1η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού
Στόχοι:
Ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το υπό
διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της
Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020
Έναρξη προετοιµασίας τους για τη διαµόρφωση και
διατύπωση προτάσεων στρατηγικής και προτεραιοτήτων σε
εθνικό, τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο.

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα
Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο:
Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών»
αναπτυξιακών επιλογών και «ευκολιών» που προωθήθηκαν µέχρι σήµερα
Χωρικό πρότυπο αναπτυξιακής στρατηγικής και κρίσιµες χωρικές ανισότητες
Θεµατική και στοχευµένη εξειδίκευση συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής
Περιφερειακή εξειδίκευση οριζόντιων πολιτικών
Απαιτούµενοι και διαθέσιµοι πόροι, λαµβανοµένων υπόψη των περιορισµών
και των δυνατοτήτων µόχλευσης ιδιωτικών πόρων
Κρίσιµα σηµεία εκσυγχρονισµού των «παραδοσιακών» θεµατικών
προτεραιοτήτων
∆υνατότητες υιοθέτησης/προσαρµογής καινοτοµίας
(συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς τεχνογνωσίας)
Τα θεσµικά και διοικητικά εµπόδια που εντοπίζονται και τρόποι έγκαιρης και
αποτελεσµατικής αντιµετώπισής τους

Βασικές προτεραιότητες / παράµετροι
σχεδιασµού (1)
Ανάγκη επίτευξης κοινωνικής συνοχής, µέσω πολιτικών για την
καταπολέµηση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης,
Προώθηση της χωρικής συνοχής, µε στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη για
το σύνολο των Περιφερειών της χώρας,

Ενδυνάµωση της κοινωνίας της γνώσης και της αναβάθµισης του
εκπαιδευτικού συστήµατος, µε έµφαση στις δεξιότητες και τη δια βίου
µάθηση,

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, µέσω της επιτάχυνσης της ένταξης
της χώρας και των Περιφερειών της στο νέο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον,
µέσα από αναβάθµιση, διεύρυνση και επέκταση των ανταγωνιστικών
πλεονεκτηµάτων,
Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας,

Ενίσχυση της πρόσβασης και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών,

Αναχαίτιση, και στη συνέχεια στην αναστροφή των δεικτών της
ανεργίας, δροµολόγηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, αύξηση της
παραγωγικότητας και προώθηση της καινοτοµίας, µε έµφαση στους νέους και
στην ενεργό γήρανση, ώστε να δηµιουργούνται σταθερά νέες θέσεις εργασίας σε
ανταγωνιστικούς τοµείς δραστηριοτήτων,

Βασικές προτεραιότητες / παράµετροι
σχεδιασµού (2)
Ανάπτυξη των παραγωγικών τοµέων της χώρας, µε έµφαση
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ,

Ανάπτυξη των δυνατοτήτων ενδογενούς χρηµατοδότησης
των επενδύσεων και ευρεία προσέλκυση ξένων άµεσων
επενδύσεων,

Βελτίωση των υποδοµών, εκεί και µόνο όπου εξακολουθούν να

υπάρχουν σηµαντικές διαπιστωµένες ανάγκες, µε στόχο τη στήριξη της
ανάπτυξης των Περιφερειών και την ποιότητα ζωής των κατοίκων,
Ενίσχυση της µετάβασης σε µία κοινωνία χαµηλών
εκποµπών ρύπων,
Προώθηση των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας,
της αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής και της προσαρµογής σε
αυτήν στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης,
Έµφαση στη χωρική προσέγγιση (place-based): στο υποπεριφερειακό επίπεδο όπου συναντώνται οι ενδοπεριφερειακές
ανισότητες, στις αστικές περιοχές, ως κινητήρες ανάπτυξης αλλά και
όπου η επίπτωση της κρίσης είναι εντονότερη, στην προσφυγή στα
προτεινόµενα εργαλεία ολοκληρωµένων παρεµβάσεων (community-led
local development, integrated local development strategies κτλ).

Εκτιµήσεις για βασικά ορόσηµα του εθνικού
αναπτυξιακού σχεδιασµού
Σεπτέµβριος 2012

Υποβολή προτάσεων φορέων για κατευθύνσεις Εθνικής
Αναπτυξιακής Στρατηγικής -

Οκτώβριος 2012

∆ιαµόρφωση Κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής

Νοέµβριος 2012

Πρώτο αναπτυξιακό συνέδριο
Έκδοση δεύτερης εγκυκλίου

Αρχές 2013

Έγκριση σε επίπεδο Ένωσης : Κανονισµών διαρθρωτικών ταµείων,
Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου και πολυετούς δηµοσιονοµικού
πλαισίου

Αρχές 2013-Ιούνιος 2013

∆ιεξαγωγή τοµεακών και περιφερειακών αναπτυξιακών συνεδρίων
– Έγκριση Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 από υπουργικό
Συµβούλιο – Ενηµέρωση Εθνικού Κοινοβουλίου

(Εντός 3 µηνών από την έγκριση
του Κοινού Στρατηγικού
Πλαισίου)

Υποβολή της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης στην ΕΕ

4 µήνες από την υποβολή της
Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης

Έγκριση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης από την ΕΕ

Φθινόπωρο 2013

Υποβολή Επιχειρησιακών Προγραµµάτων στην ΕΕ

∆εκέµβριος 2013

Υποβολή προγραµµάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Οργανόγραµµα κατάρτισης
αναπτυξιακού προγραµµατισµού
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΟΙΚΤΗ
∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Οµάδα
Υποστήριξης
επικεφαλής

ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ-∆ΙΑΠ ΕΡΙΦΕ ΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΡΑΞΗΣ Π ΟΛΙΤΙΚΗΣ
∆ίνει πολιτικές κατευθύνσ εις για την αναπτυξιακή στρατηγικήσυντονίζεται από ΥπΑΑΥΜ ∆

Συνεχής διάλογος µε
κοινωνικούς εταίρους και
κοινωνία των πολιτών.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΣΚΕΛΟΥΣ

Οµάδα
Ειδικών
(Εµ πειρογνώµον
ΥΠΑΑΝ – ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΥΣΣΑΑΠ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

∆ια-υπηρεσιακό όργανο (Υπηρεσίες Υπ. Ανάπτυξης και
εκπρόσωποι Ταµείω ν)
Επεξεργάζεται και προτείνει προτάσεις για το
σχεδιασµό.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Υποστηρίζει/προετοιµάζει Τ.Ε.Σ. βά σει των οδηγιών
της και συντονίζει λειτουργικά τη συνολική
διαδικασία
Προωθεί σε υπηρεσιακό επ ίπεδο το σύνολο των

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

διαδικασιών µε Ε.Ε.

Περιεχόµενο προτάσεων (1)
Για τη διαµόρφωση των προτάσεων λαµβάνονται υπ’όψιν:

Οι επιδράσεις του διεθνούς, ευρωπαϊκού και
εθνικού περιβάλλοντος, και οι προκλήσεις από την
σηµερινή οικονοµική συγκυρία.
Η υφιστάµενη κατάσταση µε βάση τα
αποτελέσµατα από τις µέχρι σήµερα αναπτυξιακές
προσπάθειες.
Οι πρώτες κατευθύνσεις εθνικών αναπτυξιακών
επιλογών και οι προτεραιότητες της στρατηγικής
Ε2020.
Τηρείται αυστηρά η δοµή και αριθµός σελίδων.

Περιεχόµενο προτάσεων (2)
Για κάθε τοµέα και περιφέρεια:
1. Η θέση του τοµέα ή της Περιφέρειας στο εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. (έως 2 σελ)
2. Αποτίµηση των αποτελεσµάτων των παρεµβάσεων
µέχρι σήµερα. Σηµ: ακολουθείται οµαδοποίηση
σύµφωνα µε τους θεµατικούς στόχους. (έως 5 σελ)

Περιεχόµενο προτάσεων (3)
Για κάθε τοµέα και περιφέρεια:
3. Αναφορά δυνατών σηµείων, αδυναµιών, ευκαιριών
και κινδύνων ανά θεµατικό στόχο. (έως 3 σελ)
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

∆ΥΝΑΤΑ
ΣΗΜΕΙΑ

1.
(αναφέρεται
ο θεµατικός
στόχος)

Συνοπτική
αναφορά

…

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ

…

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

…

ΑΠΕΙΛΕΣ

…

Περιεχόµενο προτάσεων (4)
Για κάθε τοµέα και περιφέρεια:
4. Αναφορά βασικών προτεραιοτήτων ανάπτυξης και
ιεράρχησή τους, µε έµφαση σε συγκεκριµένες
επενδυτικές προτεραιότητες. (έως 2 σελ)
5. Αναγκαίες θεσµικές και οργανωτικές προσαρµογές –
Κάλυψη προβλεπόµενων από των κανονισµό
αιρεσιµοτήτων. (έως 2 σελ)

Περιεχόµενο προτάσεων (5)
Για κάθε τοµέα:
6. Επισήµανση της χωρικής-περιφερειακής διάστασης
των τοµεακών προτεραιοτήτων ανάπτυξης (έως 2
σελ)

7. Συνέργιες-συµπληρωµατικότητες µε άλλες τοµεακές
πολιτικές (έως 2 σελ)

Περιεχόµενο προτάσεων (6)
Για κάθε περιφέρεια:
8. Επισήµανση πιθανών ενδοπεριφερειακών
διαφοροποιήσεων και επιδράσεων στο πλαίσιο των
περιφερειακών προτεραιοτήτων ανάπτυξης (έως 2
σελ)

