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Μονάδα Α1: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Προγράμματος

Υπόδειγμα Διατύπωσης Κύριων Στόχων των Πράξεων του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020

Άξονας 
Προτεραι-

ότητας

Επενδυτική 
Προτεραι-

ότητα

Προτεινόμενη Διατύπωση Κύριου Στόχου των 
Πράξεων

01.1 01.1.1

Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την προώθηση 
της έρευνας και της καινοτομίας σε τομείς 
προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 
της Περιφέρειας 

Βελτίωση ερευνητικών υποδομών (στους τομείς 
έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας)

01.2 01.2.1

Αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε 
προγράμματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της 
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας  

Προώθηση ερευνητικών δράσεων από τις 
επιχειρήσεις (στους τομείς έξυπνης 
εξειδίκευσης της Περιφέρειας)

02 02.1 02.1.1 Βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις

Βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην Βελτίωση της επιχειρηματικότητας (με έμφαση 

Ειδικός Στόχος

01

03.1 03.1.1
Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην 
καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας της 
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας  

Βελτίωση της επιχειρηματικότητας (με έμφαση 
στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης της 
Περιφέρειας)

03.2 03.2.1 Ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των 
επιχειρήσεων

Ενίσχυση των εξαγωγών των επιχειρήσεων

04.1 04.1.1 Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με 
έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα 

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
δημόσιων κτιρίων

04.2 04.2.1

Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών δέσμευσης και 
αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των 
ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας

Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

05 05.1 05.1.1
Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και 
διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς 
κινδύνους

Βελτίωση της πρόληψης, της αντιμετώπισης και 
της διαχείρισης των φυσικών κινδύνων

06.1.1

Βελτίωση της κάλυψης των αναγκών ύδρευσης και της 
διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το 
σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της 
Περιφέρειας 

Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων

06.1.2

Βελτίωση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και 
της προστασίας των υδάτινων αποδεκτών της 
Περιφέρειας με έμφαση στους οικισμούς Γ' 
προτεραιότητας

Βελτίωση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων

06.2 06.2.1
Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση με την 
τουριστική ανάπτυξη 

Προστασία και ανάδειξη της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς

06.3 06.3.1
Βελτίωση της διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης 
των προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας 

Διαχείριση, προστασία και ανάδειξη του 
φυσικού περιβάλλοντος και της 

03

04

06.1

06

06.3 06.3.1
των προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας φυσικού περιβάλλοντος και της 

βιοποικιλότητας

06.4 06.4.1 Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με έμφαση στις 
περιοχές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης 

Ολοκληρωμένη ανάπτυξη αστικών περιοχών

07.1 07.1.1 Βελτίωση κάθετου άξονα Εγνατίας Οδού "Φλώρινα - 
Κοζάνη - όρια Νομού Λάρισας"

Βελτίωση Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου

07.2 07.2.1

Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών 
μετακινήσεων μέσω της σύνδεσης αστικών κέντρων 
και περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με τους 
κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό

Βελτίωση ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου 
και σύνδεση με το Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο

07.3 07.3.1 Μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο με τη 
διείσδυση του φυσικού αερίου

Μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο με τη 
διείσδυση του φυσικού αερίου

08.1 08.1.1

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της 
επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς 
προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 
της Περιφέρειας 

Ενίσχυση της απασχόλησης και της 
επιχειρηματικότητας

08.2 08.2.1

Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής των 
εργαζομένων στο νέο οικονομικό περιβάλλον, με 
έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής 
έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας

Ενίσχυση της προσαρμογής των εργαζομένων 
στο νέο οικονομικό περιβάλλον

09 09.1 09.1.1 Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και 
Β'θμιας υγείας και πρόνοιας

Βελτίωση υποδομών υγείας και κοινωνικής 
φροντίδας

08

07
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Άξονας 
Προτεραι-

ότητας

Επενδυτική 
Προτεραι-

ότητα

Προτεινόμενη Διατύπωση Κύριου Στόχου των 
Πράξεων

Ειδικός Στόχος

10.1 10.1.1
Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση ατόμων 
που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό

Βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων που 
πλήττονται από φτώχεια στην απασχόληση

10.2.1
Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση ατόμων 
που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό (και έχουν τη φροντίδα ΑμεΑ)

Καταπολέμηση διακρίσεων και κοινωνική 
ένταξη

10.2.2 Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε 
κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 
σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

10.3.1
Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα 
που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς 

Βελτίωση της πρόσβασης των ευπαθών ομάδων 
στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας

10

10.2

10.3.1 που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες

στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας

10.3.2
Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά 
ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες 
κοινωνικές υπηρεσίες

Βελτίωση της πρόσβασης των ευπαθών ομάδων 
σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές 
υπηρεσίες

10.4 10.4.1 Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών 
επιχειρήσεων

Βελτίωση της απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας

11 11.1 11.1.1
Δημιουργία σύγχρονων υποδομών Γ'θμιας 
Εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών 
Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης

Βελτίωση υποδομών εκπαίδευσης

10.3
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