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Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 

Η Κύπρος συμμετέχει σε 5 Προγράμματα: 
 
 Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Κύπρος 
 
 Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου 

Interreg MED 
 

 Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg Balkan – 
Mediterranean 
 

 Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 
 

 Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI Med 
 



Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας 

Πρόγραμμα Συνεργασίας 

Επιτροπή Παρακολούθησης / Επιτροπή Επιλογής 

Έργων 

Διαχειριστική Αρχή / Κοινή Γραμματεία 

Εθνικά Σημεία Επαφής – Γενική Διεύθυνση ΕΠΣΑ 

για την Κύπρο  

 

 



Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,  
Συντονισμού και Ανάπτυξης 

 

 Αρμόδια Αρχή / Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα Εδαφικής 
Συνεργασίας: 

• Ενημέρωση για τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας 

• Προώθηση των Κύπριων Εταίρων στα Προγράμματα 

• Επιλεξιμότητα Εταίρων 

• Εθνική Συγχρηματοδότηση 

• Αναζήτηση Εταίρων 

• Συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης ή/και Επιτροπή Επιλογής 
Έργων των Προγραμμάτων ΕΕΣ 

• Παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων και παροχή τεχνικής 
υποστήριξης στους φορείς που υλοποιούν έργα 

• Ευθύνη για την κανονικότητα και νομιμότητα της υλοποίησης των έργων 

 



Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,  
Συντονισμού και Ανάπτυξης 

 

 Αρχή Εξουσιοδότησης Εξακριβωτών: 

 

o  Έγκριση των εξακριβωτών των έργων 

o Διοργάνωση σεμιναρίων 

o Διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος Πρωτοβάθμιου Ελέγχου 
καθώς και της ποιότητας των επαληθεύσεων 

 



Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg MED 

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος MED για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020 είναι η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής της 
Μεσογείου χρησιμοποιώντας καινοτόμες ιδέες και πρακτικές, προάγοντας 
την ορθολογική χρήση των πόρων της επιλέξιμης περιοχής και στηρίζοντας 
την κοινωνική ενσωμάτωση μέσω ολοκληρωμένης εδαφικής συνεργασίας. 



 

Προϋπολογισμός 

ΕΤΠΑ: περίπου €224εκ.  
 

Ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ: 85% 
 

Ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ για οικονομικούς φορείς (economic 

operators) και φορείς που σχετίζονται με κρατικές ενισχύσεις: 85% ή 50% 

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg MED 



Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg MED 
Άξονας Προτεραιότητας 1: Προώθηση της ικανότητας για καινοτομία στη Μεσόγειο με στόχο την έξυπνη και 
αειφόρο ανάπτυξη  

Ειδικός Στόχος 1.1 
Αύξηση της διακρατικής δραστηριότητας των συμπλεγμάτων φορέων καινοτομίας (innovative clusters) και 
δικτύων νευραλγικών τομέων του Μεσογειακού Χώρου. 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Δημιουργία στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
ενεργειακή απόδοση σε συγκεκριμένες περιοχές της Μεσογείου: πόλεις, νησιά και απομακρυσμένες 
περιοχές  

Ειδικός Στόχος 2.1 
Αύξηση της ικανότητας για καλύτερη διαχείριση της ενέργειας σε δημόσια κτήρια σε διακρατικό επίπεδο. 

Ειδικός Στόχος 2.2 
Αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις στρατηγικές και τα σχέδια ενεργειακού 
μείγματος στις περιοχές της Μεσογείου. 

Ειδικός Στόχος 2.3 
Αύξηση της ικανότητας για χρήση των συστημάτων μεταφοράς χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
που ήδη υπάρχουν συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών συνδέσεων. 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Προστασία και προαγωγή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Μεσογείου 

Ειδικός Στόχος 3.1 
Προαγωγή πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης για πιο αποδοτική αξιοποίηση των φυσικών πόρων και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς σε παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές.  

Ειδικός Στόχος 3.2 
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοσυστημάτων μέσω της ενδυνάμωσης της διαχείρισης και 
δικτύωσης των προστατευόμενων περιοχών. 



Axis 1 - Innovation  

Specific 

Objective 

To increase transnational activity of innovative clusters 

and networks of key sectors of the MED area 
 

Result 

Indicator 

Share of innovative clusters offering to their members a 

consolidated mix of transnational activities in key sectors of the 

MED area 

Main Focus Blue Growth  Green Growth 

Blue Energy Renewable Energy 

Fishing & Aquaculture Energy Efficiency 

Maritime Surveillance Waste Management / Recycling 

Biotechnologies Smart cities 

Coastal and maritime tourism Eco-innovation 

 

Social Innovation Cultural & Creative 

Open Data 

Social entrepreneurship 

Public Sector Innovation  

 

Additional: RIS3 monitoring & evaluation , territorial & thematic data  

Financial allocation  
~71.7 M€ (ERDF) 



Axis 2 – Low Carbon Economy 

Specific 

Objective 2.1 

To raise capacity for better management of energy in 

public buildings at transnational level  

Result 

Indicator 

Share of regional, sub-regional and local energy efficiency plans 

including adapted measures for public building stock 

Main Focus 1. Assessment and Implementation of Sustainable Energy policies, urban plans and 

measures of the Interreg MED territory. 

 

2.Innovative Financial mechanisms to improve EEB in a Regional and Local Level. 

 

3.Energy Strategies, management models and Solutions for deep renovation or even Nearly 

Zero energy buildings in public buildings. 

Financial allocation  
~8.6 M€ (ERDF) 



Axis 2 – Low Carbon Economy 
Specific 

Objective 2.2 

To increase the share of renewable local energy sources in 

energy mix strategies and plans in specific MED territories 

(islands and rural areas) 

Result Indicator Share of renewable energy from local sources, in energy mix of MED 

islands and rural areas 

Main Focus 1. Reinforcing the capacity of public authorities to plan, implement and monitor sustainable 

energy policies, plans and related measures. 

 

2. Unblocking current technical and administrative barriers impeding a higher share of local 

Renewable Energy.  

 

3. Removing market barriers aiming at facilitating the integration of large, medium and small 

energy supply systems mostly based on renewable energy.  

Financial allocation  
~8.6 M€ (ERDF) 



Axis 2 – Low Carbon Economy 
Specific 

Objective 2.3 

To increase capacity to use existing low carbon 

transport systems and multimodal connections among 

them 

Result 

Indicator 

Share of urban plans including low carbon transport and 

multimodal connection soft actions 

Main Focus Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs) or measures in the 

Mediterranean, implementing services for tourists, passengers 

and freight aiming to preserve  its natural-cultural heritage and 

social cohesion, which makes the Mediterranean cities unique 

and attractive.  

Financial allocation  
~9.8 M€ (ERDF) 



Axis 3 - Environment 

Specific 

Objective 

3.1 

To enhance the development of a sustainable and 

responsible coastal and maritime tourism 

Result 

Indicator 

Level of sustainability of tourism in MED coastal regions 

Main Focus 1. How to integrate tourism development into wider strategies? 

 Tourism in Integrated Coastal Zone Management (ICZM) 

 Tourism in Maritime Spatial Planning (MSP) 

 Tourism in integrated regional development policies 

 

2. How to enhance sustainable and responsible tourism management? 

 improving planning and management of coastal tourist destinations 

 preventing negative impacts on natural and cultural heritage 

 promoting an innovative, sustainable and high quality offer  

Financial allocation  
~13.7 M€ (ERDF) 



Axis 3 - Environment 

Specific 

Objective 

3.2 

To maintain biodiversity and natural ecosystems through 

strengthening the management and networking of protected 

areas 

Result 

Indicator 

Share of protected areas meeting their conservation goals and objectives 

(thanks to their improved management) 

Main Focus 1. To strengthen better integration of protected areas in national, regional and local 

territorial development strategies through awareness raising on protection of fragile 

areas, including generating policy-making support 

2.  To strengthen networking of protected areas through supporting  more intensive 

cooperation between competent public authorities and key stakeholders  

3. To improve monitoring and management of protected areas through supporting 

scientific, technical and management knowledge base for the monitoring of 

pressures and impacts on ecosystems, including efficient governance of protected 

areas 

Financial allocation  
~11.45 M€ (ERDF) 



Αρχιτεκτονική έργων στο Interreg MED 

What is a module-based approach ? 

Module 1: STUDYING: designing common approaches & 

strategies at transnational level 

Module 2: TESTING: Pilot demonstration actions and 

transferability on the territories 

Module 3: CAPITALISING: Transfer, dissemination and 

capitalisation at transnational level 

A module is a complete, 

independent cycle of a project 



Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που έχουν προκηρυχθεί 

1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων modular projects για το Πρόγραμμα 
INTERREG MED 
 
Εγκρίθηκαν 57 έργα 
 
    
  Φορείς από την Κύπρο (δημόσιοι φορείς, φορείς τοπικής  
  αυτοδιοίκησης, οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οργανισμοί 
  ιδιωτικού δικαίου) συμμετέχουν σε 30 έργα με συνολικό  
  προϋπολογισμό περίπου €6.3εκ. 
  
1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων οριζόντιων έργων (horizontal projects) 
 
Εγκρίθηκαν 8 έργα 
 



ΠΟΤΕ: 30 Ιανουαρίου 2017 – 31 Μαρτίου 2017 
 
Κατηγορίες έργων: 
Module 2 (Μ2) 
Module 3 (Μ3) 
Integrated projects: M1+M2+M3 
 
Ειδικοί Στόχοι (ΕΣ): 
Μ2   ΕΣ1.1 και ΕΣ3.2 
Μ3  ΕΣ1.1, ΕΣ3.1 και ΕΣ3.2 
Integrated projects    ΕΣ1.1, ΕΣ2.3, 
    ΕΣ3.1 και ΕΣ3.2 
 
 
 

Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του  
Προγράμματος Interreg MED - 

2nd Call for proposals of modular and integrated projects 





Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI MED 
 

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι να προωθηθεί η δίκαιη και 
βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη, η οποία μπορεί να 
συμβάλει στη διασυνοριακή ολοκλήρωση και στην αξιοποίηση των περιοχών 
και των αξιών των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. 

Eligible regions  

Adjoining  

Major centers 



Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI MED 

Προϋπολογισμός 

 

€234.5εκ.  
 

 

   

Ποσοστό συγχρηματοδότησης από την ΕΕ μέχρι        90% 

 



 
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI MED 

Προτεραιότητα 1.2:  
Ενίσχυση και στήριξη των ευρώ-μεσογειακών δικτύων, συστάδων επιχειρήσεων, 
κοινοπραξιών  και αλυσίδων προστιθέμενης αξίας σε παραδοσιακούς τομείς (τουρισμός, 
ένδυση/υπόδηση) και μη παραδοσιακούς τομείς (καινοτόμες ιδέες για την αστική 
ανάπτυξη, ανανεώσιμη ενέργεια, αειφόρες τεχνολογίες σε θέματα νερού). 

Προτεραιότητα 4.1:  
Υποστήριξη βιώσιμων πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην εξεύρεση καινοτόμων και 
τεχνολογικών λύσεων για την αποδοτικότερη χρήση του νερού και την ενθάρρυνση της 
χρήσης μη συμβατικών μεθόδων προσφοράς νερού. 

Προτεραιότητα 4.2: 
Μείωση της παραγωγής αστικών αποβλήτων και προώθηση της επί τόπου διαλογής τους 
καθώς και η βέλτιστη αξιοποίηση των οργανικών συστατικών τους. 

Προτεραιότητα 4.3: 
Στήριξη αποδοτικότερων και καινοτόμων ενεργειακών ανακαινίσεων που σχετίζονται με 
τον τύπο των κτηρίων και τις κλιματικές ζώνες, με έμφαση στα δημόσια κτήρια. 

Προτεραιότητα 4.4: 
Ενσωμάτωση της οικοσυστημικής προσέγγισης της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
Παράκτιας Ζώνης στα τοπικά σχέδια ανάπτυξη. 



Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI MED 
1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

 

 

ΠΟΤΕ: το αργότερο μέχρι το Μάιο 2017 
 
Προϋπολογισμός πρόσκλησης: €84,6εκ. 
 
Κατηγορία έργων και προτεραιότητες: Συνήθη έργα για όλες 
τις προτεραιότητες 
 





Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών 
INTERREG MED και ENI MED 

Βασικές κατηγορίες: 

Δαπάνες Προετοιμασίας (preparatory costs) 

Δαπάνες Προσωπικού (staff costs) 

Διοικητικές Δαπάνες (office and administration) 

Ταξίδια (travel and subsistence) 

Εξωτερική Εμπειρογνωμοσύνη (external expertise) 

Εξοπλισμοί (equipment) 

 



 
Συμμετοχή ιδιωτικού τομέα (εταιρείες) 

 
INTERREG MED ΚΑΙ ENI MED 

 

Δεν μπορούν να είναι Επικεφαλής Εταίροι στα έργα 

Πρέπει να ακολουθούν τις βασικές αρχές των δημοσίων συμβάσεων: 
 
Διαφάνεια 
Ίση μεταχείριση 
Μη διάκριση 
 
Απαγορεύονται οι κατατμήσεις προσφορών 



 

 Κρατικές Ενισχύσεις στο INTERREG MED  
 

STATE AID 
 

Every single partner has to declare if it carries out an 

economic activity in the project  

 

 

undertaking offering goods and services on the market 

regardless of its legal status (public or private) and whether 

its aim is to make profit or not  

 

 

 

 

 

 

YES 

CHOOSE 

Art.20 GBER 
* only SMEs 

De minimis  



Κρατικές Ενισχύσεις στο INTERREG MED  
 

STATE AID 

The decision on which instrument to apply is to be made by the applicants 

themselves considering carefully the implications 

 

 Art.20 of GBER aims a simplification of administrative burden for 

 SMEs within Interreg projects 

 

 

 

 

 

 

 

  General Block Exemption Regulation 
(GBER) – Art. 20  De minimis rule 

Maximum public 
contribution  
(ERDF grant) 

Up to EUR 2 million per SME and per 

project  

Up to EUR 200 000 over a period of 3 fiscal 

years  

Co-financing rate  Up to 50% Up to 85% 

Undertakings concerned Only SMEs  Undertakings in all sectors 

Application phase  Partner Declaration 
Partner declaration +  

de minimis declaration   



 

 Κρατικές Ενισχύσεις στο ENI MED 
 

Αναμένεται ότι θα εφαρμόζεται ο κανόνας “de minimis”  
όπου κάθε εταίρος θα κρίνει κατά πόσον οι δράσεις του 
αποτελούν οικονομική δραστηριότητα ή όχι. 

Μέχρι 90% 



Χρήσιμες Συμβουλές – Tips 
 

Πριν την Προκήρυξη της Πρόσκλησης: 

 

 Μελέτη των εγγράφων του Προγράμματος (πρόγραμμα συνεργασίας, όροι εντολής 

πρόσκλησης, εγχειρίδιο, συμφωνία εταιρικής συνεργασίας).  

 Επικεφαλής Εταίρος (διοικητική ικανότητα). 

 Αναζήτηση Εταίρων (αξιόλογο εταιρικό σχήμα). 

  Εξεύρεση πιθανής ιδέας που να δικαιολογεί τη συνεργασία με φορείς από άλλες χώρες και 

να αποτελεί πραγματική ανάγκη που θέλετε να υλοποιήσετε – Ποια είναι η προστιθέμενη αξία 

για την περιοχή συνεργασίας;  

 Επικοινωνία με την Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος. 

 







Χρήσιμες Συμβουλές – Tips 

Προκήρυξη της Πρόσκλησης: 

 
 

 Καθορισμός και οριστικοποίηση της ιδέας που θα υλοποιηθεί και από κοινού ετοιμασία της 

πρότασης. 

 Η πρόταση πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και να έχει ρεαλιστικά στοχοθετημένο περιεχόμενο 

και ο προϋπολογισμός να ανταποκρίνεται στις δράσεις της πρότασης. 

 Στην πρόταση να φαίνονται ξεκάθαρα τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι τελικοί 

αποδέκτες τους. 

 Συλλογική δουλειά από όλους τους εταίρους για έγκαιρη υποβολή της πρότασης. 

 Προσοχή στις προδιαγραφές επιλεξιμότητας της πρότασης (check list). 



Χρήσιμες Συμβουλές – Tips 

Έγκριση Έργου: 

 

 Επικοινωνία με τον Επικεφαλής Εταίρο και τους άλλους Εταίρους του έργου 

 Τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχετε θέσει στην πρόταση σας 

 Τήρηση των εθνικών διαδικασιών και των διαδικασιών του προγράμματος 

 Έγκαιρη αναφορά προβλημάτων  

 

 

Καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας: 

 

 Επικοινωνία με το Εθνικό Σημείο Επαφής 

 



Bankable projects, 
replicability,  

 
Leverage effect 

 
Priority / Thematic 

Objective 
 

Main objectives / 
expected results 

1/3Do not start  
from scratch! 
 
1/3 Complementarity & 
synergies with EU policies and 
programmes 
 

1/3 Transnational or Cross-
border cooperation  The Best 

Combination 

Active involvement of all 
stakeholders  



Πηγές Πληροφόρησης 

Ιστοσελίδες των Προγραμμάτων 

http://interreg-med.eu  

http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-
2020 

 

Ιστοσελίδα της ΓΔ ΕΠΣΑ για τα Προγράμματα 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

www.structuralfunds.org.cy/edafikis  

 

http://interreg-med.eu/
http://interreg-med.eu/
http://interreg-med.eu/
http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020
http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020
http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020
http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020
http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020
http://www.structuralfunds.org.cy/edafikisinergasia


Πηγές Πληροφόρησης 

INTERREG MED ENI MED 

Μαριλένα Αγιομαμίτου 

Λειτουργός Προγραμματισμού 

mayiomamitou@dgepcd.gov.cy 

+35722602870 

Κωνσταντία Κωνσταντίνου 

Λειτουργός Προγραμματισμού 

cconstantinou@dgepcd.gov.cy 

+35722602949 
 

mailto:mayiomamitou@dgepcd.gov.cy
mailto:cconstantinoy@dgepcd.gov.cy
mailto:cconstantinoy@dgepcd.gov.cy
mailto:cconstantinoy@dgepcd.gov.cy
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mailto:cconstantinoy@dgepcd.gov.cy


Σημεία 
Επαφής  

Διαχειριστικές 
Αρχές 

Γενικές 
Διευθύνσεις 

Ε.Ε. 

Υπουργεία/ 
Υπηρεσίες 

Πύλη Ενημέρωσης 

www.fundingprogrammesportal.gov.cy 



Μια καινοτομία που προσφέρει:  

 

• Δωρεάν συγκεντρωμένη σφαιρική πληροφόρηση 
για όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης- Πρώτος 
σταθμός 

• Φιλική προς τον χρήστη ενημέρωση, 
συμπληρώνεται με τηλεφωνική και προσωπική 
καθοδήγηση  

• Διαφάνεια - Ισότητα πολιτών στην πληροφόρηση 



 Διευκολύνσεις / Υπηρεσίες Πύλης 

• Ευρετήριο Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων και   
    Προσκλήσεων 

•Σύνδεση με εξειδικευμένες ιστοσελίδες προκηρύξεων 

• Ενδιαφέρον για συνεργασία - εξεύρεση εταίρων 

• Πληροφορίες / στοιχεία επικοινωνίας Σημείων Επαφής 

• Εγγραφή μέλους: email alerts όταν ανοίγουν νέα  
   προγράμματα/νέες προσκλήσεις 



Πλοήγηση στην Πύλη 
             www.fundingprogrammesportal.gov.cy 

http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/
http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/
http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/


Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 


