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Διαγωνισμός φωτογραφίας
Europe Direct Thessaloniki - ΚΕΔΗΘ 2019, με θέμα:
«Η Ευρώπη στην πόλη μου, στη ζωή μου, στην
καθημερινότητά μου»
#edicthess #photocontest2019 #cohesionpolicy #cohpo
Λίγα λόγια για την Πολιτική Συνοχής
Η «πολιτική συνοχής» είναι η πολιτική πίσω από τα εκατοντάδες χιλιάδες έργα ανά την
Ευρώπη τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής που
καλύπτει τα Κράτη Μέλη της ΕΕ τα οποία έχουν ΑΕγχΠ χαμηλότερο από 90 % του μέσου
όρου των ΕΕ-27.
Η Πολιτική Συνοχής χρηματοδοτεί χιλιάδες έργα ανά την Ευρώπη, επικεντρώνοντας στις
λιγότερο αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες ώστε να τις βοηθήσει να
φτάσουν στο επίπεδο άλλων και τελικά να επέλθει, σύμφωνα με τη Συνθήκη της
Λισσαβόνας, «οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» μεταξύ των κρατών –
μελών της ΕΕ.
Οι κανονισμοί που καθορίζουν τα διαθέσιμα ποσά της πολιτικής συνοχής για το 20142020 τέθηκαν σε ισχύ στις 21 Δεκεμβρίου 2013, ως μέρος των «δημοσιονομικών
προοπτικών», του επταετούς Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Διατέθηκαν 351,8
δισεκατομμύρια EUR για μέτρα της πολιτικής συνοχής στα 28 Κράτη Μέλη της ΕΕ για το
2014-2020, το οποίο αποτελεί περίπου το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Οι
εθνικές κυβερνήσεις διαπραγματεύτηκαν πώς πρέπει να κατανεμηθούν τα κονδύλια
στο Συμβούλιο της ΕΕ και, μολονότι όλες οι περιφέρειες εξακολουθούν να ωφελούνται
από την πολιτική συνοχής, δόθηκε προτεραιότητα σε χώρες και περιφέρειες των
οποίων η ανάπτυξη υστερούσε.
Με βάση ένα σύστημα αποκεντρωμένης διαχείρισης, έχουν οριστεί εθνικές ή
περιφερειακές αρχές, οι λεγόμενες «διαχειριστικές αρχές», οι οποίες διαχειρίζονται
κάθε ένα από τα 455 προγράμματα που υλοποιούν την πολιτική συνοχής για την
περίοδο 2007-2013.
Οι αρχές αυτές καθορίζουν τα κριτήρια επιλογής, διοργανώνουν επιτροπές επιλογής
και επιλέγουν τα έργα που θα τύχουν κοινοτικής ενίσχυσης ύστερα από ανοικτές
προσκλήσεις υποβολής σχεδίων.
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Η πολιτική συνοχής έχει σημαντικό αντίκτυπο λόγω της κολοσσιαίας επένδυσης που
αντιπροσωπεύει σε ορισμένες χώρες (έως και 4% του ακαθάριστου εγχωρίου
προϊόντος τους). Στο αρχικό αυτό στάδιο προγραμματισμού, τα κράτη μέλη έχουν θέσει
ποσοτικούς στόχους, κυρίως στο πλαίσιο του «εθνικού στρατηγικού πλαισίου
αναφοράς».
Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμούν τον αντίκτυπο των προγραμμάτων
μέσω αξιολογήσεων.
Αναλυτικές
πληροφορίες
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https://ec.europa.eu/regional_policy/el/faq/#10
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