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Αριθ. Πρωτ.: 935
ΠΡΟΣ : Την Επιτροπή Παρακολούθησης του
ΕΠ Ήπειρος 2014-2020

29η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(ΕΠ) Ήπειρος 2014 – 2020 και σύμφωνα:
1. με το άρθρο 6.Β του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης,
όπου περιγράφεται η λήψη αποφάσεων μέσω γραπτής διαδικασίας,
2. τα οριζόμενα στο άρθρο 110 εδάφιο 2.β του Κοινού Κανονισμού των Ταμείων 1303/2013, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει την Ετήσια
Έκθεση Υλοποίησης
3. τα οριζόμενα στο άρθρο 110 εδάφιο 2.γ του Κοινού Κανονισμού των Ταμείων 1303/2013, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει το Σχέδιο
Αξιολόγησης
4. τα οριζόμενα στο άρθρ. 116, παρ. 3, του Κοινού Κανονισμού των Ταμείων 1303/2013, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 272 σημείο 50) του Κανονισμού 1046/2018, όπου η Επιτροπή
Παρακολούθησης γνωμοδοτεί σχετικά με τις δραστηριότητες και τα σχεδιαζόμενα μέτρα
Επικοινωνίας και Προβολής του Προγράμματος,
σας αποστέλλουμε για έγκριση / γνωμοδότηση:
 την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ για το 2021
 την 2η τροποποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ
 το Σχέδιο Επικοινωνίας και Προβολής του ΕΠ έτους 2022,
και παρακαλούμε όπως έχουμε τη έγκριση / θετική γνωμοδότηση ή τυχόν παρατηρήσεις σας
εγκαίρως και το αργότερο έως την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022.
Επίσης προτείνεται η Επιτροπή Παρακολούθησης να εξουσιοδοτήσει την ΕΥΔ να προσαρμόσει την
ΕΕΥ 2021 ως προς την επίτευξη των τιμών δεικτών αποτελέσματος για τους οποίους θα ολοκληρωθεί
η μέτρηση αυτών πριν την υποβολή της στην ΕΕ.
Όσον αφοράς στο Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 επισημαίνουμε ότι η τροποποίηση
του κρίθηκε σκόπιμη και αφορά:
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• στην επικαιροποίηση των στοιχείων του Προγράμματος λόγω των αναθεωρήσεων, δεδομένου
ότι οι απαιτούμενες αξιολογήσεις εξαρτώνται από αυτά
• στην αφαίρεση θεματικών αξιολογήσεων που εκτιμήθηκε ότι λόγω της καθυστέρησης
υλοποίησης των δράσεων, δεν θα συνεισέφεραν επιπλέον στοιχεία από αυτά των συνολικών
αξιολογήσεων εφαρμογής και επιπτώσεων του Προγράμματος, όπως οι:
1. Αξιολόγηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) και της επιχειρηματικότητας
2. Αξιολόγηση του σχεδιασμού της ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης (ΟΧΕ)
3. Θεματική αξιολόγηση δράσεων της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS/δράσεις ΕΤΠΑ)
και της επιχειρηματικότητας
4. Θεματική αξιολόγηση δράσεων περιβάλλοντος και ενεργείας (Θ.Σ 4,5,6)
5. Θεματική αξιολόγηση δράσεων ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης (ΟΧΕ/δράσεις ΕΤΠΑ)
• στην προσθήκη/επικαιροποίηση στοιχείων στις αξιολογήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί
• στην χρονική προσαρμογή των εκτιμώμενων ημερομηνιών εκπόνησης και ολοκλήρωσης των
αξιολογήσεων που έχουν προγραμματιστεί και απομένει να εκπονηθούν (λόγω της
καθυστερημένης έναρξης συγκεκριμένων δράσεων), όπως:
1. Θεματική αξιολόγηση δράσεων κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας (ΕΚΤ) –
μέτρηση κοινών δεικτών μακροπρόθεσμου αποτελέσματος CR06, CR03, 11303
2. Συνολική αξιολόγηση των δράσεων του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020
Επιπλέον σας αποστέλλουμε τον απολογισμό των δράσεων επικοινωνίας έτους 2021, για την
ενημέρωσή σας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Eσωτ. Διανομή
1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Προϊσταμένη Ε.Υ.Δ

Συνημμένα
1. Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2021
2. 2η Τροποποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης
3. Σχέδιο Επικοινωνίας και Προβολής έτους 2022 & Απολογισμός των δράσεων επικοινωνίας έτους
2021
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