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Εισαγωγή
Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή», που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων κατά την
περίοδο 2014-2020.
Το έντυπο χωρίζεται σε δύο Μέρη:
▪ Στο πρώτο Μέρος δίδονται βασικές πληροφορίες για το γενικότερο πλαίσιο που διέπει την
Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τρόπο που εφαρμόζεται η πολιτική αυτή
στην Κύπρο, μέσω Προγραμμάτων.
▪ Στο δεύτερο Μέρος γίνεται συνοπτική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Ειδικότερα περιγράφονται οι βασικοί τομείς στήριξης του Προγράμματος, καθώς και οι κύριοι
στόχοι, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, οι κύριοι ωφελούμενοι, οι δυνητικοί δικαιούχοι και
οι χρηματοδοτικοί πόροι του κάθε τομέα.
Οι κύριες κατηγορίες έργων και Σχεδίων που θα προωθηθούν κάτω από τον κάθε τομέα καθώς και
οι αρμόδιοι φορείς υλοποίησης παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 και 2.
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Πολιτική Συνοχής της ΕΕ
Η Πολιτική Συνοχής αποτελεί τη βασική πολιτική επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω
της οποίας στοχεύεται η στήριξη όλων των περιφερειών των Κρατών-Μελών για τη δημιουργία
βιώσιμων θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την αειφόρο ανάπτυξη και
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Παράλληλα, στοχεύει στην κοινωνική αλληλεγγύη
μεταξύ των λαών της Ευρώπης αφού πρωτίστως παρέχεται στήριξη στις λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες επιδιώκοντας την εξομάλυνση των κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών ανισοτήτων
που υπάρχουν.
Στα πλαίσια αυτά, η Πολιτική Συνοχής αποτελεί την κύρια πολιτική για την υλοποίηση των στόχων
της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Ταμεία Πολιτικής Συνοχής
Η οικονομική βοήθεια που παρέχεται προς τα Κράτη-Μέλη μέσω της Πολιτικής Συνοχής
διοχετεύεται μέσω τριών βασικών Ταμείων:
1. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Το ΕΤΠΑ επενδύει κυρίως σε τομείς που προωθούν την ανάπτυξη και κατ’ επέκταση βελτιώνουν
την ανταγωνιστικότητα και δημιουργούν θέσεις εργασίας όπως π.χ. στους τομείς της έρευνας
και νοτομίας, των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, της ενίσχυσης των ΜΜΕ καθώς
και της προώθησης της ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε υποβαθμισμένες
περιοχές. Επίσης το ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Το ΕΚΤ επενδύει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού κυρίως μέσω της βελτίωσης των
παρεχόμενων ευκαιριών για την απασχόληση και την εκπαίδευση. Παράλληλα το ΕΚΤ διασφαλίζει
τις συνθήκες κοινωνικής συνοχής, προωθώντας την κοινωνική ένταξη για ευπαθείς κοινωνικά
ομάδες του πληθυσμού που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
3. Το Ταμείο Συνοχής
Το Ταμείο Συνοχής χρηματοδοτεί έργα υποδομής στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας και
των μεταφορών συμβάλλοντας στην πράσινη και αειφόρο ανάπτυξη καθώς και στη συνδεσιμότητα
μεταξύ των Κρατών-Μελών.
Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ αναφέρονται επίσης και ως Διαρθρωτικά Ταμεία. Τα Ταμεία της Πολιτικής
Συνοχής ενισχύονται από την «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων» μέσω της οποίας
προωθείται η βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων και η μείωση της ανεργίας σε περιφέρειες
όπου το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 15-24 είναι ιδιαίτερα υψηλό (μεγαλύτερο του 25%).

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
Πέραν των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής, οικονομική βοήθεια προς τα Κράτη-Μέλη παρέχεται και
μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) που αποτελούν τα χρηματοδοτικά μέσα για την εφαρμογή
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής αντίστοιχα.
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Όλα τα προαναφερόμενα Ταμεία ονομάζονται Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
(ΕΔΕΤ) και διέπονται από κοινούς κανόνες λειτουργίας, καθώς και από ειδικούς κανόνες ανά
Ταμείο.
Τα κονδύλια από τα Ταμεία κατανέμονται σε κάθε Κράτος-Μέλος με βάση καθορισμένα κριτήρια
για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, που αναφέρονται ως Προγραμματικές Περίοδοι και έχουν
διάρκεια επτά ετών.

Οικονομική Ενίσχυση των ΕΔΕΤ στην Κύπρο
Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο, €956εκ., εκ των οποίων
τα €784εκ. προέρχονται από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής και πιο συγκεκριμένα €454,5εκ. από
τα Διαρθρωτικά Ταμεία, €318εκ. από το Ταμείο Συνοχής και €11,5εκ. από την «Πρωτοβουλία για
την Απασχόληση των Νέων». Τα υπόλοιπα €132εκ. παραχωρήθηκαν από το ΕΓΤΑΑ και €40εκ. από
το ΕΤΘΑ.
Δίαγραμμα 1: Κατανομή πόρων από τα ΕΔΕΤ την περίοδο 2014-2020

Κατανομή Πόρων της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο
Η Κύπρος, ως Κράτος-Μέλος της ΕΕ έχει επωφεληθεί από την Πολιτική Συνοχής και κατά τις
προηγούμενες δύο προγραμματικές περιόδους, όπου εξασφαλίστηκαν κονδύλια ύψους €110εκ. για
την περίοδο 2004-2006 και €640εκ. για την περίοδο 2007-2013.
Δίαγραμμα 2: Κατανομή Πόρων Πολιτικής Συνοχής ανά Προγραμματική Περίοδο
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Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης
Για την αποτελεσματική αξιοποίηση των συνολικών κονδυλίων που εξασφαλίστηκαν από τα ΕΔΕΤ,
τα Κράτη-Μέλη συντάσσουν έγγραφα στρατηγικού σχεδιασμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες των
Κανονισμών της ΕΕ. Η Κύπρος έχει καταρτίσει τη «Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης» (ΣΕΣ) στην οποία
καταγράφονται οι γενικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας, όπως αυτές προκύπτουν από
την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και προοπτικών, καθώς και οι επιδιωκόμενοι στρατηγικοί
στόχοι για την αξιοποίηση των ΕΔΕΤ. Η ΣΕΣ στοχεύει στη διασφάλιση της συνέργειας και του
συντονισμού μεταξύ όλων των Ταμείων ούτως ώστε να επιτυγχάνονται ουσιαστικά αποτελέσματα
που να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στρατηγικός
Στόχος της ΣΕΣ είναι η αναδιάρθρωση της κυπριακής οικονομίας, η διατήρηση και δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Επιχειρησιακά Προγράμματα
Η ΣΕΣ εξειδικεύεται περαιτέρω μέσω τεσσάρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων:
▪ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»,
▪ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,
▪ Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, και
▪ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα».
Τα πρώτα δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα αφορούν στην Πολιτική Συνοχής. Αυτά αποτελούν
πολυετή προγραμματικά έγγραφα στα οποία καταγράφονται συγκεκριμένες αναπτυξιακές ανάγκες
και προτεραιότητες, καθώς και ενδεικτικές κατηγορίες έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα
Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.
Το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων διαμορφώθηκε μέσα από συνεχή διαβούλευση
της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Εθνικής
Αρχής Προγραμματισμού, με τα αρμόδια Υπουργεία, τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους
κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους και φορείς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και
Κοινωνική Συνοχή»
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» αποτελεί
πολυετές προγραμματικό έγγραφο στο οποίο αναλύεται η αναπτυξιακή στρατηγική της Κύπρου,
μέσω της οποίας θα αξιοποιηθούν οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της
Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 25 Φεβρουαρίου 2015
με την Εκτελεστική Απόφαση αρ. C(2015)1289.

Στόχοι του Προγράμματος
Βασικοί Στόχοι του Προγράμματος είναι η προώθηση της απασχόλησης, με ιδιαίτερη έμφαση στους
νέους ηλικίας 15-29 ετών, ο εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς εργασίας, η διασφάλιση
της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της μη διάκρισης προς τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που
αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, η αναβάθμιση της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης και η προώθηση της δια βίου μάθησης, καθώς και η ενίσχυση της
διοικητικής ικανότητας των δημοσίων αρχών. Οι στόχοι αυτοί συμβάλλουν στο στρατηγικό στόχο
της ΣΕΣ για «αναδιάρθρωση της κυπριακής οικονομίας, διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής».
Δίαγραμμα 3: Κύριοι Στόχοι του Προγράμματος
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Χρηματοδοτικοί Πόροι του Προγράμματος
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα €163,3εκ. εκ των οποίων τα
€129εκ. προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τα €11,5εκ. από την Πρωτοβουλία
για την Απασχόληση των Νέων, ενώ το υπόλοιπο ποσό των €22,8εκ. θα καταβληθεί από
εθνικούς πόρους. Με βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές της Κύπρου, οι πόροι του
Προγράμματος έχουν κατανεμηθεί στους ακόλουθους τομείς, με στόχο την επίτευξη των μέγιστων
δυνατών αποτελεσμάτων:
▪ Βελτίωση των Προοπτικών Απασχόλησης του Ανθρώπινου Δυναμικού: €51,1εκ.
▪ Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων ηλικίας έως 29 ετών και διευκόλυνση της εισόδου
τους στην αγορά εργασίας: €42εκ.
▪ Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού: €32εκ.
▪ Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού και Βελτίωση της
Αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης: €36,5εκ.
Επιπρόσθετα, για την Τεχνική Υποστήριξη του Προγράμματος θα διατεθούν πόροι ύψους €1,7εκ.

Δίαγραμμα 4: Κατανομή Χρηματοδοτικών Πόρων του Προγράμματος ανά Τομέα Στήριξης
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Τομέας Στήριξης 1: Βελτίωση των Προοπτικών Απασχόλησης του Ανθρώπινου
Δυναμικού
Επιδιωκόμενοι Στόχοι
Ο τομέας αυτός αποσκοπεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης
που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης που
έπληξαν ιδιαίτερα την αγορά εργασίας κατά τα τελευταία χρόνια.
Στα πλαίσια αυτά θα προωθηθούν στοχευμένα μέτρα, υπό τη μορφή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις,
για προώθηση της απασχόλησης μέσω δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Τα κίνητρα αυτά
σε ορισμένες περιπτώσεις θα συνδυάζονται με την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης για να
καταστούν πιο αποτελεσματικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή και
παρακολούθηση των εν λόγω μέτρων αποτελεί ο εκσυγχρονισμός των δημοσίων υπηρεσιών που
είναι αρμόδιες για την προώθηση της απασχόλησης.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Ωφελούμενοι
Στα πλαίσια των σχεδιαζόμενων μέτρων που θα προωθηθούν, επιδιώκεται η ένταξη σε νέες θέσεις
εργασίας, η βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης και η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και
δεξιοτήτων για ανέργους ηλικίας 15-64 ετών, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που είναι άνεργοι
για περίοδο πέραν των 12 μηνών (μακροχρόνια άνεργοι). Πρόσθετα, επιδιώκεται η καλύτερη
εξυπηρέτηση των ατόμων που αναζητούν εργασία μέσω των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης
καθώς και η διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων σε κλάδους με υψηλή προστιθέμενη
αξία και δυναμική ανάπτυξης.

Δυνητικοί Δικαιούχοι
▪ Επιχειρήσεις
▪ Κεντρική Κυβέρνηση
▪ Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
▪ Κοινωνικοί Εταίροι

Διαθέσιμοι Πόροι
Για τον τομέα αυτό, θα διατεθούν €51,1εκ., ποσό που αντιπροσωπεύει περίπου το 31% του
συνολικού Προϋπολογισμού του Προγράμματος. Τα €43,5εκ. θα προέλθουν από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, ενώ το υπόλοιπο ποσό (€7,7εκ.) θα καταβληθεί από εθνικούς πόρους, δηλαδή
ποσοστό ύψους 85% αποτελεί συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τομέας Στήριξης 2: Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων ηλικίας έως 29 ετών
και διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας
Επιδιωκόμενοι Στόχοι
Ο τομέας αυτός αποσκοπεί στη βιώσιμη ένταξη των νέων ηλικίας 15-29 ετών στην αγορά εργασίας,
και ειδικότερα εκείνων των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
Η ραγδαία αύξηση της ανεργίας των νέων κατά τα τελευταία χρόνια ξεπέρασε το 25%, γεγονός
που κατέστησε την Κύπρο ως επιλέξιμη χώρα για χρηματοδότηση από την «Πρωτοβουλία για την
Απασχόληση των Νέων», με κύριο στόχο τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης και τη μείωση
της ανεργίας των νέων ηλικίας 15-29 ετών.
Προς το σκοπό αυτό, στα πλαίσια του τομέα θα προωθηθούν ειδικά μέτρα υπό τη μορφή κινήτρων
προς τις επιχειρήσεις, για προώθηση της απασχόλησης των νέων, μέσω δημιουργίας νέων
θέσεων εργασίας. Θα προωθηθούν επίσης τοποθετήσεις νέων για απόκτηση εργασιακής πείρας
σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με στόχο την ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε
πραγματικό εργασιακό περιβάλλον στην αγορά εργασίας. Η ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων
των νέων θα ενισχυθεί επίσης από την παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης σε ειδικότητες κλάδων
που παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, θα προωθηθούν προγράμματα
συμβουλευτικής καθοδήγησης και επαγγελματικού προσανατολισμού. Όλες οι δράσεις που θα
1
υλοποιηθούν εμπίπτουν στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση των Νέων» .

Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Ωφελούμενοι
Στα πλαίσια των σχεδιαζόμενων μέτρων που θα προωθηθούν, επιδιώκεται η ενίσχυση της
απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας των νέων ηλικίας 15-29 ετών με έμφαση σε αυτούς που
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Δυνητικοί Δικαιούχοι
▪ Επιχειρήσεις
▪ Κεντρική Κυβέρνηση
▪ Ημικρατικοί Οργανισμοί

Διαθέσιμοι Πόροι
Για τον τομέα αυτό, θα διατεθούν €42εκ., ποσό που αντιπροσωπεύει περίπου το 26% του συνολικού
Προϋπολογισμού του Προγράμματος. Τα €26εκ. θα προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, τα €11,5εκ. από την «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων», ενώ το υπόλοιπο
ποσό (€4,5εκ.) θα καταβληθεί από εθνικούς πόρους, δηλαδή ποσοστό ύψους 89% αποτελεί
συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

1

Η Κύπρος έχει ετοιμάσει «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων» στο οποίο περιλαμβάνεται μια σειρά από
στοχευμένες δράσεις για βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας των νέων ηλικίας 15-29 ετών,
περιλαμβανομένων δράσεων που αφορούν στην εφαρμογή της σύστασης της ΕΕ «Εγγύηση για τη Νεολαία», σύμφωνα με την οποία
για κάθε νέο ηλικίας 15-24 ετών θα πρέπει να προσφέρεται μια καλής ποιότητας προσφορά για απασχόληση, συνεχούς εκπαίδευσης,
μαθητείας ή πρακτικής άσκησης εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που καθίσταται άνεργος ή που ολοκληρώνει/ διακόπτει
την εκπαίδευσή του.
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Τομέας Στήριξης 3: Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού
Αποκλεισμού
Επιδιωκόμενοι Στόχοι
Ο τομέας αυτός αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην
κοινωνική συνοχή και ειδικότερα στοχεύει στην κοινωνική ενσωμάτωση των ευάλωτων ομάδων
του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας. Επιπρόσθετα,
στοχεύει στην προώθηση της μη διάκρισης και στην ισότητα των ευκαιριών.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Ωφελούμενοι
Στα πλαίσια των μέτρων που θα προωθηθούν, επιδιώκεται η ένταξη στην αγορά εργασίας μέσω
δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης και βελτίωσης των προοπτικών απασχόλησης, καθώς
και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης, σε άτομα που ανήκουν στις
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού, τα οποία αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισμού και φτώχειας, περιλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία, ληπτών Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος κ.α. Πρόσθετα, επιδιώκεται η υποστήριξη ευάλωτων ομάδων μαθητών
που διατρέχουν κίνδυνο διακρίσεων και αποκλεισμού, μέσω δράσεων κοινωνικής συνοχής και
εκπαιδευτικής ένταξης. Τέλος, θα επιδιωχθεί και η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας με τη
λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων.

Δυνητικοί Δικαιούχοι
▪ Επιχειρήσεις
▪ Κεντρική Κυβέρνηση
▪ Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
▪ Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Διαθέσιμοι Πόροι
Για τον τομέα αυτό θα διατεθούν περίπου €32εκ., ποσό που αντιπροσωπεύει περίπου το 20%
του συνολικού Προϋπολογισμού του Προγράμματος. Τα €27εκ. θα προέλθουν από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, ενώ το υπόλοιπο ποσό (€4,8εκ.) θα καταβληθεί από εθνικούς πόρους, δηλαδή
ποσοστό ύψους 85% αποτελεί συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τομέας Στήριξης 4: Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης
Επιδιωκόμενοι Στόχοι
Ο τομέας αυτός αποσκοπεί στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
και την προώθηση της συμμετοχής στη δια βίου μάθηση, με στόχο την σύζευξη των δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επιδιώκεται επίσης η βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και η ενίσχυση των γνώσεων και ικανοτήτων των
κοινωνικών και οικονομικών εταίρων.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Ωφελούμενοι
Μέσα από τις παρεμβάσεις που θα προωθηθούν επιδιώκεται η αναγνώριση των δεξιοτήτων
και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού, μέσω πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων
και της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, ενισχύοντας τη συμμετοχή στη δια βίου μάθηση και
διευκολύνοντας την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην απασχόληση.
Επιδιώκεται επίσης η ένταξη νέων ηλικίας 15-29 ετών στην Τεχνική, Επαγγελματική Εκπαίδευση
και Κατάρτιση για απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στη βάση των αναγκών της
αγοράς εργασίας. Παράλληλα, στοχεύεται η περαιτέρω σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
με την αγορά εργασίας και τον επιχειρηματικό κόσμο μέσω ανάπτυξης προγραμμάτων πρακτικής
άσκησης φοιτητών Πανεπιστημίων σε επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής πείρας.
Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η ορθολογική χρήση των δημοσίων πόρων μέσα από τη λειτουργία
κεντρικής Υπηρεσίας διαχείρισης των επιδομάτων πρόνοιας, ενώ στη βάση εξειδικευμένων
μελετών θα διαφανούν οι ανάγκες για αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού στη δημόσια Υπηρεσία. Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η αναβάθμιση των γνώσεων των
κοινωνικών και οικονομικών εταίρων ούτως ώστε, στα πλαίσια του ρόλου τους, να συμμετέχουν
αποτελεσματικά στη διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

Δυνητικοί Δικαιούχοι
▪ Κεντρική Κυβέρνηση
▪ Ημικρατικοί Οργανισμοί
▪ Πανεπιστήμια
▪ Κοινωνικοί Εταίροι

Διαθέσιμοι Πόροι
Για τον τομέα αυτό θα διατεθούν €36,5εκ., ποσό που αντιπροσωπεύει περίπου το 22% του συνολικού
Προϋπολογισμού του Προγράμματος. Τα €31εκ. θα προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, ενώ το υπόλοιπο ποσό (€5,5εκ.) θα καταβληθεί από εθνικούς πόρους, δηλαδή ποσοστό
ύψους 85% αποτελεί συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τεχνική Υποστήριξη
Για την αποτελεσματική εφαρμογή και διαχείριση του Προγράμματος προβλέπεται η προώθηση
δράσεων που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση, τον
έλεγχο και παρακολούθηση, και ειδικότερα όσον αφορά δράσεις αξιολογήσεων, πληροφόρησης,
μηχανογραφικών πληροφοριακών συστημάτων κλπ.
Για το σκοπό αυτό θα διατεθούν €1.7εκ., ποσό που αντιπροσωπεύει περίπου το 1% του συνολικού
προϋπολογισμού του Προγράμματος. Το €1,4εκ. θα προέλθει από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
ενώ το υπόλοιπο ποσό (€250χιλ.) θα καταβληθεί από εθνικούς πόρους, δηλαδή ποσοστό ύψους
85% αποτελεί συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι κύριες κατηγορίες Έργων και τα Σχέδια Κινήτρων για τον Ιδιωτικό Τομέα που θα υλοποιηθούν
στο πλαίσιο του Προγράμματος, παρουσιάζονται ανά θεματική Ενότητα στους Πίνακες 1 και 2 που
ακολουθούν.
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Επιλογή Έργων
Η επιλογή των έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, γίνεται
με απόλυτη διαφάνεια και σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών της ΕΕ. Συγκεκριμένα, οι
αρμόδιες υπηρεσίες καλούν μέσω «Προσκλήσεων 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. Όλες οι Προσκλήσεις που εκδίδονται βρίσκονται αναρτημένες στην
ιστοσελίδα της ΓΔ ΕΠΣΑ για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020
www.structuralfunds.org.cy καθώς και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των αρμόδιων υπηρεσιών.
Τα έργα επιλέγονται βάσει κριτηρίων που εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία
έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης των
Προγραμμάτων και αποτελείται από εκπροσώπους φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των
αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, των μη κυβερνητικών
οργανώσεων, καθώς και από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με συμβουλευτικό
χαρακτήρα.
Για τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων και ειδικότερα, για τα Σχέδια κινήτρων προς τον ιδιωτικό
τομέα, εκδίδονται κατάλληλα έντυπα ενημέρωσης και διενεργούνται δράσεις πληροφόρησης και
επικοινωνίας όπως ημερίδες, σεμινάρια κλπ, με στόχο να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι και να
βοηθηθούν ως προς την υποβολή αιτήσεων.

Το έντυπο αυτό παρέχει βασικές πληροφορίες και δεν είναι εξαντλητικό. Περισσότερες
πληροφορίες για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης καθώς και για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα
βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΓΔ ΕΠΣΑ για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
2014-2020 www.structuralfunds.org.cy.
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