Συγχρηματοδοτούμενο
από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Πολιτική Συνοχής 2021 - 2027
Η Πολιτική Συνοχής αποτελεί την επενδυτική πολιτική της ΕΕ, για απαλοιφή των
διαφορών στην οικονομική κατάσταση των ΚΜ, μέσω της προώθησης δημοσίων
επενδύσεων.
Αποτελεί το 37% του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021–2027, με
συνολικό ύψος € 380 δις (από σύνολο € 1,074 δις).
Κύριοι πυλώνες της Πολιτικής Συνοχής 2021-2027 είναι:
✓προώθηση έξυπνης επιχειρηματικότητας
✓προώθηση πράσινης ανάπτυξης
✓δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
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Σχεδιασμός για αξιοποίηση Διαρθρωτικών Ταμείων
για την περίοδο 2021 - 2027
Κατανομή προς την Κύπρο ύψους €968 εκ. για την επταετία
Κατανομή ανά Ταμείο:
✓ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
✓ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ +)
✓ Ταμείο Συνοχής
✓ Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης
Σύνολο Ταμείων

€ 467 εκ.
€ 222 εκ.
€ 178 εκ.
€ 101 εκ.
€ 968 εκ.

Για την πλήρη απορρόφηση των €968 εκ. προγραμματίζονται δημόσιες επενδύσεις για
έργα συνολικού ύψους €1,8 δις (περιλαμβανομένης της εθνικής συνεισφοράς)
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Κατανομή Πόρων ανά Ταμείο
Ταμείο Δίκαιης
Μετάβασης

€ 101εκ.

Ταμείο Συνοχής

€ 178 εκ.

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης

€ 467 εκ.

Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό
Ταμείο

€ 222 εκ.
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Προγραμματικά Έγγραφα
Η αξιοποίηση των πόρων της Πολιτικής Συνοχής γίνεται στη βάση πολυετών
προγραμματικών εγγράφων, που καταρτίζονται από το κάθε Κράτος-Μέλος και
εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η «Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης» (ΣΕΣ) αποτελεί το ευρύτερο στρατηγικό
έγγραφο και το επιχειρησιακό «Πρόγραμμα» εξειδικεύει την ΣΕΣ και αποτελείται
από:
✓άξονες προτεραιότητας
✓επιδιωκόμενους στόχους
✓μετρήσιμα αποτελέσματα
✓ενδεικτικές ομάδες έργων/παρεμβάσεων

Η δομή του βασίζεται στους πέντε Στόχους Πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027,
οι οποίοι είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους, όπως
περιγράφονται στη Δήλωση Κυβερνητικής Στρατηγικής 2021-2023
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Προγραμματισμός Δημοσίων Επενδύσεων
Κατόπιν διαβουλεύσεων με Υπουργεία/ Υπηρεσίες/ Φορείς/
προγραμματίζονται δημόσιες επενδύσεις για συγχρηματοδότηση

Οργανισμούς

✓ Έχει ληφθεί υπόψη η χρηματοδότηση για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις (Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Κοινή Αγροτική Πολιτική, Κοινή Αλιευτική Πολιτική και
Μετανάστευση)

Ο προγραμματισμός έγινε με βάση τις Ιεραρχημένες Προτάσεις των Υπουργείων και
άλλων φορέων και λήφθηκαν υπόψη:
✓ Η επιλεξιμότητα των έργων στη βάση των σχετικών κανονισμών της ΕΕ
✓ Η τεκμηριωμένη αναγκαιότητα των έργων με βάση τις διαπιστωθείσες αναπτυξιακές
προτεραιότητες
✓ Οι ειδικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο
✓ Η «ωριμότητα» των έργων
✓ Το ύψος των διαθέσιμων πόρων
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Στόχος Πολιτικής 1

Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του
καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού
Προϋπολογισμός: €315 εκ.
Προωθούνται επενδύσεις στους τομείς της Έρευνας, της Καινοτομίας, του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Επιχειρηματικότητας.

✓ Σχέδια για Ενίσχυση Επιχειρήσεων € 100 εκ
❖ Επιδότηση του κόστους δημιουργίας νέων επιχειρήσεων κατά 60% (περιλαμβανομένων και λειτουργικών εξόδων) με επιπλέον
επιδότηση για τους νέους (μέχρι 29 ετών) και τις γυναίκες.
❖ Επιδότηση του κόστους δημιουργίας νέας Μικρομεσαίας Επιχείρησης ή επέκταση υφιστάμενης στον βιομηχανικό τομέα και σε
άλλους στοχευμένους τομείς.
❖ Επιδότηση του κόστους ψηφιακής αναβάθμισης υφιστάμενων ΜΜΕ και προώθηση ηλεκτρονικού εμπορίου
✓ Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας € 130 εκ
❖ Αναβάθμιση και δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών σε ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις.
❖ Υλοποίηση ερευνητικών έργων από νέους ερευνητές.
❖ Προώθηση συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων μέσω εξειδικευμένων επιδοτήσεων.

7

Στόχος Πολιτικής 1

Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του
καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού

✓ Έργα Ψηφιοποίησης στον δημόσιο τομέα € 85 εκ
❖ Μηχανογράφηση δημόσιων υπηρεσιών
❖ Εισαγωγή Συστημάτων αυτοματοποίησης γραφείου
❖ Ψηφιοποίηση των φυσικών φακέλων ασθενών
❖ Συστήματα πληροφοριών γης για το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
❖ Ηλεκτρονική διασύνδεση σχολείων με το Υπουργείο Παιδείας προς υποστήριξη της διοίκησης για εκπαιδευτικά προγράμματα και
βαθμολόγηση
❖ Δημιουργία υποδομών έξυπνων πόλεων μέσω ψηφιακών δικτύων και εφαρμογών
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Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο πράσινη Ευρώπη,
με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
Προϋπολογισμός: €728 εκ. (€167 εκ. αφορούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης)
Προωθούνται επενδύσεις σε καθαρές μορφές ενέργειας, κυκλικής οικονομίας και προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή
✓ Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτηρίων, σχολείων, κατοικιών - €143 εκ.
✓ Έργα για μείωση και ανακύκλωση δημοτικών αποβλήτων (Πρόγραμμα Πληρώνω Όσο Πετώ), αγορά
κατάλληλου εξοπλισμού, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση κοινού, αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης
διάθεσης απορριμμάτων- €83 εκ.
✓ Έργα διαχείρισης υδάτων και προστασίας: αγωγοί μεταφοράς πόσιμου νερού, αποχετευτικά,
αντικαταστάσεις υδρευτικών δικτύων, έξυπνοι υδρομετρητές, αντιπλημμυρικά έργα και έργα προστασίας
παραλιακών μετώπων από διάβρωση (κυματοθραύστες) - €195 εκ.
✓ Έργα αστικής κινητικότητας: δημιουργία ποδηλατοδρόμων και πεζόδρομων, έξυπνα συστήματα ρύθμισης
φώτων τροχαίας ανάλογα με την κυκλοφοριακή κίνηση, αναβάθμιση στάσεων/στεγάστρων λεωφορείων,
δημιουργία αξόνων/λωρίδων προτεραιότητας λεωφορείων, επιδότηση αγοράς ηλεκτρικών και άλλων
οχημάτων μηδενικών ρύπων- €120 εκ.
✓ Έργα προστασίας βιοποικιλότητας: παρεμβάσεις για διαχείριση του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα και
άλλων περιοχών NATURA (δασοπροστασία, προσβασιμότητα, παρατηρητήρια, καθαριότητα) - € 20 εκ.
✓ Έργα Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης: θα προκύψουν από εξειδικευμένη μελέτη και θα εστιάζει σε έργα
μετάβασης προς ενναλακτικές μορφές ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκά πάρκα) καθώς και έργα/κίνητρα
αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές/μπαταρίες) από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - €167εκ.
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Στόχος Πολιτικής 3

Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη

Προϋπολογισμός : €94 εκ.
✓ Αναβάθμιση οδικού δικτύου ορεινών περιοχών
✓ Ευφυή συστήματα μεταφορών σε αυτοκινητόδρομους και αστικούς δρόμους
(πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων, αυτόματοι μετρητές κυκλοφορίας, κάμερες με
αισθητήρες για εντοπισμό προβλημάτων)
✓ Εγκατάσταση ηχοπετασμάτων σε αυτοκινητόδρομους
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Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προϋπολογισμός : €424 εκ.
Απασχόληση : € 144 εκ.
✓ Εκσυγχρονισμός Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης : Στελέχωση, μηχανογράφηση, εφαρμογή νέων
μεθόδων και χρήση σύγχρονων εργαλείων εξυπηρέτησης
✓ Σχέδια εργοδότησης ανέργων: Κίνητρα υπό τη μορφή επιδότησης εργοδοτικού κόστους
✓ Απασχόληση νέων: Σχέδια εργοδότησης, κατάρτισης, συμβουλευτικής καθοδήγησης, πρακτικής
άσκησης, επιχειρηματικότητας
✓ Ενεργοποίηση γυναικών στην αγορά εργασίας: εργοδότηση, επιδότηση υπηρεσιών φροντίδας βρεφών παιδιών, επιδότηση διδάκτρων σε δημόσια / κοινοτικά νηπιαγωγεία
Εκπαίδευση και Κατάρτιση : € 103 εκ.
✓ Ανάπτυξη Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: Ανάπτυξη – ανασχεδιασμός προγραμμάτων
σπουδών, συνεργασία με επιχειρήσεις στη βιομηχανία, εργαστηριακός εξοπλισμός
✓ Σχολικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης: Ψυχοκοινωνική στήριξη, Ενισχυτική διδασκαλία, δημιουργική
απασχόληση
✓ Κατάρτιση εργατικού δυναμικού: Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ανέργους (συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών
δεξιοτήτων)
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Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Φτώχειας : € 177 εκ.
✓ Ενεργός Ένταξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού: Σχέδια – κίνητρα για εργοδότηση ληπτών Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος, Μακροχρόνιων Ανέργων, Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιων Παθήσεων και
ανέργων ατόμων άνω των 50
✓ Βελτίωση Κοινωνικών Υπηρεσιών: Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, συνεργασία με
επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα για προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών, ενίσχυση Αρχών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με κοινωνικούς λειτουργούς, χρηματοδότηση λειτουργίας Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων
Πρόνοιας
✓ Κοινωνική Ενσωμάτωση Ατόμων με Αναπηρίες: Σύστημα Αξιολόγησης Αναπηρίας, Λειτουργία Κέντρου
Αυτισμού, Δημιουργία κατοικιών προστατευόμενης διαβίωσης, παροχή υπηρεσιών κατ΄οίκον φροντίδας σε
άτομα με αναπηρίες
✓ Παροχή Σίτισης και Υλικής Συνδρομή προς τους Άπορους: παροχή ειδών ανάγκης και φροντίδας για βρέφη,
παροχή σχολικού πρωϊνού σε άπορους μαθητές
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Στόχος Πολιτικής 5

Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες
Προϋπολογισμός:€160 εκ.
Προωθούνται επενδύσεις για βιώσιμη ανάπτυξη αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών
Ετοιμάζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης από τους Φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης για υλοποίηση δράσεων που αφορούν:

✓αναβάθμιση ανοικτών δημόσιων χώρων (πλατείες, πάρκα κλπ.)
✓υποδομές για παροχή κοινωνικών υπηρεσιών (π.χ. πολυδύναμα κέντρα)
✓αναβάθμιση υφιστάμενου οδικού δικτύου για προώθηση της αστικής κινητικότητας –
ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι
✓υποδομές προώθησης της επιχειρηματικότητας όπως κέντρα καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας
✓πολιτιστική κληρονομιά (αμφιθέατρα/θεατρικές αίθουσες)
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Ποσοστιαία Κατανομή Πόρων ανά Στόχο Πολιτικής
5. Μια Ευρώπη πιο
κοντά στους πολίτες
(Έργα από Φορείς
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης)

1. Μια εξυπνότερη
Ευρώπη
(Επιχειρηματικότητα,
Έρευνα/Καινοτομία,
Ψηφιοποίηση)

9%

18%

4. Μια πιο Κοινωνική
και χωρίς
αποκλεισμούς Ευρώπη
(Απασχόληση,
εκπαίδευση,
κατάρτιση, Κράτος
Πρόνοιας)
25%
3. Μια πιο
διασυνδεδεμένη
Ευρώπη
6%

2. Μια πιο πράσινη
Ευρώπη (Καθαρή
ενέργεια, υδάτινοι
πόροι, απόβλητα,
κλιματική αλλαγή)
42%
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Κατανομή Πόρων €1,8 δις ανά Κατηγορία
Έργα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης € 160εκ

Σχέδια για Ενίσχυση
Επιχειρήσεων: € 100 εκ.
Προγράμματα Έρευνας και
Καινοτομίας: € 130 εκ.

Κοινωνική Ένταξη και
Καταπολέμηση Φτώχειας:
€177 εκ

Έργα Ψηφιοποίησης: € 85 εκ.

Έργα ενεργειακής
αναβάθμισης: € 143 εκ

Εκπαίδευση και
Κατάρτιση:€ 103 εκ

Έργα για μείωση και
ανακύκλωση αποβλήτων € 83 εκ

Απασχόληση: € 144 εκ

Μια πιο διασυνδεδεμένη
Ευρώπη: € 94 εκ

Τεχνική Βοήθεια: €85 εκ

Έργα Ταμείου Δίκαιης
Μετάβασης (εναλλακτικές
μορφές ενέργειας): € 167 εκ

Υδατικά, αποχετευτικά και
αντιπλημμυρικά έργα: € 195 εκ

Έργα προστασίας
βιοποικιλότητας: €20εκ

Έργα αστικής κινητικότητας:
€120 εκ
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Συγχρηματοδοτούμενο
από την Ευρωπαϊκή Ένωση

