Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΣΠΑ)
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Τριμηνιαίο ενημερωτικό newsletter
Ιούλιος 2022

Πρόοδος υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Η εξέλιξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΣΠΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας αποτυπώνεται μέσα από την πρόοδο βασικών δεικτών υλοποίησης, που είναι
οι Προσκλήσεις που δημοσιεύονται, οι Εντάξεις των έργων προς χρηματοδότηση, οι
Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων και οι Πληρωμές των
έργων που υλοποιούνται, που αντιστοιχούν στην απορρόφηση των πόρων, σε όρους
δημόσιας δαπάνης (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή).
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Φωτογραφίες έργων

Ανάπτυξη και Αναβάθμιση των Ερευνητικών Υποδομών
του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Σωματιδίων και
Αερολυμάτων (ΕΤΕΣΑ)

Ίδρυση βιοτεχνικής μονάδας παραγωγής καινοτόμων
προϊόντων αρτοζαχαροπλαστικής στην Ημαθία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης στις Τοπικές Κοινότητες
Ρίζου και Καλυβιών του δήμου Σκύδρας

Ανάπλαση πλατείας Μαβίλη με στοιχεία
βιοκλιματικού σχεδιασμού

Μελέτη -κατασκευή νέας πτέρυγας χειρουργείων και
ανακατασκευή υφιστάμενης στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ στο 2ο Πρότυπο
Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΔΙΚΤΥΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σημαντικά Νέα του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αναπτυξιακό Συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027
Στις 16 και 17 Ιουνίου διεξήχθη στην Καλαμάτα το Αναπτυξιακό Συνέδριο για το νέο
ΕΣΠΑ 2021-2027 με τίτλο «Τι ΝΕΟ φέρνει το ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021–2027». Το
συνέδριο σηματοδοτεί την έναρξη του νέου Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), αναμένοντας πλέον να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
έγκριση όλων των Προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ.
Ομιλητής στην έναρξη του συνεδρίου ήταν ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
των Περιφερειών, Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας. Στην ομιλία του, επισήμανε τον
κομβικό ρόλο των Περιφερειών στην υλοποίηση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
και αναφέρθηκε στη σημασία της Πολιτικής Συνοχής και στις προκλήσεις που
καλείται να αντιμετωπίσει.
περισσότερα
«Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη»: διαγωνισμός φωτογραφίας
Με επιτυχία συνεχίζεται ο πρωτότυπος διαγωνισμός φωτογραφίας «Μοντέλο
μου η πόλη μου», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Μητροπολιτική
Θεσσαλονίκη» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Όσοι πολίτες θέλουν να
συμμετάσχουν, επιλέγουν το έργο (από μία εκτενή λίστα έργων) που τους ενδιαφέρει
να φωτογραφίσουν και υποβάλλουν τη συμμετοχή τους, για να διαγωνιστούν και να
διεκδικήσουν δώρα σημαντικής αξίας.
περισσότερα
Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη
Συνεχίζεται η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με αναπηρία
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για στο επόμενο σχολικό έτος 2022-2023,
με προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ. Μέσω του συγκεκριμένου έργου, υποστηρίζεται το
απαιτούμενο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για την εξυπηρέτηση των μαθητών που
αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν καθώς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)
για όσους μαθητές χρήζουν σχετικής υποστήριξης.
περισσότερα

Φωτογραφίες έργων

Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας

Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Επικοινωνία και Ενημέρωση
YouTube channel
Εγγραφείτε στο επίσημο κανάλι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στο
YouTube και δείτε videos από σημαντικά έργα του ΕΣΠΑ που έχουν
ολοκληρωθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«Η Περιφέρεια στην πράξη»
Επισκεφθείτε το microsite της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και δείτε
τα αποτελέσματα και τις ωφέλειες από την ολοκλήρωση των έργων, με
πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό.
Κατασκευή οδικού τμήματος Ποτίδαια – Κασσανδρεία
στη Χαλκιδική
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Επέκταση μονάδας παραγωγής υφασμάτων και νημάτων
στο Κιλκίς

www.pepkm.gr
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