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Ερµούπολη, 24.04.2017
Α.Π.: 1115

Προς:
∆ήµο Ρόδου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
(ως προς την ηµεροµηνία υποβολής)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΑΑ)
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005)
2. Τον Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Την Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 32666/ΕΥΘΥ 324/23.03.2015 (ΦΕΚ 717/Β/24.04.2015) µε την
οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
4. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό C (2014) 10179/18.12.2014 που αφορά την έγκριση
του Ε.Π. «Νοτίου Αιγαίου»
5. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης
∆εκεµβρίου 2013
6. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης
∆εκεµβρίου 2013 «για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»
7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης
∆εκεµβρίου 2013 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο»
8. Το µε αρ. απόφασης C (2014) 3542 final/23.05.2014 εγκεκριµένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
«Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020»
9. Τη µε αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση
µε θέµα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ
Β΄1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα του
ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των
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αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων»
10. Το Έγγραφο Καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα κράτη µέλη, σχετικά µε την
Ολοκληρωµένη Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη (Άρθρο 7 του Κανονισµού ΕΤΠΑ) (EGESIF
15-0010-01/18.05.2015)
11. Τη µε Α.Π. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30.07.2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού για τον «Σχεδιασµό, υλοποίηση και παρακολούθηση των ΟΧΕ ωε
εργαλείων Ολοκληρωµένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της
Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020»
12. Τη µε Α.Π. 40134/ΕΥΘΥ 373/12.04.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού «Οδηγίες για την διαχείριση και εφαρµογή των Στρατηγικών
Ολοκληρωµένης Χωρικής Ανάπτυξης»
13. Τη µε αρ. πρωτ. 368/10.02.2017 Απόφαση έγκρισης µε γραπτή διαδικασία τροποποίησης της
εξειδίκευσης εφαρµογής δράσεων του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020
14. Τη µε αρ. πρωτ. 506/22.02.2017 πρόσκληση υποβολής πρότασης ΒΑΑ
15. Το µε αρ. πρωτ. 2/29059/21.04.2017 αίτηµα παράτασης ∆ήµου Ρόδου
16.
ΚΑΛΕΙ
Τον ∆ήµο Ρόδου (Αστική Αρχή ή Επικεφαλής της Αστικής Αρχής) να υποβάλει πρόταση Στρατηγικής
Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), µε εφαρµογή του εργαλείου των Ολοκληρωµένων Χωρικών
Επενδύσεων (ΟΧΕ), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη ενότητα 4.2, «Ολοκληρωµένες δράσεις για
Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη» του ΕΠ «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».
Ο ∆ήµος Ρόδου καλείται να σχεδιάσει και να υποβάλει Στρατηγική Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης
(ΒΑΑ) για µια σαφώς ορισµένη περιοχή παρέµβασης εντός της Αστικής Περιοχής αρµοδιότητάς του,
σύµφωνα µε το έντυπο υποβολής (Παράρτηµα Ι) που επισυνάπτεται.
Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της Στρατηγικής ορίζεται η 31η Μαΐου 2017.
Οι πόροι του ΕΠ «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», οι οποίοι διατίθενται για χρηµατοδότηση της στρατηγικής
ΒΑΑ ανέρχονται συνολικά σε 3.975.426 € ευρώ (∆ηµόσια ∆απάνη) εκ των οποίων ποσό 3.675.426 €
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ και 300.000 € από το ΕΚΤ.
Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός για τις προτεινόµενες πράξεις του σχεδίου ΒΑΑ δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει το 30% του διατιθέµενου για ΒΑΑ προϋπολογισµού του αντίστοιχου Άξονα
Προτεραιότητας και Επενδυτικής Προτεραιότητας του ΕΠ όπως δίνεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.
Το συνολικό ύψος του προϋπολογισµού του προτεινόµενου σχεδίου ΒΑΑ δεν περιορίζεται, δεδοµένου
ότι ενθαρρύνεται η χρήση και άλλων πηγών χρηµατοδότησης και κυρίως η µόχλευση ιδιωτικών πόρων.
Ως γενικές προκλήσεις µιας στρατηγικής ΒΑΑ εντοπίζονται
• η αποκατάσταση του οικονοµικού ιστού και η λειτουργία του ως κινητήριας δύναµης στην
ευρύτερη περιοχή επιρροής του,
• η αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθµισης των αστικών περιοχών, ιδίως των
περιοχών συγκέντρωσης µειονεκτικών κοινωνικών οµάδων, των υποβαθµισµένων εµπορικών
κέντρων και των εγκαταλελειµµένων βιοµηχανικών/ βιοτεχνικών/ επαγγελµατικών ζωνών,
• η άµεση αντιµετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, µε την αναζωογόνηση των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων που δηµιουργούν θέσεις απασχόλησης και την ανασυγκρότηση των
κοινωνικών υποδοµών,
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•

η προώθηση της σύνδεσης καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας στο αστικό περιβάλλον, µε αιχµή
τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης.

Οι ειδικές προκλήσεις αφορούν στην
• προστασία και ανάδειξη του αστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
• προώθηση των βιώσιµων µεταφορών στον αστικό χώρο
• προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµησης της φτώχειας
• ενίσχυση της απασχόλησης και αναζωογόνηση της τοπικής οικονοµίας
• προώθηση καινοτοµίας για το αστικό περιβάλλον, τον τουρισµό και τον πολιτισµό.
Η Στρατηγική ΒΑΑ που θα υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΥ∆ θα πρέπει να:
 έχει ολοκληρωµένο χαρακτήρα µε τη µορφή πλέγµατος αλληλένδετων δράσεων τοπικής κλίµακας
που θα εξειδικεύει τις επενδυτικές προτεραιότητες ανάλογα µε τις ανάγκες και τις προοπτικές της
περιοχής παρέµβασης,
 εξασφαλίζει ευρεία διαβούλευση και την ενεργό συµµετοχή κατοίκων, φορέων και κοινωνίας των
πολιτών στη φάση του σχεδιασµού, όπως και στη φάση της υλοποίησης,
 διασφαλίζει την ικανότητα της Αστικής Αρχής να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις σχεδιασµού
εφαρµογής και παρακολούθησης του Σχεδίου,
 είναι αποτέλεσµα ανάλυσης αναγκών, προκλήσεων και δυνατών σηµείων της περιοχής, και
 συµβάλλει στην επίτευξη συγκεκριµένων ειδικών στόχων του ΕΠ «Νοτίου Αιγαίου 2014-2020» και
κατ’ επέκταση στην εκπλήρωση συγκεκριµένων δεικτών που έχουν προσδιορισθεί σε επίπεδο
επενδυτικής προτεραιότητας του Προγράµµατος, από τις οποίες χρηµατοδοτούνται οι στρατηγικές
ΒΑΑ.
Η Αστική Αρχή θα αναλάβει ρόλο Ενδιάµεσου Φορέα (ΕΦ) µε αρµοδιότητα την αξιολόγηση και
επιλογή πράξεων. Συνεπώς θα κληθεί να τεκµηριώσει την ικανότητά της να ανταποκριθεί στην
εφαρµογή των καθηκόντων αυτών, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙ,
λαµβάνοντας υπόψη τις βασικές κατευθύνσεις περί µη σύγκρουσης συµφερόντων. Η ΕΥ∆ θα
αξιολογήσει τη διαχειριστική ικανότητα του ΕΦ µε βάση τα κριτήρια που παρατίθενται στο Παράρτηµα
ΙΙ. Στην περίπτωση που η Αστική Αρχή δεν έχει το απαιτούµενο προσωπικό µε την αναγκαία εµπειρία,
τα καθήκοντα που θα του ανατεθούν σχετικά µε την αξιολόγηση των πράξεων θα περιοριστούν στην
αξιολόγηση των πράξεων ως προς την ποιότητα της πρότασης, τη συνάφεια µε τη στρατηγική ΒΑΑ και
µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.
Η Στρατηγική ΒΑΑ θα αξιολογηθεί από την ΕΥ∆ σύµφωνα µε τα κριτήρια του Παραρτήµατος ΙΙ, τα
οποία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης µέσω Γραπτής ∆ιαδικασίας (έχοντας υπόψη αρ.
13).
Εφόσον η Στρατηγική ΒΑΑ αξιολογηθεί θετικά από την ΕΥ∆, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου θα
εισηγηθεί στον Υπουργό Οικονοµίας & Ανάπτυξης την έκδοση Υπουργικής Απόφασης Ορισµού
Ενδιάµεσου Φορέα. Στην Υπουργική Απόφαση (Υπόδειγµα περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙV)
αναγράφονται τα καθήκοντα /αρµοδιότητες που η άσκησή τους ανατίθεται στον ΕΦ∆, οι υποχρεώσεις
του ΕΦ∆ και της ΕΥ∆ και κάθε άλλη απαιτούµενη αναφορά.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή της πρότασης και άλλες διευκρινίσεις
µπορείτε να απευθύνεστε στην κα Αγάπη Αδαµοπούλου, 2281360824, e-mail: aadamopoulou@mou.gr,
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στην κα Κάντια Πρίντεζη, 2281360826, e-mail: kprintezi@mou.gr και στην κα Αγγελική Παλαιολόγου,
2281360819, e-mail : agelpale@mou.gr.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
Συνηµµένα:
1. Παράρτηµα Ι: Έντυπο υποβολής πρότασης
2. Παράρτηµα ΙΙ: Κριτήρια αξιολόγησης πρότασης
3. Παράρτηµα ΙΙΙ: Κατανοµή διαθέσιµων πόρων ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική
Προτεραιότητα, Ειδικοί Στόχοι και ∆είκτες
4. Παράρτηµα ΙV: Εγκύκλιος Σχεδιασµού και Οδηγίες για τη ∆ιαχείριση και Εφαρµογή Στρατηγικών
ΒΑΑ
Κοινοποίηση:
Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης - Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ
- Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης, Νίκης 10, 105 63 Αθήνα
- Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού & Αξιολόγησης , Μητροπόλεως 3, Σύνταγµα Αθήνα
- Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Επιχειρησιακών Προγραµµάτων , Νίκης 5-7, Σύνταγµα Αθήνα
Εσωτερική διανοµή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Πρ/νο ΕΥ∆
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