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Χρηματοδοτήσεις στη νέα Π.Π. 2014-2020 

Η στρατηγική 

«Ευρώπη 2020 

καθορίζει 

3 προτεραιότητες

και 

11 θεματικούς στόχους,

στους οποίους θα 

 ΟΙ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2014-2020 

Α. Έξυπνη ανάπτυξη Β. ∆ιατηρήσιµη ανάπτυξη 
Γ.    Ανάπτυξη χωρίς  

αποκλεισµούς 
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1. Έρευνα, τεχνολογική 
ανάπτυξη και καινοτοµία 

2. Τεχνολογίες της 
πληροφορίας και των 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

 

4. Μετάβαση προς µια 
οικονοµία µε µειωµένη χρήση 

άνθρακα 

5. Προσαρµογή στην 
κλιµατική αλλαγή καθώς 

 

8. Απασχόληση & 
υποστήριξη της 

κινητικότητας του εργατικού 
δυναµικού 

9. Κοινωνική ένταξη και στους οποίους θα 

περιοριστεί 

η συνεισφορά 

όλων των 

Διαρθρωτικών Ταμείων 

κατά την περίοδο 

2014-2020.

Άρθρο 9 της πρότασης για τον Οριζόντιο Κανονισµό των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων [COM(2011)615final]
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επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

3. Ανταγωνιστικότητα 

Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ) 

κλιµατική αλλαγή καθώς 
επίσης πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων 

6. Προστασία του 
περιβάλλοντος και 

αποτελεσµατική διαχείριση 
πόρων 

7. Βιώσιµες µεταφορές και 

άρση προβληµάτων σε 
βασικές υποδοµές δικτύων 

 

9. Κοινωνική ένταξη και 
καταπολέµηση της 

φτώχειας 

10. Εκπαίδευση, απόκτηση 
δεξιοτήτων και δια βίου 

µάθηση 

11. Ενίσχυση θεσµικής 
ικανότητας και 

αποτελεσµατική δηµόσια 
διοίκηση 

 



Χρηματοδοτήσεις στη νέα Π.Π. 2014-2020 

Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για το είδος των δράσεων                                      
που θα χρηµατοδοτηθούν την περίοδο 2014-2020 (ΕΚΤ) 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

Α. Έξυπνη ανάπτυξη 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2. Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

α) επέκταση της ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων 

Για κάθε Θεματικό Στόχο, 

έχουν καθοριστεί 

συγκεκριμένες επενδυτικές 

προτεραιότητες, 

για το είδος

των έργων / δράσεων που 

μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν 

από κάθε Ταμείο 

(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ). 

Επενδυτικές 
προτεραιότητες 

α) επέκταση της ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων 
υψηλών ταχυτήτων 

β) ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικού εµπορίου και 
ενίσχυσης  ζήτησης ΤΠΕ 

γ) ενίσχυση εφαρµογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική 
µάθηση,  ηλεκτρονική υγεία και ηλεκτρονική ένταξη * 

* Οι συγκεκριµένες επενδυτικές προτεραιότητες υποδεινύουν τη φύση των επιλέξιµων 
δράσεων σε ότι αφορά εν προκειµένω τις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών. Για 
παράδειγµα, µπορούν να χρηµατοδοτηθούν δράσεις e-learning, e-inclusion, αλλά όχι 
δράσεις ψηφιοποίησης / τεκµηρίωσης που χρηµατοδοτήθηκαν κατά κόρον από το Γ’ΚΠΣ 
και το ΕΣΠΑ. 



Χρηματοδοτήσεις στη νέα Π.Π. 2014-2020 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

Γ. Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

10. Εκπαίδευση, απόκτηση δεξιοτήτων και δια βίου µάθηση 

a) Προαγωγή της ισότιµης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική, 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένων 

δυνατοτήτων τυπικής, άτυπης, µη τυπικής µάθησης **  

 

Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για το είδος των δράσεων                                      
που θα χρηµατοδοτηθούν την περίοδο 2014-2020 (ΕΚΤ) 

Για κάθε Θεματικό Στόχο, 
Επενδυτικές 

προτεραιότητες 

 
β) Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσµατικότητας και της πρόσβασης 
στην τριτοβάθµια και ισοδύναµη µε αυτήν εκπαίδευση 

 

γ)Βελτίωση της ίσης πρόσβασης στη διά βίου µάθηση για όλες τις 
ηλικιακές οµάδες ** σε τυπική, άτυπη και µη τυπική µορφή 

 
δ) Βελτίωση της συνάφειας των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
µε την αγορά εργασίας 

** Οι συγκεκριµένες επενδυτικές προτεραιότητες αναδεικνύουν τις δυνατότητες 
σχεδιασµού ολοκληρωµένων δράσεων  άτυπης ή/και µη τυπικής εκπαίδευσης / 
κατάρτισης / επίµόρφωσης, για όλες τις ηλικιακές οµάδες (µαθητές, φοιτητές, ενήλικες, 3η 
ηλικία κ.λπ.) συµπληρωµατικά προς τις δράσεις τυπικής µάθησης που 
χρηµατοδοτήθηκαν κατά κόρον από το Γ’ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ. 

 

Για κάθε Θεματικό Στόχο, 

έχουν καθοριστεί 

συγκεκριμένες επενδυτικές 

προτεραιότητες, 

για το είδος

των έργων / δράσεων που 

μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν 

από κάθε Ταμείο 

(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ). 



Το ελληνικό ΕΣΠΑ 2014-2020 
Υλοποιείται μέσω 5 Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (συγκριτικά με τα 9 του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013)  

και 13 Περιφερειακών (ΠΕΠ)

Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 2014-2020 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ηµόσια ∆απάνη 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ € 3,64 δισ.

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ € 4,36 δισ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ 

€ 2,15 δισ.

Σχεδόν το 20% 

του συνολικού π/υ

των Τομεακών Προγραμμάτων

θα διατεθεί για δράσεις

ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και 

δια βίου μάθησης
ΜΑΘΗΣΗ 

€ 2,15 δισ.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ € 377,22 εκατ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ € 317,61 εκατ.

Σύνολο ∆ηµόσιας ∆απάνης Τοµεακών Ε.Π.  € 10,84 δισ. 

 

δια βίου μάθησης



Τυπικά Βήματα Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων 

Καθορισμός δράσεων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 

Αρχική επεξεργασία δράσεων

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας

Ανάλυση των δράσεων



Υπηρεσίες Υποστήριξης από την Mentoring AE
για το σχεδιασμό και χρηματοδότηση έργων από το ΕΣΠΑ

Καταγραφή υφιστάμενων και νέων έργων/δράσεων που 

προγραμματίζει ο φορέας

Αποτύπωση και αρχική επεξεργασία έργων/δράσεων 

Προσαρμογή των έργων/δράσεων για την εναρμόνισή τους 

με τις χρηματοδοτικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ

Ανάλυση των δράσεων, τεκμηρίωση σκοπιμότητας Ανάλυση των δράσεων, τεκμηρίωση σκοπιμότητας 

και διαμόρφωση δεικτών 

Ανάλυση των Πράξεων σε Υποέργα. Αναλυτικός 

Προϋπολογισμός. Καθορισμός αναγκαίων ενεργειών 

ωρίμανσης



� Η MENTORING ΑΕ είναι μια εξειδικευμένη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία, η οποία παρέχει

ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ζωής ενός Προγράμματος ή Έργου (σχεδιασμός,

μελέτη, ωρίμανση, χρηματοδότηση, υλοποίηση και διαχείριση).

� Από την ίδρυσή της το 2003, έχει παράσχει υπηρεσίες Σύμβουλου Τεχνικής Υποστήριξης σε δεκάδες φορείς

του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την υλοποίηση έργων που

χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, του ΕΣΠΑ 2007-2013 και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Σχετικά με την 
Mentoring A.E. 

χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, του ΕΣΠΑ 2007-2013 και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

� Είναι μέλος σε αναγνωρισμένους ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς (ΣΕΣΜΑ, EU-Consult, EΒΑΝ κλπ).

� Μεταξύ των πελατών της εταιρείας, συγκαταλέγονται: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών,

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-

Θράκης, Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο

Κρήτης, Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, Εθνική Πινακοθήκη, Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή,

Μουσείο της Πόλης των Αθηνών, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»,

Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων

Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ), Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε, Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, Δήμος Βόλου, Δήμος Άργους,

Δήμος Χαλκίδας, Δήμος Λευκάδας, Δήμος Καισαριανής, ΤΕΔΚ Ν. Κορινθίας, ΤΕΔΚ Ν. Μαγνησίας κ.α



www.mentoring.com.grwww.mentoring.com.gr


