Ενηµερωτικός Οδηγός
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
2007 - 2013

Οι ιδέες µας, πράξη και ανάπτυξη

Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και Κύπρος
Ταµεία και Προγράµµατα

Μια από τις βασικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στηρίζεται στην αλληλεγγύη ανάµεσα στους λαούς της
Ευρώπης, είναι η «Πολιτική Συνοχής», µέσα από την οποία επιδιώκεται η εξοµάλυνση των διαφόρων κοινωνικών και
οικονοµικών ανισοτήτων, που παρατηρούνται στα κράτη µέλη και στις περιφέρειες της ΕΕ.
Η οικονοµική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της εφαρµογής της Πολιτικής Συνοχής, παρέχεται στα Κράτη
Μέλη µέσω τριών Ταµείων:
• Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Παρέχει χρηµατοδότηση κυρίως για έργα υποδοµής και στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων µε στόχο την περιφερειακή
ανάπτυξη, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την εδαφική συνεργασία στο σύνολο της ΕΕ.
• Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
Παρέχει χρηµατοδότηση σε δράσεις, που στοχεύουν στην αύξηση της απασχόλησης και την ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναµικού.
• Το Ταµείο Συνοχής
Χρηµατοδοτεί µεγάλα έργα υποδοµής στους τοµείς του περιβάλλοντος και των µεταφορών.
Τα πρώτα δύο Ταµεία στη γλώσσα της ΕΕ ονοµάζονται «∆ιαρθρωτικά Ταµεία». Τα κονδύλια κατανέµονται κατά Κράτος
Μέλος / Περιφέρεια µε βάση καθορισµένα κριτήρια για συγκεκριµένες χρονικές περιόδους, οι οποίες ονοµάζονται
προγραµµατικές περίοδοι. Η ΕΕ συγχρηµατοδοτεί τα έργα µέχρι και 85% της συνολικής δηµόσιας δαπάνης και το υπόλοιπο
καταβάλλεται από έθνικούς πόρους.
Η Κύπρος έχει ήδη επωφεληθεί από την Πολιτική Συνοχής, κατά την περίοδο 2004 – 2006, µε την υλοποίηση, σηµαντικών
για τη χώρα, αναπτυξιακών έργων, όπως, µεταξύ άλλων, η αναβάθµιση των οδικών κόµβων Γερµασόγειας και Αγίου
Αθανασίου, η δηµιουργία χώρου διαχείρισης αποβλήτων, η αναδόµηση των παραδοσιακών πυρήνων και οι αναπλάσεις
πλατειών σε χωριά, η χρηµατοδότηση αγροτουριστικών µονάδων, η χρηµατοδότηση µεταποιητικών βιοµηχανιών στην
ύπαιθρο για τεχνολογική αναβάθµιση, τα έργα αναζωογόνησης περιοχών των ∆ήµων Αγίου ∆οµετίου και Λευκωσίας, που
γειτνιάζουν µε τη γραµµή κατάπαυσης του πυρός, ο εκσυγχρονισµός της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, η κατάρτιση
άνεργων και γυναικών, οι δράσεις κοινωνικής ενσωµάτωσης ατόµων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού
καθώς και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη µαθησιακή διαδικασία.
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Για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013, η Κύπρος, στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, µετά από µια πετυχηµένη
διαπραγµάτευση µε την ΕΕ, κατάφερε να εξασφαλίσει „640 εκ. από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής, ποσό
το οποίο αν υπολογιστεί κατά έτος είναι τρεις φορές µεγαλύτερο από το ποσό, που δόθηκε στην Κύπρο την περίοδο 2004
– 2006 (περίπου „110 εκ.). Συµπεριλαµβανοµένου του ποσού που η Κύπρος είναι υποχρεωµένη να συνεισφέρει, το ποσό
που θα διοχετευτεί σε διάφορα αναπτυξιακά έργα ανέρχεται σε περίπου „730 εκ. Σηµειώνεται ότι η υλοποίηση των έργων
µπορεί να συνεχιστεί µέχρι τέλους του 2015.
Για την αξιοποίηση των πόρων αυτών, η Κύπρος όπως και όλα τα Κράτη Μέλη, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της ΕΕ,
προέβη σε πολυετή προγραµµατισµό και συνέταξε στρατηγικό έγγραφο, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, το οποίο
καθορίζει, σύµφωνα πάντα µε τις διαπιστωθείσες αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, τους γενικούς στρατηγικούς στόχους
και τους βασικούς τοµείς, στους οποίους θα διοχετευτεί η βοήθεια, που εξασφαλίστηκε από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και
το Ταµείο Συνοχής.
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο αναφοράς εξειδικεύεται περαιτέρω µέσω δύο Επιχειρησιακών Προγραµµάτων:
• Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα
• Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή
Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα αποτελούν πολυετή σχέδια ανάπτυξης που καθορίζουν µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τους
στόχους, τη στρατηγική και τις κατηγορίες των έργων που δύναται να χρηµατοδοτηθούν.
Τα πιο πάνω προγραµµατικά έγγραφα καταρτίστηκαν µέσα από διαδικασίες ευρείας διαβούλευσης και λήφθηκαν υπόψη
οι απόψεις όλων των εµπλεκόµενων φορέων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Τα προγραµµατικά έγγραφα συµφωνήθηκαν
και εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 20071.
Τα µέτρα πολιτικής που προωθούνται για την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων µπορούν να χωριστούν στις
πιο κάτω γενικές κατηγορίες:
• Κίνητρα προς τον ιδιωτικό τοµέα, µέσα από σχέδια κρατικών ενισχύσεων.
• ∆ηµιουργία, αναβάθµιση και επέκταση έργων υποδοµής.
• ∆ράσεις για την καλύτερη λειτουργία της αγοράς εργασίας και την αξιοποίηση του εργατικού δυναµικού της Κύπρου.
• Κοινωνικά µέτρα στήριξης ευπαθών κοινωνικών οµάδων και ενσωµάτωσής τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνία
γενικότερα, καθώς και άλλες κοινωνικές υποδοµές.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η υλοποίηση των έργων γίνεται µε κεντρικό στόχο τοσο τη βελτίωση του βιωτικού επιπέδου των
Κύπριων πολιτών, όσο και την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της Κύπρου.
Μέσα από τα έργα αυτά µπορούν να επωφεληθούν επιχειρήσεις, φορείς, καθώς επίσης εργαζόµενοι και άτοµα.
Το Έντυπο αυτό παρέχει βασικές πληροφορίες και δεν είναι εξαντλητικό. Περαιτέρω πληροφορίες για τις
ευκαιρίες χρηµατοδότησης περιλαµβάνονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Προγραµµατισµού για τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής www.structuralfunds.org.cy.
Σε συνοπτική µορφή ακολουθούν οι βασικοί στόχοι και οι κατηγορίες έργων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια των δύο
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.
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Τα προγραµµατικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Προγραµµατισµού για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής
www.structuralfunds.org.cy.
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Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Αειφόρος Ανάπτυξη
και Ανταγωνιστικότητα 2007 – 2013
Βασικός στρατηγικός στόχος του Προγράµµατος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της Κύπρου, µε
παράλληλη επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, δηλαδή, την ένταξη της περιβαλλοντικής πτυχής σε όλους τους τοµείς της
οικονοµικής ανάπτυξης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού έχουν σχεδιαστεί κατηγορίες έργων, που οµαδοποιούνται στους
πιο κάτω τοµείς:
• Βασικές υποδοµές στον τοµέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας: ορθολογική διαχείριση αποβλήτων και
προώθηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
• Βασικές µεταφορικές υποδοµές: αναβάθµιση λιµενικών και οδικών υποδοµών.
• Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία: ενίσχυση της έρευνας, διασύνδεση των ερευνητικών κέντρων µε τις
επιχειρήσεις για την ανάπτυξη, διάχυση και υιοθέτηση καινοτοµιών στην παραγωγή, δηµιουργία πόλων καινοτοµίας,
προώθηση της χρησιµοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ηλεκτρονική διακυβέρνηση
και ηλεκτρονική υγεία) και ενίσχυση των υποδοµών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
• Παραγωγικό Περιβάλλον: παροχή υπηρεσιών στήριξης στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και διευκόλυνση της
χρηµατοδότησής τους, εµπλουτισµός και διαφοροποίηση του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος µε την προώθηση
ειδικών µορφών τουρισµού και αναβάθµιση της υφιστάµενης τουριστικής υποδοµής.
• Αναζωογόνηση αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου: αναζωογόνηση υποβαθµισµένων αστικών
κέντρων, ανάπτυξη των δηµόσιων µεταφορών, αναβάθµιση των συνδετήριων οδικών αξόνων µεταξύ αστικών περιοχών
και περιοχών της υπαίθρου και ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών και προώθηση εναλλακτικών µορφών οικονοµικών
δραστηριοτήτων στις περιοχές της υπαίθρου, µε στόχο τη µείωση της εξάρτησής τους από το γεωργικό και κτηνοτροφικό
τοµέα.
Στο Πρόγραµµα θα αξιοποιηθούν δηµόσιες δαπάνες ύψους „579,6 εκ. από τις οποίες „492,7 εκ., δηλαδή ποσοστό της
τάξης του 85%, αποτελεί κοινοτική χρηµατοδότηση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης „279,5 εκ. και Ταµείο
Συνοχής „213,2 εκ.)
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κατηγορίες έργων που θα υλοποιηθούν από τον δηµόσιο τοµέα και τα σχέδια
κινήτρων για τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και οι αρµόδιες υπηρεσίες µε στοιχεία επικοινωνίας, απ’ όπου οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να ενηµερωθούν περαιτέρω.
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Κατηγορίες Έργων που Υλοποιούνται από τον ∆ηµόσιο Τοµέα
Κατηγορίες Έργων

Αρµόδια Υπηρεσία
Στοιχεία Επικοινωνίας

Περιβάλλον και Ενέργεια
∆ιαχείριση αποβλήτων και υδάτινων πόρων
Έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων
Έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων
Έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
∆ιεύθυνση Ελέγχου
www.mcw.gov.cy

Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
Έργα αξιοποίησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας

Μαρία Χατζηδηµητρίου, Τηλ.: 22800158
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: mhadjidemetriou@mcw.gov.cy

Μεταφορές
Αναβάθµιση λιµανιού Λεµεσού
Επέκταση / αναβάθµιση αυτοκινητοδρόµων
Κοινωνία της Γνώσης - Καινοτοµία
Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Ηλεκτρονική υγεία

Γραφείο Προγραµµατισµού
www.structuralfunds.org.cy
Παµπίνα Νεοκλέους, Τηλ.: 22602897
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: info@planning.gov.cy

Υποδοµές δηµόσιας τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
Ενίσχυση των υποδοµών δηµόσιων ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
Αστικές Περιοχές και Περιοχές της Υπαίθρου
Αστικές περιοχές
Ετοιµασία χωροταξικών σχεδίων, σχεδίων ανάπτυξης
Ανάπλαση πλατειών και παραδοσιακών πυρήνων
∆ηµιουργία χώρων πρασίνου
Ανάδειξη πολιτιστικών µνηµείων
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Υπουργείο Εσωτερικών
www.moi.gov.cy
Χριστιάνα Σύζηνου, Τηλ.: 22409920
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: csizinou@moi.gov.cy

Επιλέξιµες Κατηγορίες Έργων

Αρµόδια Υπηρεσία
Στοιχεία Επικοινωνίας

Κέντρο Πολιτισµού Κύπρου

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
∆ιεύθυνση Ελέγχου
www.mcw.gov.cy

Ανάπτυξη συστήµατος δηµόσιων µεταφορών

Μαρία Χατζηδηµητρίου, Τηλ.: 22800158
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: mhadjidemetriou@mcw.gov.cy

Περιοχές της υπαίθρου
Ετοιµασία ρυθµιστικών σχεδίων
Ανάπλαση πλατειών και δηµιουργία πολιτιστικών κέντρων σε ορεινές περιοχές
Έργα ήπιων οικονοµικών δραστηριοτήτων σε περιοχές ΦΥΣΗ 2000
Αναβάθµιση των επαρχιακών δρόµων
Προώθηση της χρήσης των δηµόσιων µεταφορών
Προβολή του τουριστικού προϊόντος της υπαίθρου

Υπουργείο Εσωτερικών
www.moi.gov.cy
Χριστιάνα Σύζηνου, Τηλ.: 22409920
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: csizinou@moi.gov.cy

Ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην ύπαιθρο
Ενίσχυση υποδοµών ∆ηµόσιας Υγείας
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Σχέδια Κινήτρων για τον Ιδιωτικό Τοµέα
Κατηγορίες Έργων

Αρµόδια Υπηρεσία
Στοιχεία Επικοινωνίας

Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη – Καινοτοµία

Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας
www.research.org.cy

Κίνητρα για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία

Μιχάλης Σάββα, Τηλ.: 22205000
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: ipe@research.org.cy
Μεταποίηση και Τουρισµός
Σχέδιο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στον τοµέα της µεταποίησης

Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού
www.mcit.gov.cy
Μαρία Παύλου, Τηλ.: 22867146, 22867211
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: cphotiades@mcit.gov.cy

Σχέδιο εµπλουτισµού και εκσυγχρονισµού του τουριστικού προϊόντος

Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού
www.visitcyprus.biz
Γιώργος Περικλέους, Τηλ.: 22691165
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: gpericleous@visitcyprus.com

Σχέδιο γυναικείας επιχειρηµατικότητας

Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού
www.mcit.gov.cy

Σχέδιο νεανικής επιχειρηµατικότητας

Μαρία Παύλου, Τηλ.: 22867146, 22867211
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: cphotiades@mcit.gov.cy

Περιοχές της Υπαίθρου

Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως
www.moi.gov.cy
www.rural-tourism.tph.moi.gov.cy

Σχέδιο προώθησης του αγροτουρισµού στην ύπαιθρο

Κική Παπαναστασίου, Τηλ.: 22408250
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: κpapanastasiou@papd.mof.gov.cy
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Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο
και Κοινωνική Συνοχή
Βασικός στόχος του Προγράµµατος είναι η πλήρης και ποιοτική απασχόληση, η συνεχής ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναµικού της Κύπρου και η εµπέδωση συνθηκών κοινωνικής συνοχής και ίσων ευκαιριών. Για την επίτευξη του στόχου
αυτού έχουν σχεδιαστεί κατηγορίες έργων οι οποίες οµαδοποιούνται στους πιο κάτω τοµείς:
• Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και προσαρµοστικότητα: αναβάθµιση των συστηµάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένου του συστήµατος µαθητείας, µε στόχο τη σύνδεση τους µε τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας, αναβάθµιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, ενίσχυση της εκπαίδευσης σε υποβαθµισµένες
περιοχές µε στόχο τη µείωση της σχολικής διαρροής, ανάπτυξη της ηλεκτρονικής µάθησης και ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας του δηµόσιου τοµέα.
• ∆ιεύρυνση της αγοράς εργασίας και κοινωνική συνοχή: δηµιουργία ευκαιριών απόκτησης των αναγκαίων
προσόντων και δεξιοτήτων για άτοµα που αντιµετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας (νέοι, γυναίκες,
ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού και άτοµα µε αναπηρίας).
Στο Πρόγραµµα θα αξιοποιηθούν δηµόσιες δαπάνες ύψους „149,7 εκ. από τις οποίες „119,8 εκ., δηλαδή ποσοστό της
τάξης του 80%, αποτελεί χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κατηγορίες έργων που θα υλοποιηθούν από τον δηµόσιο τοµέα και τα σχέδια
κινήτρων για τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και οι αρµόδιες υπηρεσίες µε στοιχεία επικοινωνίας, απ’ όπου οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να ενηµερωθούν περαιτέρω.
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Κατηγορίες Έργων που Υλοποιούνται από τον ∆ηµόσιο Τοµέα
Κατηγορίες Έργων

Αρµόδια Υπηρεσία
Στοιχεία Επικοινωνίας

∆ια Βίου Μάθηση - Συστήµατα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Σύστηµα µαθητείας
Σύστηµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης
Εκπαίδευση σε υποβαθµισµένες περιοχές
Σύστηµα επαγγελµατικών προσόντων
Βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
Προγράµµατα ∆ιά Βίου Μάθησης – ηλεκτρονική µάθηση
Προσαρµοστικότητα των Επιχειρήσεων και των Εργαζόµενων
Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού στις πολύ µικρές επιχειρήσεις
(1-4 Εργαζόµενοι)
Βελτίωση της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού και της
Παραγωγικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
Σύνδεση των πανεπιστηµίων µε τον επιχειρηµατικό κόσµο
Αναβάθµιση του ∆ηµόσιου Τοµέα
Απασχόληση Γυναικών
Κατάρτιση και εργασιακή πείρα για ανενεργές γυναίκες
Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
Προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας
Απασχόληση Νέων
Κατάρτιση και εργασιακή πείρα για νέους και άνεργους
Αναβάθµιση της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες
Κατάρτιση και εργασιακή πείρα για άτοµα που απειλούνται από κοινωνικό
αποκλεισµό
Εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας σε µετανάστες και ξενόγλωσσους
κατοίκους Κύπρου
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Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου
www.mlsi.gov.cy/
Αντιγόνη Παντελίδου, Τηλ.: 22400956
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: esf@mlsi.gov.cy

Σχέδια Κινήτρων για τον Ιδιωτικό Τοµέα
Κατηγορίες Έργων
∆ια Βίου Μάθηση - Συστήµατα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Κίνητρα για την εργασιακή πείρα µαθητευόµενων του συστήµατος
µαθητείας

Αρµόδια Υπηρεσία
Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας
www.mlsi.gov.cy/kepa
Μαρία Μικελλίδου, Τηλ.: 22806107
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: mmikellides@kepa.mlsi.gov.cy

Προσαρµοστικότητα των Επιχειρήσεων και των Εργαζόµενων
Σχέδιο ενίσχυσης της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας
www.mlsi.gov.cy/kepa
Μαρία Νικολάου Χρίστου, Τηλ.: 22806115
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: mnicolaou@kepa.mlsi.gov.cy

Απασχόληση Γυναικών
Κίνητρα για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας µε ευέλικτες ρυθµίσεις

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας
www.mlsi.gov.cy/kepa
Βασιλική Χατζηαδάµου, Τηλ.: 22806116
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: vhadjiadamou@kepa.mlsi.gov.cy

09

Κατηγορίες Έργων
Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες
Σχέδιο ενίσχυσης της αυτοεργοδότησης ευπαθών κοινωνικών
οµάδων του πληθυσµού

Αρµόδια Υπηρεσία
Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας
www.mlsi.gov.cy/sws
Ευτύχιος Χατζηχριστοδούλου, Τηλ.: 22406710
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: ehadjichristodoulou@sws.mlsi.gov.cy

Κίνητρα για την εργασιακή ένταξη ατόµων µε αναπηρία

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τµήµα Εργασίας / Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων
www.mlsi.gov.cy/dl
Ευγενία Παπαγεωργίου, Τηλ.: 22400880
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: scrd@dl.mlsi.gov.cy
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Επιλογή Έργων
Η επιλογή των έργων που θα υλοποιηθούν, στο πλαίσιο των δύο Προγραµµάτων, γίνεται µε απόλυτη διαφάνεια και σύµφωνα µε τις πρόνοιες των Κανονισµών της
ΕΕ. Συγκεκριµένα, οι αρµόδιες υπηρεσίες καλούν µε «Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων» τους αρµόδιους για την υλοποίηση φορείς σύµφωνα µε το αντικείµενο
των έργων, που περιλαµβάνει η Πρόσκληση, να υποβάλουν αιτήσεις. Οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων τυγχάνουν κατάλληλης δηµοσιοποίησης. Οι Προσκλήσεις
Υποβολής Προτάσεων που εκδόθηκαν µέχρι σήµερα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Προγραµµατισµού για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής
www.structuralfunds.org.cy, καθώς και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των αρµόδιων υπηρεσιών.
Τα έργα επιλέγονται βάσει κριτηρίων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης (Επιτροπή που έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας
και της ποιότητας υλοποίησης των Προγραµµάτων και αποτελείται από εκπροσώπους φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των
κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων, των µη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και από εκπροσώπους της ΕΕ µε συµβουλευτικό, όµως, χαρακτήρα). Για τις
Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων και ειδικότερα, για τα σχέδια κινήτρων προς τον ιδιωτικό τοµέα, εκδίδονται κατάλληλα έντυπα ενηµέρωσης και διενεργούνται
δράσεις πληροφόρησης όπως ηµερίδες, σεµινάρια κλπ, µε στόχο να βοηθηθούν οι ενδιαφερόµενοι ως προς την υποβολή αιτήσεων.
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Έκδοση:
Γραφείο Προγραµµατισµού (∆ιαχειριστική Αρχή ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και Ταµείου Συνοχής – www.structuralfunds.org.cy)
Η έκδοση συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο της ΕΕ

