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Ενημεπωτικό Σημείωμα   

Ππότςπα Καινοτόμα Σσέδια Ανάπτςξηρ 

 

Σν πξώελ ΤΠΟΙΟ (Γεληθή Γξακκαηεία Δπελδύζεωλ θαη Αλάπηπμεο) είρε ζρεδηάζεη θαη 

πξνθεξύμεη (21 Ινπλίνπ 2006) κε ηε ζηήξημε ηεο ΜΟΓ Α.Δ., κηα «Πξόζθιεζε εθδήιωζεο 

ελδηαθέξνληνο εηαηξηθώλ ζρεκάηωλ γηα ηελ ππνβνιή Πξόηππωλ Καηλνηόκωλ ρεδίωλ 

Αλάπηπμεο (ΠΚΑ) κέζω ζπλνιηθώλ επηρνξεγήζεωλ (global grants)». πλνιηθή 

επηρνξήγεζε είλαη κία θαηλνηόκνο δηαδηθαζία πινπνίεζεο έξγωλ, όπνπ ε δηαρείξηζε 

αλαηίζεηαη  ζε «ελδηάκεζν θνξέα», ν νπνίνο εμππεξεηεί ζθνπνύο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη 

δηαζθαιίδεη απνδεθηά επίπεδα θεξεγγπόηεηαο θαη εκπεηξίαο ζηε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε, δηαζέηεη εηδηθόηεξε εμεηδίθεπζε ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζπλνιηθήο 

επηρνξήγεζεο θαη ελ γέλεη πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Καλνληζκνύ. Ρόιν ελδηάκεζνπ 

θνξέα κπνξνύλ, κεηαμύ άιιωλ, λα αλαιάβνπλ ηνπηθέο αξρέο, νξγαληζκνί πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο θαζώο θαη ΜΚΟ. Η πινπνίεζε ηεο πλνιηθήο Δπηρνξήγεζεο κέζω Φνξέα 

Γηαρείξηζεο, απνηειεί έλα ελδεδεηγκέλν ηξόπν αληαπόθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

Δπξωπαϊθήο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο θαη ηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, δεδνκέλνπ 

όηη ππνζηεξίδεηαη θαη πινπνηείηαη κε ηε ζπλεξγαζία ηωλ ηνπηθώλ νηθνλνκηθώλ θαη θνηλωληθώλ 

εηαίξωλ κέζω θαη ηνπ εθάζηνηε Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ. 

 

Με βάζε ηελ αλωηέξω πξόζθιεζε, θιήζεθαλ εηαηξηθά ζρήκαηα από όιε ηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα λα εθπνλήζνπλ θαη ππνβάινπλ ΠΚΑ, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηνύλην ωο πεγή 

άληιεζεο λέωλ ηδεώλ γηα ην ζρεδηαζκό λέωλ κεραληζκώλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη δνκώλ 

δηαρείξηζήο ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2013. Πεξηνρέο παξέκβαζεο θαη εθαξκνγήο ηωλ 

ΠΚΑ απνηεινύζαλ νη γεωγξαθηθά κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο, όπωο νη νξεηλέο, νη κεηνλεθηηθέο 

γεωξγηθέο θαη νη κεηνλεθηηθέο λεζηωηηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο θαζώο θαη νη αζηηθέο πεξηνρέο 

κε θπξίωο κεηξνπνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δεζκνύο κε ηελ ελδνρώξα. 

 

Σα ΠΚΑ απνζθνπνύζαλ ζηελ πινπνίεζε θαηλνηόκωλ νινθιεξωκέλωλ δξάζεωλ κέζω ηεο 

θηλεηνπνίεζεο ηδηωηηθώλ πόξωλ θαη ηεο αληηπξνζωπεπηηθήο ζπκκεηνρήο ηωλ ηνπηθώλ 

θνηλωληώλ ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο παξέκβαζεο. Δπξόθεηην γηα νινθιεξωκέλα 

πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο πνπ έπξεπε λα ζρεδηαζηνύλ κε ηε ζπκκεηνρή 

θνηλωληθννηθνλνκηθώλ εηαίξωλ θαη λα επηθεληξωζνύλ ζε έλα ή πεξηζζόηεξα ζέκαηα-

πξνβιήκαηα κηαο επηιεγκέλεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.  

 

Η πξνθήξπμε απεπζύλζεθε ζε όινπο ηνπο ηνπηθνύο θνξείο, δεκόζηνπο θαη ηδηωηηθνύο, πνπ 

έρνπλ όξακα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπο. Οη θνξείο απηνί κπνξνύζαλ λα είλαη 

(ελδεηθηηθά): Γεκόζηεο Αξρέο, Γεκόζηνη θαη Ιδηωηηθνί Φνξείο, Οξγαληζκνί Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (α΄ θαη β΄ βαζκνύ) ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ θαη ηωλ Αλαπηπμηαθώλ ηνπο 

εηαηξεηώλ, πλεηαηξηζκνί, Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα, Δξεπλεηηθά Κέληξα, Δπηκειεηήξηα, 

Σερλνινγηθά θαη Δπηζηεκνληθά Πάξθα, Δπαγγεικαηηθέο Δλώζεηο, Πεξηβαιινληηθέο θαη ινηπέο 

Οξγαλώζεηο, ΜΚΟ, Κνηλωληθνί Δηαίξνη, Ιδηώηεο (θπζηθά ή λνκηθά πξόζωπα), θ.ά.  

 

θνπόο ηεο ΓΓΔΑ ήηαλ ε θηλεηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνύ δπλακηθνύ θαη ε δεκηνπξγία 

ζπλεξγαζηώλ κεηαμύ ηνπηθώλ αξρώλ θαη ηδηωηηθνύ ηνκέα, νύηωο ώζηε όινη λα ζπκκεηάζρνπλ 

ηόζν ζην ζρεδηαζκό, όζν θαη ηελ πινπνίεζε. Η πνιύ-ζπκκεηνρηθόηεηα, αιιά θαη ν πνιύ-

ηνκεαθόο ραξαθηήξαο ηωλ πξνηεηλόκελωλ παξεκβάζεωλ ήηαλ ην δεηνύκελν πξνθεηκέλνπ ηα 

ΠΚΑ λα έρνπλ νινθιεξωκέλν ραξαθηήξα. Βαζηθό ξόιν έπαηδε ε πηνζέηεζε θαηλνηνκηθώλ 

ζηνηρείωλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνύ ηωλ παξεκβάζεωλ θαη ηνπ ηξόπνπ πινπνίεζήο 

ηνπο.  


