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Αλλαγές στον προϋπολογισμό των Διαρθρωτικών Ταμείων για την περίοδο 2014-
2020 

Πώς θα σχεδιάσετε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη στην 
περιφέρειά σας  

 
 

 

Βρυξέλλες, Δεκ 2013 
 

Αγαπητέ κύριε/ κυρία, 
 

Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία αποτελούν μια ιδανική ευκαιρία 
για πρόσβαση σε προκαταβολική χρηματοδότηση. Προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης της περιφέρειάς 
σας, είναι εξαιρετικό σημαντικό η χρηματοδότηση αυτή να επενδυθεί σε τομείς με τεράστιες οικονομικές 
δυνατότητες που θα δώσουν ώθηση στις ιδιωτικές επενδύσεις, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στην 
περιοχή και θα παράσχουν υψηλές αποδόσεις. Στο πλαίσιο της Ατζέντας για την Ανάπτυξη του 2020, η ΕΕ 
αναγνώρισε την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις εντός της ΕΕ και, ως αποτέλεσμα, καθόρισε 
11 Θεματικούς Στόχους, προβάλλοντας με ιδιαίτερη έμφαση το Θεματικό Στόχο 4 «Μετάβαση προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα».  
 

Πράγματι, το μέγεθος της χρηματοδότησης που κατανέμεται για επενδύσεις στη βιώσιμη ενέργεια και στην 
ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων για την περίοδο 2014-2020 αναμένεται να 
υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με την τελευταία περίοδο χρηματοδότησης και υπολογίζεται να ανέλθει στα 23 
δις ευρώ, με υποχρεωτικά ελάχιστα ποσοστά για επενδύσεις στη βιώσιμη ενέργεια και στην ενεργειακή 
απόδοση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Επιπρόσθετα, το εύρος 
της επιλεξιμότητας για τις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έχει και αυτό διευρυνθεί πέραν 
του ΕΤΠΑ προκειμένου να ενθαρρύνονται επενδύσεις και από το Ταμείο Συνοχής (που μέχρι πρότινος απέκλειε 
τις επενδύσεις στο στεγαστικό τομέα) και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (για την υποστήριξη της 
ενίσχυσης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού για «πράσινες» θέσεις εργασίας καθώς και 
δραστηριοτήτων ανακαίνισης για την αύξηση π.χ. της προσβασιμότητας). 
 

Επιπλέον, ένα συγκεκριμένο τυποποιημένο χρηματοπιστωτικό μέσο για το στεγαστικό τομέα εφαρμόζεται 
μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων για την περίοδο 2014-2020 στοχεύοντας στην ενίσχυση των ανακαινίσεων 
στις περιφέρειες της Ευρώπης. Μέσω μιας προνομιακής διαδικασίας ταχείας έγκρισης, αυτό το «Δάνειο για 
Ανακαινίσεις» στοχεύει στην εξασφάλιση προνομιακών συνθηκών για τους ιδιοκτήτες κτιρίων που επενδύουν 
σε ενεργειακά αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία μέσω ενός συνδυασμού δημόσιων και ιδιωτικών πόρων. 
 

Είναι σαφές ότι οι ανακαινίσεις κτιρίων βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής της ΕΕ για την επίτευξη 
έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης έως το 2020. Η ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση 
των κτιρίων είναι ένας τομέας με μεγάλες δυνατότητες οικονομικά αποδοτικής εξοικονόμησης ενέργειας 
κατά την τελική χρήση που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητες λόγω έλλειψης προκαταβολικής 
χρηματοδότησης. Η επένδυση στην ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση των κτιρίων μπορεί να αποφέρει 
ευρύτατα απτά οφέλη για το δημόσιο τομέα, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στην περιφέρειά σας: 
 

- Οικονομικά οφέλη: Μια κερδοφόρα δραστηριότητα που δημιουργεί τοπικές μη εξαγώγιμες θέσεις 
εργασίας (ιδιαίτερα στον πληττόμενο από την ύφεση τομέα της οικοδομής και των κατασκευών) και έχει 
θετικές επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά μέσω του μειωμένου ενεργειακού κόστους 
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- Κοινωνικά οφέλη: Μια σημαντική συμβολή στην ενίσχυση της πολεοδομικής ανανέωσης σε πληττόμενες 
περιοχές και στη μείωση της ενεργειακής φτώχειας 

 

- Οφέλη για την υγεία: Ένας αποτελεσματικός τρόπος βελτίωσης του κλίματος των εσωτερικών χώρων και, 
κατά συνέπεια, μείωσης των ποσοστών νοσηλείας 

 

- Περιβαλλοντικά οφέλη: Ένας οικονομικά αποδοτικός τρόπος μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

 

- Πολιτικά οφέλη: Μια αποδοτική στρατηγική για να επαναφέρετε τη χώρα σας εντός των κλιματικών, 
ενεργειακών και αναπτυξιακών στόχων που έχουν τεθεί για το 2020. 

 

Ο σχεδιασμός ενός αποτελεσματικού επιχειρησιακού προγράμματος για την επόμενη επταετία, το οποίο θα 
αποφέρει τα εν λόγω οφέλη για την περιφέρειά σας είναι καθοριστικής σημασίας. Ο Πρακτικός Οδηγός που 
επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή θα προσφέρει σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς ένα χέρι 
βοηθείας καθοδηγώντας τους στα βασικά βήματα για το σχεδιασμό ενός πολυταμειακού επιχειρησιακού 
προγράμματος για την ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού. 
 

Μη χάσετε αυτήν την ευκαιρία να αξιοποιήσετε τις τεράστιες οικονομικές ευκαιρίες που κρύβει το κτιριακό 
δυναμικό σας προς όφελος των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και των δημόσιων οικονομικών σας!  
 
 
 
 
Adrian JOYCE 
Διευθυντής της Εκστρατείας Renovate Europe  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Σχετικά με την Εκστρατεία: 
Η Εκστρατεία Renovate Europe είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Εταιρειών για την 
Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EuroACE). Φιλοδοξία της είναι να επιτύχει τη μείωση της ενεργειακής 
ζήτησης στο υπάρχον κτιριακό δυναμικό της Ευρώπης κατά 80% έως το 2050 σε σχέση με το 2005. Η 
Εκστρατεία Renovate Europe κάνει έκκληση για το σχεδιασμό φιλόδοξων στρατηγικών σχετικά με την 
ανακαίνιση κτιρίων σε ολόκληρη την ΕΕ έτσι ώστε να τριπλασιαστεί το ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης κτιρίων 
στην ΕΕ από 1% σε 3% έως το 2020 και να διασφαλιστεί ότι όλες οι ανακαινίσεις πραγματοποιούνται ή έχουν 
σχεδιαστεί για να πραγματοποιηθούν σε βάθος. www.renovate-europe.eu 
 

Οι εταιρείες και οι ενώσεις εταίροι της Εκστρατείας Renovate Europe είναι οι εξής: 

 

http://www.renovate-europe.eu/

