εφαρμογής του
προγράμματος (ΕΚΤ)

ΔΡΑΣΗ

01/10/2018

Π/Υ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

22/12/2016

28/02/2016

240.000

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΔΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΑΜΕΣΗ

21/12/2016

780Ν7ΛΨ-ΟΚΣ

ΕΛΗΞΕ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

10.2.1.02

«Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της
δημόσιας διοίκησης προς όφελος των
γυναικών και για την
καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία
Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης
γυναικών θυμάτων βίας σε
περιφερειακό επίπεδο

09.1.1.02

Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης
κοινωνικών υποδομών

05/04/2017

15/06/2017

8.000.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

03/04/2017

ΨΤΑ07ΛΨ-ΚΝ3

ΕΛΗΞΕ

Δήμοι
· Λοιποί φορείς καθ'
αρμοδιότητα

05.1.1.01

Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και
διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων

18/04/2017

31/05/2017

12.000.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

13/04/2017

7ΛΥΚ7ΛΨ-ΔΑΞ

ΕΛΗΞΕ

Δήμοι
· ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

10.2.1.01

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για
παιδιά και εφήβους με νοητική
υστέρηση ή/και αναπηρίες

15/06/2017

31/07/2017

223.482

ΑΜΕΣΗ

14/06/2017

7ΦΘΨ7ΛΨ-ΛΚ1

ΕΛΗΞΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.

10.1.1.04

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και
φιλοξενίας παιδιών για άτομα που
έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών
σε νοικοκυριά που βιώνουν ή
κινδυνεύουν από φτώχεια και
κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την
ένταξή τους ή την παραμονή τους στην
αγορά εργασίας

15/06/2017

31/07/2017

1.918.914

ΑΜΕΣΗ

14/06/2017

7ΙΩΚ7ΛΨ-ΕΕΣ

ΕΛΗΞΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.

11.1.1.03

Δράσεις Ανάπτυξης και αναβάθμισης
υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης

10/07/2017

20/09/2017

5.000.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

07/07/2017

ΨΓΒ47ΛΨ-ΧΟΞ

ΕΛΗΞΕ

Δήμοι
Περιφέρειας Δυτικης
Μακεδονίας
· ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
· Λοιποί φορείς καθ'
αρμοδιότητα
· ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
· ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

11.1.1.01

Δράσεις Ανάπτυξης και αναβάθμισης
υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

17/07/2017

30/04/2018

15.000.000

ΑΜΕΣΗ

17/07/2017

ΩΣΠΛ7ΛΨ-9ΥΗ

ΕΛΗΞΕ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

07.2.1.01

Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και
οδικής ασφάλειας του
ενδοπεριφερειακού δικτύου και
διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες
και την Εγνατία Οδό.

10/07/2017

20/09/2017

15.000.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

07/07/2017

ΩΟΑΩ7ΛΨ-Θ50

ΕΛΗΞΕ

Δήμοι
Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας
· ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

13.1.0.01

Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής,
παρακολούθησης, επιθεώρησης (ΕΚΤ) /
Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών
Αγοράς Εργασίας Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας

01/12/2017

31/01/2018

120.000

ΑΜΕΣΗ

23/11/2017

ΩΜΓΞΦΛΨ-ΨΔ9

ΕΛΗΞΕ

· ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
Πίνακας Προσκλήσεων

Μονάδα Α1: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Προγράμματος

Α/Α ΚΩ∆Ι- ΚΟΣ

47

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2473 ΠΔΜ- Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης
48
υποδομών σχολικής εκπαίδευσης

48

2477 ΠΔΜ- Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης
49
υποδομών σχολικής εκπαίδευσης

49

Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και
οδικής ασφάλειας του
2598 ΠΔΜ- ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και
50
διασύνδεσης
με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία
οδό

50

51

52

53

2687
ΠΔΜ-52

2688
ΠΔΜ-53

2689
ΠΔΜ-54

36836
/ΕΥΚΕ571
ΠΔΜ-56

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης των δημοσίων κτιρίων
(Σχολικά κτίρια)

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (Κτίρια
Υγείας)

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης των δημοσίων κτιρίων
(Δημόσια κτίρια πλην σχολικών κτιρίων
και κτιρίων υγείας)

Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης
μεταξύ ερευνητικών φορέων,
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και
επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας
του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης της Περιφέρειας

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ 2014-2020 Προσκλήσεις 2018-10-01.xlsx-01-10-2018

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΞΟΝ.
ΠΡΟΤΕΡ.
ΘΕΜ.
ΣΤΟΧΟΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΤΠΑ

11
(10)

Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση
10a
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την
ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

11
(10)

Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση
10a
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την
ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

7
(07)

ΕΤΠΑ

4
(04)

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

4
(04)

4
(04)

1
(01)

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της
7.2 σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με
(7b) τις υποδομές ΔΕΔ-Μ,
περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

4c

4c

4c

1b

Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης
διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων
κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης
διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων
κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης
διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων
κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ,
ανάπτυξης δεσμών και
συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας
και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης
εκπαίδευσης...

Τελευταία Ενημέρωση :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΔΡΑΣΗ

01/10/2018

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

27/11/2017

31/01/2018

Π/Υ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΔΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΑΜΕΣΗ

23/11/2017

ΩΑ9Μ7ΛΨ-ΕΘΔ

ΕΛΗΞΕ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ
ΥΠΠΕΘ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

11.1.1

Δημιουργία σύγχρονων
υποδομών Γ'θμιας
Εκπαίδευσης και βελτίωση ολοκλήρωση υποδομών
Α'θμιας και Β'θμιας
εκπαίδευσης

11.1.1

Δημιουργία σύγχρονων
υποδομών Γ'θμιας
Εκπαίδευσης και βελτίωση ολοκλήρωση υποδομών
Α'θμιας και Β'θμιας
εκπαίδευσης

11.1.1.02

Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης
υποδομών σχολικής εκπαίδευσης

27/11/2017

31/01/2018

5.000.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

23/11/2017

64ΖΩ7ΛΨ-ΓΙΝ

ΕΛΗΞΕ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ
· Δήμοι
· ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ
ΥΠΠΕΘ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
· ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

07.2.1

Βελτίωση της ποιότητας των
ενδοπεριφερειακών
μετακινήσεων μέσω
της σύνδεσης αστικών κέντρων
και περιοχών ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος με τους
κάθετους
άξονες και την Εγνατία οδό

07.2.1.01

Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και
οδικής ασφάλειας του
ενδοπεριφερειακού δικτύου και
διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες
και την Εγνατία Οδό.

30/01/2018

30/04/2018

15.000.000

ΑΜΕΣΗ

29/01/2018

6ΥΕΦ7ΛΨ-4ΚΩ

ΕΛΗΞΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(ΕΔΡΑ)

04.1.1

Αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με
έμφαση στις υποδομές του
δημόσιου τομέα

04.1.1.02

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης των δημοσίων κτιρίων

22/03/2018

08/06/2018

8.000.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

21/03/2018

ΩΣ5Υ7ΛΨ-5ΒΑ

ΕΛΗΞΕ

Δήμοι
Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας

ΕΛΗΞΕ

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
· ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
"ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ" "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ"
· ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
· ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
· ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ "ΕΛΕΝΗ Θ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"

ΕΛΗΞΕ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ/ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
· Δήμοι
και Δημοτικές Επιχειρήσεις
Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας
· Λοιποί φορείς καθ'
αρμοδιότητα
· ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΗΞΕ

α) Υφιστάμενες
επιχειρήσεις.
β) Οργανισμοί έρευνας και
διάδοσης γνώσεων (Σε
σύμπραξη με τουλάχιστον
μία Επιχείρηση).
γ) Λοιποί φορείς που
αντιμετωπίζονται ως
Οργανισμοί έρευνας και
διάδοσης γνώσεων (Σε
σύμπραξη με τουλάχιστον
μία Επιχείρηση).

04.1.1

04.1.1

01.2.1

Αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με
έμφαση στις υποδομές του
δημόσιου τομέα

Αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με
έμφαση στις υποδομές του
δημόσιου τομέα

Αύξηση της συμμετοχής των
επιχειρήσεων σε προγράμματα
έρευνα, τεχνολογικής
ανάπτυξης και καινοτομίας σε
τομείς προτεραιότητεας της
Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης

11.1.1.02

04.1.1.02

04.1.1.02

01.2.1.01

Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης
υποδομών σχολικής εκπαίδευσης

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης των δημοσίων κτιρίων

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης των δημοσίων κτιρίων

22/03/2018

22/03/2018

Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης
μεταξύ ερευνητικών φορέων,
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και
16/04/2018
επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας
του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης της Περιφέρειας

31/08/2018

29/06/2018

03/09/2018

4.000.000

3.000.000

3.000.000

2.500.000

ΑΜΕΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

21/03/2018

21/03/2018

30/04/2018

6ΑΦΖ7ΛΨ-9ΝΓ

6ΔΚΖ7ΛΨ-7ΟΧ

ΩΚ8Δ465ΧΙ8-384
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
Πίνακας Προσκλήσεων

Μονάδα Α1: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Προγράμματος

Α/Α ΚΩ∆Ι- ΚΟΣ

54

55

56

57

58

819
ΠΔΜ-57

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Δράσεις δημιουργίας νέων ερευνητικών
υποδομών

2775
ΠΔΜ-58

Έργα ανάδειξης πολιτιστικής
κληρονομιάς και λειτουργικής τους
δικτύωσης (εκτός των περιοχών ΟΧΕ
Δυτικής Μακεδονίας και ΕΣΒΑΑ των
Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Καστοριάς,
Γρεβενών και Φλώρινας)

2835
ΠΔΜ-59

Δράσεις ενθάρρυνσης της
επιχειρηματικότητας και της
αυτοαπασχόλησης με έμφαση στους
τομείς της στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης της
Περιφέρειας/Συμβουλευτική, κατάρτιση
και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς
προτεραιότητας της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας

3114
ΠΔΜ-60

3091
ΠΔΜ-61

Δράσεις δέσμευσης και αξιοποίησης του
διοξειδίου του άνθρακα των
ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας

Δημιουργία Δομών στήριξης
ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και
εξωστρέφειας επιχειρήσεων

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ 2014-2020 Προσκλήσεις 2018-10-01.xlsx-01-10-2018

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΑΞΟΝ.
ΠΡΟΤΕΡ.
ΘΕΜ.
ΣΤΟΧΟΣ

1
(01)

6
(06)

8
(08)

4
(04)

3
(03)

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

1a

6c

8iii

Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας
(Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον
τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της
προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως των
κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Προώθηση της αυτοαπασχόλησης, της
επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

4f

Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών

3a

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη
διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων
ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων
επιχειρήσεων

Τελευταία Ενημέρωση :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

01.1.1

Ενίσχυση ερευνητικών
υποδομών για την προώθηση
της έρευνας και της
καινοτομίας σε τομείς
προτεραιότητας της
στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης της Περιφέρειας

06.2.1

Ενίσχυση της προστασίας και
ανάδειξης της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς και
σύνδεση με την τουριστική
ανάπτυξη

08.1.1

Ενίσχυση της
αυτοαπασχόλησης και της
επιχειρηματικότητας με
έμφαση στους τομείς
προτεραιότητας της
στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης της Περιφέρειας

04.2.1

Ανάπτυξη τεχνολογικών
εφαρμογών δέσμευσης και
αξιοποίησης του διοξειδίου του
άνθρακα των ατμοηλεκτρικών
σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας

03.1.1

Βελτίωση της
επιχειρηματικότητας με
έμφαση στην καινοτομία και
στους τομείς προτεραιότητας
της στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης της Περιφέρειας

ΔΡΑΣΗ

01.1.1.01

Δράσεις αναβάθμισης των
υφιστάμενων και δημιουργίας νέων
ερευνητικών υποδομών

06.2.1.02

Έργα ανάδειξης πολιτιστικής
κληρονομιάς και λειτουργικής τους
δικτύωσης

08.1.1.01

Δράσεις ενθάρρυνσης της
επιχειρηματικότητας και της
αυτοαπασχόλησης με έμφαση στους
τομείς της στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης της Περιφέρειας

04.2.1.01

03.1.1.03

Δράσεις δέσμευσης και αξιοποίησης
του διοξειδίου του άνθρακα των
ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας

Δημιουργία Δομών στήριξης
ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και
εξωστρέφειας επιχειρήσεων

ΕΝΑΡΞΗ

02/04/2018

23/05/2018

24/05/2018

26/07/2018

18/06/2018

01/10/2018

ΛΗΞΗ

09/07/2018

05/10/2018

24/07/2018

05/11/2018

29/10/2018

Π/Υ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1.600.000

4.800.000

680.000

10.000.000

900.000

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

ΑΜΕΣΗ

ΑΜΕΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΚΔΟΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

28/03/2018

23/05/2018

22/05/2018

25/07/2018

15/06/2018

ΑΔΑ

Ψ90Ω7ΛΨ-ΨΑΥ

6ΞΟΔ7ΛΨ-Χ48

6Ι567ΛΨ-886

7ΣΤΤ7ΛΨ-ΠΟΑ

7Χ5Ρ7ΛΨ-8ΤΠ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΕΛΗΞΕ

α) Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Ερευνών
Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας
β) Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Εκπαίδευσης και
Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας
γ) Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας
δ) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΕΝΕΡΓΗ

α) Εφορεία Αρχαιοτήτων
Γρεβενών(ΓΡΕΒΕΝΑ)
β) Εφορεία Αρχαιοτήτων
Καστοριάς (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
γ) Εφορεία Αρχαιοτήτων
Κοζάνης (ΑΙΑΝΗ)
δ) Εφορεία Αρχαιοτήτων
Φλώρινας (ΦΛΩΡΙΝΑ)
ε) Υπηρεσία Νεωτέρων
Μνημείων &Τεχνικών
Έργων Ηπείρου (πρώην 6η
ΕΝΜ)
στ) Υπουργείο Πολιτισμού
& Αθλητισμού και οι
αρμόδιες Διευθύνσεις του

ΕΛΗΞΕ

Λοιποί φορείς καθ'
αρμοδιότητα.
1. Αρμόδιοι φορείς του
Δημοσίου και της
Αυτοδιοίκησης
2. ΝΠΙΔ, Συλλογικοί
Φορείς,Κοινωνικοί Εταίροι
3. Λοιποί αρμόδιοι φορείς
4. Συμπράξεις των
παραπάνω φορέων

ΕΝΕΡΓΗ

α) Ερευνητικοί φορείς του
άρθρου 12, Ν.4386/2016
β) Λοιποί φορείς καθ’
αρμοδιότητα
γ) Οργανισμοί Έρευνας και
Διάδοσης Γνώσεων
δ) Πανεπιστήμια
ε) Όσοι φορείς έχουν
συνάψει προγραμματική
σύμβαση με τους
παραπάνω αναφερόμενους

ΕΝΕΡΓΗ

α) Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας
β) Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Δυτικής
Μακεδονίας
γ) Όσοι φορείς έχουν
συνάψει προγραμματική
σύμβαση με τους
παραπάνω αναφερόμενους
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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
Πίνακας Προσκλήσεων

Μονάδα Α1: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Προγράμματος

Α/Α ΚΩ∆Ι- ΚΟΣ

59

60

61

62

2959
ΠΔΜ-62

3041
ΠΔΜ-63

3042
ΠΔΜ-64

3097
ΠΔΜ-65

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Έργα ανάδειξης πολιτιστικής
κληρονομιάς και λειτουργικής τους
δικτύωσης (εντός των περιοχών ΟΧΕ
Δυτικής Μακεδονίας )

Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας/Δράσεις Στήριξης Ψυχικής Υγείας

Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας/Δράσεις Στήριξης Υπηρεσιών για
τις Εξαρτήσεις

Κατασκευή υποδομών διαχείρισης
αστικών αποβλήτων (αποχετευτικά
δίκτυα και ΕΕΛ) εντός των περιοχών ΟΧΕ
Δυτικής Μακεδονίας

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ 2014-2020 Προσκλήσεις 2018-10-01.xlsx-01-10-2018

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ

ΕΚΤ

ΕΤΠΑ

ΑΞΟΝ.
ΠΡΟΤΕΡ.
ΘΕΜ.
ΣΤΟΧΟΣ

6
(06)

10
(09)

10
(09)

6
(06)

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

6c

9iv

Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

9iv

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

6b

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού
κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι
ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη
μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω
απαιτήσεις

Τελευταία Ενημέρωση :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

06.2.1

10.3.1

Ενίσχυση της προστασίας και
ανάδειξης της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς και
σύνδεση με την τουριστική
ανάπτυξη

Βελτίωση της παροχής
υπηρεσιών υγείας σε άτομα
που πλήττονται από τη
φτώχεια και λοιπές ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες

10.3.1

Βελτίωση της παροχής
υπηρεσιών υγείας σε άτομα
που πλήττονται από τη
φτώχεια και λοιπές ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες

06.1.2

Βελτίωση της διαχείρισης των
αστικών λυμάτων και της
προστασίας των υδάτινων
αποδεκτών της Περιφέρειας με
έμφαση στους οικισμούς Γ'
προτεραιότητας

ΔΡΑΣΗ

06.2.1.02

10.3.1.01.Β

10.3.1.01.Γ

06.1.2.01

Έργα ανάδειξης πολιτιστικής
κληρονομιάς και λειτουργικής τους
δικτύωσης

Δράσεις Στήριξης Υπηρεσιών Ψυχικής
Υγείας

Δράσεις Στήριξης Υπηρεσιών για τις
Εξαρτήσεις

Κατασκευή υποδομών διαχείρισης
αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά
δίκτυα και ΕΕΛ)

ΕΝΑΡΞΗ

13/08/2018

11/07/2018

11/07/2018

13/08/2018

01/10/2018

ΛΗΞΗ

31/10/2018

31/01/2019

28/09/2018

15/10/2018

Π/Υ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

4.600.000

960.000

780.000

18.000.000

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

ΑΜΕΣΗ

ΑΜΕΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΚΔΟΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

08/08/2018

09/07/2018

09/07/2018

08/08/2018

ΑΔΑ

Ω73Χ7ΛΨ-ΗΝΓ

7ΖΣΞ7ΛΨ-ΟΑΗ

ΩΒΕΧ7ΛΨ-ΙΘΧ

61ΖΕ7ΛΨ-04Δ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΕΝΕΡΓΗ

α) Εφορεία Αρχαιοτήτων
Γρεβενών(ΓΡΕΒΕΝΑ)
β) Εφορεία Αρχαιοτήτων
Καστοριάς (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
γ) Εφορεία Αρχαιοτήτων
Κοζάνης (ΑΙΑΝΗ)
δ) Εφορεία Αρχαιοτήτων
Φλώρινας (ΦΛΩΡΙΝΑ)
ε) Υπηρεσία Νεωτέρων
Μνημείων &Τεχνικών
Έργων Ηπείρου, Βορείου
Ιονίου & Δυτικής
Μακεδονίας
στ) Υπουργείο Πολιτισμού
& Αθλητισμού και οι
αρμόδιες Διευθύνσεις του
ζ) Όσοι φορείς έχουν
συνάψει προγραμματική
σύμβαση με τους
παραπάνω αναφερόμενους

ΕΝΕΡΓΗ

α) Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου του
Ν.2716/99 (ΦΕΚ 96 Α )
β) Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.), εποπτευόμενοι
φορείς από το Υπουργείο
Υγείας, Ν.2716/99 (ΦΕΚ 96
Α)
γ) Όσοι φορείς έχουν
συνάψει προγραμματική
σύμβαση με τους
παραπάνω αναφερόμενους

ΕΛΗΞΕ

α) Κέντρο Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων
(ΚΕΘΕΑ)
β) Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου,
εποπτευόμενοι φορείς από
το Υπουργείο Υγείας
γ) Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.), εποπτευόμενοι
φορείς από το Υπουργείο
Υγείας
δ) Οργανισμός κατά των
Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)
ε) Συμπράξεις των
παραπάνω αναφερόμενων
φορέων
στ) Όσοι φορείς έχουν
συνάψει προγραμματική
σύμβαση με τους
παραπάνω αναφερόμενους

ΕΝΕΡΓΗ

α) Δήμοι Περιφέρειας
Δυτικής Μακεοδνίας
β) Δημοτικές Επιχειρήσεις
Ύδρευσης - Αποχέτευσης
(ΔΕΥΑ) Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας
γ) Όσοι φορείς έχουν
συνάψει προγραμματική
σύμβαση με τους
παραπάνω αναφερόμενους
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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
Πίνακας Προσκλήσεων

Μονάδα Α1: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Προγράμματος

Α/Α ΚΩ∆Ι- ΚΟΣ

63

64

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

3232
ΠΔΜ-66

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών με Αναπηρία

3233
ΠΔΜ-67

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και
φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν
την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε
νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν
από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό
με στόχο την ένταξή τους ή την
παραμονή τους στην αγορά εργασίας

65

Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και
οδικής ασφάλειας του
ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και
διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες
(ΟΧΑ-1095) και την Εγνατία οδό» εντός των περιοχών
ΕΣΒΑΑ Δήμου Γρεβενών

66

Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και
3331
οδικής ασφάλειας του
ΠΔΜ-69 ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και
διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες
(ΟΧΑ-1099) και την Εγνατία οδό» εντός των περιοχών
ΕΣΒΑΑ Δήμου Καστοριάς

67

Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και
οδικής ασφάλειας του
ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και
διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες
(ΟΧΑ-1097) και την Εγνατία οδό» εντός των περιοχών
ΕΣΒΑΑ Δήμου Κοζάνης

68

Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και
οδικής ασφάλειας του
ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και
διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες
(ΟΧΑ-1098) και την Εγνατία οδό» εντός των περιοχών
ΕΣΒΑΑ Δήμου Κοζάνης

69

Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και
3335
οδικής ασφάλειας του
ΠΔΜ-72 ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και
διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες
(ΟΧΑ-1096) και την Εγνατία οδό» εντός των περιοχών
ΕΣΒΑΑ Δήμου Φλώρινας

3328
ΠΔΜ-68

3332
ΠΔΜ-70

3334
ΠΔΜ-71
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ΤΑΜΕΙΟ

ΕΚΤ

ΕΚΤ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΑΞΟΝ.
ΠΡΟΤΕΡ.
ΘΕΜ.
ΣΤΟΧΟΣ

10
(09)

10
(09)

7
(07)

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

9iii

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων ευκαιριών

9i

Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της
προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, και της
ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της
απασχολησιμότητας

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της
7.2 σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με
(7b) τις υποδομές ΔΕΔ-Μ,
περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

7
(07)

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της
7.2 σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με
(7b) τις υποδομές ΔΕΔ-Μ,
περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

7
(07)

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της
7.2 σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με
(7b) τις υποδομές ΔΕΔ-Μ,
περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

7
(07)

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της
7.2 σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με
(7b) τις υποδομές ΔΕΔ-Μ,
περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

7
(07)

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της
7.2 σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με
(7b) τις υποδομές ΔΕΔ-Μ,
περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

Τελευταία Ενημέρωση :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

10.2.1

Ενίσχυση της πρόσβασης στην
απασχόληση ατόμων που
πλήττονται από φτώχεια και
κοινωνικό αποκλεισμό (και
έχουν τη φροντίδα ΑμεΑ)

ΔΡΑΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ

01/10/2018

ΛΗΞΗ

Π/Υ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΔΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΕΛΗΞΕ

α) Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α)
β) Όσοι φορείς έχουν
συνάψει προγραμματική
σύμβαση με τους
παραπάνω αναφερόμενους

10.2.1.01

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών με Αναπηρία

10.1.1

Ενίσχυση της πρόσβασης στην
απασχόληση για μειονεκτούντα
άτομα που βρίσκονται εκτός
αγοράς εργασίας

10.1.1.02

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και
φιλοξενίας παιδιών για άτομα που
έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών
σε νοικοκυριά που βιώνουν ή
κινδυνεύουν από φτώχεια και
κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την
ένταξή τους ή την παραμονή τους στην
αγορά εργασίας

01/08/2018

31/08/2018

1.938.348

ΑΜΕΣΗ

01/08/2018

ΩΓ787ΛΨ-Ν39

ΕΛΗΞΕ

α) Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α)
β) Όσοι φορείς έχουν
συνάψει προγραμματική
σύμβαση με τους
παραπάνω αναφερόμενους

07.2.1

Βελτίωση της ποιότητας των
ενδοπεριφερειακών
μετακινήσεων μέσω
της σύνδεσης αστικών κέντρων
και περιοχών ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος με τους
κάθετους
άξονες και την Εγνατία οδό

07.2.1.01

Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και
οδικής ασφάλειας του
ενδοπεριφερειακού δικτύου και
διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες
και την Εγνατία Οδό.

24/09/2018

31/12/2020

2.000.000

ΑΜΕΣΗ

20/09/2018

ΩΘΣΙ7ΛΨ-ΛΕΖ

ΕΝΕΡΓΗ

α) ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
β) Όσοι φορείς έχουν
συνάψει προγραμματική
σύμβαση με τους
παραπάνω αναφερόμενους

07.2.1

Βελτίωση της ποιότητας των
ενδοπεριφερειακών
μετακινήσεων μέσω
της σύνδεσης αστικών κέντρων
και περιοχών ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος με τους
κάθετους
άξονες και την Εγνατία οδό

07.2.1.01

Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και
οδικής ασφάλειας του
ενδοπεριφερειακού δικτύου και
διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες
και την Εγνατία Οδό.

24/09/2018

31/12/2020

4.000.000

ΑΜΕΣΗ

20/09/2018

9ΟΧΒ7ΛΨ-ΜΗΤ

ΕΝΕΡΓΗ

α) ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
β) Όσοι φορείς έχουν
συνάψει προγραμματική
σύμβαση με τους
παραπάνω αναφερόμενους

07.2.1

Βελτίωση της ποιότητας των
ενδοπεριφερειακών
μετακινήσεων μέσω
της σύνδεσης αστικών κέντρων
και περιοχών ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος με τους
κάθετους
άξονες και την Εγνατία οδό

07.2.1.01

Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και
οδικής ασφάλειας του
ενδοπεριφερειακού δικτύου και
διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες
και την Εγνατία Οδό.

24/09/2018

31/12/2020

4.000.000

ΑΜΕΣΗ

20/09/2018

ΩΔ267ΛΨ-ΜΣΩ

ΕΝΕΡΓΗ

α) ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
β) Όσοι φορείς έχουν
συνάψει προγραμματική
σύμβαση με τους
παραπάνω αναφερόμενους

07.2.1

Βελτίωση της ποιότητας των
ενδοπεριφερειακών
μετακινήσεων μέσω
της σύνδεσης αστικών κέντρων
και περιοχών ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος με τους
κάθετους
άξονες και την Εγνατία οδό

07.2.1.01

Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και
οδικής ασφάλειας του
ενδοπεριφερειακού δικτύου και
διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες
και την Εγνατία Οδό.

24/09/2018

31/12/2020

3.500.000

ΑΜΕΣΗ

20/09/2018

9Κ4Π7ΛΨ-ΖΥ3

ΕΝΕΡΓΗ

α) ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
β) Όσοι φορείς έχουν
συνάψει προγραμματική
σύμβαση με τους
παραπάνω αναφερόμενους

07.2.1

Βελτίωση της ποιότητας των
ενδοπεριφερειακών
μετακινήσεων μέσω
της σύνδεσης αστικών κέντρων
και περιοχών ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος με τους
κάθετους
άξονες και την Εγνατία οδό

07.2.1.01

Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και
οδικής ασφάλειας του
ενδοπεριφερειακού δικτύου και
διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες
και την Εγνατία Οδό.

24/09/2018

31/12/2020

4.000.000

ΑΜΕΣΗ

20/09/2018

Ω6ΞΣ7ΛΨ-ΝΥΖ

ΕΝΕΡΓΗ

α) ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
β) Όσοι φορείς έχουν
συνάψει προγραμματική
σύμβαση με τους
παραπάνω αναφερόμενους

01/08/2018

31/08/2018

386.450

ΑΜΕΣΗ

01/08/2018

6ΑΜΦ7ΛΨ-ΨΜΑ

9/9

