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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG EUROPE

Το INTERREG Europe βοηθά τις περιφερειακές και 
τοπικές διοικήσεις της Ευρώπης,  να αναπτύξουν και 
να εφαρμόσουν καλύτερη πολιτική. Δημιουργώντας 
κατάλληλο περιβάλλον και ευκαιρίες για ανταλλαγή 
λύσεων, το Πρόγραμμα Interreg Europe επιδιώκει 
να διασφαλίσει,  ότι οι  επενδύσεις, η καινοτομία και 
οι προσπάθειες υλοποίησης οδηγούν σε ένα ολο-
κληρωμένο και βιώσιμο αντίκτυπο, τόσο για τους 
ανθρώπους, όσο και για τον τόπο, επιφέροντας το 
μέγιστο όφελος από τα 359 εκατ € που χρηματοδο-
τεί   το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το Interreg 
Europe προσφέρει ευκαιρίες στις Περιφερειακές 
και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις της Ευρώπης, να μοιρα-
στούν ιδέες και εμπειρίες δημόσιας πολιτικής στην 
πράξη. Όλες οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από 
το Interreg Europe θα πρέπει να εντάσσονται στις 
παρακάτω τέσσερις κατηγορίες:

• Έρευνα και Καινοτομία
• Ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρή-

σεων 
• Οικονομία χαμηλών ρύπων
• Περιβάλλον και αποτελεσματικότητα των πόρων

• Δήμος Γένοβας  (Iταλία) – Επικεφαλής Εταίρος

• Δήμος Φλωρεντίας (Iταλία)

• Επαρχιακή Διοίκηση Χάτζου-Μπιχάρ (Ουγγαρία)

• Αναπτυξιακή Τράπεζα Σάξονυ-Ανχαλτ (Γερμανία)

• Δημοτικό Συμβούλιο του Μπέρμιγχαμ  (Ηνωμένο 

Βασίλειο)

• Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονί-

κης – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ (Ελλάδα)

• Περιφέρεια Ουστί (Τσεχία)

• Κυβέρνηση της Καταλονίας (Ισπανία)

ΕΤΑΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ



http://www.interregeurope.eu/purecosmos

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το έργο PURE COSMOS προσεγγίζει δύο μεγάλες 
προκλήσεις της ΕΕ: την ανάγκη να αναπτύξει και να 
υποστηρίξει τις ΜΜΕ και την ανάγκη να μειώσει το 
φόρτο της δημόσιας διοίκησης.

Το έργο στοχεύει να βελτιώσει την αποτελεσματικότη-
τα της δημόσιας υποστήριξης κατά 15%, μειώνοντας 
το κόστος κατά 10 % και βελτιώνοντας την ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά 20%. Το έργο στο-
χεύει ιδιαίτερα στην ηλικιακή ομάδα των νέων επιχει-
ρηματιών, ηλικίας 25-40.

Το PURE COSMOS εστιάζει στο ρόλο που μπορούν 
να παίξουν οι δημόσιες αρχές στην ενδυνάμωση της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, καθιστώντας το επιχει-
ρηματικό  περιβάλλον περισσότερο διαφανές και αξιό-
πιστο και προωθώντας τον διοικητικό εκσυγχρονισμό 
των δημόσιων υπηρεσιών.

Το έργο θα βελτιώσει τις περιφερειακές πολιτικές 
μέσω καινοτόμων νέων έργων και μέσω της προώθη-
σης μιας βελτιωμένης διακυβέρνησης, έτσι ώστε δια-
φορετικοί φορείς να συμφωνήσουν σε κοινές λύσεις.

Αυτό θα επιτευχθεί με 
• Την ανάλυση των σχεδίων των εταίρων μέσω Αξιο-

λογήσεων (PEER REVIEW)
• Την αναγνώριση καλών πρακτικών που θα βελτιώ-

σουν αυτά τα σχέδια 
• Εκπαιδευτικές επισκέψεις εκεί όπου οι  καλές πρα-

κτικές λαμβάνουν χώρα
• Την εισαγωγή των καλών πρακτικών  στα περιφε-

ρειακά Σχέδια Δράσης μέσω ειδικών εργαστηρίων/
Workshops.

Οι εταίροι θα εμπλέξουν ενεργά τις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις στις εργασίες.

Το κέρδος θα αποδοθεί κυρίως στις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηματί-
ες. Τα κύρια αποτελέσματα θα είναι:
• Νέα έργα που θα προάγουν την παροχή προηγμέ-

νων υπηρεσιών, όπως εργαλεία ηλεκτρονικών πλη-
ρωμών, υπηρεσίες μιας στάσης, εξ ορισμού ψηφια-
κά μοντέλα, υποστήριξη των ψηφιακών δεξιοτήτων 

• Βελτιωμένη διακυβέρνηση, μέσω της χρήσης λύσε-
ων πληροφορικής,  νομοθετικών αναθεωρήσεων, 
απλοποίησης διαδικασιών και μέσω της διαμόρφω-
σης των προσκλήσεων χρηματοδότησης, με βάση 
τις ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Όλα τα Σχέδια Δράσης θα εκπονηθούν μετά από 
εντατική συνεργασία μεταξύ των ληπτών αποφάσεων 
(οριζόντια συνεργασία) και των τοπικών και διαχειρι-
στικών αρχών (κάθετη συνεργασία). Το έργο επίσης 
θα συνεργαστεί στενά με τις πλατφόρμες εκμάθησης 
πολιτικής του Προγράμματος  Interreg Europe.


