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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν εγχειρίδιο, το οποίο ετοιμάστηκε από τη Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με τους
Σύμβουλους Αξιολογητές REMACO Α.Ε., περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
υπολογισμού και καταμέτρησης των δεικτών εκροών του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ)
Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020. Ειδικότερα, αποσκοπεί στο να καταγράψει
λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συλλέγονται και να καταγράφονται οι τιμές των
δεικτών, ούτως ώστε τα δεδομένα να είναι αξιόπιστα και συγκρίσιμα.
Για τον καταρτισμό του παρόντος Οδηγού αντλήθηκαν πληροφορίες από καθοδηγητικά έγγραφα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την παρακολούθηση των δεικτών και του πλαισίου επίδοσης1,
καθώς και από την Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Δεκ. 2014).
Οι δείκτες εκροών σχετίζονται με το άμεσο προϊόν (ή παραδοτέο) μιας δραστηριότητας ενός
συγχρηματοδοτούμενου έργου και μετρούνται σε φυσικές μονάδες. Για κάθε δείκτη εκροών έχει
οριστεί η τιμή στόχος σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας για το 2023. Για συγκεκριμένους
δείκτες, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο πλαίσιο επίδοσης, έχει τεθεί και ενδιάμεση τιμή-στόχος για το
2018. Η επίτευξη του ορόσημου για το 2018 αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανομή του
αποθεματικού επίδοσης στους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ (άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ)
1303/2013).
Ο Οδηγός απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Διαχειριστική Αρχή, Ενδιάμεσους
Φορείς, Δικαιούχους), οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση και την ορθή καταχώρηση των
δεικτών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Διαχειριστικής Αρχής, καθώς επίσης
και σε άλλους φορείς οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίζουν τη μέθοδο που εφαρμόστηκε για τη συλλογή
των στοιχείων και τον τρόπο υπολογισμού του κάθε δείκτη. Αποτελεί δεσμευτικό μεθοδολογικό
έγγραφο, το οποίο χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της επίτευξης των τιμών-στόχου των
δεικτών εκροών του ΕΠ και την ετοιμασία των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης του ΕΠ.
Στην Ενότητα Α΄ καταγράφονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής και
καταχώρησης των στοιχείων που σχετίζονται με τους δείκτες εκροών του ΕΠ, ενώ στην Ενότητα Β΄
παρουσιάζεται ο κάθε δείκτης ξεχωριστά ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά Επενδυτική
Προτεραιότητα. Για τον κάθε δείκτη δίνονται πληροφορίες για τα ακόλουθα θέματα: (α) Μονάδα
Μέτρησης, (β) Τιμή στόχος 2023, (γ) Ορόσημο 2018, (δ) Ορισμός, (ε) Τρόπος Υπολογισμού, (στ)
Σύνδεση με άλλους δείκτες εκροών (όπου εφαρμόζεται).
Tο περιεχόμενο του Οδηγού έχει δυναμικό χαρακτήρα, αφού είναι δυνατό να
εμπλουτιστεί/μεταβληθεί μετά από τροποποιήσεις του ΕΠ, επικαιροποίηση μεθοδολογίας
προσέγγισης των δεικτών από την ΕΕ, περαιτέρω εξειδίκευση των δεικτών με βάση τις ιδιαιτερότητες
νέων έργων που εντάσσονται στο ΕΠ κ.ο.κ.

1

“Guidance Document on Monitoring and Evaluation – ERDF and Cohesion Fund”, “Guidance for Member States
on Performance framework, review and reserve”
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance/
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η παρακολούθηση της επίτευξης των προγραμματικών στόχων των δεικτών εκροών του
Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιείται σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των
συγχρηματοδοτούμενων έργων, με τη χρήση και των τυποποιημένων εντύπων και στοιχείων του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).
1.

Προγραμματική στόχευση στο επίπεδο των έργων

Η συμβολή των συγχρηματοδοτούμενων έργων στην επίτευξη των δεικτών εκροών του ΕΠ
αποτυπώνεται μέσω της συμπλήρωσης του σχετικού πεδίου στο Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ).
Συγκεκριμένα, ο Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) για τις περιπτώσεις Σχεδίων Χορηγιών και ο Δικαιούχος για
τις περιπτώσεις έργων Δημοσίων Συμβάσεων, θα πρέπει να καταχωρήσουν στο ΟΠΣ την εκτίμησή τους
για τη συνεισφορά του υπό εξέταση έργου σε κάθε σχετικό δείκτη (τιμή-στόχος). Για τα έργα Δημοσίων
Συμβάσεων, ο ΕΦ ελέγχει και τις τιμές των δεικτών κατά την επικύρωση του ΤΔΕ.
Η συνεισφορά κάθε ΕΦ στους δείκτες του ΕΠ, με βάση τα συγχρηματοδοτούμενα έργα για τα οποία
είναι υπεύθυνος, έχει καθοριστεί στη Συμφωνία Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων που υπέγραψε ο ΕΦ με τη
Διαχειριστική Αρχή.
2.

Παρακολούθηση προόδου επίτευξης δεικτών έργων

(α) Έργα Δημοσίων Συμβάσεων
H πρόοδος επίτευξης των δεικτών των έργων Δημοσίων Συμβάσεων καταχωρείται στο ΟΠΣ από τον
Δικαιούχο μέσω των Δελτίων Παρακολούθησης (ΔΕΠΑ). Περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονικό
σημείο συμπλήρωσης του κάθε δείκτη περιγράφεται στην Ενότητα Β του Οδηγού για κάθε δείκτη
ξεχωριστά.
Κατά την επικύρωση του Δελτίου Παρακολούθησης του έργου, ο ΕΦ ελέγχει την ορθότητα των τιμών
που καταχωρούν οι Δικαιούχοι απαιτώντας, όπου χρειάζεται, αποδεικτικά στοιχεία. Στην περίπτωση
που οι δείκτες αφορούν υλοποίηση φυσικού αντικειμένου, ο ΕΦ ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης των
δεικτών και κατά τους επιτόπιους ελέγχους.
(β) Σχέδια Χορηγιών
Η πρόοδος επίτευξης των δεικτών των έργων Σχεδίων Χορηγιών αποτυπώνεται στα πιο κάτω έντυπα,
τα οποία καταχωρούνται στο ΟΠΣ:
- Αίτημα Καταβολής Χορηγίας: συμπληρώνεται και υποβάλλεται από το Δικαιούχο σε επίπεδο έργου.
- Δελτίο Παρακολούθησης της υλοποίησης Σχεδίου Χορηγιών (ΔΕΠΑ): συμπληρώνεται και
υποβάλλεται από τον Ενδιάμεσο Φορέα για όλο το Σχέδιο συνολικά.
Οι τιμές επίτευξης των δεικτών καταχωρούνται για πρώτη φορά στο αίτημα της ενδιάμεσης πληρωμής
ή αν δεν υπάρχει πρόνοια ενδιάμεσης πληρωμής στο αίτημα της τελικής πληρωμής.
Κατά τη συμπλήρωση του Δελτίου Παρακολούθησης του έργου, ο Ενδιάμεσος Φορέας ελέγχει την
ορθότητα των τιμών που καταχωρούν οι Δικαιούχοι στα ΑΚΧ απαιτώντας, όπου χρειάζεται,
αποδεικτικά στοιχεία.
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3.

Γενικές πληροφορίες δεικτών έργων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Κοινός Δείκτης Εκροών: «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται» (CO01)
Ο κοινός δείκτης εκροών CO01 καταγράφει τον «Αριθμό των επιχειρήσεων που ενισχύονται» μέσω του
ΕΠ. Η ενίσχυση μπορεί να είναι οποιασδήποτε μορφής (επιχορήγηση, οικονομική στήριξη χωρίς
επιχορήγηση ή/και μη οικονομική στήριξη). Ο δείκτης αυτός, ο οποίος συναντάται σε αρκετές
Επενδυτικές Προτεραιότητες σε τρεις Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ (1, 2 και 6), συνδέεται με τους
πιο κάτω δείκτες εκροών, οι οποίοι αποτελούν υποσύνολα του CO01:
- CO02: «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις»
- CO03: «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην των επιχορηγήσεων»
- CO04: «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη»
- CO05: «Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται»
- CO28: «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να εισάγουν προϊόντα νέα στην αγορά»
Ο δείκτης CO01 και τα υποσύνολά του (CO02, CO03, CO04, CO05, CO28) προσμετρώνται αρχικά σε
επίπεδο Σχεδίου Χορηγιών, στη συνέχεια σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας, και τέλος σε
επίπεδο Επιχειρησιακού Προγράμματος συνολικά.
Σημειώνεται ότι το άθροισμα των Δεικτών CO02, CO03, CO04 μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την τιμή
του Δείκτη CO01 στις περιπτώσεις όπου οι ίδιες επιχειρήσεις λαμβάνουν διαφορετικές μορφές
στήριξης ή συνδυασμό αυτών.
Έλεγχος Μοναδικότητας της Επιχείρησης (Δείκτες CO01, CO02, CO03, CO04, CO05 και CO28)
Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προσμετρείται μόνο μία φορά στο Δείκτη CO01 και στα διάφορα
υποσύνολά του, εξαλείφοντας την πολλαπλή μέτρηση της ίδιας επιχείρησης σε κάθε επίπεδο.
Συγκεκριμένα, ο έλεγχος μοναδικότητας της κάθε επιχείρησης θα πρέπει να ελέγχεται στα πιο κάτω
επίπεδα:
1. του κάθε Σχεδίου Χορηγιών: μια επιχείρηση που υλοποιεί περισσότερες της μιας προτάσεις
στο ίδιο Σχέδιο Χορηγιών καταγράφεται μόνο μια φορά στον Δείκτη του Σχεδίου. Ο έλεγχος
γίνεται από τον Ενδιάμεσο Φορέα του Σχεδίου.
2. της Επενδυτικής Προτεραιότητας: μια επιχείρηση που υλοποιεί περισσότερες της μιας
προτάσεις σε περισσότερα του ενός Σχέδια Χορηγιών της ίδιας επενδυτικής προτεραιότητας
καταγράφεται μια φορά στον Δείκτη της Επενδυτικής Προτεραιότητας. Ο έλεγχος γίνεται από
τη Διαχειριστική Αρχή.
3. του Επιχειρησιακού Προγράμματος: κάθε επιχείρηση καταγράφεται μόνο μια φορά στο
σχετικό Δείκτη του ΕΠ. Ο έλεγχος γίνεται από τη Διαχειριστική Αρχή.
Για σκοπούς ελέγχου της μοναδικότητας της κάθε επιχείρησης στα παραπάνω επίπεδα μέτρησης είναι
απαραίτητη η καταχώρηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης στα έντυπα
υποβολής και παρακολούθησης των Σχεδίων Χορηγιών.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας

Επενδυτική Προτεραιότητα 1α:
Δείκτες Εκροών που πρέπει να παρακολουθούνται:
1α1.1 Αριθμός υποδομών που ενισχύονται
CO24 Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση

1.α1.1

Αριθμός υποδομών που ενισχύονται

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος

Τιμή Στόχος 2023

11

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Αφορά τον αριθμό των ερευνητικών υποδομών που ενισχύονται μέσω της
επενδυτικής προτεραιότητας 1α. Καλύπτει τόσο τη δημιουργία νέων υποδομών
όσο και την ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών.
Η μορφή ενίσχυσης των υποδομών μπορεί να αφορά αγορά εξοπλισμού,
πρόσληψη προσωπικού κτλ.

Τρόπος
Υπολογισμού

Καταχωρείται η τιμή 1 για κάθε υποδομή που λαμβάνει ενίσχυση. Η τιμή στο
δείκτη καταχωρείται για πρώτη φορά στο αίτημα της ενδιάμεσης πληρωμής (αν
εφαρμόζεται), διαφορετικά στο αίτημα της τελικής πληρωμής.

CO24

Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση

Μονάδα Μέτρησης

Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης

Τιμή Στόχος 2023

110

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό των νέων ερευνητών που απασχολούνται σε
φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση. Αφορά νέες θέσεις ερευνητικής εργασίας οι
οποίες δημιουργούνται ως αποτέλεσμα του συγχρηματοδοτούμενου έργου.
Ο δείκτης μετρά τις μεικτές νέες θέσεις εργασίας (που δεν προϋπήρχαν), για
την άμεση ενασχόληση με δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) σε
ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης.
Μεικτές θέσεις εργασίας θεωρούνται όλες οι θέσεις εργασίας που
δημιουργούνται, ανεξαρτήτως του αν ο εργαζόμενος προέρχεται από το
εσωτερικό του οργανισμού (π.χ. εσωτερική μετακίνηση) ή έξω από τον
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οργανισμό, αρκεί να συνεισφέρει άμεσα στην αύξηση των συνολικών
ερευνητικών θέσεων εργασίας. Στην περίπτωση εσωτερικής μετακίνησης
ερευνητών, απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί η θέση που καλύφθηκε
με τη μετακίνηση ως νέα θέση εργασίας, είναι να καλυφθεί και εκείνη η θέση
απ’ όπου μετακινήθηκε ο ερευνητής.
Κάθε θέση εργασίας θα πρέπει να αποτελεί συνέπεια της υλοποίησης ή
ολοκλήρωσης έργων των Σχεδίων Χορηγιών, θα πρέπει να πληρωθεί και θα
πρέπει να αυξάνει το συνολικό αριθμό των ερευνητικών θέσεων εργασίας στον
οργανισμό.
Προσωπικό υποστήριξης για Ε&Α (δηλαδή θέσεις εργασίας που δεν σχετίζονται
άμεσα με δραστηριότητες Ε&Α) δεν συνυπολογίζεται.
Τρόπος
Υπολογισμού

Ο δείκτης υπολογίζεται σε όρους ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης σε
ετήσια βάση.
Ο αριθμός 1 αφορά ένα άτομο το οποίο εργάζεται σε πλήρη απασχόληση σε
ένα έργο για ένα έτος ή περισσότεροι του ενός ερευνητές, που το άθροισμα
της απασχόλησής τους αντιστοιχεί στο ένα (1) ανθρωποέτος.
Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε διαφορετικά έργα και αφορούν το
ίδιο άτομο υπολογίζονται ξεχωριστά (δε θεωρείται πολλαπλή μέτρηση).
Οι εποχιακές και οι μερικής απασχόλησης θέσεις εργασίας θα πρέπει να
μετατρέπονται σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης με βάση πρότυπα της
διεθνούς οργάνωσης εργασίας ή στατιστικά ή άλλα πρότυπα.
Για κάθε ερευνητή που απασχολείται σε ένα έργο2 θα υπολογίζεται ο
συνολικός χρόνος απασχόλησής του από την ημερομηνία εργοδότησής του
μέχρι την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος καταβολής χορηγίας. Σε
περίπτωση που υπάρχουν δύο αιτήματα καταβολής χορηγίας για ενδιάμεση
και τελική πληρωμή, ο υπολογισμός του δείκτη στο δεύτερο αίτημα θα
λαμβάνει υπόψη την απασχόληση του ερευνητή από την ημερομηνία του
πρώτου αιτήματος καταβολής χορηγίας μέχρι τον τερματισμό της εργοδότησής
του.

Επενδυτική Προτεραιότητα 1β:
Δείκτες Εκροών που πρέπει να παρακολουθούνται:
CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται
CO02 Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
CO05 Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται
CO26 Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα

2

Ο Δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει στον ΕΦ αντίγραφο του Συμβολαίου που έχει υπογράψει με το νέο
ερευνητή, στο οποίο να φαίνεται η διάρκεια εργοδότησης και ο χρόνος που θα απασχολείται στη εν λόγω
δραστηριότητα, καθώς και βεβαίωση/δήλωση για τον πραγματικό χρόνο απασχόλησής του στο έργο.
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CO27 Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή της
έρευνας και ανάπτυξης
CO28 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να εισάγουν προϊόντα νέα στην αγορά

CO01

Αριθμός Επιχειρήσεων που ενισχύονται

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος επιχειρήσεων

Τιμή Στόχος 2023

500

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό των επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
οποιασδήποτε μορφής (επιχορήγηση, οικονομική στήριξη χωρίς επιχορήγηση
ή/και μη οικονομική στήριξη) στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 1β.

Τρόπος
Υπολογισμού

Ο δείκτης CO01, κάτω από τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα, αφορά
τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν μόνο επιχορηγήσεις (μέσω των Σχεδίων
Χορηγιών).
Επομένως η τιμή του δείκτη CO01 ταυτίζεται με την τιμή του δείκτη CO02 και
δεν χρειάζεται να υπολογιστεί ξεχωριστά (βλ. τρόπος υπολογισμού δείκτη
CO02).

Σύνδεση με άλλους
δείκτες εκροών

Η τιμή του δείκτη CO01 ταυτίζεται με την τιμή του δείκτη CO02 πιο κάτω.

CO02

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος επιχειρήσεων

Τιμή Στόχος 2023

500

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό των επιχειρήσεων που λαμβάνουν
επιχορηγήσεις στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 1β.
Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν ως εταίροι σε ένα έργο ή/και να
είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος του έργου.

Τρόπος
Υπολογισμού

Καταχωρείται η τιμή 1 για κάθε επιχείρηση που λαμβάνει επιχορήγηση. Σε
περίπτωση που συμμετέχουν περισσότερες από μια επιχειρήσεις σε ένα έργο,
ο δείκτης υπολογίζει το συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων.
Η τιμή στο δείκτη καταχωρείται για πρώτη φορά στο αίτημα της ενδιάμεσης
πληρωμής (αν εφαρμόζεται), διαφορετικά στο αίτημα της τελικής πληρωμής.
Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προσμετρείται μόνο μία φορά στον δείκτη
(βλ. Έλεγχος Μοναδικότητας της Επιχείρησης). Για σκοπούς ελέγχου της
- 11 -

μοναδικότητας της κάθε επιχείρησης είναι απαραίτητη η καταχώρηση του
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης στα έντυπα υποβολής και
παρακολούθησης των Σχεδίων Χορηγιών.
Σύνδεση με άλλους
δείκτες εκροών

Η τιμή του δείκτη CO02 ταυτίζεται με την τιμή του δείκτη CO01 πιο πάνω.

CO05

Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος επιχειρήσεων

Τιμή Στόχος 2023

Δεν εφαρμόζεται

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό των νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται στα
πλαίσια έργων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1β.
Οι νέες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν ως εταίροι σε ένα έργο ή να
είναι οι κύριοι δικαιούχοι.
Νέα επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία έχει κάνει εγγραφή στο Τμήμα
Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη το μέγιστο 3 χρόνια πριν από την
ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου Χορηγιών. Μια επιχείρηση δε θεωρείται
νέα εάν έχει αλλάξει μόνο η νομική της μορφή.

Τρόπος
Υπολογισμού

Καταχωρείται η τιμή 1 για κάθε νέα επιχείρηση που λαμβάνει στήριξη
οποιαδήποτε μορφής (επιχορήγηση, οικονομική στήριξη χωρίς επιχορήγηση
ή/και μη οικονομική στήριξη) στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 1β.
Η τιμή στο δείκτη καταχωρείται για πρώτη φορά στο αίτημα της ενδιάμεσης
πληρωμής (αν εφαρμόζεται), διαφορετικά στο αίτημα της τελικής πληρωμής.

Σχέση με άλλους
δείκτες

Ο δείκτης σχετίζεται με το δείκτη CO01 (υποσύνολο του CO01) και διακρίνει τις
νέες επιχειρήσεις από το σύνολο των επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
οποιασδήποτε μορφής.

CO26

Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος επιχειρήσεων

Τιμή Στόχος 2023

200

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με
ερευνητικά ιδρύματα στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων της
επενδυτικής προτεραιότητας 1β.
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Στο κάθε έργο θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον μια επιχείρηση και ένα
ερευνητικό ίδρυμα. Η συνεργασία θα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον καθ΄ όλη
τη διάρκεια του έργου.
Τρόπος
Υπολογισμού

Καταχωρείται στο δείκτη η τιμή 1 για κάθε επιχείρηση που συνεργάζεται με
ερευνητικό ίδρυμα. Υπολογίζονται στο δείκτη όλες οι επιχειρήσεις που
συμμετέχουν στο έργο ως ανάδοχοι ή συνεργάτες.
Η τιμή στο δείκτη καταχωρείται για πρώτη φορά στο αίτημα της ενδιάμεσης
πληρωμής (αν εφαρμόζεται), διαφορετικά στο αίτημα της τελικής πληρωμής.
Επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διαφορετικά έργα/προγράμματα έρευνας
και καινοτομίας καταμετρούνται κάθε φορά και αυτό δε θεωρείται πολλαπλή
μέτρηση.

CO27

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη στον τομέα της
καινοτομίας ή της έρευνας και ανάπτυξης

Μονάδα Μέτρησης

Ευρώ

Τιμή Στόχος 2023

11.500.000

Ορόσημο 2018

5.500.000

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τη συνολική αξία των ιδιωτικών δαπανών, που
αντιστοιχεί στη δημόσια στήριξη που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις μέσω των
έργων καινοτομίας ή/και έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας 1β.

Τρόπος
Υπολογισμού

Η τιμή στο δείκτη καταχωρείται για πρώτη φορά στο αίτημα της ενδιάμεσης
πληρωμής (καταγράφεται το ποσό που αντιστοιχεί στη δημόσια δαπάνη), και
κατά το αίτημα της τελικής πληρωμής σημειώνεται το συνολικό ποσό της
ιδιωτικής δαπάνης. Σε περιπτώσεις που υπάρχει μόνο τελική πληρωμή,
ολόκληρο το ποσό της ιδιωτικής δαπάνης καταχωρείται στο αίτημα της τελικής
πληρωμής.
Δεδομένου ότι οι έλεγχοι και οι επαληθεύσεις γίνονται μόνο μέχρι το συνολικό
ποσό της επιλέξιμης δαπάνης, ο δείκτης θα αφορά μόνο στο ποσοστό της
ιδιωτικής συμμετοχής μέχρι το ποσό που έχει καταβληθεί.

CO28

Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να εισαγάγουν προϊόντα νέα
στην αγορά

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος επιχειρήσεων

Τιμή Στόχος 2023

180

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται
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Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό των επιχειρήσεων που ενισχύονται, μέσω της
Επενδυτικής Προτεραιότητας 1β, για να εισαγάγουν νέα προϊόντα στην αγορά.
Περιλαμβάνει και τις επιχειρήσεις που ενισχύονται για την εισαγωγή
καινοτόμων διαδικασιών, υπό τον όρο ότι οι διαδικασίες συνεισφέρουν στην
ανάπτυξη του προϊόντος.
Ένα προϊόν είναι νέο στην αγορά αν δεν υπάρχει άλλο προϊόν στην αγορά με
την ίδια λειτουργικότητα ή αν η τεχνολογία που το νέο προϊόν χρησιμοποιεί
είναι ουσιαστικά διαφορετική από την τεχνολογία των υφιστάμενων
προϊόντων. Τα προϊόντα μπορεί να είναι υλικά ή άυλα (συμπεριλαμβανομένων
των υπηρεσιών).
Αν μία επιχείρηση εισάγει αρκετά προϊόντα ή αν λαμβάνει στήριξη για
διαφορετικά έργα, εξακολουθεί να προσμετρείται ως μία επιχείρηση. Σε
περίπτωση έργων συνεργασίας, ο δείκτης μετράει όλες τις συμμετέχουσες
επιχειρήσεις.
Προσμετρούνται και τα υποστηριζόμενα έργα που στόχευαν να εισάγουν νέα
στις αγορές προϊόντα αλλά δεν το κατάφεραν.

Τρόπος
Υπολογισμού

Καταχωρείται στο δείκτη η τιμή 1 στην περίπτωση που η υπό εξέταση
επιχείρηση ενισχύεται για να εισάγει προϊόντα νέα στην αγορά.
Η τιμή στο δείκτη καταχωρείται για πρώτη φορά στο αίτημα της ενδιάμεσης
πληρωμής (αν εφαρμόζεται), διαφορετικά στο αίτημα της τελικής πληρωμής.

Σχέση με άλλους
δείκτες

Ο δείκτης αυτός αποτελεί υποσύνολο του δείκτη CO01 πιο πάνω.

Επενδυτική Προτεραιότητα 3α:
Δείκτες Εκροών που πρέπει να παρακολουθούνται:
CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται
CO02 Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
CO03 Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην των επιχορηγήσεων
CO05 Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται
CO06 Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις)
3.α.1 Αριθμός (νέων) συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε clusters
CO08 Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται

CO01

Αριθμός Επιχειρήσεων που ενισχύονται

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος επιχειρήσεων

Τιμή Στόχος 2023

636
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Ορόσημο 2018

200

Ορισμός

Κάτω από την επενδυτική προτεραιότητα 3α, ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό
των επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορήγηση στο πλαίσιο των πιο κάτω
Σχεδίων Χορηγιών:
- ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του μεταποιητικού τομέα και
άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων
- ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας
- ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας
- επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος
για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Τρόπος
Υπολογισμού

Η τιμή του δείκτη ταυτίζεται με την τιμή του δείκτη CO02 και δε χρειάζεται να
υπολογιστεί ξεχωριστά (βλ. τρόπος υπολογισμού δείκτη CO02).

Σύνδεση με άλλους
Δείκτες Εκροών

Η τιμή του δείκτη CO01 ταυτίζεται με την τιμή του δείκτη CO02 πιο κάτω.

CO02

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος επιχειρήσεων

Τιμή Στόχος 2023

636

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Κάτω από την επενδυτική προτεραιότητα 3α, ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό
των επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορήγηση στο πλαίσιο των πιο κάτω
Σχεδίων Χορηγιών:
- ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του μεταποιητικού τομέα και
άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων
- ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας
- ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας
- επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος
για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Τρόπος
Υπολογισμού

Καταχωρείται η τιμή 1 για κάθε επιχείρηση που λαμβάνει επιχορήγηση. Σε
περίπτωση που συμμετέχουν περισσότερες από μια επιχειρήσεις σε ένα έργο,
ο δείκτης υπολογίζει το συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων.
Η τιμή στο δείκτη καταχωρείται για πρώτη φορά στο αίτημα της ενδιάμεσης
πληρωμής (αν εφαρμόζεται), διαφορετικά στο αίτημα της τελικής πληρωμής.
Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προσμετρείται μόνο μία φορά στον δείκτη
(βλ. Έλεγχος Μοναδικότητας της Επιχείρησης). Για σκοπούς ελέγχου της
μοναδικότητας της κάθε επιχείρησης είναι απαραίτητη η καταχώρηση του
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Αριθμού Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης στα έντυπα υποβολής και
παρακολούθησης των Σχεδίων Χορηγιών.
Σύνδεση με άλλους
δείκτες

Η τιμή του δείκτη CO02 ταυτίζεται με την τιμή του δείκτη CO01 πιο πάνω.

CO03

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην των
επιχορηγήσεων

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος επιχειρήσεων

Τιμή Στόχος 2023

240

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό των επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική
στήριξη που δεν έχει τη μορφή επιχορήγησης, όπως δάνεια, επιδότηση
επιτοκίου, εγγυήσεις πίστωσης, επιχειρηματικό κεφάλαιο ή άλλα
χρηματοδοτικά εργαλεία.

Τρόπος Υπολογισμού

Ο τρόπος υπολογισμού θα προσδιορισθεί με την ενεργοποίηση του
χρηματοδοτικού εργαλείου.

Σύνδεση με άλλους
δείκτες

Ο δείκτης αποτελεί υποσύνολο του δείκτη CO01.

CO05

Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος επιχειρήσεων

Τιμή Στόχος 2023

Δεν εφαρμόζεται

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό των νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται στα
πλαίσια έργων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3α.
Νέα επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία έχει κάνει εγγραφή στο Τμήμα
Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη το μέγιστο 3 χρόνια πριν από την
ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου Χορηγιών. Μια επιχείρηση δε θεωρείται
νέα εάν έχει αλλάξει μόνο η νομική της μορφή.

Τρόπος
Υπολογισμού

Καταχωρείται η τιμή 1 για κάθε νέα επιχείρηση που λαμβάνει στήριξη
οποιαδήποτε μορφής (επιχορήγηση, οικονομική στήριξη χωρίς επιχορήγηση
ή/και μη οικονομική στήριξη) στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 3α.
Η τιμή στο δείκτη καταχωρείται για πρώτη φορά στο αίτημα της ενδιάμεσης
πληρωμής (αν εφαρμόζεται), διαφορετικά στο αίτημα της τελικής πληρωμής.
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Σχέση με άλλους
δείκτες

Ο δείκτης είναι υποσύνολο του CO01 και διακρίνει τις νέες επιχειρήσεις από το
σύνολο των επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη οποιασδήποτε μορφής.

CO06

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων
(επιχορηγήσεις)

Μονάδα Μέτρησης

Ευρώ

Τιμή Στόχος 2023

60.000.000

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τη συνολική αξία των ιδιωτικών δαπανών, που αντιστοιχεί
στη δημόσια στήριξη που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις μέσω των πιο κάτω
Σχεδίων Χορηγιών:

Τρόπος
Υπολογισμού

-

ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του μεταποιητικού τομέα και
άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων

-

ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας

-

ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας

-

επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος
για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Η τιμή στο δείκτη καταχωρείται για πρώτη φορά στο αίτημα της ενδιάμεσης
πληρωμής (καταγράφεται το ποσό που αντιστοιχεί στη δημόσια δαπάνη), και
κατά το αίτημα της τελικής πληρωμής σημειώνεται το συνολικό ποσό της
ιδιωτικής δαπάνης. Σε περιπτώσεις που υπάρχει μόνο τελική πληρωμή,
ολόκληρο το ποσό της ιδιωτικής δαπάνης καταχωρείται στο αίτημα της τελικής
πληρωμής.
Δεδομένου ότι οι έλεγχοι και οι επαληθεύσεις γίνονται μόνο μέχρι το συνολικό
ποσό της επιλέξιμης δαπάνης, ο δείκτης θα αφορά μόνο στο ποσοστό της
ιδιωτικής συμμετοχής μέχρι το ποσό που έχει καταβληθεί.

Σχέση με άλλους
δείκτες

Ο δείκτης συνδέεται με τις επενδύσεις που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις στο
πλαίσιο του δείκτη CO02 πιο πάνω.

3.α.1

Αριθμός (νέων) συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε clusters

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος επιχειρήσεων

Τιμή Στόχος 2023

30

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό των επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
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οποιασδήποτε μορφής (επιχορήγηση, οικονομική στήριξη χωρίς επιχορήγηση
ή/και μη οικονομική στήριξη) προκειμένου να ενταχθούν σε cluster.
Τρόπος
Υπολογισμού

Καταχωρείται η τιμή 1 για κάθε νέα συνεργαζόμενη επιχείρηση σε cluster.

CO08

Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται

Μονάδα Μέτρησης

Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης

Τιμή Στόχος 2023

1.200

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τις μεικτές νέες θέσεις εργασίας (που δεν προϋπήρχαν), σε
ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, στις επιχειρήσεις που ενισχύονται από τα
πιο κάτω Σχέδια Χορηγιών:

Η τιμή στο δείκτη καταχωρείται για πρώτη φορά στο αίτημα της ενδιάμεσης
πληρωμής (αν εφαρμόζεται), διαφορετικά στο αίτημα της τελικής πληρωμής.

-

ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του μεταποιητικού τομέα και
άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων

-

ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας

-

ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας

Μεικτές θέσεις εργασίας θεωρούνται όλες οι θέσεις εργασίας που
δημιουργούνται ανεξαρτήτως του αν ο εργαζόμενος προέρχεται από το
εσωτερικό του οργανισμού (π.χ. εσωτερική μετακίνηση) ή έξω από τον
οργανισμό, αρκεί να συνεισφέρει άμεσα στην αύξηση των συνολικών θέσεων
εργασίας.
Κάθε θέση εργασίας θα πρέπει να αποτελεί συνέπεια της υλοποίησης ή
ολοκλήρωσης έργων των Σχεδίων Χορηγιών, θα πρέπει να πληρωθεί και θα
πρέπει να αυξάνει το συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας στον οργανισμό.
Τρόπος
Υπολογισμού

Ο δείκτης υπολογίζεται σε όρους ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης σε ετήσια
βάση.
Ο αριθμός 1 αφορά μια θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, που
δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του έργου ή περισσότερες από
μια θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, που το άθροισμα της απασχόλησής
τους αντιστοιχεί σε ένα (1) ανθρωποέτος.
Οι εποχιακές και οι μερικής απασχόλησης θέσεις εργασίας θα πρέπει να
μετατρέπονται σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης με βάση πρότυπα της
διεθνούς οργάνωσης εργασίας ή στατιστικά ή άλλα πρότυπα.
Τα δεδομένα για τον υπολογισμό του δείκτη συλλέγονται πριν την έναρξη του
έργου (κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο Σχέδιο Χορηγιών) και μετά
την ολοκλήρωσή του (κατά την υποβολή της αίτησης τελικής πληρωμής).
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Επενδυτική Προτεραιότητα 4β:

Δείκτες Εκροών που πρέπει να παρακολουθούνται:
CO01

Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται

CO02

Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

CO03

Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην των επιχορηγήσεων

CO05

Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται

CO34

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου

CO01

Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος επιχειρήσεων

Τιμή Στόχος 2023

325

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό των επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
οποιασδήποτε μορφής (επιχορήγηση, οικονομική στήριξη χωρίς επιχορήγηση)
στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4β.

Τρόπος
Υπολογισμού

Καταχωρείται η τιμή 1 για κάθε επιχείρηση που λαμβάνει στήριξη οποιασδήποτε
μορφής. Σε περίπτωση που συμμετέχουν περισσότερες από μια επιχειρήσεις σε
ένα έργο, ο δείκτης υπολογίζει το συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων.
Η τιμή στο δείκτη καταχωρείται για πρώτη φορά στο αίτημα της ενδιάμεσης
πληρωμής (αν εφαρμόζεται), διαφορετικά στο αίτημα της τελικής πληρωμής.
Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προσμετρείται μόνο μια φορά στο δείκτη (βλ.
Έλεγχος Μοναδικότητας της Επιχείρησης). Για σκοπούς ελέγχου της
μοναδικότητας της κάθε επιχείρησης είναι απαραίτητη η καταχώρηση του
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης στα έντυπα υποβολής και
παρακολούθησης των έργων.

Σύνδεση με άλλους
Δείκτες

Συνδέεται με τους δείκτες CO02 και CO03 πιο κάτω.
Οι δείκτες CO02 και CO03 είναι υποσύνολα του CO01 και το άθροισμά τους
μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την τιμή του δείκτη CO01 στις περιπτώσεις
όπου οι ίδιες επιχειρήσεις λαμβάνουν διαφορετικές μορφές στήριξης ή
συνδυασμό αυτών.
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CO02

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος επιχειρήσεων

Τιμή Στόχος 2023

120

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό των επιχειρήσεων που λαμβάνουν
επιχορηγήσεις στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 4β.

Τρόπος
Υπολογισμού

Καταχωρείται η τιμή 1 για κάθε επιχείρηση που λαμβάνει επιχορήγηση. Σε
περίπτωση που συμμετέχουν περισσότερες από μια επιχειρήσεις σε ένα έργο, ο
δείκτης υπολογίζει το συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων.
Η τιμή στο δείκτη καταχωρείται για πρώτη φορά στο αίτημα της ενδιάμεσης
πληρωμής (αν εφαρμόζεται), διαφορετικά στο αίτημα της τελικής πληρωμής.
Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προσμετρείται μόνο μια φορά στο δείκτη
Έλεγχος Μοναδικότητας της Επιχείρησης). Για σκοπούς ελέγχου
μοναδικότητας της κάθε επιχείρησης είναι απαραίτητη η καταχώρηση
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης στα έντυπα υποβολής
παρακολούθησης των έργων.

(βλ.
της
του
και

Σύνδεση με άλλους
Δείκτες

Ο δείκτης αποτελεί υποσύνολο του δείκτη CO01 πιο πάνω.

CO03

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην των
επιχορηγήσεων

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος επιχειρήσεων

Τιμή Στόχος 2023

240

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό των επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική
στήριξη που δεν έχει τη μορφή επιχορήγησης, όπως δάνεια, επιδότηση
επιτοκίου, εγγυήσεις πίστωσης, επιχειρηματικό κεφάλαιο ή άλλα χρηματοδοτικά
εργαλεία.

Τρόπος
Υπολογισμού

Ο τρόπος υπολογισμού θα προσδιορισθεί με την ενεργοποίηση του
χρηματοδοτικού εργαλείου.

Σύνδεση με άλλους
δείκτες

Ο δείκτης αποτελεί υποσύνολο του δείκτη CO01 πιο πάνω.
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CO05

Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος επιχειρήσεων

Τιμή Στόχος 2023

Δεν εφαρμόζεται

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό των νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται στα
πλαίσια έργων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4β.
Νέα επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία έχει κάνει εγγραφή στο Τμήμα
Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη το μέγιστο 3 χρόνια πριν από την
ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου Χορηγιών. Μια επιχείρηση δε θεωρείται
νέα εάν έχει αλλάξει μόνο η νομική της μορφή.

Τρόπος
Υπολογισμού

Καταχωρείται η τιμή 1 για κάθε νέα επιχείρηση που λαμβάνει στήριξη
οποιαδήποτε μορφής (επιχορήγηση, οικονομική στήριξη χωρίς επιχορήγηση
ή/και μη οικονομική στήριξη) στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 4β.
Η τιμή στο δείκτη καταχωρείται για πρώτη φορά στο αίτημα της ενδιάμεσης
πληρωμής (αν εφαρμόζεται), διαφορετικά στο αίτημα της τελικής πληρωμής.

Σχέση με άλλους
δείκτες

Ο δείκτης είναι υποσύνολο του CO01 και διακρίνει τις νέες επιχειρήσεις από το
σύνολο των επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη οποιασδήποτε μορφής.

CO34

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου

Μονάδα Μέτρησης

Τόνοι ισοδύναμου CO2

Τιμή Στόχος 2023

200.000

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τη συνολική εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των
αερίων θερμοκηπίου, που προκύπτει από την ολοκλήρωση των
συγχρηματοδοτούμενων έργων της επενδυτικής προτεραιότητας 4β.
Η επίδραση στο δείκτη από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα είναι έμμεση, αφού
τα έργα επιδρούν άμεσα στη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας,
είτε μέσω μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας είτε μέσω της αξιοποίησης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Στην περίπτωση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, η εκτίμηση βασίζεται στην
ποσότητα της πρωτογενούς ενέργειας που εξοικονομείται εντός ενός
ημερολογιακού
έτους,
ως
αποτέλεσμα
της
ολοκλήρωσης
των
συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Στην περίπτωση μέτρων ΑΠΕ, η εκτίμηση βασίζεται στην ποσότητα της
ανανεώσιμης ενέργειας που παράγεται εντός ενός ημερολογιακού έτους, ως
αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Η
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ανανεώσιμη ενέργεια θεωρείται ότι είναι ουδέτερη όσον αφορά στις εκπομπές
των αερίων του θερμοκηπίου και ότι αντικαθιστά την παραγωγή ενέργειας από
μη ανανεώσιμες πηγές.
Τρόπος
Υπολογισμού

Για την καταχώρηση τιμής στο δείκτη θα πρέπει οι εργασίες εξοικονόμησης
πρωτογενούς ενέργειας να έχουν ολοκληρωθεί.
Η τιμή στο δείκτη καταχωρείται για πρώτη φορά στο αίτημα της ενδιάμεσης
πληρωμής (αν εφαρμόζεται), διαφορετικά στο αίτημα της τελικής πληρωμής.
Για κάθε έργο που συγχρηματοδοτείται εκτιμάται αρχικά η εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας που προκύπτει ως απόρροια της υλοποίησης των
δράσεων. Τα στοιχεία εξοικονόμησης σε κιλοβατώρες/έτος λαμβάνονται από τα
πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης του κάθε έργου, τα οποία εκδίδονται τόσο
πριν όσο και μετά την ολοκλήρωση του έργου. Στη συνέχεια η εξοικονόμηση
ενέργειας σε κιλοβατώρες μετατρέπεται σε μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου με βάση διεθνή πρότυπα.
Η τιμή του δείκτη είναι σωρευτική, αφού κάθε έτος περιλαμβάνει την
εξοικονόμηση που προέρχεται τόσο από νέα έργα όσο και από τα ήδη
ολοκληρωμένα έργα..

- 22 -

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 : Προώθηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών

Επενδυτική Προτεραιότητα 2β:
Δείκτες Εκροών που πρέπει να παρακολουθούνται:
CO01

Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται

CO02

Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

CO05

Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται

CO01

Αριθμός Επιχειρήσεων που ενισχύονται

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος επιχειρήσεων

Τιμή Στόχος 2023

330

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Κάτω από την επενδυτική προτεραιότητα 2β, ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό
των επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορήγηση μέσω Σχεδίων Χορηγιών.

Τρόπος
Υπολογισμού

Η τιμή του δείκτη ταυτίζεται με την τιμή του δείκτη CO02 και δε χρειάζεται να
υπολογιστεί ξεχωριστά (βλ. τρόπος υπολογισμού δείκτη CO02).

Σύνδεση με άλλους
Δείκτες Εκροών

Η τιμή του δείκτη CO01 ταυτίζεται με την τιμή του δείκτη CO02 πιο κάτω.

CO02

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος επιχειρήσεων

Τιμή Στόχος 2023

330

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό των επιχειρήσεων που λαμβάνουν
επιχορηγήσεις στο πλαίσιο των Σχεδίων Χορηγιών της επενδυτικής
προτεραιότητας 2β.

Τρόπος
Υπολογισμού

Καταχωρείται η τιμή 1 για κάθε επιχείρηση που λαμβάνει επιχορήγηση. Σε
περίπτωση που συμμετέχουν περισσότερες από μια επιχειρήσεις σε ένα έργο,
ο δείκτης υπολογίζει το συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων.
Η τιμή στο δείκτη καταχωρείται για πρώτη φορά στο αίτημα της ενδιάμεσης
πληρωμής (αν εφαρμόζεται), διαφορετικά στο αίτημα της τελικής πληρωμής.
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Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προσμετρείται μόνο μία φορά στο δείκτη (βλ.
Έλεγχος Μοναδικότητας της Επιχείρησης). Για σκοπούς ελέγχου της
μοναδικότητας της κάθε επιχείρησης είναι απαραίτητη η καταχώρηση του
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης στα έντυπα υποβολής και
παρακολούθησης των Σχεδίων Χορηγιών.
Σύνδεση με άλλους
Δείκτες Εκροών

Η τιμή του δείκτη CO02 ταυτίζεται με την τιμή του δείκτη CO01 πιο πάνω.

CO05

Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος επιχειρήσεων

Τιμή Στόχος 2023

Δεν εφαρμόζεται

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό των νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται στα
πλαίσια έργων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 2β.
Νέα επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία έχει κάνει εγγραφή στο Τμήμα
Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη το μέγιστο 3 χρόνια πριν από την
ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου Χορηγιών. Μια επιχείρηση δε θεωρείται
νέα εάν έχει αλλάξει μόνο η νομική της μορφή.

Τρόπος
Υπολογισμού

Καταχωρείται η τιμή 1 για κάθε νέα επιχείρηση που λαμβάνει στήριξη
οποιαδήποτε μορφής (επιχορήγηση, οικονομική στήριξη χωρίς επιχορήγηση
ή/και μη οικονομική στήριξη) στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 2β.
Η τιμή στο δείκτη καταχωρείται για πρώτη φορά στο αίτημα της ενδιάμεσης
πληρωμής (αν εφαρμόζεται), διαφορετικά στο αίτημα της τελικής πληρωμής.

Σχέση με άλλους
δείκτες

Ο δείκτης είναι υποσύνολο του CO01 και διακρίνει τις νέες επιχειρήσεις από το
σύνολο των επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη οποιασδήποτε μορφής.

Επενδυτική Προτεραιότητα 2γ:
Δείκτης Εκροών που πρέπει να παρακολουθείται:
2γ.1 Δημόσιοι Φορείς/Υπηρεσίες που ενισχύονται για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
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2γ.1

Δημόσιοι Φορείς/Υπηρεσίες που ενισχύονται για την ανάπτυξη ψηφιακών
εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος

Τιμή Στόχος 2023

8

Ορόσημο 2018

2

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό των Δημόσιων Φορέων και Υπηρεσιών που
ενισχύονται για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 2γ.

Τρόπος
Υπολογισμού

Καταχωρείται η τιμή 1 όταν η συγχρηματοδοτούμενη ψηφιακή εφαρμογή ενός
Δημόσιου Φορέα ή Υπηρεσίας έχει ολοκληρωθεί, ακόμη και εάν δεν έχει
ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο του έργου (π.χ. εκκρεμεί η τελική
πληρωμή) ή εκκρεμούν ορισμένες εργασίες του φυσικού αντικειμένου του
έργου (π.χ. περίοδος υποστήριξης πιλοτικής ή/και παραγωγικής λειτουργίας
τους).
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3Α: Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση του
περιβάλλοντος

Επενδυτική Προτεραιότητα 5α:
Δείκτης Εκροών που πρέπει να παρακολουθείται:
5α.1 Αριθμός κυματοθραυστών για την προστασία παράκτιων ζωνών

5α.1

Αριθμός κυματοθραυστών για την προστασία παράκτιων ζωνών

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος

Τιμή Στόχος 2023

20

Ορόσημο 2018

8

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό των κυματοθραυστών που κατασκευάζονται
στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 5α.

Τρόπος
Υπολογισμού

Καταχωρείται η τιμή 1 για κάθε νέο κυματοθραύστη που κατασκευάζεται, ο
οποίος βρίσκεται τουλάχιστον στο στάδιο της διαδικασίας ευθύνης
ελαττωμάτων.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6γ:
Δείκτες Εκροών που πρέπει να παρακολουθούνται:
6γ.2 Υποδομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος που υφίστανται βελτιωτικές παρεμβάσεις
CO09 Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών

6γ.2

Υποδομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος που υφίστανται βελτιωτικές
παρεμβάσεις

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος

Τιμή Στόχος 2023

3

Ορόσημο 2018

2

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό των υποδομών πολιτιστικού ενδιαφέροντος
που υφίστανται βελτιωτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας 6γ.

Τρόπος
Υπολογισμού

Καταχωρείται η τιμή 1 στο δείκτη όταν το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει
ολοκληρωθεί. Σημειώνεται ότι η τιμή προσμετράται στο δείκτη ακόμη και εάν
δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως το οικονομικό αντικείμενο (πχ. εκκρεμεί η τελική
πληρωμή) ή ορισμένες δευτερεύουσες εργασίες από το φυσικό αντικείμενο του
έργου.
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CO09

Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών

Μονάδα Μέτρησης

Επισκέψεις / έτος

Τιμή Στόχος 2023

300.000

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης αφορά στην εκτίμηση της αύξησης του αριθμού των επισκέψεων σε
τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης
επισκεπτών που υλοποιούνται έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας 6γ.

Τρόπος
Υπολογισμού

Ο δείκτης υπολογίζει την εκ των προτέρων εκτίμηση της αύξησης του αριθμού
επισκέψεων σε κάθε τοποθεσία πολιτιστικής και φυσικής κληρονομίας και
πόλους έλξης επισκεπτών στην οποία έχει υλοποιηθεί συγχρηματοδοτούμενο
έργο.
Ισχύει για βελτιώσεις στις προαναφερθείσες τοποθεσίες που στοχεύουν να
προσελκύσουν και να υποδέχονται επισκέπτες, είτε τουρίστες είτε ντόπιους.
Στην περίπτωση τοποθεσιών που είχαν επισκέψεις πριν από την υλοποίηση του
έργου θα εκτιμάται η αύξηση που επέρχεται.
Ένας επισκέπτης μπορεί να κάνει πολλαπλές επισκέψεις και η μέτρηση του θα
καταγράφεται κάθε φορά. Για μία ομάδα επισκεπτών μετρούνται τόσες
επισκέψεις όσα είναι τα μέλη της ομάδας.
Η εκτίμηση θα αφορά στην αύξηση του αριθμού των επισκέψεων που θα
επέλθει ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση του για
χρήση στο κοινό.
Η μεθοδολογία υπολογισμού της εκτίμησης θα λαμβάνει υπόψη ιστορικά
στοιχεία του ετήσιου αριθμού επισκεπτών στα έργα που πραγματοποιούνται οι
παρεμβάσεις, το είδος της παρέμβασης και πώς αυτή αναμένεται να επηρεάσει
τον αριθμό επισκέψεων, τυχόν ενδείξεις για τον αριθμό των τουριστών που θα
επισκεφτούν την Κύπρο το χρονιά που έπεται της υλοποίησης του έργου και
οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφόρηση

Επενδυτική Προτεραιότητα 6δ:
Δείκτης Εκροών που πρέπει να παρακολουθείται:
CO23: Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς
διατήρησης
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CO23

Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να αποκτήσουν καλύτερο
καθεστώς διατήρησης

Μονάδα Μέτρησης

Εκτάρια

Τιμή Στόχος 2023

25.000

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει την έκταση (σε εκτάρια) των περιοχών NATURA 2000 στις
οποίες υλοποιούνται έργα βελτίωσης του καθεστώτος διατήρησης στο πλαίσιο
της επενδυτικής προτεραιότητας 6δ.

Τρόπος
Υπολογισμού

Ο δείκτης υπολογίζει την έκταση (σε εκτάρια) στην οποία υλοποιούνται
παρεμβάσεις για βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης των περιοχών NATURA
2000. Περιλαμβάνονται στο δείκτη τόσο αποκατεστημένες όσο και νέες
περιοχές NATURA 2000.
Μπορούν να περιληφθούν στο δείκτη και παρεμβάσεις που
πραγματοποιούνται εκτός των περιοχών NATURA 2000, με την προϋπόθεση ότι
θα συμβάλουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης των απειλούμενων
ειδών, των ενδιαιτημάτων ή των οικοσυστημάτων ή/και στη διατήρηση των
οικοσυστημικών υπηρεσιών. Περιοχές που λαμβάνουν στήριξη κατ' επανάληψη
θα πρέπει να προσμετρούνται στο δείκτη μόνο μία φορά.
Ο τρόπος και η χρονική στιγμή καταχώρησης της προόδου επίτευξης της τιμής
του δείκτη θα προσδιορισθεί αφού οριστικοποιηθεί το είδος των παρεμβάσεων
που θα ενισχυθούν.
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4Α: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Υδάτινων Πόρων

Επενδυτική Προτεραιότητα 6i:
Δείκτες Εκροών που πρέπει να παρακολουθούνται:
6i.1

Πρόσθετη δυναμικότητα αξιοποίησης βιοαποικοδομήσιμων υλικών

6i.2

Αριθμός Δήμων/Κοινοτήτων που ενισχύονται

6i.1

Πρόσθετη δυναμικότητα αξιοποίησης βιοαποικοδομήσιμων υλικών

Μονάδα Μέτρησης

Τόνοι / έτος

Τιμή Στόχος 2023

210.000

Ορόσημο 2018

Για τις ανάγκες παρακολούθησης του Πλαισίου Επίδοσης για το 2018, ο Δείκτης
Εκροών 6i.1 θα μετρηθεί με την υιοθέτηση του Βασικού σταδίου υλοποίησης
6i1-2: Ενταγμένα Έργα (αριθμός) με ορόσημο 2.

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τη νέα δυναμικότητα αξιοποίησης βιοποικοδομήσιμων
υλικών, που δημιουργείται από την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο της
επενδυτικής προτεραιότητας 6i.

Τρόπος
Υπολογισμού

Ο δείκτης υπολογίζει την πρόσθετη δυναμικότητα για αξιοποίηση
βιοαποικοδομήσιμων υλικών που προκύπτει από τη δημιουργία νέων ή την
αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

6i.2

Αριθμός Δήμων/Κοινοτήτων που ενισχύονται

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος

Τιμή Στόχος 2023

50

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Τρόπος
Υπολογισμού

Ο δείκτης αφορά στον αριθμό των Δήμων και των Κοινοτήτων της Κύπρου που
λαμβάνουν στήριξη οποιαδήποτε μορφής (επιχορήγηση, οικονομική στήριξη
χωρίς επιχορήγηση ή/και μη οικονομική στήριξη) στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας 6i.
Ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό των Δήμων και Κοινοτήτων που επωφελούνται
από την ολοκλήρωση της υλοποίησης έργων στον τομέα της διαχείρισης
στερεών αποβλήτων.
Σε περίπτωση που ένα έργο καλύπτει περισσότερους από ένα
Δήμο/Κοινότητες, αλλά αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του, μπορεί να
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καταμετρηθεί στο δείκτη μόνο ο αριθμός των Δήμων/Κοινοτήτων στις οποίες
έχει ολοκληρωθεί το τμήμα του έργου που τους αφορά.
Δήμοι και Κοινότητες που επωφελούνται από την υλοποίηση περισσότερων του
ενός έργα προσμετρούνται στο δείκτη μόνο μια φορά.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6ii:
Δείκτες Εκροών που πρέπει να παρακολουθούνται:
CO19 Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων
6ii.2:

Αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων

CO19

Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία
λυμάτων

Μονάδα Μέτρησης

Ισοδύναμο πληθυσμού

Τιμή Στόχος 2023

13.600

Ορόσημο 2018

1.400

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει το πλήθος ατόμων, σε όρους ισοδύναμου πληθυσμού, που
επωφελούνται από την υλοποίηση έργων βελτίωσης της επεξεργασίας λυμάτων
στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 6ii.
Στο δείκτη περιλαμβάνονται τόσο οι περιοχές στις οποίες παρέχεται για πρώτη
φορά η δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων
όσο και οι περιοχές οι οποίες εξυπηρετούνταν προηγουμένως από
εγκαταστάσεις κατώτερης ποιότητας επεξεργασίας λυμάτων, αλλά η υλοποίηση
έργων τους παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης από δίκτυα υψηλότερης
ποιότητας επεξεργασία λυμάτων.

Τρόπος
Υπολογισμού

Για την καταχώρηση τιμής στο δείκτη θα πρέπει το έργο να έχει ολοκληρωθεί και
να βρίσκεται σε λειτουργία, έτσι ώστε να είναι εφικτή η σύνδεση νοικοκυριών
στο δίκτυο επεξεργασίας λυμάτων.
Ο δείκτης υπολογίζει τον πρόσθετο πληθυσμό σε νοικοκυριά με πραγματική
σύνδεση με το δίκτυο επεξεργασίας λυμάτων και όχι με εν δυνάμει σύνδεση.
Στην περίπτωση που ολοκληρωθεί μόνο ένα τμήμα του προγραμματιζόμενου
έργου, αλλά το τμήμα αυτό καθιστά εφικτή τη σύνδεση νοικοκυριών στο δίκτυο,
προσμετρείται στο δείκτη ο πρόσθετος πληθυσμός που συνδέονται στο δίκτυο
μέσω του συγκεκριμένου τμήματος του έργου.
Ακόμα και σε περιοχές που έχουν ολοκληρωθεί τα έργα, η σύνδεση
περισσότερων νοικοκυριών στο δίκτυο μπορεί να προκαλέσει αύξηση του δείκτη
στην ίδια περιοχή/οικισμό.
Το ισοδύναμο πληθυσμού υπολογίζεται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων με
βάση διεθνή πρότυπα.
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6ii.2

Αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων

Μονάδα Μέτρησης

Ποσοστό

Τιμή Στόχος 2023

100

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει το ποσοστό του ανακυκλωμένου νερού που προκύπτει από
τα επεξεργασμένα λύματα, που δεν απορρίπτεται και αξιοποιείται για άλλες
χρήσεις όπως για άρδευση καλλιεργειών και πρασίνου, εμπλουτισμό
υδροφορέων, αποθήκευση σε φράγματα κοκ.

Τρόπος
Υπολογισμού

Καταχωρείται τιμή στο δείκτη με την ολοκλήρωση των έργων που αφορούν στην
αξιοποίηση. Ωστόσο, εάν από τον τρόπο υλοποίησης του έργου προκύπτει
ενδιάμεσα σχετική τμηματική εκροή τότε γίνεται σχετική ενημέρωση μέσω του
ΔΕΠΑ.
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και μείωση εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα CO2
Επενδυτική Προτεραιότητα 4iii
Δείκτες Εκροών που πρέπει να παρακολουθούνται:
C031

Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης

CO32 Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημοσίων κτιρίων
CO34 Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου

CO31

Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης

Μονάδα Μέτρησης

Αριθμός Νοικοκυριών

Τιμή Στόχος 2023

2.100

Ορόσημο 2018

700

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό των νοικοκυριών που λαμβάνουν στήριξη
οποιασδήποτε μορφής (επιχορήγηση, οικονομική στήριξη χωρίς επιχορήγηση
ή/και μη οικονομική στήριξη) στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 4iii,
με σκοπό την αναβάθμιση της κατηγορίας ενεργειακής κατανάλωσης τους.

Τρόπος
Υπολογισμού

Καταχωρείται η τιμή 1 στο δείκτη για κάθε νοικοκυριό του οποίου οι εργασίες
ενεργειακής αναβάθμισης έχουν ολοκληρωθεί.
Στην περίπτωση Σχεδίων Χορηγιών, η τιμή στο δείκτη καταχωρείται για πρώτη
φορά κατά το αίτημα της τελικής πληρωμής.

CO32

Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημοσίων
κτιρίων

Μονάδα Μέτρησης

ΚWh/έτος

Τιμή Στόχος 2023

3.000.000

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τη συνολική μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς
ενέργειας (ΚWh/έτος) που προέρχεται από την υλοποίηση παρεμβάσεων σε
δημόσια κτίρια, στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 4iii.

Τρόπος
Υπολογισμού

Για την καταχώρηση τιμής στο δείκτη θα πρέπει οι εργασίες ενεργειακής
αναβάθμισης του δημοσίου κτιρίου να έχουν ολοκληρωθεί.
Για κάθε δημόσιο κτίριο καταχωρείται η μείωση της ετήσιας κατανάλωσης
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ενέργειας που επιτεύχθηκε ως αποτέλεσμα του έργου. Τα στοιχεία λαμβάνονται
από τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης του κάθε έργου, τα οποία
εκδίδονται τόσο πριν όσο και μετά την ολοκλήρωση του έργου.
Η χρονική διάρκεια της εξοικονόμησης, βασίζεται στην ποσότητα της
πρωτογενούς ενέργειας που εξοικονομείται εντός ενός ημερολογιακού έτους, ως
αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Η τιμή του δείκτη είναι σωρευτική, αφού κάθε έτος περιλαμβάνει την
εξοικονόμηση που προέρχεται τόσο από νέα έργα όσο και από τα ήδη
ολοκληρωμένα έργα.

CO34

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου

Μονάδα Μέτρησης

Τόνοι ισοδύναμου CO2

Τιμή Στόχος 2023

200.000

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τη συνολική εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των
αερίων του θερμοκηπίου, που προκύπτει από την ολοκλήρωση των
συγχρηματοδοτούμενων έργων της επενδυτικής προτεραιότητας 4iii.
Η επίδραση στο δείκτη από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα είναι έμμεση, αφού
τα έργα επιδρούν άμεσα στη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας,
είτε μέσω μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας είτε μέσω της αξιοποίησης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Στην περίπτωση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, η εκτίμηση βασίζεται στην
ποσότητα της πρωτογενούς ενέργειας που εξοικονομείται εντός ενός
ημερολογιακού
έτους,
ως
αποτέλεσμα
της
ολοκλήρωσης
των
συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Στην περίπτωση μέτρων ΑΠΕ, η εκτίμηση βασίζεται στην ποσότητα της
ανανεώσιμης ενέργειας που παράγεται εντός ενός ημερολογιακού έτους, ως
αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Η
ανανεώσιμη ενέργεια θεωρείται ότι είναι ουδέτερη όσον αφορά στις εκπομπές
των αερίων του θερμοκηπίου και ότι αντικαθιστά την παραγωγή ενέργειας από
μη ανανεώσιμες πηγές.

Τρόπος
Υπολογισμού

Για την καταχώρηση τιμής στο δείκτη θα πρέπει οι εργασίες εξοικονόμησης
πρωτογενούς ενέργειας να έχουν ολοκληρωθεί.
Η τιμή στο δείκτη καταχωρείται για πρώτη φορά στο αίτημα της τελικής
πληρωμής.
Για κάθε έργο που συγχρηματοδοτείται εκτιμάται αρχικά η εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας που προκύπτει ως απόρροια της υλοποίησης των
δράσεων. Τα στοιχεία εξοικονόμησης σε κιλοβατώρες/έτος λαμβάνονται από τα
πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης του κάθε έργου, τα οποία εκδίδονται τόσο
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πριν όσο και μετά την ολοκλήρωση του έργου. Στη συνέχεια η εξοικονόμηση
ενέργειας σε κιλοβατώρες μετατρέπεται σε μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου με βάση διεθνή πρότυπα.
Η τιμή του δείκτη είναι σωρευτική, αφού κάθε έτος περιλαμβάνει την
εξοικονόμηση που προέρχεται τόσο από νέα έργα όσο και από τα ήδη
ολοκληρωμένα έργα..

Επενδυτική Προτεραιότητα 4ν
Δείκτες Εκροών που πρέπει να παρακολουθούνται:
4ν.1 Μήκος δικτύου ποδηλατοδιαδρομής που κατασκευάζεται
4ν.2 Μήκος λεωφορειολωρίδων που κατασκευάζονται
4ν.3 Ανοικτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται για βελτίωση της αστικής κινητικότητας
CO34 Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου

4ν.1

Μήκος δικτύου ποδηλατοδιαδρομής που κατασκευάζεται

Μονάδα Μέτρησης

Km

Τιμή Στόχος 2023

21,5

Ορόσημο 2018

6

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει το μήκος της ποδηλατοδιαδρομής που κατασκευάστηκε (σε
km) στο πλαίσιο της υλοποίησης έργων κάτω από την επενδυτική προτεραιότητα
4ν.

Τρόπος
Υπολογισμού

Για την καταχώρηση τιμής στο δείκτη θα πρέπει το φυσικό αντικείμενο του έργου
ή τμήματος του έργου να έχει ολοκληρωθεί και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
το κοινό.
Η τιμή του δείκτη υπολογίζεται με βάση το μήκος του ποδηλατοδρόμου που
κατασκευάζεται και μετρείται για αμφίδρομη πορεία (άνοδος και κάθοδος),
όπου υπάρχει η δυνατότητα αμφίδρομης πορείας.
Στις περιπτώσεις έργων που ο ποδηλατόδρομος αποτελεί μέρος
λεωφορειολωρίδας, το μήκος του ποδηλατόδρομου δεν θα λαμβάνεται υπόψη
στον υπολογισμό του δείκτη
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4ν.2

Μήκος λεωφορειολωρίδων που κατασκευάζονται

Μονάδα Μέτρησης

Km

Τιμή Στόχος 2023

4,5

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει το μήκος των λεωφορειολωρίδων που κατασκευάστηκαν
(σε km) στο πλαίσιο της υλοποίησης έργων κάτω από την επενδυτική
προτεραιότητα 4ν.

Τρόπος
Υπολογισμού

Για την καταχώρηση τιμής στο δείκτη θα πρέπει το φυσικό αντικείμενο του έργου
ή τμήματος του έργου να έχει ολοκληρωθεί και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
το κοινό.
Η τιμή του δείκτη υπολογίζεται με βάση το μήκος της λεωφορειολωρίδας που
κατασκευάζεται και μετρείται για αμφίδρομη πορεία (άνοδος και κάθοδος),
όπου υπάρχει η δυνατότητα αμφίδρομης πορείας.

4ν.3

Ανοικτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται για βελτίωση της
αστικής κινητικότητας

Μονάδα Μέτρησης

Τετραγωνικά μέτρα (m2)

Τιμή Στόχος 2023

90.000

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει το εμβαδό των ανοικτών χώρων που δημιουργούνται για τη
βελτίωση της αστικής κινητικότητας, στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας 4ν.

Τρόπος
Υπολογισμού

Για την καταχώρηση τιμής στο δείκτη θα πρέπει το φυσικό αντικείμενο του έργου
ή τμήματος του έργου να έχει ολοκληρωθεί και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
το κοινό.
Στη
μέτρηση
του
εμβαδού
του
συνολικού
χώρου
που
δημιουργείται/αποκαθίσταται αφαιρείται το εμβαδό της ποδηλατοδιαδρομής
ή/και της λεωφορειοδιαδρομής που κατασκευάζεται στο πλαίσιο του ίδιου
έργου, έτσι ώστε να αποφευχθεί η πολλαπλή μέτρηση του ίδιου χώρου σε
διάφορους δείκτες (βλ. τρόπο υπολογισμού δεικτών 4ν.1 και 4ν.2 πιο πάνω).
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CO34

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου

Μονάδα Μέτρησης

Τόνοι ισοδύναμου CO2

Τιμή Στόχος 2023

4.500

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τη συνολική εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των
αερίων του θερμοκηπίου, που προκύπτει από την ολοκλήρωση των
συγχρηματοδοτούμενων έργων της επενδυτικής προτεραιότητας 4ν.

Τρόπος
Υπολογισμού

Για την καταχώρηση τιμής στο δείκτη θα πρέπει το φυσικό αντικείμενο του έργου
ή τμήματος του έργου να έχει ολοκληρωθεί και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
το κοινό.
Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης είναι μια εκτίμηση της μείωσης που θα
επέλθει και όχι η πραγματική μέτρηση. Θα πρέπει να αναπτυχθεί μια
μεθοδολογία από τους Ενδιάμεσους Φορείς σε συνεργασία με την ΔΑ και τους
Δικαιούχους που να εκτιμά τη μείωση με βάση τα έργα που θα υλοποιηθούν.
Ο Δικαιούχος θα πρέπει να διερευνήσει το ενδεχόμενο πιθανής ύπαρξης
εκτίμησης του δείκτη στη περιβαλλοντική μελέτη του έργου.
Η τιμή του δείκτη είναι σωρευτική, αφού κάθε έτος περιλαμβάνει την
εξοικονόμηση που προέρχεται τόσο από νέα έργα όσο και από τα ήδη
ολοκληρωμένα έργα..

Επενδυτική Προτεραιότητα 7i Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών,
επενδύοντας στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
Δείκτες Εκροών που πρέπει να παρακολουθούνται:
7i.1

Επέκταση του κρηπιδώματος λιμενικών υποδομών

CO14a Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων, εκ των οποίων ΔΕΔ-Μ

7i.1

Επέκταση του κρηπιδώματος λιμενικών υποδομών

Μονάδα Μέτρησης

μέτρα (m)

Τιμή Στόχος 2023

500

Ορόσημο 2018

150

Ορισμός

Ο δείκτης αφορά την επέκταση του κρηπιδώματος σε λιμενικές υποδομές, που
θα προκύψει από την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας 7i.
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Τρόπος
Υπολογισμού

Ο δείκτης υπολογίζει το συνολικό μήκος (σε μέτρα) του νέου κρηπιδώματος
που θα δημιουργηθεί στο λιμάνι Λεμεσού.
Για την καταχώρηση τιμής στο δείκτη θα πρέπει το φυσικό αντικείμενο του
έργου ή τμήματος του έργου να έχει ολοκληρωθεί και να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από το κοινό.

CO14a

Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων, εκ των
οποίων ΔΕΔ-Μ

Μονάδα Μέτρησης

χιλιόμετρα (km)

Τιμή Στόχος 2023

3,6

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης αφορά το συνολικό μήκος των δρόμων που θα κατασκευαστούν ή
αναβαθμιστούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 7i, οι οποίοι
εμπίπτουν σε Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Τρόπος
Υπολογισμού

Ο δείκτης υπολογίζει το συνολικό μήκος του ανακατασκευασμένου ή
αναβαθμισμένου οδικού δικτύου, το οποίο περιλαμβάνεται εντός ΔΕΔ-Μ, όπως
αυτό προκύπτει από την υλοποίηση των έργων.
Για την καταχώρηση τιμής στο δείκτη θα πρέπει το φυσικό αντικείμενο του
έργου ή τμήματος του έργου να έχει ολοκληρωθεί και να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από το κοινό.
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επενδυτική Προτεραιότητα 3α
Δείκτες Εκροών που πρέπει να παρακολουθούνται:
CO01 Αριθμός Επιχειρήσεων που ενισχύονται
CO04 Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη-οικονομική στήριξη
CO05 Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται
CO08 Αύξηση της Απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται

CO01

Αριθμός Επιχειρήσεων που ενισχύονται

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος επιχειρήσεων

Τιμή Στόχος 2023

80

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό των επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
οποιασδήποτε μορφής (επιχορήγηση, οικονομική στήριξη χωρίς επιχορήγηση
ή/και μη οικονομική στήριξη) στο πλαίσιο των έργων Ολοκληρωμένης
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που υλοποιούνται κάτω από την Επενδυτική
Προτεραιότητα 3α.

Τρόπος
Υπολογισμού

Κάτω από τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα, ο δείκτης αφορά τις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν μόνο μη οικονομική στήριξη, αφού όλες οι μέχρι
σήμερα προσκλήσεις έργων αφορούν επιχειρήσεις που ενισχύονται χωρίς
ωστόσο να λαμβάνουν οικονομική στήριξη.
Επομένως, η τιμή του δείκτη ταυτίζεται με την τιμή του δείκτη CO04 και δεν
χρειάζεται να υπολογιστεί ξεχωριστά (βλ. τρόπος υπολογισμού δείκτη CO04).

Σύνδεση με άλλους
δείκτες

Η τιμή του δείκτη ταυτίζεται με την τιμή του δείκτη CO04 πιο κάτω.

CO04

Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη-οικονομική στήριξη

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος επιχειρήσεων

Τιμή Στόχος 2023

80

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό των επιχειρήσεων που ενισχύονται χωρίς να
λαμβάνουν οικονομική στήριξη στο πλαίσιο των έργων Ολοκληρωμένης
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΒΑΑ) που υλοποιούνται κάτω από την
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επενδυτική προτεραιότητα 3α.
Τρόπος
Υπολογισμού

Καταχωρείται η τιμή 1 για κάθε επιχείρηση που λαμβάνει μη οικονομική
στήριξη, στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός έργου.
Η τιμή στο δείκτη καταχωρείται για πρώτη φορά όταν ολοκληρωθεί το φυσικό
αντικείμενο του έργου ή τμήματος αυτού και έχουν εγκατασταθεί σε αυτό
επιχειρήσεις.
Για κάθε επιχείρηση που εγκαθίσταται στο έργο, ο Δικαιούχος θα πρέπει να
υποβάλει στον ΕΦ τα εξής στοιχεία: Επωνυμία, Αρ. Φορολογικής Ταυτότητας,
Αρ. Εγγραφής της Εταιρείας/Φυσικού Προσώπου.
Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προσμετρείται μόνο μία φορά στο δείκτη (βλ.
Έλεγχος Μοναδικότητας της Επιχείρησης).

Σύνδεση με άλλους
δείκτες

Η τιμή του δείκτη ταυτίζεται με την τιμή του δείκτη CO01 πιο πάνω.

CO05

Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος επιχειρήσεων

Τιμή Στόχος 2023

Δεν εφαρμόζεται

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό των νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται στα
πλαίσια έργων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4β.
Νέα επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία έχει κάνει εγγραφή στο Τμήμα
Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη το μέγιστο 3 χρόνια πριν από την
ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου Χορηγιών. Μια επιχείρηση δε θεωρείται
νέα εάν έχει αλλάξει μόνο η νομική της μορφή.

Τρόπος
Υπολογισμού

Καταχωρείται η τιμή 1 για κάθε νέα επιχείρηση που λαμβάνει στήριξη
οποιαδήποτε μορφής (επιχορήγηση, οικονομική στήριξη χωρίς επιχορήγηση
ή/και μη οικονομική στήριξη) στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 4β.
Η τιμή στο δείκτη καταχωρείται για πρώτη φορά στο αίτημα της ενδιάμεσης
πληρωμής (αν εφαρμόζεται), διαφορετικά στο αίτημα της τελικής πληρωμής.

Σχέση με άλλους
δείκτες

Ο δείκτης είναι υποσύνολο του CO01 και διακρίνει τις νέες επιχειρήσεις από το
σύνολο των επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη οποιασδήποτε μορφής.
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CO08

Αύξηση της Απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος επιχειρήσεων

Τιμή Στόχος 2023

Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης

Ορόσημο 2018

120

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τις μεικτές νέες θέσεις εργασίας (που δεν προϋπήρχαν),
σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, στις επιχειρήσεις οι οποίες έλαβαν μη
οικονομική στήριξη μέσω των έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της
επενδυτικής προτεραιότητας 3α.
Μεικτές θέσεις εργασίας θεωρούνται όλες οι θέσεις εργασίας που
δημιουργούνται ανεξαρτήτως του αν ο εργαζόμενος προέρχεται από το
εσωτερικό του οργανισμού (π.χ. εσωτερική μετακίνηση) ή έξω από τον
οργανισμό, αρκεί να συνεισφέρει άμεσα στην αύξηση των συνολικών θέσεων
εργασίας.
Κάθε θέση εργασίας θα πρέπει να αποτελεί συνέπεια της υλοποίησης ή
ολοκλήρωσης έργων των Σχεδίων Χορηγιών, θα πρέπει να πληρωθεί και θα
πρέπει να αυξάνει το συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας στον οργανισμό.

Τρόπος
Υπολογισμού

Ο δείκτης υπολογίζεται σε όρους ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης σε
ετήσια βάση.
Ο αριθμός 1 αφορά μια θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, που
δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του έργου ή περισσότερες
από μια θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, που το άθροισμα της
απασχόλησής τους αντιστοιχεί σε ένα (1) ανθρωποέτος.
Οι εποχιακές και οι μερικής απασχόλησης θέσεις εργασίας θα πρέπει να
μετατρέπονται σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης με βάση πρότυπα της
διεθνούς οργάνωσης εργασίας ή στατιστικά ή άλλα πρότυπα.
Τα δεδομένα για τον υπολογισμό του δείκτη συλλέγονται πριν την έναρξη του
έργου και μετά την εγκατάσταση της επιχείρησης στο ολοκληρωμένο έργο.
Στο συγκεκριμένο δείκτη υπάρχει μια ιδιομορφία, καθώς το έργο
ολοκληρώνεται και παραδίδεται στην αρμόδια αρχή, ωστόσο μέχρι να
εγκατασταθούν σε αυτό οι επιχειρήσεις και να αρχίσουν την επιχειρηματική
τους δραστηριότητα μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα. Σε συνεργασία με τους
Δήμους, θα πρέπει να τεθεί ένα χρονικό περιθώριο κατά το οποίο θα μετρείται
ο εν λόγω δείκτης π.χ. ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση του φυσικού
αντικειμένου του έργου.
Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις μετά την εγκατάστασή τους οφείλουν να
προσκομίσουν στο Δήμο κατάσταση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
στην οποία να φαίνεται ο αριθμός των απασχολούμενων.
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Επενδυτική Προτεραιότητα 4ε
Δείκτες Εκροών που πρέπει να παρακολουθούνται:
4ε.1 Μήκος δικτύου ποδηλατοδιαδρομής που κατασκευάζεται
4ε.3 Ανοικτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται για βελτίωση της αστικής κινητικότητας
4ε.1

Μήκος δικτύου ποδηλατοδιαδρομής που κατασκευάζεται

Μονάδα Μέτρησης

Km

Τιμή Στόχος 2023

3,5

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει το μήκος της ποδηλατοδιαδρομής που κατασκευάστηκε
(σε km) στο πλαίσιο της υλοποίησης έργων κάτω από την επενδυτική
προτεραιότητα 4ε.

Τρόπος
Υπολογισμού

Για την καταχώρηση τιμής στο δείκτη θα πρέπει το φυσικό αντικείμενο του
έργου ή τμήματος του έργου να έχει ολοκληρωθεί και να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από το κοινό.
Η τιμή του δείκτη υπολογίζεται με βάση το μήκος του ποδηλατοδρόμου που
κατασκευάζεται και μετρείται για αμφίδρομη πορεία (άνοδος και κάθοδος),
όπου υπάρχει η δυνατότητα αμφίδρομης πορείας.
Στις περιπτώσεις έργων που ο ποδηλατόδρομος αποτελεί μέρος
λεωφορειολωρίδας, το μήκος του ποδηλατόδρομου δεν θα λαμβάνεται υπόψη
στον υπολογισμό του δείκτη.

4ε.3

Ανοικτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται για βελτίωση της
αστικής κινητικότητας

Μονάδα Μέτρησης

Τετραγωνικά μέτρα (m2)

Τιμή Στόχος 2023

26.000

Ορόσημο 2018

15.000

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει το εμβαδό των ανοικτών χώρων που δημιουργούνται για
τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας, στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας 4ε.

Τρόπος
Υπολογισμού

Για την καταχώρηση τιμής στο δείκτη θα πρέπει το φυσικό αντικείμενο του
έργου ή τμήματος του έργου να έχει ολοκληρωθεί και να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από το κοινό.
Στη
μέτρηση
του
εμβαδού
του
συνολικού
χώρου
που
δημιουργείται/αποκαθίσταται αφαιρείται το εμβαδό της ποδηλατοδιαδρομής
ή/και της λεωφορειοδιαδρομής που κατασκευάζεται στο πλαίσιο του ίδιου
έργου, έτσι ώστε να αποφευχθεί η πολλαπλή μέτρηση του ίδιου χώρου σε
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διάφορους δείκτες (βλ. τρόπο υπολογισμού δεικτών 4ν.1 και 4ν.2 πιο πάνω).

Επενδυτική Προτεραιότητα 6γ
Δείκτες Εκροών που πρέπει να παρακολουθούνται:
6γ.2 Υποδομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος που υφίστανται βελτιωτικές παρεμβάσεις
CO39 Δημόσια ή εμπορικά κτίρια που κτίζονται ή ανακαινίζονται σε αστικές περιοχές

6γ.2

Υποδομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος που υφίστανται βελτιωτικές
παρεμβάσεις

Μονάδα Μέτρησης

Πλήθος υποδομών

Τιμή Στόχος 2023

6

Ορόσημο 2018

3

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό των υποδομών πολιτιστικού ενδιαφέροντος
που υφίσταται βελτιωτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας 6γ.

Τρόπος
Υπολογισμού

Καταχωρείται η τιμή 1 στο δείκτη όταν το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει
ολοκληρωθεί.
Σημειώνεται ότι η τιμή προσμετράται στο δείκτη ακόμη και εάν δεν έχει
ολοκληρωθεί πλήρως το οικονομικό αντικείμενο (πχ. εκκρεμεί η τελική
πληρωμή) ή ορισμένες δευτερεύουσες εργασίες από το φυσικό αντικείμενο του
έργου.

CO39

Δημόσια ή εμπορικά κτίρια που κτίζονται ή ανακαινίζονται σε αστικές
περιοχές

Μονάδα Μέτρησης

Τετραγωνικά Μέτρα (m2)

Τιμή Στόχος 2023

3.000

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει το εμβαδό (σε τετραγωνικά μέτρα) των κτιρίων που
κτίζονται ή ανακαινίζονται σε αστικές περιοχές στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας 6γ.

Τρόπος
Υπολογισμού

Στο δείκτη υπολογίζεται το εμβαδόν (σε τετραγωνικά μέτρα) κάθε κτιρίου που
κτίζεται ή ανακαινίζεται, χωρίς να προσμετράται σε αυτόν το εμβαδόν
παρεμβάσεων σε ανοικτούς χώρους που τυχόν να περιλαμβάνονται στην
υλοποίηση του έργου. Για την καταχώρηση τιμής στο δείκτη θα πρέπει το
φυσικό αντικείμενο του έργου να έχει ολοκληρωθεί.
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Σημειώνεται ότι η τιμή προσμετράται στο δείκτη ακόμη και εάν δεν έχει
ολοκληρωθεί πλήρως το οικονομικό αντικείμενο (πχ. εκκρεμεί η τελική
πληρωμή) ή ορισμένες δευτερεύουσες εργασίες από το φυσικό αντικείμενο του
έργου.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε
Δείκτης Εκροών που πρέπει να παρακολουθείται:
CO38 Ανοικτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές

CO38

Ανοικτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές

Μονάδα Μέτρησης

Τετραγωνικά μέτρα (m2)

Τιμή Στόχος 2023

32.000

Ορόσημο 2018

12.000

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει το εμβαδόν των ανοικτών χώρων που δημιουργούνται ή
αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές, στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας 6ε.

Τρόπος
Υπολογισμού

Για την καταχώρηση τιμής στο δείκτη θα πρέπει το φυσικό αντικείμενο του
έργου ή τμήματος του έργου να έχει ολοκληρωθεί και να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από το κοινό.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9β
Δείκτης Εκροών που πρέπει να παρακολουθείται:
CO37 Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με στρατηγικές ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης

CO37

Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με στρατηγικές ολοκληρωμένης αστικής
ανάπτυξης

Μονάδα Μέτρησης

Αριθμός φυσικών προσώπων

Τιμή Στόχος 2023

40.000

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τον πληθυσμό (αριθμός ατόμων) που ζει σε περιοχές που
εφαρμόζονται στρατηγικές ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης.

Τρόπος
Υπολογισμού

Θα πρέπει να καταχωρείται ο αριθμός του πληθυσμού της περιοχής, όπως
αυτός καθορίζεται στη στρατηγική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης του
κάθε Δήμου.
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7Α και 7Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΤΠΑ ΚΑΙ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
Δείκτες Εκροών που πρέπει να παρακολουθούνται:
7Α.1 και 7Β.1 Προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών Διαχειριστικής Αρχής και Ενδιάμεσων Φορέων
7Α. 2 και 7Β.2 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, αξιολογήσεις
7A.3 και 7Β.3 Προσωπικό το οποίο απασχολείται σε φορείς διαχείρισης των Ταμείων (ισοδύναμο
πλήρους απασχόλησης) του οποίου το μισθολογικό κόστος καλύπτεται από πόρους της
Τεχνικής Βοήθειας
Οι δείκτες εκροών για τους δύο Άξονες Προτεραιότητας 7Α και 7Β είναι κοινοί. Οι τιμές-στόχου είναι
προαιρετικές και δεν έχουν οριστεί.

7Α.1 & 7Β.1

Προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών Διαχειριστικής Αρχής και Ενδιάμεσων
Φορέων

Μονάδα Μέτρησης

Αριθμός

Τιμή Στόχος 2023

Δεν έχει οριστεί (προαιρετική)

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης καταμετρά τον αριθμό των προγραμμάτων επιμόρφωσης των
στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής και των Ενδιάμεσων Φορέων, που
πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΤΠΑ (Δείκτης
7Α.1) και του Ταμείου Συνοχής (Δείκτης 7Β.1).

Τρόπος
Υπολογισμού

Καταμετρούνται όλα τα προγράμματα επιμόρφωσης που υλοποιήθηκαν στα
πλαίσια της τεχνικής βοήθειας του ΕΤΠΑ (Δείκτης 7Α.1) και του Ταμείου
Συνοχής (Δείκτης 7Β.2).
Ο δείκτης θα ενημερώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή.

7Α.2 & 7Β.2

Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, αξιολογήσεις

Μονάδα Μέτρησης

Αριθμός

Τιμή Στόχος 2023

Δεν έχει οριστεί (προαιρετική)

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης καταμετρά τον αριθμό των μελετών/αξιολογήσεων που
υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΤΠΑ (Δείκτης 7Α.1)
και του Ταμείου Συνοχής (Δείκτης 7Β.1).
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Τρόπος
Υπολογισμού

Καταμετρούνται όλες οι μελέτες/αξιολογήσεις που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια
της τεχνικής βοήθειας του ΕΤΠΑ (Δείκτης 7Α.1) και του Ταμείου Συνοχής
(Δείκτης 7Β.2).
Ο δείκτης θα ενημερώνεται
Παρακολούθησης (ΔΕΠΑ).

από

τους

Δικαιούχους

στα

Δελτία

7Α.3 & 7Β.3

Προσωπικό το οποίο απασχολείται σε φορείς διαχείρισης των Ταμείων
(ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) του οποίου το μισθολογικό κόστος
καλύπτεται από πόρους της Τεχνικής Βοήθειας

Μονάδα Μέτρησης

Αριθμός (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης)

Τιμή Στόχος 2023

Δεν έχει οριστεί (προαιρετική)

Ορόσημο 2018

Δεν εφαρμόζεται

Ορισμός

Ο δείκτης καταμετρά τον αριθμό του προσωπικού (σε ισοδύναμο πλήρους
απασχόλησης) που απασχολείται σε φορείς διαχείρισης των Ταμείων και του
οποίου το μισθολογικό κόστος καλύπτεται από πόρους της Τεχνικής Βοήθειας
του ΕΤΠΑ (Δείκτης 7Α.3) και του Ταμείου Συνοχής (Δείκτης 7Β.3).

Τρόπος
Υπολογισμού

Καταμετρείτε όλο το προσωπικό το οποίο απασχολείται σε φορείς διαχείρισης
των Ταμείων και του οποίου το μισθολογικό κόστος καλύπτεται από πόρους
της τεχνικής βοήθειας του ΕΤΠΑ (Δείκτης 7Α.1) και του Ταμείου Συνοχής
(Δείκτης 7Β.2).
Το προσωπικό υπολογίζεται σε όρους ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης.
Ο δείκτης θα ενημερώνεται
Παρακολούθησης (ΔΕΠΑ).
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από

τους

Δικαιούχους

στα

Δελτία

