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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1. Ιστορικό
Η εφαρμογή της πολιτικής συνοχής μέσω των διαρθρωτικών ταμείων αποτελεί έναν από
τους τρεις πυλώνες της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την τρέχουσα περίοδο
προγραμματισμού 2007-2013, έχει διατεθεί το 35,7% του προϋπολογισμού της ΕΕ (περίπου
347 δις ευρώ). Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βιώνει επί του παρόντος τη χειρότερη
οικονομική ύφεση από τη δεκαετία του 1930, τα εν λόγω κονδύλια προσφέρουν σημαντικές
ευκαιρίες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για επενδύσεις, καθώς όχι μόνο
υποστηρίζουν την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων αλλά, επιπλέον, ενθαρρύνουν τη
δημιουργία νέων επιχειρήσεων από δυνητικούς επιχειρηματίες. Στη διάρκεια των τριών
τελευταίων ετών, το 27% περίπου των διαθέσιμων κονδυλίων, ήτοι 93 δις ευρώ, έχει
επενδυθεί σε θέσεις εργασίας και στην ανάπτυξη στην Ευρώπη.
Η ΕΕ έχει αναπτύξει τους μηχανισμούς της για την πολιτική συνοχή τις τελευταίες τέσσερις
δεκαετίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση της απόδοσης των κονδυλίων και στον
προσδιορισμό, την έγκριση και την εφαρμογή των αναγκαίων τροποποιήσεων. Το πιο
σημαντικό συμπέρασμα της πρόσφατης ανάλυσης ήταν τα χαμηλά ποσοστά απορρόφησης
των διαρθρωτικών ταμείων κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Σε
σχέση με αυτό, επισημάνθηκαν διάφορα ζητήματα, όπως τα εμπόδια στη διοικητική
ικανότητα ή η έλλειψη συγχρηματοδότησης. Εκείνο όμως που δεν έχει αναλυθεί μέχρι
στιγμής είναι το ζήτημα της προσβασιμότητας των υποψηφίων στα διαρθρωτικά ταμεία. Έχει
διεξαχθεί περιορισμένη σχετικά έρευνα για ένα από τα πιο ουσιώδη ερωτήματα —αυτό της
ενθάρρυνσης και της προσέλκυσης δυνητικών υποψηφίων για χρηματοδότηση.
Σε σχέση με τα ανωτέρω, η έκθεση Barca του 2009 1 εφιστά την προσοχή στην έλλειψη μιας
συνεκτικής εικόνας ως προς τα πραγματικά αποτελέσματα της πολιτικής για τη συνοχή στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει σημαντικός αριθμός μελετών και εκθέσεων σχετικά με τις
υλικές υποδομές που κατασκευάστηκαν, τις επιχειρήσεις που στηρίχθηκαν, ακόμα και τις
θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν. Ωστόσο, η πλειονότητα των εν λόγω μελετών και
εκθέσεων εστιάζει στην αξιολόγηση ποσοτικών δεδομένων σχετικά με τους ρυθμούς
απόδοσης και απορρόφησης. Στη συζήτηση για τα πορίσματα συνήθως εμπλέκονται μόνο τα
άτομα που ασχολούνται άμεσα με την ανάπτυξη και τη διαχείριση του προγράμματος. Σπάνια
περιλαμβάνει τις αντιλήψεις των ομάδων-στόχων και των δικαιούχων.
Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης είναι
χαμηλότερη σε ορισμένα κράτη μέλη απ’ ό,τι σε άλλα. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να
εξηγήσει εν μέρει γιατί πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούν να μην γνωρίζουν τα όσα
έχουν επιτευχθεί χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ’ επέκταση να είναι επιφυλακτική
απέναντι σε αυτή. Ορισμένα στοιχεία υποδηλώνουν ότι περίπου το ένα τρίτο των πολιτών
γνωρίζει για τα έργα που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως μόνο το 10% εξ αυτών πιστεύει
ότι έχει αποκομίσει άμεσο όφελος.
Οι ανεπάρκειες στις διοικητικές υπηρεσίες, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο,
προσδιορίζονται εύκολα και αναμφισβήτητα συμβάλλουν στα χαμηλότερα ποσοστά
αξιοποίησης σε ορισμένες περιοχές. Τα εν λόγω ερωτήματα παρουσιάζουν, στην καλύτερη
περίπτωση, μία μόνο διάσταση μιας πιο σύνθετης εικόνας. Όσον αφορά την άλλη διάσταση,
τίθεται το ερώτημα γιατί σε ορισμένα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιχειρήσεις, οι
τοπικοί φορείς, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις εκδηλώνουν
μεγαλύτερη απροθυμία να υποβάλλουν αίτηση για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση;
1

Barca F. (2009), «Ατζέντα για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής. Μια εδαφική προσέγγιση για την
ανταπόκριση στις ευρωπαϊκής προκλήσεις και προσδοκίες», ανεξάρτητη έκθεση που εκπονήθηκε κατόπιν
αιτήματος της Danuta Hübner, Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής, Eurada, Απρίλιος 2009.
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Με βάση αυτό το ιστορικό, η παρούσα μελέτη εστιάζει στα εμπόδια, τόσο στα αντικειμενικά
όσο και σε αυτά οποία φαντάζονται οι υποψήφιοι όταν υποβάλλουν αίτηση για
χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ. Τα πορίσματα της μελέτης θα πρέπει να ερμηνεύονται έχοντας
κατά νου το εξής σημαντικό στοιχείο:.
Δεν υπάρχουν έγκυρες στατιστικές ή πορίσματα σχετικά με τις περιπτώσεις των ατόμων που
είτε έχουν αποθαρρυνθεί από την υποβολή αίτησης είτε δεν έχουν επικοινωνήσει ποτέ με
κάποιο τοπικό γραφείο ή δεν έχουν συμπληρώσει ποτέ αίτηση για οποιονδήποτε λόγο.

2. Πεδίο της μελέτης
Η εν λόγω μελέτη αποσκοπεί στον προσδιορισμό των κύριων παραγόντων που ενθαρρύνουν
ή αποθαρρύνουν τους υποψηφίους όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο υποβολής αίτησης στα
διαρθρωτικά ταμεία. Ένας παράγοντας είναι ότι οι διαδικασίες θεωρούνται υπερβολικά
επαχθείς ή πολύπλοκες. Η συγκεκριμένη μελέτη διερευνά αυτό το επιχείρημα εξετάζοντας τα
προβλήματα που υπάρχουν στις διοικητικές διαδικασίες διαφορετικών συστημάτων.
Επιπλέον, επιδιώκει να προσδιορίσει από πού ξεκινούν τα εν λόγω προβλήματα (σε
ευρωπαϊκό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο) και, κατ’ επέκταση, να προτείνει στοχευμένες
λύσεις.
Η μελέτη εξετάζει τα προφίλ διαφόρων υποψηφίων με σκοπό να προσδιορίσει την ταυτότητα
των οργανισμών και των φορέων που υποβάλλουν συνήθως αίτηση, ποια είναι τα κίνητρά
τους και, συνεπώς, πώς θα μπορούσαν να παροτρυνθούν και άλλοι να υποβάλλουν αίτηση.
Παρουσιάζει επίσης μια σύντομη επισκόπηση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών
απλούστευσης που θεσπίστηκαν το 2009 ως απάντηση στην τωρινή ύφεση.
Βασικό στοιχείο καθόλη τη διάρκεια της έρευνας και της σύνταξης της μελέτης ήταν ο
προσδιορισμός παραδειγμάτων «βέλτιστων πρακτικών» από διάφορες πρωτοβουλίες και
κράτη μέλη. Κάτι που έχει αποτέλεσμα σε μια περίπτωση μπορεί ενδεχομένως να
προσαρμοστεί (αλλά όχι απλώς να μεταφερθεί) σε μια άλλη.
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης, χρησιμοποιήθηκαν τρεις βασικές ερευνητικές
προσεγγίσεις: η πρώτη αφορούσε την επισκόπηση βιβλιογραφίας, η δεύτερη μια σειρά από
μελέτες περιπτώσεων εννέα διαφορετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων και η τρίτη μια
σειρά από τηλεφωνικές ή διαδικτυακές συνεντεύξεις που συνοδεύονταν από ένα
ερωτηματολόγιο. Οι μελέτες περιπτώσεων αφορούσαν διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα
σε Αυστρία-Σλοβακία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Σλοβακία, Ηνωμένο
Βασίλειο, καθώς και το διεθνικό πρόγραμμα συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Διεξήχθηκαν περισσότερες από πενήντα συνεντεύξεις και μοιράστηκαν ευρέως
ερωτηματολόγια στους ενδιαφερόμενους φορείς. Βασιζόμενη στις πηγές της, στην
εστιασμένη έρευνα και στη σχολαστική ανάλυση, η μελέτη καταλήγει στην παροχή
συγκεκριμένων συστάσεων για δράσεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο.

3. Περιεχόμενο της μελέτης
Το πρώτο κεφάλαιο της μελέτης περιλαμβάνει μια εισαγωγή για την πολιτική συνοχής και τα
διαρθρωτικά ταμεία. Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε,
συμπεριλαμβανομένης της επισκόπησης της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, των επιλεγμένων
μελετών περιπτώσεων και των συνεντεύξεων. Το τρίτο κεφάλαιο διερευνά ποιοι υποβάλλουν
αίτηση στα διαρθρωτικά ταμεία, τα βασικά κίνητρα και τις εμπειρίες τους. Περιγράφει εν
συντομία την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, την περίοδο ανάπτυξης των
προγραμμάτων και τη συνάφεια που παρουσιάζουν τα διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής
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ενός προγράμματος για τους υποψηφίους. Επιπλέον, προσδιορίζονται επτά κατηγορίες
υποψηφίων που θα μπορούσαν να αποκομίσουν όφελος από τα διαρθρωτικά ταμεία.
Περιέργως, ο ρόλος των υποψηφίων ως προς την προετοιμασία και τον προγραμματισμό των
διαρθρωτικών ταμείων δεν έχει ακόμα αναλυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθώς η λειτουργία
και η εκτέλεση των διαρθρωτικών ταμείων αποτελεί κοινή ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών μελών, η εν λόγω έλλειψη δημιουργεί μείζον πρόβλημα. Βασικό στοιχείο για
την επιτυχία κάθε προγράμματος είναι ο προσδιορισμός και η προσέγγιση της δυνητικής
ομάδας-στόχου.
Ως εκ τούτου, η μελέτη αναλύει τη θέση των υποψηφίων στη διαδικασία εκτέλεσης των
διαρθρωτικών ταμείων και παρέχει μια σχηματική παρουσίαση που απεικονίζει τα
διαφορετικά στάδια της διαδικασίας υποβολής αίτησης, με ιδιαίτερη έμφαση στους ρόλους
και τις δυνατότητες για τους δυνητικούς υποψηφίους:



Οι ενέργειες ενημέρωσης αποτελούν το πρώτο στάδιο κατά το οποίο οι
δυνητικοί υποψήφιοι ενημερώνονται σχετικά με τα προγράμματα για τα οποία
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η
ομάδα-στόχος για τέτοιες ενημερωτικές δραστηριότητες είναι σχετικά σαφής· ωστόσο,
τούτο δεν συμβαίνει πάντα. Στο σημείο αυτό, παίζουν σημαντικό ρόλο οι εντυπώσεις
και οι υποκειμενικές θεωρήσεις των υποψηφίων, καθώς ορισμένες κατηγορίες αυτών
πιστεύουν ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι υπερβολικά γραφειοκρατικά και μη
προσβάσιμα για αυτούς. Ελάχιστη έρευνα έχει διεξαχθεί σε αυτό τον τομέα λόγω
ενδεχόμενων συγκρούσεων με τη νομοθεσία και τις πρακτικές περί προστασίας των
δεδομένων. Παρόμοιοι περιορισμοί αντιμετωπίστηκαν επίσης σε ορισμένες από τις
ερευνητικές δραστηριότητες της παρούσας μελέτης.



Το δεύτερο στάδιο αφορά την απόφαση για την προετοιμασία της αίτησης
από τους δυνητικούς υποψηφίους. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενημέρωσης και
στήριξης διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο σε αυτό τον τομέα, όπως και η ικανότητα
των υποψηφίων να συμπληρώσουν τον φάκελο υποβολής. Οι δημόσιοι φορείς, τα
πανεπιστήμια και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις διαθέτουν καλύτερα μέσα για την
προετοιμασία και την υποβολή αίτησης σε σχέση με τις μικρές ή ακόμα και τις
ατομικές επιχειρήσεις. Λίγες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σχετικά με την ικανότητα
των υποψηφίων να συμπληρώνουν τον φάκελο της αίτησης.



Το τρίτο στάδιο αφορά τη διαδικασία επιλογής, ενώ το τέταρτο συνίσταται
στη χορήγηση αυτή καθεαυτή της χρηματοδότησης.
Τα δύο τελευταία στάδια εμπίπτουν εξ ολοκλήρου στο πεδίο αρμοδιοτήτων των
φορέων υλοποίησης (π.χ. διαχειριστικές αρχές, ενδιάμεσοι φορείς 2 ). Οι
δραστηριότητές τους δεν επηρεάζουν μόνο τη χορήγηση χρηματοδότησης αλλά και
τον τρόπο με τον οποίο οι δυνητικοί υποψήφιοι αντιμετωπίζουν την όλη διαδικασία.
Εάν η διαδικασία επιλογής ήταν αποτελεσματική και σε λογικό βαθμό διαφανής και
εάν οι χρηματοδοτήσεις εχορηγούντο ταχύτερα, είναι πιθανόν να παρουσιάζονταν
περισσότεροι υποψήφιοι στην επόμενη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων. Το
αντίθετο αποτέλεσμα είναι επίσης πιθανό.

Το τέταρτο κεφάλαιο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα στοιχείων που αφορούν την προσβασιμότητα
των υποψηφίων στα διαρθρωτικά ταμεία. Καθώς δεν υπάρχει συστηματική αναλυτική έρευνα
σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι, είναι αδύνατον
να παρουσιάσουμε ακριβή στοιχεία για τις εκτιμήσεις των υποψηφίων σε σχέση με τις
περιόδους προγραμματισμού 2000-2006 ή 2007-2013. Η διαθέσιμη έρευνα αφορά κυρίως

2

Ο ενδιάμεσος φορέας είναι κάθε φορέας που ενεργεί υπό την ευθύνη διαχειριστικής αρχής και εκτελεί
καθήκοντα για λογαριασμό αυτής της αρχής που σχετίζονται με τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος.
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συγκεκριμένους θεματικούς τομείς, συγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα ή μέρη του
κύκλου ζωής ενός προγράμματος, καθώς και εμπειρίες από συγκεκριμένα κράτη μέλη.
Η παρούσα μελέτη προσεγγίζει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι ομαδοποιώντας
τα στις εξής τέσσερις κατηγορίες:
Ευρωπαϊκό επίπεδο, εθνικό επίπεδο, επίπεδο
διαχείρισης προγράμματος και επιχειρησιακό επίπεδο.
Στο ευρωπαϊκό επίπεδο καθορίζεται το πλαίσιο, οι κανονισμοί και οι κατευθύνσεις των
διαρθρωτικών ταμείων βάσει διαλόγου μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των
κρατών μελών. Στα κράτη μέλη, στα οποία το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο
συμμετέχουν ενεργά και συμβάλλουν στη διαμόρφωση του εθνικού στρατηγικού πλαισίου
αναφοράς, οι τελικοί χρήστες μπορούν να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους με
μεγαλύτερη ευκολία. Επίσης, ίσως να ήταν σκόπιμο να οριστούν οι απαιτήσεις ως προς τις
δραστηριότητες επικοινωνίας. Στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού (2007-2013), οι
διαχειριστικές αρχές υποχρεούνται, παραδείγματος χάριν, να χαράξουν στρατηγικές
επικοινωνίας στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων στις οποίες πρέπει να
περιλαμβάνεται η τακτική διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων και η δημοσίευση μιας λίστας
με τους τελικούς δικαιούχους, καθώς και των ποσών που τους χορηγήθηκαν.
Τα μέτρα που προβλέπουν την απλούστευση των διαδικασιών εφαρμόζονται σταδιακά σε
ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ έχει επισπευτεί η θέσπισή τους λόγω της ύφεσης. Σε αυτά
περιλαμβάνεται η χρήση σταθερών ποσοστών και η καταβολή εφάπαξ ποσών, η μεγαλύτερη
ευελιξία ως προς τη συγχρηματοδότηση, η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των πόρων
που ανακτήθηκαν από τα κράτη μέλη και η χαλάρωση των κανόνων ν+2 σε σχέση με την
ταχύτητα εκτέλεσης των δαπανών κατόπιν της έγκρισης.
Το εθνικό επίπεδο παρέχει την εθνική συγχρηματοδότηση και το διοικητικό σύστημα στο
οποίο ενσωματώνονται τα διαρθρωτικά ταμεία. Τα διοικητικά συστήματα αποτελούν
σημαντικό παράγοντα ως προς την υλοποίηση των προγραμμάτων και διαφέρουν σημαντικά
ανάλογα με το κράτος μέλος. Το κάθε κράτος μέλος διαθέτει τις δικές του πολιτικές και
διοικητικές δομές και παραδόσεις. Δεν υπάρχει διαθέσιμη συγκριτική ανάλυση για το πώς τα
διαφορετικά συστήματα επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των διαρθρωτικών ταμείων σε
σχέση με τον καθορισμό των υποψηφίων που θα αποτελέσουν τον στόχο του προγράμματος
καθώς και την προσέλκυσή τους.
Δεν έχει ακόμα επιτευχθεί μεγαλύτερη περιφερειοποίηση με στόχο την προσέγγιση των
αρχών με τους υποψηφίους. Ορισμένοι θα ισχυρίζονταν ότι στην παρούσα φάση η
περιφερειοποίηση έχει επιτευχθεί μόνο εν μέρει. Σε ορισμένα κράτη μέλη, η διαδικασία
περιφερειοποίησης προσέθεσε ένα ακόμα επίπεδο διοίκησης, όπου οι περιφερειακοί ή τοπικοί
φορείς συνυπάρχουν αντί να αντικαθιστούν τους εθνικούς φορείς που πριν διοικούσαν και
διαχειρίζονταν τα διαρθρωτικά ταμεία. Η ανάθεση επιπλέον ευθυνών στους τοπικούς ή
περιφερειακούς φορείς έχει οδηγήσει, σε ορισμένα κράτη μέλη, σε προβλήματα ικανοτήτων
ιδίως ως προς την απαιτούμενη εξειδίκευση του προσωπικού.
Το επίπεδο διαχείρισης προγράμματος αφορά την κατανομή των πόρων και τη διαχείριση
του προγράμματος. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το είδος του
προγράμματος. Τα θεματικά προγράμματα τείνουν να βασίζονται στο εθνικό επίπεδο ενώ τα
περιφερειακά προγράμματα συνδέονται περισσότερο με το περιφερειακό ή το τοπικό
επίπεδο. Τα πολυεθνικά προγράμματα που αφορούν τις περιφέρειες (σε γειτονικό ή
διακρατικό επίπεδο) διαφόρων κρατών μελών έχουν τις δικές τους συγκεκριμένες
απαιτήσεις.
Το επιχειρησιακό επίπεδο αφορά τη διασύνδεση των επιπέδων προγράμματος και έργου
και περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δημιουργία, την έγκριση και την
υλοποίηση του έργου. Ως προς τούτο, ο βαθμός στον οποίο υφίσταται εθνική
χρηματοδότηση και ο βαθμός στον οποίο αυτή συντονίζεται ή ενσωματώνεται στη
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να είναι καθοριστικός παράγοντας ως προς
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το είδος διασύνδεσης. Η δημιουργία των στοιχείων χρηματοοικονομικής τεχνικής των
πρωτοβουλιών JEREMIE 3 και JESSICA 4 έχουν προσδώσει ένα στοιχείο εξειδίκευσης (και
ορισμένες φορές περιπλοκότητας) στο ζήτημα της επιχειρησιακής χρηματοδότησης, εν γένει.
Το κεφάλαιο 5 είναι αφιερωμένο στους παράγοντες που αφορούν τους υποψηφίους σε
επιχειρησιακό επίπεδο. Βασίζεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στις πληροφορίες που
συγκεντρώθηκαν από τις μελέτες περιπτώσεων και τα ερωτηματολόγια. Αξίζει να
επαναληφθεί ότι οι εν λόγω πληροφορίες αφορούν, ασφαλώς, οργανισμούς και επιχειρήσεις
που έχουν υποβάλει επιτυχώς αίτηση χρηματοδότησης.
Οι μελέτες περιπτώσεων προέρχονται από τα ακόλουθα επιχειρησιακά προγράμματα, τα
οποία έχουν όλα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης:



Επιχειρησιακό πρόγραμμα για την περιοχή Languedoc-Roussillon
Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση)·



Επιχειρησιακό πρόγραμμα ψηφιακής σύγκλισης [Ελλάδα: Σύγκλιση (Πρόγραμμα
σύγκλισης)]·



Επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη νοτιοδυτική Αγγλία: (Ηνωμένο Βασίλειο,
Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση)·



Επιχειρησιακό πρόγραμμα για Αυστρία-Σλοβακία: Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία·



Επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη:, Ευρωπαϊκή εδαφική
συνεργασία·



Επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (NRW) (Γερμανία,
Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση)·



Επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη Wielkopolskie (Πολωνία, Πρόγραμμα σύγκλισης)·



Επιχειρησιακό πρόγραμμα για την
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση)·



Επιχειρησιακό πρόγραμμα για το περιβάλλον (Σλοβακία, Πρόγραμμα σύγκλισης,
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ταμείο Συνοχής).

περιοχή

Piemonte

(Ιταλία,

(Γαλλία:

Περιφερειακή

Σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό επίπεδο, η επιλογή κατάλληλων ή τουλάχιστον παρόμοιων
διαδικασιών υποβολής αίτησης κρίνεται σκόπιμη, αν όχι απαραίτητη. Οι υπηρεσίες
ενημέρωσης και στήριξης είναι εξαιρετικά σημαντικές για τους υποψηφίους που ομολογούν
ότι ορισμένες φορές η πληθώρα των παρεχόμενων ευκαιριών δημιουργεί σύγχυση. Η πείρα
καταδεικνύει τη θετική αποδοχή των «θυρίδων ενιαίας εξυπηρέτησης», όταν αυτά
δημιουργούνται σε επίπεδο διαχείρισης προγραμμάτων, όπου οι υποψήφιοι μπορούν να
συμβουλευτούν το ευρύ φάσμα των διαθέσιμων δυνατοτήτων.
Η χρήση εξωτερικών συμβούλων μπορεί να κριθεί αναγκαία, ιδίως για τους υποψηφίους που
υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση και για τις μικροεπιχειρήσεις στις οποίες η εσωτερική
τεχνογνωσία είτε λείπει είτε αξιοποιείται αποκλειστικά για τη διαχείριση της ίδιας της
επιχείρησης. Οι εξωτερικές υπηρεσίες παρέχονται από οργανισμούς ή δημόσιους φορείς
όπως τα Εμπορικά Επιμελητήρια ή από ιδιωτικές εταιρείες συμβούλων. Στην τελευταία
περίπτωση, τίθεται αυστηρά το ζήτημα της πρόσβασης στην τεχνική βοήθεια και στη στήριξη
πριν από το έργο.
Τα είδη συστημάτων πρόσκλησης που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένης της
προεπιλεγείσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έχουν εμφανή αντίκτυπο στους δυνητικούς
3
4

Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για μικροεπιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις.
Κοινή ευρωπαϊκή στήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές.
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υποψηφίους. Μετά το πρώτο στάδιο της προσέλκυσης και της παροχής βοήθειας στους
υποψηφίους ακολουθεί το στάδιο αξιολόγησης των αιτήσεων. Ορισμένες φορές, η εν λόγω
διαδικασία αξιολόγησης καθίσταται δύσκολη για τις διαχειριστικές αρχές και τους
ενδιάμεσους φορείς που μπορεί να μην διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία ανά πάσα
στιγμή. Τα μεγαλύτερα έργα ενδέχεται να απαιτούν αξιολόγηση από πολλούς διαφορετικούς
εμπειρογνώμονες και κάτι τέτοιο περιορίζει τη διαφάνεια στο συγκεκριμένο στάδιο.
Ένα από τα ζητήματα που συνήθως απασχολούν τους υποψηφίους είναι τα υψηλά ποσοστά
απόρριψης των προτάσεων. Αυτό ενδέχεται να αποθαρρύνει κάποιους φορείς από
μελλοντική υποβολή αίτησης. Το ίδιο ισχύει και για άλλους δυνητικούς υποψηφίους που
πληροφορούνται τις εν λόγω απορρίψεις, αν και κάτι τέτοιο είναι δύσκολα μετρήσιμο.
Τους δυνητικούς δικαιούχους δεν τους απασχολεί τόσο ποια πηγή θα χρηματοδοτήσει την
αίτησή τους. Η συγκεκριμένη μελέτη διαπίστωσε ότι ο βαθμός επίγνωσης των διαφόρων
δυνατοτήτων στήριξης που προσφέρονται ήταν αρκετά υψηλός και ότι αυτό οφείλεται εν
μέρει στις προσπάθειες ενημέρωσης και επικοινωνίας των διαχειριστικών αρχών και των
ενδιάμεσων φορέων και εν μέρει στο γεγονός ότι ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στις
μελέτες περιπτώσεων αποτελούν μέρος των ίδιων των διαύλων επικοινωνίας.
Οι ανταποκριτές της μελέτης ανέφεραν επτά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι.
Τα εμπόδια αυτά αφορούν:



τον προσδιορισμό της πλέον κατάλληλης μορφής στήριξης,



την παρακολούθηση των ημερομηνιών για τις διάφορες προσκλήσεις (για υποβολή
ιδεών ή προτάσεων έργων),



την επεξεργασία μεγάλου όγκου εγγράφων κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης, εκ
των οποίων δεν ήταν όλα ιδιαίτερα στοχευμένα,



την υποχρέωση προσκόμισης μεγάλου όγκου εγγράφων,



το σχετικά σύντομο διαθέσιμο χρονικό διάστημα ανταπόκρισης σε ορισμένες
προσκλήσεις,



την εύρεση των απαραίτητων ανάλογων μέσων συγχρηματοδότησης και



τη διαρκή ενημέρωση σχετικά με τους κανόνες που ορισμένες φορές αλλάζουν κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής, και ενίοτε την αντιμετώπιση αντιφατικών
συμβουλών ως προς τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς.

Επιπλέον, υπάρχουν τρεις χρηματοοικονομικές πτυχές που απασχολούν σοβαρά τους
υποψηφίους. Μία από αυτές αφορά την εύρεση ανάλογων μέσων συγχρηματοδότησης. Η
δεύτερη σχετίζεται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ως προς την προχρηματοδότηση και
η τρίτη με την ταχύτητα με την οποία γίνεται η επεξεργασία των πληρωμών, κάτι που κάνει
πολλούς υποψηφίους να ανησυχούν. Οι ανησυχίες αυτές έχουν έχει αυξηθεί λόγω της
μείωσης, σε πολλά κράτη μέλη, των εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης στο πλαίσιο
μέτρων για τον περιορισμό των κρατικών δαπανών.
Οι επιτυχόντες αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς τις σχετικά μεγάλες καθυστερήσεις που
συνήθως υπάρχουν μεταξύ της έγκρισης της χρηματοδότησης και της πρώτης δόσης της
χρηματοδότησης. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι οι διάφορες απαιτήσεις παρακολούθησης και
ελέγχου είναι δύσκολες, χρονοβόρες και δυσβάστακτες. Τα προγράμματα εδαφικής
συνεργασίας αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις σε σχέση με τους διαφορετικούς
πολιτισμούς, τις γλώσσες και τις διοικητικές απαιτήσεις των κρατών μελών όπου
υλοποιούνται. Η πιο χρήσιμη μορφή διάδοσης των πληροφοριών και παροχής βοήθειας είναι,
όπως προκύπτει, οι εξατομικευμένες συμβουλές και η άμεση επικοινωνία.
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4. Βασικά πορίσματα και συστάσεις
Σύμφωνα με την έρευνα, τις μελέτες περιπτώσεων, τις συνεντεύξεις και άλλες διεργασίες, η
συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζει μια σειρά από συστάσεις με σκοπό να βελτιωθεί η
πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία για τους υποψηφίους αλλά και για τους δυνητικούς
υποψηφίους. Συγκεκριμένες συστάσεις για το ευρωπαϊκό, το εθνικό και το επιχειρησιακό
επίπεδο παρέχονται στο έκτο κεφάλαιο της μελέτης με βάση τους κάτωθι βασικούς άξονες:
1. διοργάνωση της εκτέλεσης των διαρθρωτικών ταμείων σε εθνικό επίπεδο,
2. εθνική συγχρηματοδότηση,
3. διοικητικές διαδικασίες,
4. επιχειρησιακό επίπεδο – διάδοση πληροφοριών, σχεδιασμός έργων και διαδικασία
υποβολής αίτησης,
5. συγκεκριμένα προφίλ και παράγοντες που σχετίζονται με τους δικαιούχους και
6. εμπειρίες από ενέργειες απλούστευσης.
Οι συστάσεις κυμαίνονται από την ανάγκη θέσπισης μέτρων ενημέρωσης και επικοινωνίας
που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των δικαιούχων ομάδων έως τη σκοπιμότητα των μέσων
χρηματοοικονομικής τεχνικής, σαν εναλλακτική στους περιορισμένους πόρους, και τη
σκοπιμότητα παροχής δωρεάν εξατομικευμένης στήριξης για την ανάπτυξη της υποβολής
αίτησης έργων.
Σε μεγάλο βαθμό, οι συστάσεις αφορούν το εθνικό επίπεδο και τα όργανα και τους
οργανισμούς που έχουν την ευθύνη της εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων. Η ανάγκη
ενίσχυσης της διαφάνειας και της ευελιξίας του συστήματος εκτέλεσης, των διαδικασιών
υποβολής αίτησης και των τρόπων με τον οποίο στοχοποιούνται, ενημερώνονται και
καθοδηγούνται οι υποψήφιοι στη διαδικασία υποβολής έχει πρωταρχική σημασία.
Το ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να συμβάλει σε αυτό στηρίζοντας με πιο σαφή τρόπο την
ανάγκη ανοίγματος των διαρθρωτικών ταμείων σε μια ευρύτερη ομάδα υποψηφίων και με
την εμπλοκή των κατάλληλων εταίρων στον στρατηγικό καθορισμό των πλαισίων των
προγραμμάτων, τη στοχοποίηση αιτήσεων μέσω κατάλληλων στρατηγικών επικοινωνίας, την
ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω της ανταλλαγής διαφόρων προγραμμάτων με σκοπό τη βελτίωση
των διαύλων εκτέλεσης (με τον τρόπο που το INTERACT 5 αναπτύσσει παρόμοιες
δραστηριότητες για τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας) και την παροχή
επαρκούς και έγκαιρης συγχρηματοδότησης (συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης των
ποσοστών συγχρηματοδότησης και χαλάρωση της αρχής του πραγματικού κόστους).
Σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο προγράμματος αντιμετωπίζεται η πρόκληση της
απλούστευσης
της
εκτέλεσης
των
προγραμμάτων
για
την
επόμενη
περίοδο
προγραμματισμού. Η έλλειψη σαφήνειας στην κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των εθνικών
και των περιφερειακών αρχών, η επακόλουθη ανάγκη παρακολούθησης και ελέγχου των
αποφάσεων για δεύτερη φορά (ή και πιο τακτικά) και οι δυσκίνητες διαδικασίες λήψης
αποφάσεων συνήθως βρίσκονται στη ρίζα των πολύπλοκων και δυσβάστακτων διαδικασιών
που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι υποψήφιοι. Δεν απαιτείται τόσο η αλλαγή των
ευρωπαϊκών κανονισμών όσο η σχολαστική ανάλυση των γραφειοκρατικών καθεστώτων και

5

Στις 4 Δεκεμβρίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το INTERACT 2007-13, ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκής
εδαφικής συνεργασίας που καλύπτει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τη Νορβηγία και την Ελβετία.
Σκοπός του προγράμματος, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα €40 εκατομμύρια, είναι η προώθηση
της καλής διακυβέρνησης των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα και που εμπίπτουν στο
πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Οι κοινοτικές επενδύσεις μέσω του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ανέρχονται σε περίπου 44 εκατομμύρια ευρώ (Περιφερειακή πολιτική
– ιστότοπος Inforegio).
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η εξάλειψη των κανόνων που περιορίζουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε μια ελίτ
έμπειρων φορέων ανάπτυξης έργων των διαρθρωτικών ταμείων. Τα ποιοτικά πρότυπα που
αποσκοπούν στη στοχοποίηση υποψηφίων μέσω της ενημέρωσης και της επικοινωνίας,
καθώς και στις κατάλληλες και διαφανείς διαδικασίες υποβολής αίτησης με την επαρκή
στήριξη των υποψηφίων που διαθέτουν περιορισμένες ικανότητες, πρέπει να ενσωματωθούν
στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων σε εθνικό επίπεδο (πρώην εθνικό στρατηγικό πλαίσιο
αναφοράς) και στα επιχειρησιακά προγράμματα. Πρέπει να αφιερωθούν ξεχωριστοί πόροι για
την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ενίσχυση των γνώσεων και των αρμοδιοτήτων του
προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με τα επιχειρησιακά προγράμματα και μέτρα, ιδίως στα
κράτη μέλη που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στα διοικητικά τους
συστήματα (ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ12).
Σε επιχειρησιακό επίπεδο συνιστάται ιδιαιτέρως η καθιέρωση καλά στοχευμένων διαύλων
ενημέρωσης,· η επιλογή κατάλληλων συστημάτων για τον σχεδιασμό των έργων,· η
κατάργηση των ασαφών και υπερβολικών απαιτήσεων τεκμηρίωσης στις διαδικασίες
υποβολής αίτησης (που διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τον μηχανισμό χρηματοδότησης)·
και η μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ των μετά της χορήγησης και προ της χορήγησης
διαδικασιών. Συνιστάται επίσης η παροχή επαρκούς χρονικού περιθωρίου για την κατάρτιση
των αιτήσεων, με άμεση λήψη αποφάσεων ως προς τις αιτήσεις των έργων και η
συνεκτικότητα των κανόνων που εφαρμόζονται στη διάρκεια του έργου. Ένα ακόμα εμπόδιο
προκύπτει από την έλλειψη προχρηματοδότησης (που απορρέει από τη μετάβαση της αρχής
του πραγματικού κόστους από το επίπεδο προγράμματος στους δικαιούχους). Ως προς
τούτο, οι ανάγκες των υποψηφίων με ελάχιστους πόρους (ΜΚΟ, ΜΜΕ) θα πρέπει να
λαμβάνονται περισσότερο υπόψη μέσω της παροχής συγχρηματοδότησης.
Προβλέπονται περαιτέρω οι εξής συστάσεις για το συγκεκριμένο επίπεδο:



σκοπιμότητα εφαρμογής των μέσων χρηματοοικονομικής
εναλλακτικής στους περιορισμένους πόρους,



ενδεχόμενη χρήση των πόρων στήριξης για το στάδιο υποβολής αίτησης, ιδίως για
τις ΜΜΕ και τις ΜΚΟ,



διάδοση σε όλους τους εταίρους του προγράμματος των βασικών πορισμάτων από
τις επισκέψεις και τους ελέγχους παρακολούθησης με σκοπό την ευρύτερη
κατάρτιση,



σκοπιμότητα παροχής δωρεάν εξατομικευμένης στήριξης για την ανάπτυξη της
υποβολής αίτησης, όπου αυτή δεν είναι ήδη διαθέσιμη.

τεχνικής

ως

Οι συστάσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων που θα μπορούσαν κάλλιστα να
εφαρμοστούν με σκοπό να διευκολυνθεί η πρόσβαση των δυνητικών υποψηφίων στη
χρηματοδοτική στήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία. Καθορίζουν επίσης τομείς και ερωτήματα
που αξίζουν να ερευνηθούν και να αναλυθούν περαιτέρω. Ένα από αυτά είναι το αίτημα να
καταργηθούν τα διαφορετικά, και ορισμένες φορές αλληλοσυγκρουόμενα, κριτήρια
επάρκειας και αναφορών στις εθνικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές ροές.
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