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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πορεία Υλοποίησης Επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα  (ΕΠΑΝ ΙΙ)

Για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 δημιουργήθηκε και λειτουργεί Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
(Ο.Π.Σ.) όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν τα προγράμματα, τις επενδύσεις του επενδυτικού νόμου και το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων. 
Η λειτουργία αυτή τηρεί τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο και από την Ε.Ε. Σύστημα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου.

Στους παρακάτω πίνακες, οι οποίοι παράγονται από τα επίσημα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, καταγράφεται η πρόοδος υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) ανά άξονα (για τις 8 περιφέρειες).
 
Στους πίνακες, που επικαιροποιούνται ανά μήνα, παρουσιάζεται για το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα:  

Α. Η ∆έσμευση του Προγράμματος, δηλαδή οι πόροι που έχουν εγκριθεί ως Κοινοτική συνδρομή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και οι προβλεπόμενοι εθνικοί πόροι, που συνολικά διατίθενται για την υλοποίηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος για την περίοδο 2007-2013.

Β. Η Ενεργοποίηση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μέσω προσκλήσεων, εντάξεων έργων, συμβάσεων και πραγματοποιηθεισών δαπανών. Πιο αναλυτικά αποτυπώνεται:

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί από την ∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και απευθύνονται σε δυνητικούς δικαιούχους 
(Υπουργεία, ΝΠ∆∆, Περιφέρειες, ΝΠΙ∆, Εκπαιδευτικά- Ερευνητικά Ιδρύματα, κλπ.), προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. 
2. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στον κάθε Άξονα ξεχωριστά, προκειμένου τα έργα αυτά να χρηματοδοτηθούν από το ΕΠΑΝ ΙΙ. 
3. Ο συνολικός προϋπολογισμός των Νομικών ∆εσμεύσεων (Συμβασιοποίηση) που έχουν αναληφθεί βάσει των δημοσίων συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ των δικαιούχων 
(Φορείς Υλοποίησης) έργων και των αναδόχων (Φορείς Εκτέλεσης) που αναλαμβάνουν την εκτέλεση των έργων αυτών. 
4. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ∆απανών που έχουν πραγματοποιηθεί (απορροφηθεί) επί του συνολικού προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
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Α.Π. 01: Επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία 
της γνωσης

101.544 172.388 169,77% 149.943 147,66% 130.872 128,88% 63.421 62,46%

Α.Π. 02: Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της 
εξωστρέφειας 694.164 676.092 97,40% 1.017.352 146,56% 1.017.352 146,56% 614.825 88,57%

Α.Π. 03: Βελτίωση του Επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος 379.255 591.927 156,08% 653.418 172,29% 583.270 153,79% 435.456 114,82%

Α.Π. 04: Ολοκλήρωση του Ενεργειακού Συστήματος 
της χώρας και ενίσχυση της Αειφορίας

310.026 628.325 202,67% 526.588 169,85% 507.350 163,65% 364.842 117,68%

Α.Π. 05: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
56.701 59.943 105,72% 75.205 132,63% 73.633 129,86% 55.462 97,81%

ΣΥΝΟΛΑ 1.541.690 2.128.675 138,07% 2.422.506 157,13% 2.312.477 150,00% 1.534.006 99,50%

Άξονας/Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας Συγχρημ/νη 
∆ημ. ∆απάνη



Περιγραφή των 5 Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράμματος

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 επιδιώκει την επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης, την ενσωμάτωση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως του κύριου 
παράγοντα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας και την γενικότερη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. 
Στο πλαίσιο αυτό ο Άξονας στοχεύει στην ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και την μετάβαση στην 
οικονομία της γνώσης. 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 επιδιώκει την επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής διεξόδου για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με 
ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην έξοδο της χώρας από τις συνθήκες οικονομικής ύφεσης.

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 περιλαμβάνει δράσεις εστιασμένες στην εκπλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων που διευρύνουν τις δυνατότητες επιτυχούς άσκησης των επιχειρηματικών προσπαθειών παρέχοντας ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον για τις ελληνικές επιχειρήσεις. 
Ειδικότερα επιδιώκει την βελτίωση της επιχειρηματικότητας και την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού μέσω της εξασφάλισης των κατάλληλων συνθηκών απελευθέρωσης αγορών, τεχνικών υποδομών, 
δομών στήριξης και εργαλείων ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του καταναλωτή ο οποίος συνιστά τον βασικό κριτή της ποιοτικής διάστασης του παραγωγικού συστήματος, 
ενδυναμώνει τον υγιή ανταγωνισμό και στηρίζει τον επενδυτικό δυναμισμό των επιχειρήσεων.

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 επιδιώκει την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, την υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και την ένταξη της χώρας στα μεγάλα διεθνή δίκτυα μεταφοράς 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και δεσμεύσεων της χώρας ως το 2020 που απορρέουν από την Οδηγία 2009/28/ΕΚ για την ενέργεια και την κλιματική 
αλλαγή (Στόχοι «20-20-20»). 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Άξονας στοχεύει στην ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και την ενίσχυση της αειφορίας. 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 αποσκοπεί στην αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της προετοιμασίας, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στην προβολή και 
διάδοση των δράσεών του, στην ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων για την εφαρμογή τους συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών δαπανών της ΕΥ∆, καθώς και στο σχεδιασμό και ωρίμανση και δράσεων της 
Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020. 


