
 
 

 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 «ENI CBC “Black Sea Basin Joint Operational Programme 2014-2020»  

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Άξονας 1. Προώθηση των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας μέσα στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας. 

Προτεραιότητα 1.1 Από κοινού προώθηση των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας στους τομείς του τουρισμού 
και του πολιτισμού. 

Προτεραιότητα 1.2 Αύξηση των διασυνοριακών εμπορικών ευκαιριών και του εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα 
καθώς και συνδεόμενων τομέων. 

Άξονας 2. Προώθηση του συντονισμού της προστασίας του περιβάλλοντος και της από κοινού μείωσης των θαλάσσιων 
απορριμμάτων στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας. 

Προτεραιότητα 2.1 Βελτίωση της κοινής περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 

Προτεραιότητα 2.2 Προώθηση κοινής ευαισθητοποίησης και από κοινού δράσεων για τη μείωση των απορριμμάτων 
σε ποτάμια και θάλασσες. 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Υποστηρίζονται μία σειρά σημαντικών στοιχείων ως οριζόντια ζητήματα για την επιτυχημένη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς διασυνοριακή συνεργασία και περιλαμβάνουν τις «διαπροσωπικές» δράσεις, την προώθηση της τοπικής 
και περιφερειακής διακυβέρνησης, την προώθηση του περιφερειακού συντονισμού, την χρήση και ανάπτυξη σχετικών 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και την προώθηση της ισότητας των φύλων καθώς και των 
ευκαιριών για τους νέους. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Το ενδεικτικό συνολικό ποσό των κεφαλαίων ENI για τους δύο θεματικούς στόχους της πρώτης πρόσκλησης είναι 
19,655,625.60 ευρώ. 

Κάθε επιχορήγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση του έργου πρέπει να 
κυμαίνεται μεταξύ των ακόλουθων ελάχιστων και μέγιστων ποσών: 

Προτεραιότητα 1.1: 500.000,00 - 1.500.000,00 

Προτεραιότητα 1.2: 300.000,00 - 700.000,00 

Προτεραιότητα 2.1: 500.000,00 - 1.000.000,00 

Προτεραιότητα 2.2: 300.000,00 - 1.000.000,00 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος παρακολούθησης του προγράμματος (e-MS) - http://ems-bs.mdrap.ro 

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή έως την 31/05/2017, 23:59 (GMT+2) (ημερομηνία λήξης υποβολής 
προτάσεων). 
 

  

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Alpha Plan Consultants, τηλέφωνο:2310566767, 
fax:2310567890 e-mail:  sasa@aplan.gr   

Κεντρικά Γραφεία Alpha Plan Consultants :  
Κωλέττη 25Β (έναντι εμπορικού κέντρου City Gate), 3ος όροφος,, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη 


