Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
στην Ελλάδα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
Ιούνιος 2022

Εθνικός Στρατηγικός Στόχος
Ο Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός για τις
περιοχές που επηρεάζονται άμεσα από τη
διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης της
χώρας μας προς μια κλιματικά ουδέτερη
οικονομία θέτει ως προτεραιότητά του (α) τη
στήριξη επενδύσεων που θα συμβάλλουν
άμεσα και αποτελεσματικά στον οικονομικό
μετασχηματισμό αυτών των περιοχών,
λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα και αναπτυξιακές δυνατότητες
της καθεμιάς και (β) την ενδυνάμωση των
εργαζομένων τοπικού εργατικού και εν
γένει του ανθρώπινου δυναμικού.

Δυτική Μακεδονία

Νησιά Βορείου –
Νοτίου Αιγαίου και
Κρήτη
Μεγαλόπολη &
όμορες περιοχές
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Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης & Πρόγραμμα ΔΑΜ
Το όραμα και οι πυλώνες ανάπτυξης που ανέδειξε ο Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός (ΣΔΑΜ)
προσαρμόστηκαν στις ανάγκες και τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε μιας από τις επηρεαζόμενες
περιοχές σύμφωνα με τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης και τις επιλεξιμότητές του

Τρία (3) διακριτά Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ):
1. ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας

2. ΕΣΔΙΜ Μεγαλόπολης
(και όμορων περιοχών Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης)
3. ΕΣΔΙΜ Νήσων Βορείου- Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης

Ένα αυτοτελές Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, που
στις 16.06.2022 με την υπ’ αρ.: C(2022) 3949 final απόφαση της Ευρ. Επιτροπής έγινε το 1ο εγκεκριμένο
Πρόγραμμα ΔΑΜ σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Στρατηγική Στόχευση ανά Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Κεντρικός στόχος για την επόμενη μέρα είναι η μετατροπή της σε «εναλλακτικό κόμβο
καθαρών μορφών ενέργειας» και η προσέλκυση επενδύσεων σε νέους και δυναμικούς
τομείς εθνικής σημασίας
Ευρύτερη περιοχή Δήμου Μεγαλόπολης

Κεντρικός στόχος για την επόμενη μέρα είναι η ανάδειξη της σε «πόλο
επιχειρηματικότητας» με έμφαση σε νέες και καινοτόμες παραγωγικές δραστηριότητες
γύρω από την αλυσίδα αξίας της βιοοικονομίας (αγροδιατροφή, κυκλική και ψηφιακή
οικονομία)
Νησιά Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου & Κρήτη
Κεντρικός στόχος για την επόμενη μέρα είναι το «πρασίνισμα» των νησιών, η ανάπτυξη
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων γύρω από την αλυσίδα αξίας της «καθαρής ενέργειας»
και η μεταστροφή και περαιτέρω ανάπτυξη τουρισμού και της γαλάζιας οικονομίας προς
πιο βιώσιμα και καινοτόμα πρότυπα με βάση τις τοπικές ανάγκες και συνθήκες.

Κατανομή Πόρων ανά Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης
ΕΣΔΙΜ

ΣΥΝΟΛΟ

% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΔΑΜ

Σύνολο

1.629.187.543,00

100,00%

Δυτική Μακεδονία

1.026.464.863,19

63%

Μεγαλόπολη

391.040.368,00

24%

Νησιά Βορείου –
Νοτίου Αιγαίου &
Κρήτη

211.682.311,81

13%

13% Νησιά
24%
Μεγαλόπολη

63% Δυτική
Μακεδονία
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Κατανομή Πόρων του Προγράμματος ΔΑΜ ανά Επηρεαζόμενη Περιοχή
Προτεραιότητες
Προγράμματος

Δυτική Μακεδονία
63%
EUR 1.026.688.743,00

Μεγαλόπολη
24%

Νησιά Βορείου – Νοτίου
Αιγαίου & Κρήτη
13%

Σύνολο

% στο σύνολο του
Προγράμματος

EUR 391.090.400,00

EUR 211.682.311,81

EUR 1.629.187.543,00

100,0%

1. Ενίσχυση & Προώθηση
της Επιχειρηματικότητας

544.120.000,00

233.614.000,00

53.385.000,00

831.119.000,00

2. Ενεργειακή Μετάβαση –
Κλιματική Ουδετερότητα

152.713.400,00

55.522.100,00

42.348.500,00

250.584.000,00

15,4%

46.000.000,00

16.000.000,00

62.000.000,00

3,8%

4. Δίκαιη Εργασιακή
Μετάβαση & Ενδυνάμωση
Ανθρώπινου Κεφαλαίου

226.857.000,00

64.365.000,00

40.884.000,00

332.106.000,00

20,4%

5. Ολοκληρωμένες
Παρεμβάσεις Μικρής
Κλίμακας – Ευφυείς
Κοινότητες

16.000.000,00

6.000.000,00

66.738.400,00

88.738.400,00

5,4%

6. Τεχνική Βοήθεια

40.998.343,00

15.589.300,00

8.052.500,00

64.640.143,00

4,0%

3. Αναπροσαρμογή
Χρήσεων Γης – Κυκλική
Οικονομία

-

51,0%

Περιεχόμενο Προγράμματος ΔΑΜ ανά Προτεραιότητα
Προτεραιότητα 1 - Ενίσχυση και Προώθηση της Επιχειρηματικότητας
Αφορά στην προώθηση και στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσα από ένα ευρύ φάσμα δράσεων όπως είναι η
ενίσχυση των επιχειρήσεων κάθε είδους (μικρών, ΜΜΕ και μεγάλων), η ενίσχυση των επιχειρηματικών υποδομών, η
διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με την έρευνα και την καινοτομία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των
επιχειρήσεων.
Κατηγορίες
Δράσεων

Έρευνα - καινοτομία - προηγμένες τεχνολογίες
▪ Κόμβος Καινοτομίας για το Πράσινο Η2 και την Αποθήκευση Ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
▪ Δημιουργία Co working spaces & Δημιουργία και ενίσχυση καινοτομικών συστάδων (clusters)
▪ Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών
▪ Θερμοκοιτίδες και εκκολαπτήρια νέων επιχειρηματιών με παροχή υπηρεσιών στήριξης και δικτύωσης με
επιχειρήσεις και άλλες θερμοκοιτίδες, Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό
▪ Στήριξη για την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων (startups) και τεχνοβλαστών υψηλής έντασης γνώσης (spin offspin out)
▪ Πιλοτικές Δράσεις Κοινωνικής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
▪ Συμπράξεις Καινοτομίας-Διακρατικές Συνεργασίες
Υποδομές επιχειρηματικότητας
▪ Επιχειρηματικά πάρκα
▪ Πάρκα κυκλικής οικονομίας
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Περιεχόμενο Προγράμματος ΔΑΜ ανά Προτεραιότητα
Προτεραιότητα 1 - Ενίσχυση και Προώθηση της Επιχειρηματικότητας (συνέχεια)

Κατηγορίες
Δράσεων

Ανταγωνιστικότητα ΠΜΕ και ΜΜΕ - Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
▪ Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων όλων των μεγεθών εκτός των μεγάλων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση τη
εξωστρέφειας τους, τη συμμετοχή τους σε περιφερειακές και διεθνείς αλυσίδες προστιθέμενης
▪ Αυτοματοποίηση παραγωγής και χρήση τεχνολογιών αιχμής industry 4.0
▪ Στήριξη υφιστάμενων και νεοφυών επιχειρήσεων για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών
(τεχνολογίες αιχμής, industry 4.0 κ.ά.).
▪ Υποστήριξη της αναβάθμισης/εκσυγχρονισμού, της διαφοροποίησης και της μετατροπής υφιστάμενων
επιχειρήσεων όλων των μεγεθών εκτός των μεγάλων
▪ Προώθηση ψηφιακού προσανατολισμού -Στήριξη της ανάπτυξης αλυσίδων αξίας ψηφιακού μετασχηματισμού
▪ Υποστήριξη της ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων σε τομείς όπως ενέργεια, ΤΠΕ, περιβάλλον και κυκλική
οικονομία, κ.ο.κ.)
▪ Ενίσχυση της ίδρυσης νέων ΠΜΕ και ΜΜΕ στους τομείς προτεραιότητας των οικείων ΕΣΔΙΜ
Επενδύσεις σημαντικής κλίμακας από επιχειρήσεις εκτός ΜΜΕ
▪ Υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων από επιχειρήσεις εκτός ΜΜΕ στις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής
Μακεδονίας και την ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης
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Περιεχόμενο Προγράμματος ΔΑΜ ανά Προτεραιότητα
Προτεραιότητα 2 - Ενεργειακή Μετάβαση & την Κλιματική Ουδετερότητα
Αφορά στη στήριξη των επενδύσεων του τομέα της ενέργειας όπως είναι οι ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών,
δημόσιων κτηρίων και επιχειρήσεων, η προώθηση των ΑΠΕ, η ενίσχυση της αυτοπαραγωγής μέσω ενεργειακών
κοινοτήτων, η προώθηση της ηλεκτροκίνησης, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, κ.ο.κ.

Κατηγορίες
Δράσεων

Ενεργειακή αποδοτικότητα
▪ Ενεργειακές αναβαθμίσεις (μεμονωμένα ή μέσω ενεργειακών κοινοτήτων):
o δημόσιων/ δημοτικών κτιρίων (π.χ. Δημοτικές Υπηρεσίες, Σχολεία, Κέντρα Υγείας, κ.λπ.) και υποδομών (π.χ. ΕΕΛ)
o κατοικιών
o κτιρίων γραφείων και παραγωγικών μονάδων
Καθαρή ενέργεια
▪ Αύξηση της αυτοπαραγωγής από ΑΠΕ (Πράσινες πόλεις) - Πρόγραμμα Smart Energy Network (SEN)
▪ Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση-ψύξη ή/και συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
που θα αξιοποιείται για θέρμανση/ψύξη με αντλίες θερμότητας
▪ Στήριξη ενεργειακών κοινοτήτων για την ανάπτυξη δράσεων αυτοπαραγωγής
▪ Στήριξη της αυτοπαραγωγής από καθαρές μορφές ενέργειας μεμονωμένα, σε δημόσια/ δημοτικά κτίρια (π.χ.
Δημοτικές Υπηρεσίες, Σχολεία, Κέντρα Υγείας, κ.λπ.) και υποδομές (π.χ. ΕΕΛ), κατοικίες και κτίρια γραφείων και
παραγωγικών μονάδων
▪ Κατασκευή μονάδων υπολειμματικής βιομάζας για παραγωγή ενέργειας και τηλεθέρμανσης
▪ Κατασκευή μικρών μονάδων βιοαερίου, που αξιοποιούν κτηνοτροφικά, πτηνοτροφικά και αγροτικά υπολείμματα
9

Περιεχόμενο Προγράμματος ΔΑΜ ανά Προτεραιότητα
Προτεραιότητα 2 - Ενεργειακή Μετάβαση & την Κλιματική Ουδετερότητα (συνέχεια)

Κατηγορίες
Δράσεων

Έξυπνη ενέργεια (συστήματα, δίκτυα, εξοπλισμός αποθήκευσης και ηλεκτροκίνησης)
▪ Ενίσχυση για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης καθαρής ενέργειας μακράς διάρκειας
▪ Αποκατάσταση και αναβάθμιση των δικτύων τ/θ
▪ Δίκτυο κέντρων συλλογής και διαχείρισης υπολειμματικής βιομάζας
▪ Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
▪ Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα δίκτυα και συστήματα χαμηλής, μέσης, υψηλής και υπερυψηλής τάσης
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Περιεχόμενο Προγράμματος ΔΑΜ ανά Προτεραιότητα
Προτεραιότητα 3 - Αναπροσαρμογή των χρήσεων γης στα λιγνιτικά πεδία & την προώθηση της κυκλικής
οικονομίας
Αφορά στη στήριξη των επενδύσεων για την επανάχρηση των λιγνιτικών εδαφών που θα περιέλθουν στην κυριότητα
της Μετάβαση ΑΕ, εταιρεία του ελληνικού δημοσίου, προκειμένου αυτά να μετατραπούν σε υποδοχείς νέων
οικονομικών δραστηριοτήτων (π.χ. επιχειρηματικά πάρκα, αγροτικές χρήσεις, χώροι αναψυχής, κ.ο.κ.)

Κατηγορίες
Δράσεων

Αναπροσαρμογή των εδαφών και των εγκαταστάσεων στα λιγνιτικά πεδία
▪ Πράσινες υποδομές, όπως είναι τα αντιπλημμυρικά έργα, οι αναβαθμίδες για την καλλιέργεια, οι δράσεις
αποκατάστασης, διαχείρισης και παρακολούθησης της βιοποικιλότητας (εκτός PAF), υποδομές αποδοτικής χρήσης
των φυσικών πόρων, ιδίως του νερού και
▪ Τεχνικά έργα για την αναπροσαρμογή της χρήσης γης, όπως είναι οι υποδομές διευκόλυνσης της πρόσβασης, δίκτυα
και υποδομές δημόσιου χαρακτήρα που θα κριθούν αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρηματικών
πάρκων και των λοιπών επενδύσεων και δραστηριοτήτων εντός της περιμέτρου των πρώην λιγνιτικών ορυχείων κ.ο.κ

Κυκλική Οικονομία
Επενδύσεις για την επαναχρησιμοποίηση, επισκευή και ανακύκλωση των αποβλήτων των νέων παραγωγικών
επενδύσεων και των αναδυόμενων αλυσίδων αξίας όπως:
▪ Δημιουργία μονάδας ανακύκλωσης φωτοβολταϊκών πάνελ,
▪ Δημιουργία μονάδας ανακύκλωσης μπαταριών
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Περιεχόμενο Προγράμματος ΔΑΜ ανά Προτεραιότητα
Προτεραιότητα 4 - Δίκαιη Εργασιακή Μετάβαση
Αφορά δράσεις που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων των εργαζομένων και γενικά του ανθρώπινου
δυναμικού των επηρεαζόμενων περιοχών (skilling - upskilling - reskilling), στην προώθηση της απασχόλησης, στην
προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, κ.ο.κ.

Κατηγορίες
Δράσεων

Άμεσες παρεμβάσεις απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής στις επηρεαζόμενες περιοχές
▪ Πρόγραμμα επιχορήγησης εργασιακής μετεγκατάστασης ανέργων για την απασχόληση σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στους Δήμους των ΠΕ Κοζάνης και
ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
▪ Δράσεις Συμβουλευτικής – Κατάρτισης και Απασχόλησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της
Πελοποννήσου
▪ Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για 2.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής
Μακεδονίας και Πελοποννήσου, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημοσίου και κοινωνικού τομέα, που ασκούν τακτικά
οικονομική δραστηριότητα στις εν λόγω περιοχές
▪ Ολοκληρωμένα προγράμματα προώθησης στην απασχόληση για εργαζόμενους σε επισφαλείς θέσεις εργασίας
(Δράσεις Συμβουλευτικής – Κατάρτισης, Απασχόλησης, ίδρυσης επιχείρησης)
▪ Ειδικό Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις
που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου
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Περιεχόμενο Προγράμματος ΔΑΜ ανά Προτεραιότητα
Προτεραιότητα 4 - Δίκαιη Εργασιακή Μετάβαση (συνέχεια)
Κατηγορίες
Δράσεων

Προώθηση της απασχόλησης
▪ Επιδότηση θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά
εργασίας
▪ Επιδότηση θέσεων εργασίας για προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης στους τομείς της Πράσινης και Γαλάζιας Ενέργειας
και του βιώσιμου τουρισμού
▪ Ολοκληρωμένα προγράμματα προώθησης στην απασχόληση για ανέργους (Δράσεις Συμβουλευτικής – Κατάρτισης,
Απασχόλησης, ίδρυσης επιχείρησης)
▪ Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας - πρακτικής άσκησης για νέους
Αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανακατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού
▪ Kατάρτιση εργαζομένων και ανέργων για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων
(reskilling σύντομης διάρκειας)
▪ Kατάρτιση εργαζομένων και ανέργων για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων κατά την περίοδο της ανάπτυξης των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (reskilling σύντομης διάρκειας)
▪ Επανακατάρτιση εργαζομένων και ανέργων για την αξιοποίηση υφιστάμενων δεξιοτήτων κατά την περίοδο
λειτουργίας των επιχειρήσεων (upskilling σύντομης διάρκειας)
▪ Επανακατάρτιση εργαζομένων και ανέργων για την αξιοποίηση υφιστάμενων δεξιοτήτων κατά την περίοδο της
ανάπτυξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (upskilling σύντομης διάρκειας)
Προσαρμοστικότητα εργαζομένων και επιχειρήσεων
▪ Ολοκληρωμένα προγράμματα προσαρμογής των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις απαιτήσεις της
μεταλιγνιτικής οικονομίας και της πράσινης οικονομίας
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Περιεχόμενο Προγράμματος ΔΑΜ ανά Προτεραιότητα
Προτεραιότητα 4 - Δίκαιη Εργασιακή Μετάβαση (συνέχεια)
Κατηγορίες
Δράσεων

Κοινωνικοοικονομική ένταξη
▪ Προγράμματα εξατομικευμένης παρέμβασης για άτομα από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού για την επανένταξη
τους στην απασχόληση
▪ Προγράμματα εξατομικευμένης παρέμβασης για νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs) με
υλοποίηση δράσεων διάγνωσης αναγκών, συμβουλευτικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης
Υποδομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
▪ Green School - OAED

Υποδομές κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας
▪ Αναβάθμιση των κοινωνικοπρονοιακών δομών, εκσυγχρονισμός εξοπλισμού και προσαρμογή ωρών λειτουργίας στις
ανάγκες των εργαζομένων και των αναζητούντων εργασία
Εξοικείωση - Ευαισθητοποίηση κοινωνικού και οικονομικού ιστού
▪ Προγράμματα διά βίου μάθησης για το περιβάλλον, την πράσινη οικονομία, τις ψηφιακές δεξιότητες και την
επιχειρηματικότητα
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Προτεραιότητα 5 - Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Μικρής Κλίμακας
Αφορά στη συμβολή του Προγράμματος ΔΑΜ στην υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων που προβλέπονται ή
αναδεικνύονται μέσα από ολοκληρωμένες εδαφικές ή άλλου τύπου στρατηγικές (ΟΧΕ, ΣΒΑΚ, στρατηγική
πρωτοβουλίας “GR-eco islands”), συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση των επηρεαζόμενων περιοχών και
ταυτόχρονα εκφράζουν «τα θέλω» της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών φορέων καθώς σχεδιάζονται και
υλοποιούνται υπό την ευθύνη τους.
Κατηγορίες
Δράσεων

Ποιότητα ζωής στις αστικές περιοχές
▪ Παρεμβάσεις στις ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας, στον Δ. Μεγαλόπολης και στα νησιά (εκτός “GR-eco islands”), οι οποίες
απορρέουν μέσα από ολοκληρωμένες εδαφικές στρατηγικές ή άλλου τύπου στρατηγικές (ΟΧΕ, ΣΒΑΚ)
Ολοκληρωμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στις νησιωτικές και αγροτικές περιοχές
▪ Δράσεις στο πλαίσιο της εθνικής Πρωτοβουλίας “GR-eco islands”, οι οποίες συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση
των νησιών και είναι σύμφωνες με τις επιλεξιμότητες του Καν. ΤΔΜ, όπως:
o εγκατάσταση Υβριδικών Σταθμών,
o προώθηση ενεργειακών κοινοτήτων,
o ενεργειακή αναβάθμιση,
o χρήση έξυπνων ενεργειακών δικτύων και ψηφιακών εφαρμογών,
o ηλεκτροκίνηση και προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας,
o ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών
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Προτεραιότητα 6 - Τεχνική Βοήθεια
Αφορά σε:
❖ Ενέργειες τεχνικής υποστήριξης σχετικά με τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, τη διαχείριση,
την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την εφαρμογή και τον έλεγχο και τέλος την επικοινωνία και προβολή του ΠΔΑΜ
❖ Δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Δομών του συστήματος διακυβέρνησης ΔΑΜ και
των Δικαιούχων, για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν
Κατηγορίες
Δράσεων

▪ Υπηρεσίες και υποστήριξη για την προετοιμασία, επιλογή, αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των
παρεμβάσεων του ΠΔΑΜ (Τεχνικοί Σύμβουλοι υποστήριξης)
▪ Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες που αφορούν σε ενέργειες προπαρασκευής, ωρίμανσης, εξειδίκευσης, οργάνωσης,
βελτιστοποίησης της εφαρμογής, αξιολόγησης, αποτίμησης των παρεμβάσεων, έρευνες και στατιστικά στοιχεία και
ιδίως νέα θέματα που προκύπτουν στην προγραμματική περίοδο 2021-2027
▪ Διασφάλιση της τεχνολογικής επάρκειας (τεχνολογικός εξοπλισμός, ηλεκτρονικά συστήματα κ.ά.) για την ομαλή
λειτουργία των Δομών του συστήματος διακυβέρνησης ΔΑΜ
▪ Παρεμβάσεις για την διάγνωση αναγκών και την εστιασμένη υποστήριξη Δικαιούχων, προκειμένου να ανταποκριθούν
στις ανάγκες υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνουν
▪ Εκπόνηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος και των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον ΚΚΔ
▪ Εκπαίδευση των στελεχών των Δομών του συστήματος διακυβέρνησης ΔΑΜ και των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση
του Προγράμματος φορέων, Δικαιούχων, κοινωνικών και οικονομικών εταίρων (συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια,
διεθνείς συναντήσεις, ημερίδες, δίκτυα, κ.λπ.)
▪ Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας, σύμφωνα με όσα αναπτύσσονται στο Κεφάλαιο 7
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