ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ
80 μέτρα απλούστευσης στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-2027

Περιφερειακή
Πολιτική και
Αστική Ανάπτυξη

Αριθμός.

Απλούστευση

Νομική
αναφορά
(άρθρο)

Περιγραφή

I. Νομικό πλαίσιο — Ένα μικρότερο, ενοποιημένο νομικό πλαίσιο που παρέχει ασφάλεια από την αρχή
1

Ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων για
7 ταμεία κοινής διαχείρισης

Για πρώτη φορά 7 ταμεία κοινής διαχείρισης καλύπτονται από ένα ενιαίο πλαίσιο. Αυτό το απλό αλλά και ολοκληρωμένο
εγχειρίδιο κανόνων παρέχει εναρμονισμένους κανόνες εφαρμογής για όλους.

ΚΚΔ

2

ΚΚΔ φιλικός προς τον χρήστη

Νομοθετική δομή: η δομή του ΚΚΔ τροποποιήθηκε για να γίνει πιο ευνόητος.

ΚΚΔ και τα
παραρτήματά του

Πολλές από τις διατάξεις έχουν αφαιρεθεί, έχουν ενσωματωθεί στο κύριο μέρος του νομοθετικού κειμένου ή σε παραρτήματα.
Έγινε εξορθολογισμός των αλληλοεπικαλύψεων και των επαναλήψεων με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου
ολοκληρωμένου πλαισίου.

3

Ένας κοινός κανονισμός για το
ΤΣ και το ΕΤΠΑ,
Η ενοποίηση των 3 ταμείων για
τη δημιουργία του ΕΚΤ+

4

(Σχεδόν) όλοι οι κανόνες μαζί
σε ένα σημείο

Απλούστερος, συντομότερος και μόνο ένας κανονισμός (αντί για δύο).

ΕΤΠΑ/ΤΣ

Η ενοποίηση του ΕΚΤ, του ΤΕΒΑ και της ΠΑΝ θα έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της προβολής και της
αναγνωσιμότητας της δράσης της ΕΕ στον τομέα της απασχόλησης και τον κοινωνικό τομέα. Επίσης θα διευκολύνει
τον συνδυασμό της κοινωνικής ένταξης και των μέτρων ενεργοποίησης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι διατηρούνται
απλούστεροι κανόνες για την αντιμετώπιση των υλικών στερήσεων.

ΕΚΤ+

Ο αριθμός των εξουσιοδοτήσεων μειώθηκε σημαντικά. Οι εξουσιοδοτήσεις ρυθμίζουν επιχειρησιακές λεπτομέρειες σε
εκτελεστικούς ή κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς, αλλά μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο μετά τη θέση σε
ισχύ του ΚΚΔ. Αυτή η αλλαγή συνεπώς ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και μειώνει πιθανές καθυστερήσεις.

Κατ' εξουσιοδότηση
πράξη - άρθρα
63(10), 73(4), 88(4),
89(4), 107 και
Εκτελεστική πράξη άρθρα 37(6) 38(5),
63(11), 66(4), 98(4),
103(2), 104(4)

Υπήρχαν περισσότερες από 50 εξουσιοδοτήσεις την περίοδο 2014-2020, έχουμε 9 για την περίοδο 2021-2027 (δεν
λαμβάνονται υπόψη οι εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής).

5

Περισσότερη ασφάλεια όσον αφορά
τη μετάβαση — σαφήνεια για τη
σταδιακή εφαρμογή

Εισάγονται ρητές διατάξεις για τη μερική μεταφορά πράξεων ανάμεσα στις περιόδους προγραμματισμού.

6

Κοινά υποδείγματα διατίθενται
εκ των προτέρων

Τα παραρτήματα περιλαμβάνουν υποδείγματα κοινώς χρησιμοποιούμενα από τα ταμεία. Αυτό θα συμβάλλει στην
επιτάχυνση της υλοποίησης και όλα τα στοιχεία που είναι συναφή με τον προγραμματισμό και την έναρξη της
υλοποίησης είναι γνωστά εκ των προτέρων.

Παραρτήματα II,
V-VII, XIV-XX ΚΚΔ

7

Βασικές διατάξεις, συντομότερο
και απλούστερο κείμενο

Ο αριθμός των λέξεων στον κανονισμό μειώνεται κατά περίπου 50%. Χρησιμοποιείται απλούστερη, σαφέστερη
διατύπωση σε όλο το κείμενο.

ΚΚΔ, ΕΤΠΑ/ΤΣ, ΕΚΤ+

Άρθρο 111 ΚΚΔ

Αυτές οι διατάξεις παρέχουν νέα ασφάλεια δικαίου και προβλεψιμότητα στις διαχειριστικές αρχές και τα κράτη μέλη.
Το αποτέλεσμα: η έναρξη των έργων προς το τέλος της περιόδου είναι απλούστερη και λιγότερη παρακινδυνευμένη.
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II. Πλαίσιο πολιτικής — Ένα βελτιωμένο πλαίσιο για ευκολότερο προγραμματισμό
8

Συντομότερος κατάλογος,
μεγαλύτερη ευελιξία

11 θεματικοί στόχοι την περίοδο 2014-2020 ενοποιήθηκαν σε 5 στόχους πολιτικής. Η υποβολή εκθέσεων για
ευρύτερους στόχους πολιτικής είναι απλούστερη και οι ευρύτεροι στόχοι πολιτικής επιτρέπουν στα κράτη μέλη να είναι
πιο ευέλικτα όσον αφορά τη μετατόπιση κονδυλίων στο πλαίσιο μιας προτεραιότητας.

Άρθρο 4 ΚΚΔ

Επίσης μειώθηκε ο αριθμός των συγκεκριμένων στόχων.

Άρθρο 4 ΕΚΤ+

Άρθρο 2 ΕΤΠΑ/ΤΣ

9

Ενσωμάτωση διοικητικών ικανοτήτων στους τομεακούς στόχους

Οι επενδύσεις στις διοικητικές ικανότητες μπορούν να γίνονται στο πλαίσιο κάθε στόχου πολιτικής αντί να απαιτείται
χωριστός στόχος πολιτικής (πρβ. ΘΣ11 την περίοδο 2014-2020).

Άρθρο 2 ΕΤΠΑ/ΤΣ

10

Απλούστεροι κανόνες για
θεματική συγκέντρωση

Η θεματική συγκέντρωση θα υπολογίζεται σήμερα σε εθνικό επίπεδο παρέχοντας στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία
και επιλογές σε περιφερειακό επίπεδο. Η θεματική συγκέντρωση του ΕΤΠΑ λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα ανάπτυξης, τις
απαιτήσεις της θεματικής συγκέντρωσης του ΕΚΤ+ στους τομείς που καλύπτονται από τις σχετικές ΣΑΧ· οι νέοι και η
αντιμετώπιση των υλικών στερήσεων προσαρμόζονται στις ανάγκες των κρατών μελών.

Άρθρο 3 ΕΤΠΑ/ΤΣ

Οι στόχοι πολιτικής (και οι συγκεκριμένοι στόχοι) υποδεικνύουν στόχους αντί να περιγράφουν μακροσκελώς τα στοιχεία,
τα μέσα και τις λεπτομέρειες πιθανών δράσεων.

Άρθρο 4 ΚΚΔ

11

Απλούστερη διατύπωση για τους
στόχους πολιτικής

Άρθρο 7 ΕΚΤ+

Άρθρο 2 ΕΤΠΑ/ΤΣ
Άρθρο 4 ΕΚΤ+

III. Προϋποθέσεις — Λιγότερες στρατηγικές απαιτήσεις για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής
12

Λιγότερες απαραίτητες
προϋποθέσεις

20 προϋποθέσεις αντί για περίπου 40 την περίοδο 2014-2020.

Παραρτήματα III, IV
ΚΚΔ

Οι προϋποθέσεις εστιάζονται αυστηρά στους τομείς πολιτικής που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην
αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής. Δεν καλύπτουν υπάρχουσες νομικές υποχρεώσεις. Επιπλέον δεν καλύπτουν
τομείς στους οποίους άλλα μέσα (όπως ο προγραμματισμός σύμφωνα με τις προτεραιότητες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας
έργου ή τα μέτρα διοικητικής ικανότητας) είναι καταλληλότερα.

13

Λιγότερα και σαφέστερα κριτήρια
εκπλήρωσης

Τα κριτήρια είναι λιγότερα, σαφέστερα, πιο απτά και απλούστερα να υπολογιστούν.

Παραρτήματα III, IV
ΚΚΔ

14

Αυτόματη εφαρμοσιμότητα

Δεν υπάρχει ανάγκη αξιολόγησης του εάν μια απαραίτητη προϋπόθεση ισχύει ή όχι —εάν έχει επιλεχθεί ο αντίστοιχος
συγκεκριμένος στόχος, ισχύει.

Άρθρο 11 ΚΚΔ

15

Παύει η υποχρέωση για σχέδια
δράσης

Οι προϋποθέσεις καθορίζονται από την αρχή της προγραμματικής περιόδου. Δεν υπάρχει υποχρέωση καθορισμού
και υποβολής σχεδίων δράσης εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις στην αρχή του προγράμματος —οι ίδιες οι
προϋποθέσεις συνιστούν τη βάση της δράσης. Αυτό πρέπει να μετατοπίσει το επίκεντρο στην υλοποίηση αντί στην
υποβολή εκθέσεων και να μειώσει το διοικητικό φορτίο.

Άρθρο 11 ΚΚΔ

16

Χωρίς επαλήθευση της
προσθετικότητας

Αυτή η τεχνική άσκηση συνίστατο σε λεπτομερείς υπολογισμούς και αντίστοιχες οδηγίες. Εμπλέκονταν σημαντικοί πόροι
τόσο στην πλευρά των κρατών μελών όσο και στην πλευρά της Επιτροπής και σήμερα καταργείται.

Δεν υπάρχει διάταξη
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IV. Ταχύτερος και πιο στρατηγικός προγραμματισμός — Για μια γρήγορη και απλή έναρξη της υλοποίησης
17

Ένα λιγότερο επίπεδο στη διαδικασία Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο σταματά να υπάρχει —ένα επίπεδο λιγότερο στη διαδικασία προγραμματισμού.

Δεν υπάρχει διάταξη

18

Ένα στρατηγικό έγγραφο ανά
κράτος μέλος για την καθοδήγηση
των διαπραγματεύσεων

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης (ΣΕΣ) συνιστά ένα ενιαίο στρατηγικό έγγραφο που καλύπτει 7 ταμεία κοινής διαχείρισης
σε εθνικό επίπεδο και καθορίζει ρυθμίσεις συντονισμού ανάμεσα σε αυτά και άλλα μέσα της ΕΕ. Λιγότερες λεπτομέρειες,
συντομότερη περιγραφή, πιο δομημένα δεδομένα.

Άρθρο 8 ΚΚΔ

19

Όχι άλλες αλλαγές στη ΣΕΣ μετά την
αρχική θέσπιση

Η ΣΕΣ θα κατευθύνει τις διαπραγματεύσεις που αφορούν τα προγράμματα στην αρχή, ωστόσο μετά από αυτό δεν
θα τροποποιείται. Στην περίοδο 2014-20, όλες οι αλλαγές στα προγράμματα έπρεπε να αποτυπωθούν σε μια
τροποποιημένη ΣΕΣ —ένα διοικητικό φορτίο για τις αρχές που είναι αρμόδιες για τα προγράμματα.

Άρθρο 9 ΚΚΔ

20

Σαφήνεια από τη στιγμή της
έγκρισης της πρότασης της
Επιτροπής

Υποδείγματα για τη ΣΕΣ και τα προγράμματα, τύποι παρέμβασης, η επένδυση κονδυλίων για την κλιματική αλλαγή,
δείκτες προσαρτώνται όλα στις προτάσεις. Αυτό παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια και χρόνο για την κατάρτιση
προγραμμάτων σε μορφή έτοιμη για υποβολή.

Παραρτήματα I,
II ΚΚΔ και I και II
ΕΤΠΑ
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Λιγότερο κείμενο, μεγαλύτερη
εστίαση στη ΣΕΣ

Απαιτούνται μόνο βασικές πληροφορίες στη ΣΕΣ και σε δομημένη μορφή.

Άρθρο 8 ΚΚΔ

22

Δεν υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις
μεταξύ της ΣΕΣ και των
προγραμμάτων

Δεν υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ του περιεχομένου της ΣΕΣ και των προγραμμάτων (για παράδειγμα οι
απαραίτητες προϋποθέσεις ή η ανάλυση πρέπει να παρέχονται μόνο στα προγράμματα και όχι στη ΣΕΣ).

Άρθρα. 8, 17 ΚΚΔ
και παραρτήματα II,
V, VI

23

Δύο διαδικασίες, μία υποβολή

Η ΣΕΣ μπορεί να υποβάλλεται μαζί με το σχετικό ετήσιο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων (εάν είναι κατάλληλο το
χρονοδιάγραμμα).

Άρθρο 7(3) ΚΚΔ

24

Μειωμένο φορτίο εγγράφων

Η ΣΕΣ μπορεί να συμπεριληφθεί στο πρώτο πρόγραμμα που υποβάλλεται.

Άρθρο 7(4) ΚΚΔ

25

Συντομότερα προγράμματα με
βελτιωμένη δομή

Το κείμενο των προγραμμάτων θα είναι «ελαφρύτερο» εστιάζοντας στην επίτευξη των στόχων και στη διάθεση
κονδυλίων ανά ταμείο. Οι πληροφορίες απαιτούνται μόνο μία φορά σε πρακτικό πλαίσιο —οι μακροσκελείς
επαναλαμβανόμενες περιγραφές μπορούν να αποφεύγονται.

Άρθρο 17 ΚΚΔ και
παραρτήματα V
και VI
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26

Βελτιωμένη λογική παρέμβασης

Η λογική της παρέμβασης θα εστιάζεται σε ευρείς στόχους πολιτικής και συγκεκριμένους στόχους. Όλοι οι δείκτες και οι
τύποι παρέμβασης αφορούν ένα επίπεδο —μόνο με συγκεκριμένο στόχο (δεν επεκτείνονται στις προτεραιότητες και σε
συγκεκριμένους στόχους όπως στο παρελθόν).

Άρθρο 17 ΚΚΔ

27

Μη ουσιώδεις δημοσιονομικές μεταφορές χωρίς απόφαση της Επιτροπής στο πλαίσιο ενός προγράμματος

Υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην πραγματοποίηση μικρότερων δημοσιονομικών διορθώσεων σε ένα πρόγραμμα — η
μεταφορά ποσοστού έως 5% της χρηματοδοτικής ενίσχυσης μιας προτεραιότητας στο ίδιο ταμείο και πρόγραμμα (με
συνολικό ανώτατο όριο το 3% της χρηματοδότησης του προγράμματος) δεν απαιτεί τροποποίηση του προγράμματος.

Άρθρο 19(5) ΚΚΔ

28

Μικρές αλλαγές και διορθώσεις
δεν απαιτούν απόφαση από
την Επιτροπή

Οι αλλαγές στις αρχές που είναι αρμόδιες για τα προγράμματα καθώς και τυπογραφικές και συντακτικές αλλαγές
μπορούν τώρα να γίνονται απευθείας από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 19(6) ΚΚΔ

29

Μη ύπαρξη χωριστής διαδικασίας
για την προσαρμογή

Το 2025 θα συνδυαστεί η διαδικασία τεχνικής προσαρμογής με την επανεξέταση επιδόσεων.

Άρθρο 14(2) ΚΚΔ

30

Ενθάρρυνση της χρήσης των
απλουστευμένων επιλογών κόστους
από την αρχή

Ειδικά υποδείγματα επισυνάπτονται στο πρότυπο προγράμματος στον ΚΚΔ τα οποία μπορούν (ως επιλογή) να
παρουσιάζουν τις απλουστευμένες επιλογές κόστους του προγραμματισμού. Αυτό πρέπει επίσης να οδηγήσει σε
απλούστερη και ευρύτερη χρήση αυτών των επιλογών. Δεν υπάρχει ανάγκη για μια χωριστή απόφαση καθώς είναι
ενσωματωμένη στην απόφαση προγραμματισμού. Η χρήση των απλουστευμένων επιλογών κόστους μπορεί να μειώσει
τις συνολικές διοικητικές δαπάνες κατά 25%.

Άρθρο 88 ΚΚΔ

Ενθάρρυνση της χρήσης
χρηματοδότησης που δεν συνδέεται
με τις δαπάνες

Ειδικά υποδείγματα που επισυνάπτονται στο μοντέλο του προγράμματος του ΚΚΔ τα οποία διευκολύνουν τη χρήση
χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες. Αυτό πρέπει επίσης να οδηγήσει σε απλούστερη και ευρύτερη
χρήση αυτής της επιλογής.

Άρθρο 89 ΚΚΔ

31
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Παράρτημα V ΚΚΔ

Παράρτημα V ΚΚΔ

V. Εδαφικά εργαλεία — Απλούστερος σχεδιασμός προσαρμοσμένος σε τοπικές καταστάσεις
32

33

Ένας ειδικός στόχος πολιτικής —
με βάση τα εργαλεία της
περιόδου 2014-2020

Σαφήνεια στις απαιτήσεις,
απλούστερη διατύπωση

Οι υφιστάμενες δομές προγραμματισμού και εφαρμογής μπορούν να συνεχιστούν συμπεριλαμβανομένων των
στρατηγικών ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) και των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων
(ITI) που θεσπίστηκαν την περίοδο 2014-2020.

Άρθρο 4(1) στοιχείο
ε', 22-27 ΚΚΔ

Η επιλογή ενός ειδικού στόχου πολιτικής συνεπάγεται λιγότερους συγκεκριμένους στόχους και απλούστευση στη χρήση
δεικτών. Τα εδαφικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής 5 μπορούν να συνδυάζουν
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο όλων των άλλων στόχων πολιτικής —παρέχοντας τη δυνατότητα
μιας πραγματικά πολυτομεακής ενιαίας προσέγγισης προσαρμοσμένης στο τοπικό πλαίσιο.

Άρθρα 8-9 ΕΤΠΑ/ΤΣ

Πολύ συντομότερες διατάξεις για τις CLLD και τις ITI. Προσδιορίζονται οι βασικές διατάξεις στους κανονισμούς,
αναγνωρίζονται τα εθνικά εδαφικά εργαλεία.

Άρθρα 22-28 ΚΚΔ
Άρθρα 8-9 ΕΤΠΑ/ΤΣ

34

Οικοδομώντας με βάση εθνικά
εργαλεία που λειτουργούν

Για πρώτη φορά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα υφιστάμενα εδαφικά εργαλεία στα κράτη μέλη και να λαμβάνονται
υπόψη στον στόχο του 6% για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Άρθρο 22 σημείο
γ' ΚΚΔ

35

Ίδιοι κανόνες για όλα τα εδαφικά
εργαλεία

Κοινή προσέγγιση σε όλα τα εδαφικά εργαλεία που καλύπτει διαφορετικές περιοχές με καθορισμένες ελάχιστες
απαιτήσεις για εδαφικές στρατηγικές.

Άρθρα 22-23 ΚΚΔ

36

Σαφήνεια σχετικά με το καθεστώς
των τοπικών αρχών

Απλούστεροι κανόνες σχετικά με το καθεστώς των τοπικών αρχών, διευκρίνηση σχετικά με το πότε απαιτείται το
καθεστώς του «ενδιάμεσου φορέα».

Άρθρο 23(4) ΚΚΔ

37

Σαφής στόχος για βιώσιμη αστική
ανάπτυξη με μεγαλύτερη ευελιξία

Στη διάθεση πιστώσεων λαμβάνονται υπόψη όλες οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο όλων των εδαφικών εργαλείων που
εστιάζονται σε αστικές περιοχές.

Άρθρο 23 ΚΚΔ και
άρθρο 9 ΕΤΠΑ

38

Πολλά ταμεία — ένα σύνολο
κανόνων για τις CLLD

Όταν γίνεται χρήση μιας CLLD, μπορεί σήμερα να οριστεί ένα «επικεφαλής ταμείο» και να εφαρμόζονται μόνο οι
κανόνες που ισχύουν για το ταμείο αυτό.

Άρθρο 25(4-6) ΚΚΔ

39

Μια συνεκτική προσέγγιση για τις
πόλεις

Ένα ενιαίο μέσο, η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία, θα αντικαταστήσει πολλά διαφορετικά μέσα και πρωτοβουλίες
στον τομέα της αστικής πολιτικής.

Άρθρο 10 ΕΤΠΑ/ΤΣ

40

Απλούστερη δομή για την επίτευξη
του στόχου του 6%

Οι CLLD, οι ITI και ποσά που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής 5 λαμβάνονται όλα υπόψη
στον στόχο.

Άρθρο 22 ΚΚΔ και
άρθρο 9 ΕΤΠΑ

6

VI. Απλούστερη εφαρμογή — Ταχύτερη και απλούστερη επίτευξη αποτελεσμάτων
41

Όχι συγκεκριμένοι κανόνες και
διαδικασίες για μεγάλα έργα

42

Όχι συγκεκριμένοι κανόνες για έργα Συγκεκριμένοι κανόνες για τις επενδύσεις που παράγουν έσοδα δεν εντάσσονται πλέον στο νομικό πλαίσιο (μολονότι τα
κράτη μέλη πρέπει βέβαια να συμμορφώνονται με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων). Μέσω αυτού του μέτρου
που παράγουν έσοδα εκτός των
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων αναμένεται να μειωθούν οι συνολικές διοικητικές δαπάνες κατά περίπου 1%.

Δεν υπάρχουν
διατάξεις

43

Διευρυμένη χρήση των
απλουστευμένων επιλογών κόστους

Άρθρα 48-51 ΚΚΔ

Καταργείται η διαδικασία μεγάλου έργου: η έγκριση της Επιτροπής δεν θα είναι απαραίτητη για τυχόν συγκεκριμένα
έργα.

Αντί για την καταβολή των πραγματικών δαπανών βάσει τιμολογίων, η πληρωμή γίνεται ολοένα και περισσότερο βάσει
μιας κατ' αποκοπήν απόδοσης των καταβληθέντων, μοναδιαίου κόστους ή κατ' αποκοπήν ποσών.

Δεν υπάρχουν
διατάξεις

Οι απλουστευμένες επιλογές κόστους ενθαρρύνονται περαιτέρω μέσω της απλούστευσης των κανόνων και των
μεθόδων υπολογισμού, παρέχοντας περισσότερες επιλογές έτοιμες προς χρήση και καθιστώντας τις υποχρεωτικές για
πράξεις με μικρά ποσά.
Οι απλουστευμένες επιλογές κόστους δεν μειώνουν μόνο τη γραφειοκρατία που συνδέεται με τις επαληθεύσεις, αλλά
μειώνουν και τον κίνδυνο σφαλμάτων.

44

Μια νέα επιλογή: η χρηματοδότηση
δεν συνδέεται με τις δαπάνες /
απομάκρυνση από τα τιμολόγια

Οι πληρωμές από την Επιτροπή στο κράτος μέλος ή την περιφέρεια γίνονται υπό όρους με βάση την επίτευξη προσυμφωνημένων αποτελεσμάτων/εκροών ή την ολοκλήρωση δράσεων ή διαδικασιών πολιτικής. Αυτή η επιλογή συνιστά τη συνέχεια των «πληρωμών με βάση προϋποθέσεις» που θεσπίστηκαν από τον κανονισμό Omnibus. Αποτελεί μια ριζική απλούστευση στην εφαρμογή διότι μετατοπίζει την εστίαση από τις δαπάνες, την αποπληρωμή και τους ελέγχους που συνδέονται
με επιμέρους έργα στην ανίχνευση παραδοτέων και αποτελεσμάτων για τα έργα, μια ομάδα έργων ή προγραμμάτων.

45

Αποζημίωση τεχνικής βοήθειας
ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης

Η τεχνική βοήθεια θα αποζημιώνεται αναλογικά με την πρόοδο υλοποίησης κάνοντας χρήση κατ' αποκοπήν ποσού. Στην Άρθρο 31 ΚΚΔ
περίπτωση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής η αποζημίωση από την Επιτροπή θα συμπληρωθεί κατά το πάγιο ποσοστό
του 2,5% προκειμένου να καλυφθεί η τεχνική βοήθεια, και στην περίπτωση του ΕΚΤ+ το ποσοστό θα ανέρχεται στο 4%
(5% για το πρόγραμμα υλικών στερήσεων).
Άρθρο 32 ΚΚΔ
Επιπλέον, τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειες μπορούν να αναλάβουν πρόσθετες δράσεις παροχής τεχνικής βοήθειας με στόχο
την περαιτέρω ενίσχυση των ικανοτήτων των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών καθώς και των δικαιούχων.
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Άρθρο 46 ΚΚΔ

46

Επιλεξιμότητα ΦΠΑ

47

Δαπάνες και έργα εκτός του κράτους Τα έργα μπορούν να υλοποιηθούν εκτός του κράτους μέλους —και εκτός της Ένωσης— υπό την προϋπόθεση ότι
συνεισφέρουν στους στόχους του προγράμματος.
μέλους

Άρθρο 57(4) ΚΚΔ

48

Υπολογισμοί δαπανών σε
περιπτώσεις που τα έργα
καλύπτουν διαφορετικές κατηγορίες
περιφερειών

Άρθρο 57(3) ΚΚΔ

Σαφέστεροι, απλούστεροι κανόνες για την επιλεξιμότητα του ΦΠΑ — πλήρης επιλεξιμότητα για έργα κάτω των
5 εκατομμυρίων ευρώ, μη επιλεξιμότητα για πάνω από αυτό το ποσό. Δεν υπάρχουν ασάφειες όσον αφορά
τη δυνατότητα ανάκτησης/εκπτώσεως.

Για το ΕΤΠΑ προτείνεται μια απλουστευμένη κατ' αναλογία προσέγγιση στη χρήση της χρηματοδότησης με στόχο να
βοηθηθούν η εφαρμογή και η διαχείριση έργων σε διαφορετικές κατηγορίες περιφερειών. Αυτό θα συνδράμει ιδιαίτερα
έργα που καλύπτουν ένα ολόκληρο κράτος μέλος.

Άρθρο 58(1) ΚΚΔ

Για το ΕΚΤ+ προϋπόθεση συνιστά να είναι οι πράξεις προς όφελος του προγράμματος. Τα κράτη μέλη είναι ως εκ τούτου
ελεύθερα να κατανείμουν τις δαπάνες εξολοκλήρου σε μία από τις κατηγορίες περιφερειών κατά προτεραιότητα ή
μπορούν να χρησιμοποιήσουν αναλογία εάν το πρόγραμμα καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφερειών.

49

Απλούστερο σύστημα μεταφοράς
μεταξύ ταμείων και μέσων

50

Έργα των οποίων η υποστήριξη δεν είναι δυνατή λόγω έλλειψης διαθέσιμης χρηματοδότησης στο πλαίσιο ενός κεντρικά Άρθρο 67(5) ΚΚΔ
Έννοια της «σφραγίδας αριστείας»:
εφαρμοσμένη ενοποίηση των μέσων διαχειριζόμενου μέσου (κυρίως των προγραμμάτων Horizon Europe, LIFE+ ή ERASMUS+), μπορούν να αναληφθούν από
τη διαχειριστική αρχή και να χρηματοδοτηθούν με τις ίδιες προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένου του ίδιου καθεστώτος
της ΕΕ

Ένας ευέλικτος, απλός μηχανισμός μεταφοράς προκειμένου να γίνει δυνατή η παροχή αποτελεσματικής στήριξης όπου
χρειάζεται. Τα σύνθετα ζητήματα που προέρχονται από τον συνδυασμό χρηματοδοτήσεων μπορούν να αποφευχθούν —
ισχύει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων (οι κανόνες του ταμείου ή του μέσου προορισμού).

κρατικών ενισχύσεων) με τα έργα που υποστηρίζονται από το αντίστοιχο μέσο της Ένωσης. Για τέτοια έργα, δεν υπάρχει
ανάγκη διοργάνωσης άλλης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ή διαδικασίας επιλογής.
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Άρθρο 21 ΚΚΔ

VII. Διαχείριση, έλεγχοι και λογιστικοί έλεγχοι — Απλούστερο αναλογικό σύστημα με εξάρτηση σε σημαντικό βαθμό από τα εθνικά συστήματα
51

Η διαδικασία διορισμού καταργείται

Απλουστευμένος «διορισμός» αρχών. Για την περίοδο μετά το 2020, τα συστήματα θα «μετακυλιθούν» στην επόμενη
προγραμματική περίοδο χωρίς την προϋπόθεση να πρέπει τα προγράμματα να διέλθουν από μια νέα διαδικασία διορισμού.

Άρθρο 72(1) ΚΚΔ

Διασφάλιση θα εξακολουθεί να λαμβάνεται από τους αρχικούς ελέγχους συστημάτων. Η μετακύλιση αναμένεται
να συνεισφέρει σε μια ταχύτερη έναρξη της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

52

Μειώνοντας τον αριθμό των
επαληθεύσεων

Μια πιο αναλογική προσέγγιση για τους διοικητικούς ελέγχους καθιστώντας τις διαχειριστικές επαληθεύσεις να
διενεργούνται με βάση τον κίνδυνο, αντί για να καλύπτεται το σύνολο των πράξεων.

Άρθρο 68(2) ΚΚΔ

Πρόκειται για μια σημαντική μείωση του φόρτου ελέγχου, μειώνοντας τις συνολικές διοικητικές δαπάνες κατά 2-3%
για τα ταμεία της πολιτικής συνοχής.

53

Μια πιο αναλογική προσέγγιση
στους ελέγχους

Απλούστερες απαιτήσεις ελέγχου και λιγότερες επιβαρύνσεις για προγράμματα με καλό ιστορικό και ορθή λειτουργία των
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου. Η επιλογή προγραμμάτων «χαμηλού κινδύνου» βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια.

Άρθρα 77-79 ΚΚΔ

Ο αριθμός των ελέγχων που καλύπτουν προγράμματα εδαφικής συνεργασίας θα μειωθεί δραστικά με την εισαγωγή
ενός κοινού δείγματος ελέγχου για τα προγράμματα ΕΕΣ (θα καταρτίζεται από την Επιτροπή).

54

Ρύθμιση ενιαίου ελέγχου

Η Επιτροπή θα ελέγχει μόνο την ελεγκτική αρχή εάν η γνωμοδότησή της είναι αξιόπιστη και το κράτος μέλος συμμετέχει
στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Άρθρο 74 ΚΚΔ

Τα έργα του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής κάτω των 400.000 ευρώ επιλέξιμες δαπάνες και τα έργα του ΕΚΤ κάτω των
300.000 ευρώ θα ελέγχονται μία φορά πριν την ολοκλήρωση. Άλλα έργα θα ελέγχονται μόνο μία φορά ανά λογιστική χρήση.

55

Απλουστευμένη αποδοχή
λογαριασμών

Οι δαπάνες στους λογαριασμούς εκκαθαρίζονται από τις ελεγκτικές αρχές του κράτους μέλους. Δεν υπάρχει υποχρέωση
υποβολής «μηδενικών λογαριασμών» σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεων πληρωμής σε μια συγκεκριμένη λογιστική χρήση.

Άρθρα 92-96 ΚΚΔ

56

Απλούστερο υπόδειγμα για
λογαριασμούς και αίτηση πληρωμής

Απαιτούνται λιγότερες πληροφορίες για τους λογαριασμούς και τις αιτήσεις πληρωμής.

Παραρτήματα XIXXX ΚΚΔ

57

Σαφής περίοδος διατήρησης
δικαιολογητικών για τους
δικαιούχους

Ένας απλούστερος και σαφέστερος κανόνας σχετικά με την αρχή και τη διάρκεια της διατήρησης δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να διατηρούνται για πενταετή περίοδο ξεκινώντας από το τέλος του έτους στο οποίο η
διαχειριστική αρχή καταβάλλει την τελευταία πληρωμή στον δικαιούχο.

Άρθρο 76 ΚΚΔ
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VIII. Χρηματοδοτικά μέσα (ΧΜ) — Απλούστερες και λιγότερο λεπτομερείς διατάξεις
58

Τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν
ενσωματωθεί καλύτερα στη
διαδικασία προγραμματισμού

Οι διατάξεις που αφορούν τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν ενσωματωθεί καλύτερα στη διαδικασία προγραμματισμού και
υλοποίησης·από την αρχή.

59

Καλύτερα ενσωματωμένη εκ
των προτέρων αξιολόγηση που
περιλαμβάνει λιγότερα στοιχεία

Προκειμένου να γίνει η εστίαση πιο στρατηγική, ο αριθμός των στοιχείων που καλύπτονται σε μια εκ των προτέρων αξιολό- Άρθρα 17(3), 52(3)
γηση έχει μειωθεί. Οι υφιστάμενες εκ των προτέρων αξιολογήσεις μπορούν να επανεξετάζονται και να ενημερώνονται οδη- ΚΚΔ
γώντας σε μια ταχύτερη εκκίνηση του χρηματοδοτικού μέσου. Η αξιολόγηση των αστοχιών της αγοράς, των επενδυτικών
αναγκών και της συμπληρωματικότητας με άλλες μορφές στήριξης ανήκουν στην ανάλυση αναγκών στα προγράμματα.

60

Συνεισφορά στο InvestEU —
συνδυασμός των πόρων της ΕΕ
σύμφωνα με ένα σύνολο κανόνων

Οι διαχειριστικές αρχές μπορεί να αποφασίσουν στη φάση της ΣΕΣ να συνεισφέρουν στο InvestEU και να υλοποιήσουν τα
Άρθρο 10 ΚΚΔ
χρηματοδοτικά τους μέσα μέσω τεσσάρων σκελών πολιτικής αξιοποιώντας ως εκ τούτου τον εγγυητικό μηχανισμό του
προϋπολογισμού σε επίπεδο ΕΕ: αύξηση της μόχλευσης, βελτιωμένη συμπληρωματικότητα, αυξημένη κάλυψη των κινδύνων,
αύξηση των οικονομικών κλίμακας, μικρότερο διοικητικό φορτίο, απλουστευμένο πλαίσιο λογοδοσίας. Οι κανόνες που
ισχύουν είναι αυτοί του InvestEU — η πολυπλοκότητα που προερχόταν από πολλαπλά εγχειρίδια κανόνων παύει να υπάρχει.

61

Πιο ευέλικτος συνδυασμός
ενισχύσεων με χρηματοδοτικά μέσα

Η χορήγηση ενίσχυσης μπορεί συχνά να αποτελέσει ουσιώδη παράγοντα για μια επένδυση χρηματοδοτικού μέσου.
Την περίοδο 2014-20 αυτό απαιτούσε δύο χωριστές πράξεις. Σήμερα είναι δυνατό να συνδυαστούν ενισχύσεις και
χρηματοδοτικά μέσα σε μια ενιαία πράξη σύμφωνα με τους κανόνες μιας πράξης χρηματοδοτικού μέσου.

σε όλο τον ΚΚΔ

Άρθρο 52(5) ΚΚΔ

Οι φορείς που παρέχουν χρηματοδοτικά μέσα θα μπορούν επίσης να παρέχουν ενισχύσεις (τόσο επιχορηγήσεις
επενδύσεων όσο και επιχορηγήσεις για την υποστήριξη της κατάρτισης επενδύσεων)

62

Απλούστεροι κανόνες για τις
δαπάνες και αμοιβές διαχείρισης

Οι κανόνες για τις δαπάνες και τις αμοιβές διαχείρισης απλοποιήθηκαν και συνεχίζουν να βασίζονται στις επιδόσεις
προκειμένου να ενθαρρύνεται η αποτελεσματική διαχείριση.

Άρθρο 62(3) ΚΚΔ

63

Βελτιωμένες αιτήσεις πληρωμής

Οι κανόνες πληρωμών έχουν απλουστευθεί σημαντικά ενώ διατηρείται παράλληλα η καθοριστικής σημασίας σχέση
μεταξύ πληρωμών στα χρηματοδοτικά μέσα και των αντίστοιχων εκταμιεύσεων προς τελικούς αποδέκτες.

Άρθρα 85-86 ΚΚΔ

64

Σαφέστεροι κανόνες για την
ανακύκλωση κονδυλίων

Οι κανόνες για την επαναχρησιμοποίηση επιστρεφόμενων κονδυλίων έχουν γίνει απλούστεροι και σαφέστεροι. Έτσι
καθίσταται δυνατή η ομαλότερη ροή και η μετάβαση από τη μια προγραμματική περίοδο στην επόμενη.

Άρθρο 56 ΚΚΔ

65

Θα ενοποιηθούν διάφορες ροές υποβολής εκθέσεων και δεν θα υποβάλλονται πια συγκεκριμένες εκθέσεις για
Ένα σύστημα υποβολής εκθέσεων
για όλες τις μορφές χρηματοδότησης επιμέρους χρηματοδοτικά μέσα. Τα χρηματοδοτικά μέσα είναι μόνο ένα εργαλείο υλοποίησης μεταξύ άλλων για την

Άρθρο 37 ΚΚΔ

επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων και μπορούν να αποτελούν έτσι μέρος της γενικής υποβολής εκθέσεων και
της παρακολούθησης.

66

Ένα απλουστευμένο σύστημα
διασφάλισης για ενισχύσεις και
χρηματοδοτικά μέσα

Το συνολικό απλουστευμένο ελεγκτικό σύστημα ενσωματώνει τις πράξεις ενισχύσεων και χρηματοδοτικών μέσων και
παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τους ελέγχους χρηματοδοτικών μέσων.
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Άρθρο 75 ΚΚΔ

IX. Παρακολούθηση και αξιολόγηση — Συχνότερη υποβολή εκθέσεων με απλούστερες απαιτήσεις, βελτιωμένες διατάξεις
67

Δεν υπάρχει υποχρέωση για
πραγματοποίηση εκ των προτέρων
αξιολόγησης

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των μελλοντικών προγραμμάτων είναι μια επιλογή αντί για υποχρέωση.

Δεν υπάρχει διάταξη

68

Υποβολή εκθέσεων σε πραγματικό
χρόνο αντί για ετήσιες εκθέσεις

Συχνή ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων των πιο επικαιροποιημένων πληροφοριών και δεδομένων που θα
τροφοδοτούνται στην Ανοιχτή Πλατφόρμα Δεδομένων.

Άρθρο 37 ΚΚΔ

Το διοικητικό φορτίο που συνδέεται με την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων θα μειωθεί δραστικά
ενώ ο διάλογος πολιτικής μεταξύ των βασικών εταίρων, της Επιτροπής, των κρατών μελών και της επιτροπής
παρακολούθησης, θα είναι καλύτερα δομημένος, πιο διαφανής και εστιασμένος στην επίλυση ζητημάτων υλοποίησης.
Καταργούνται οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης και οι εκθέσεις προόδου.

Άρθρα 35 και 36
ΚΚΔ

Για το μέλλον όλοι οι δείκτες που θα χρησιμοποιούνται στα προγράμματα θα εντάσσονται στο πλαίσιο επιδόσεων.
Οι κοινοί δείκτες εκροών και οι δείκτες αποτελέσματος που προτείνονται θα καλύπτουν ένα σημαντικό μερίδιο των
παρεμβάσεων προγραμμάτων —δεν υπάρχει υποχρέωση για την ύπαρξη δεικτών ειδικών ανά πρόγραμμα.

Άρθρα 12-13 ΚΚΔ

Για το ΕΚΤ+ : μειωμένος αριθμός δεικτών για τη γενική στήριξη του ΕΚΤ+, χρήση μητρώων όταν υπάρχουν δεδομένα
διαθέσιμα σε μητρώα, χρήση τεκμηριωμένων εκτιμήσεων από δικαιούχους για ορισμένους δείκτες, υποβολή εκθέσεων
για δείκτες αποτελεσμάτων που είναι σχετικοί για την πράξη.

Άρθρο 15 ΕΚΤ+ και
παράρτημα I ΕΚΤ+

Με αυτόν τον τρόπο καταργείται η ακαμψία και η πολυπλοκότητα που συνδέεται με τη διαχείριση του 6% των
κονδυλίων που διατίθενται στους δημοσιονομικούς πίνακες.

Δεν υπάρχει διάταξη

69

70

Ένα ενιαίο σύνολο δεικτών,
υψηλότερη κάλυψη από κοινούς
δείκτες

Κατάργηση του αποθεματικού
επίδοσης
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Άρθρο 7 ΕΤΠΑ

X. Interreg – Ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο προσαρμοσμένο σε συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας
71

Μια περισσότερο φιλική προς τον χρή- Ολόκληρα άρθρα/κεφάλαια έχουν μεταφερθεί από τον ΚΚΔ στον κανονισμό ΕΕΣ. Αυτό καθιστά τη νομοθεσία Interreg πιο Κανονισμός ΕΕΣ
(Interreg)
στη, ολοκληρωμένη νομοθετική πράξη ολοκληρωμένη και τα στοιχεία ευκολότερο να ακολουθηθούν.

72

Μια πιο αναλογική προσέγγιση
στους ελέγχους για το πρόγραμμα
Interreg

Λόγω του γενικά χαμηλού ποσοστού σφαλμάτων που εντοπίζεται για τα προγράμματα ΕΕΣ, ο αριθμός των ελέγχων που καλύπτουν προγράμματα εδαφικής συνεργασίας θα μειωθεί δραστικά με την εισαγωγή ενός κοινού δείγματος ελέγχου για τα προγράμματα Interreg. Για μια σειρά από προγράμματα Interreg θα μειωθούν ως εκ τούτου σημαντικά οι ελεγκτικές εργασίες τους.

Άρθρο 48(1)
κανονισμός ΕΕΣ
(Interreg)

73

Ενσωμάτωση της συνεργασίας
εκτός της ΕΕ

Η συνεργασία με χώρες εκτός των κρατών μελών της ΕΕ ενσωματώνεται πλήρως στα πέντε στοιχεία του κανονισμού
Interreg παρέχοντας ως εκ τούτου ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για συνεργασία στα εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα.

Κανονισμός ΕΕΣ
(Interreg)
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Εξορθολογισμός των κονδυλίων
στον θαλάσσιο τομέα και των
διασυνοριακών κεφαλαίων

Η διακρατική και θαλάσσια συνεργασία ενσωματώνονται στο στοιχείο 2 και υποστηρίζουν την αντίστοιχη μακροπεριφερειακή στρατηγική. Ο κανονισμός Interreg παρέχει μεγάλη ευελιξία όσον αφορά το πώς πρέπει να οργανώνεται η διμερής θαλάσσια διασυνοριακή συνεργασία στο πλαίσιο ενός μεγαλύτερου προγράμματος θαλάσσιας συνεργασίας μη επιβάλλοντας
κανόνες δημιουργίας υποπρογράμματος, καθιέρωσης συγκεκριμένης διευθύνουσας επιτροπής, καθορισμού υποπεριοχών
συνεργασίας και κανόνες σχετικά με τις απαιτήσεις για διασυνοριακές σχέσεις (από δύο μόνο συμμετέχουσες χώρες).

Άρθρο 3(2) ΕΕΣ

75

Interreg — ένα ενιαίο εμπορικό σήμα Μια απλή επωνυμία με ένα ενιαίο εμπορικό σήμα που περιλαμβάνει όλους τους κλάδους και τις πρωτοβουλίες για την
προώθηση τη συνεργασίας στην Ευρώπη.

Άρθρο 1 Interreg και
σε όλο το κείμενο

76

Όλοι οι κανόνες επιλεξιμότητας
Interreg μαζί

Οι συγκεκριμένοι κανόνες επιλεξιμότητας Interreg έχουν μεταφερθεί από μια χωριστή κατ' εξουσιοδότηση πράξη στον
κανονισμό ΕΕΣ και διευκρινίζονται ως εκ τούτου εκ των προτέρων.

Άρθρα 36-43 ΕΕΣ

77

Διαγραφή του ορίου δαπανών
για δαπάνες εκτός της περιοχής
του προγράμματος

Η διαγραφή των ορίων δαπανών για δαπάνες εκτός της περιοχής του προγράμματος εξαλείφει μια σημαντική ακαμψία
από το σύστημα και προάγει απλούστερες και περισσότερο ευέλικτες ρυθμίσεις συνεργασίας.

Άρθρο 57(4) ΚΚΔ
και άρθρο 22(1)
ΕΕΣ (Interreg)

78

Ταμείο μικρών προγραμμάτων

Απλές ρυθμίσεις υλοποίησης για την επιλογή μικρότερων προγραμμάτων όσο το συνολικό ποσό του ταμείου μικρών
προγραμμάτων δεν υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 15% του προγράμματος. Δεν υπάρχει απαίτηση για τη
σύσταση ενδιάμεσου φορέα για αυτόν τον σκοπό και η ασφάλεια δικαίου αυξήθηκε. Τα έργα στο πλαίσιο του ταμείου
μικρών προγραμμάτων ορίζονται ως «μικρά έργα», οι παράγοντες υλοποίησής τους είναι οι «τελικοί αποδέκτες» και
όχι οι δικαιούχοι, μειώνοντας ως εκ τούτου το διοικητικό τους φορτίο. Η υποχρεωτική χρήση των απλουστευμένων
επιλογών κόστους μειώνει περαιτέρω το διοικητικό φορτίο και το φορτίο ελέγχου για τους τελικούς αποδέκτες.

Άρθρο 24 ΕΕΣ

79

Απλοποιημένη αναθεώρηση

Η αναθεώρηση των προγραμμάτων ΕΕΣ (Interreg) μπορεί να διεξαχθεί σε χρόνο που αρμόζει καλύτερα —δεν υπάρχει
υποχρέωση να γίνεται ετησίως ή να διοργανώνεται υπό τη μορφή συνεδρίασης.

Άρθρο 30 ΕΕΣ
(Interreg)
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Ευρωπαϊκός διασυνοριακός
μηχανισμός

Ο ευρωπαϊκός διασυνοριακός μηχανισμός παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε ένα ενιαίο
Ευρωπαϊκός
σύνολο προτύπων/κανόνων που χρησιμοποιούνται για έργα που υλοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη (δηλ. διασυνοριακός
οι κανόνες ενός κράτους μέλους μπορούν να εφαρμοστούν στο άλλο που σχετίζεται με το κοινό έργο).
μηχανισμός

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης,
Avenue de Beaulieu/Beaulieulaan 1 – B-1160 Bruxelles/Brussel
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