ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στρασβούργο, 29.5.2018
COM(2018) 372 final
ANNEX 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
της
πρότασης
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής
{SEC(2018) 268 final} - {SWD(2018) 282 final} - {SWD(2018) 283 final}

EL

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής - Άρθρο 7 παράγραφος 11
Πίνακας 1: Κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ («Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» και «Interreg») και το Ταμείο
Συνοχής**
Στόχος πολιτικής

Εκροές

Αποτελέσματα

(1)

(2)
RCO 01 - Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ
μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)*
RCO 02 - Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις*
RCO 03 - Επιχειρήσεις με υποστήριξη χρηματοδοτικών μέσων *
RCO 04 - Επιχειρήσεις χωρίς χρηματοδοτική υποστήριξη*
RCO 05 - Υποστηριζόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις*
RCO 06 - Ερευνητές που εργάζονται σε υποστηριζόμενες
ερευνητικές εγκαταστάσεις
RCO 07 - Ερευνητικά ιδρύματα που συμμετέχουν σε κοινά
ερευνητικά έργα
RCO 08 - Ονομαστική αξία εξοπλισμού έρευνας και καινοτομίας
RCO 10 - Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα
RCO 96 – Διαπεριφερειακές επενδύσεις σε έργα της ΕΕ*

(3)
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1. Μια
εξυπνότερη
Ευρώπη μέσω
της προώθησης
του καινοτόμου
και έξυπνου
RCO 12 - Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με σκοπό την
οικονομικού
ψηφιοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους
μετασχηματισμού RCO 13 - Ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα που αναπτύσσονται

RCR 11 - Χρήστες νέων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών *
RCR 12 - Χρήστες νέων ψηφιακών προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών που
αναπτύσσονται από επιχειρήσεις*
RCR 13 - Επιχειρήσεις υψηλής ψηφιακής έντασης*
RCR 14 - Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες*

για επιχειρήσεις
RCO 14 - Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την
ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών

RCR 16 - Επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης που υποστηρίζονται*
RCR 17 - Επιχειρήσεις ηλικίας 3 ετών που επιβιώνουν στην αγορά*
RCR 18 - ΜΜΕ που χρησιμοποιούν υπηρεσίες εκκολαπτηρίου ένα έτος μετά τη

RCO 15 - Ικανότητες που έχουν δημιουργηθεί για την εκκόλαψη
επιχειρήσεων*
1
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RCR301 - Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες οντότητες *
RCR 02 - Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις
οποίες: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα)*
RCR 03 - ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών *
RCR 04 - ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες μάρκετινγκ ή οργάνωσης *
RCR 05 - ΜΜΕ που καινοτομούν σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο*
RCR 06 - Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό
Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας*
RCR 07 - Αιτήσεις για εμπορικά σήματα και για σχέδια*
RCR 08 - Συνδημοσιεύσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Για να χρησιμοποιηθούν, για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» και «Interreg» σύμφωνα με το άρθρο [12 παράγραφος 1] δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο [36
παράγραφος 2[ στοιχείο β) [διαβίβαση δεδομένων] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ] και για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» σύμφωνα με το άρθρο [17 παράγραφος
3] στοιχείο δ) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ] και «Interreg» σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο ε) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΕΕΣ].
RCO: Περιφερειακή πολιτική, κοινός δείκτης εκροών.
RCR: Περιφερειακή πολιτική, κοινός δείκτης αποτελεσμάτων.
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δημιουργία του εκκολαπτηρίου
RCR 19 - Επιχειρήσεις με υψηλότερο κύκλο εργασιών

RCO 16 - Ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν σε διαδικασία
επιχειρηματικής ανακάλυψης
RCO 17 - Επενδύσεις σε περιφερειακά/τοπικά οικοσυστήματα για
την ανάπτυξη δεξιοτήτων
RCO 101 - ΜΜΕ που επενδύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
RCO 102 - ΜΜΕ που επενδύουν σε συστήματα διαχείρισης
κατάρτισης*

2. Μια πιο
πράσινη Ευρώπη
με χαμηλές
εκπομπές
διοξειδίου του
άνθρακα μέσω
της προώθησης
της δίκαιης
μετάβασης σε
καθαρές μορφές
ενέργειας, των
πράσινων και
γαλάζιων
επενδύσεων, της
κυκλικής
οικονομίας, της
προσαρμογής
στην κλιματική

RCR 25 - Προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο στις στηριζόμενες ΜΜΕ *
RCR 24 - ΜΜΕ που ωφελούνται από δραστηριότητες τοπικού /περιφερειακού
οικοσυστήματος για την ανάπτυξη δεξιοτήτων
RCR 97 - Περίοδοι μαθητείας που υποστηρίζονται σε ΜΜΕ
RCR 98 - Προσωπικό ΜΜΕ που ολοκληρώνει τη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση
και κατάρτιση (ΣΕΕΚ) (ανά είδος δεξιοτήτων: τεχνικές, διαχειριστικές,
επιχειρηματικές, πράσινες, άλλες)
RCR 99 - Προσωπικό ΜΜΕ που ολοκληρώνει εναλλακτική κατάρτιση για
δραστηριότητες υπηρεσιών υψηλής έντασης γνώσεων (KISA) (ανά είδος
δεξιοτήτων: τεχνικές, διαχειριστικές, επιχειρηματικές, πράσινες, άλλες)
RCR 100 - Προσωπικό ΜΜΕ που ολοκληρώνει επίσημη κατάρτιση για ανάπτυξη
δεξιοτήτων (KISA) (ανά είδος δεξιοτήτων: τεχνικές, διαχειριστικές, επιχειρηματικές,
πράσινες, άλλες)*

RCO 18 - Νοικοκυριά που υποστηρίζονται για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας τους
RCO 19 - Δημόσια κτίρια που υποστηρίζονται για τη βελτίωση της
ενενεργειακής τους απόδοσης
RCO 20 - Αστικό δίκτυο αγωγών θέρμανσης που κατασκευάστηκε
ή βελτιώθηκε πρόσφατα

RCR 26 - Ετήσια τελική κατανάλωση ενέργειας (εκ της οποίας: κατοικιών,
ιδιωτικών μη οικιστικών κτιρίων, δημόσιων μη οικιστικών κτιρίων)
RCO 27 - Νοικοκυριά με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση των κατοικιών τους
RCO 28 - Κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή κατάταξη (εκ των οποίων: κατοικίες,
ιδιωτικά μη οικιστικά κτίρια, δημόσια μη οικιστικά κτίρια)
RCR 29 - Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου*
RCO 30 - Επιχειρήσεις με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση

RCO 22 - Πρόσθετη παραγωγική ικανότητα για ενέργεια από
ανανεώσιμες πηγές (εκ τη οποίας: ηλεκτρική, θερμική)
RCO 97 - Αριθμός ενεργειακών κοινοτήτων και κοινοτήτων
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που υποστηρίζεται*

RCR 31 - Συνολική παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας:
ηλεκτρική, θερμική)
RCR 32 - Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές: ικανότητα που συνδέεται με το δίκτυο
(επιχειρησιακή)*

RCO 23 - Συστήματα ψηφιακής διαχείρισης για έξυπνα δίκτυα
RCO 98 - Νοικοκυριά που υποστηρίζονται για να χρησιμοποιούν
έξυπνα ενεργειακά δίκτυα

RCR 33 - Χρήστες συνδεδεμένοι σε έξυπνα δίκτυα
RCR 34 - Ανάπτυξη έργων για έξυπνα δίκτυα
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αλλαγή, της
πρόληψης και
της διαχείρισης
των κινδύνων

RCO 24 - Νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης
καταστροφών, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης *
RCO 25 - Νέες κατασκευές ή ενίσχυση έργων σε ακτές, όχθες
ποταμών και λιμνών και νέες κατασκευές ή ενίσχυση έργων κατά
των κατολισθήσεων για την προστασία των ατόμων, των αγαθών
και του φυσικού περιβάλλοντος
RCO 26 - Πράσινες υποδομές που κατασκευάστηκαν για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
RCO 27 - Εθνικές/ περιφερειακές/ τοπικές στρατηγικές για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
RCO 28 - Περιοχές που καλύπτονται από μέτρα προστασίας κατά
των δασικών πυρκαγιών

RCR 35 - Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα
RCR 36 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας
RCR 37 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας κατά των φυσικών
καταστροφών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή (εκτός των πλημμυρών και
των δασικών πυρκαγιών)
RCR 96 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας κατά φυσικών κινδύνων
που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνων που συνδέονται με τις
ανθρώπινες δραστηριότητες*
RCR 38 - Εκτιμώμενος χρόνος απόκρισης σε καταστάσεις καταστροφών *

RCO 30 - Μήκος νέων αγωγών ή αγωγών που ενισχύθηκαν για τη
σύνδεση νοικοκυριών με το δίκτυο ύδρευσης
RCO 31 - Μήκος νέων κατασκευών ή κατασκευών που
ενισχύθηκαν αποχετευτικών δικτύων
RCO 32 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων

RCR 41 - Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένη παροχή νερού
RCR 42 - Πληθυσμός συνδεδεμένος σε δευτερεύον τουλάχιστον σύστημα
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
RCR 43 - Απώλειες νερού
RCR 44 - Υγρά απόβλητα που υποβάλλονται σε σωστή επεξεργασία

RCO 34 - Πρόσθετη ικανότητα για την ανακύκλωση των
αποβλήτων

RCR 46 - Πληθυσμός που εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις ανακύκλωσης
αποβλήτων και μικρά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων
RCR 47 - Ανακυκλωμένα απόβλητα
RCR 48 - Ανακυκλωμένα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες
RCR 49 - Ανακτηθέντα απόβλητα

RCO 36 - Επιφάνεια πράσινων υποδομών που στηρίζονται σε
αστικές περιοχές
RCO 37 - Επιφάνεια τόπων Natura 2000 που καλύπτονται από
μέτρα προστασίας και αποκατάστασης σύμφωνα με το πλαίσιο
δράσης προτεραιότητας
RCO 99 - Επιφάνεια τόπων, εκτός των τόπων Natura 2000, που
καλύπτονται από μέτρα προστασίας και αποκατάστασης
RCO 38 - Επιφάνεια αποκαταστημένου εδάφους που υποστηρίζεται
RCO 39 - Εγκαταστημένα συστήματα παρακολούθησης της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης

RCR 50 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα για την ποιότητα του αέρα
RCR 95 - Πληθυσμός που έχει πρόσβαση σε νέες ή αναβαθμισμένες πράσινες
υποδομές σε αστικές περιοχές
RCR 51 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα για τη μείωση του θορύβου
RCR 52 - Αποκαταστημένα εδάφη που χρησιμοποιούνται για χώρους πρασίνου,
κοινωνικές κατοικίες, οικονομικές ή κοινοτικές δραστηριότητες
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3. Μια πιο
διασυνδεδεμένη
Ευρώπη μέσω
της ενίσχυσης
της
κινητικότητας
και των
περιφερειακών
διασυνδέσεων
ΤΠΕ

4

RCO 41 - Επιπλέον νοικοκυριά με πρόσβαση σε ευρυζωνικές
υπηρεσίες πολύ υψηλής χωρητικότητας
RCO 42 - Επιπλέον επιχειρήσεις με πρόσβαση σε ευρυζωνικές
υπηρεσίες πολύ υψηλής χωρητικότητας

RCR 53 - Νοικοκυριά με συνδρομές σε ευρυζωνικές υπηρεσίες δικτύου πολύ υψηλής
χωρητικότητας
RCR 54 - Επιχειρήσεις με συνδρομές σε ευρυζωνικές υπηρεσίες δικτύου πολύ υψηλής
χωρητικότητας

RCO 43 - Μήκος νέων οδών που υποστηρίζονται - ΔΕΔ-Μ4
RCO 44 - Μήκος νέων οδών που υποστηρίζονται - άλλες
RCO 45 - Μήκος οδών που ανακατασκευάστηκαν ή
αναβαθμίστηκαν - ΔΕΔ-Μ
RCO 46 - Μήκος οδών που ανακατασκευάστηκαν ή
αναβαθμίστηκαν - άλλες
RCO 47 - Μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών που
υποστηρίζονται - ΔΕΔ-Μ
RCO 48 - Μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών που
υποστηρίζονται - άλλες
RCO 49 - Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών που
ανακατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν - ΔΕΔ-Μ
RCO 50 - Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών που
ανακατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν - άλλες
RCO 51 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων εσωτερικών πλωτών
οδών - ΔΕΔ-Μ
RCO 52 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων εσωτερικών πλωτών
οδών - άλλες
RCO 53 - Σιδηροδρομικοί σταθμοί και εγκαταστάσεις - νέοι ή
αναβαθμισμένοι
RCO 54 - Διατροπικές συνδέσεις - νέες ή αναβαθμισμένες
RCO 100 - Αριθμός λιμένων που υποστηρίζονται

RCR 55 - Χρήστες νέων οδών και οδών που ανακτασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν
RCR 56 - Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση των οδικών υποδομών
RCR 101 - Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση των σιδηροδρομικών
υποδομών

RCR 57 - Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών σε λειτουργία εξοπλισμένων με το
Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας
RCR 58 - Ετήσιος αριθμός επιβατών στους υποστηριζόμενους σιδηροδρόμους
RCR 59 - Σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές
RCR 60 - Εμπορευματικές μεταφορές σε εσωτερικές πλωτές οδούς

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη
του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).
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RCO 55 - Μήκος γραμμών τραμ και μετρό - νέων
RCO 56 - Μήκος γραμμών τραμ και μετρό - ανακατασκευασμένων/
αναβαθμισμένων
RCO 57 - Τροχαίο υλικό δημόσιων συγκοινωνιών φιλικό προς το
περιβάλλον
RCO 58 - Ειδικές υποδομές για ποδηλασία που υποστηρίζονται
RCO 59 - Υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (σημεία
ανεφοδιασμού/ επαναφόρτισης) που υποστηρίζονται
RCO 60 - Πόλεις και κωμοπόλεις με νέα ή αναβαθμισμένα
συστήματα αστικών συγκοινωνιών

4. Μια πιο
κοινωνική
Ευρώπη μέσω
της υλοποίησης
του ευρωπαϊκού
πυλώνα
κοινωνικών
δικαιωμάτων

RCO 61 - Ετήσιος αριθμός ανέργων που εξυπηρετείται από
βελτιωμένες εγκαταστάσεις για υπηρεσίες απασχόλησης
(χωρητικότητα)
RCO 63 - Χωρητικότητα υποδομών που έχουν δημιουργηθεί για
προσωρινή υποδοχή
RCO 64 - Χωρητικότητα κατοικιών που έχουν αποκατασταθεί –
μετανάστες, πρόσφυγες και άτομα που ζητούν ή βρίσκονται υπό
διεθνή προστασία
RCO 65 - Χωρητικότητα κατοικιών που έχουν αποκατασταθεί άλλοι

RCR 62 - Ετήσιος αριθμός επιβατών δημόσιων συγκοινωνιών
RCR 63 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων/ αναβαθμισμένων γραμμών τραμ και μετρό
RCR 64 - Ετήσιος αριθμός χρηστών των ειδικών υποδομών για ποδηλασία

RCR 65 - Αριθμός ατόμων που αναζητούν εργασία και χρησιμοποιούν ετησίως τις
υποστηριζόμενες υπηρεσίες απασχόλησης
RCR 66 - Πληρότητα υποδομών που έχουν κατασκευαστεί ή ανακαινιστεί για
προσωρινή υποδοχή
RCR 67 - Πληρότητα κατοικιών που έχουν αποκατασταθεί – μετανάστες, πρόσφυγες
και άτομα που ζητούν ή βρίσκονται υπό διεθνή προστασία
RCR 68 - Πληρότητα κατοικιών που έχουν αποκατασταθεί - άλλοι

RCO 66 - Χωρητικότητα τάξεων των υποστηριζόμενων υποδομών
παιδικής φροντίδας (νέες ή αναβαθμισμένες)
RCO 67 - Χωρητικότητα τάξεων των υποστηριζόμενων υποδομών
εκπαίδευσης (νέες ή αναβαθμισμένες)

RCR 70 - Ετήσιος αριθμός παιδιών που χρησιμοποιούν τις υποστηριζόμενες υποδομές
παιδικής φροντίδας
RCR 71 - Ετήσιος αριθμός μαθητών που χρησιμοποιούν τις υποστηριζόμενες
υποδομές εκπαίδευσης

RCO 69 - Χωρητικότητα των υποστηριζόμενων υποδομών
υγειονομικής περίθαλψης
RCO 70 - Χωρητικότητα των υποστηριζόμενων κοινωνικών
υποδομών (εκτός της στέγασης)

RCR 72 - Αριθμός ατόμων με πρόσβαση σε βελτιωμένες υπηρεσίες υγειονομικής
περίθαλψης
RCR 73 - Ετήσιος αριθμός ατόμων που χρησιμοποιούν τις υποστηριζόμενες
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης
RCR 74 - Ετήσιος αριθμός ατόμων που χρησιμοποιούν τις υποστηριζόμενες
εγκαταστάσεις κοινωνικής περίθαλψης
RCR 75 - Μέσος χρόνος απόκρισης σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά στην
υποστηριζόμενη περιοχή
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5. Μια Ευρώπη
πιο κοντά στους
πολίτες της
μέσω της
προώθησης της
βιώσιμης και
ολοκληρωμένης
ανάπτυξης των
αστικών,
αγροτικών και
παράκτιων
περιοχών,
καθώς και μέσω
της στήριξης
τοπικών
πρωτοβουλιών

Οριζόντιοι
δείκτες εφαρμογή

RCO 74 - Πληθυσμός που καλύπτεται από τις στρατηγικές
ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης
RCO 75 - Ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης
RCO 76 - Συνεργατικά έργα
RCO 77 - Χωρητικότητα πολιτιστικών και τουριστικών υποδομών
που υποστηρίζονται

RCR 76 - Ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν στην εκπόνηση και την υλοποίηση των
στρατηγικών αστικής ανάπτυξης
RCR 77 - Τουρίστες/ επισκέψεις σε υποστηριζόμενους χώρους*
RCR 78 - Χρήστες που οφελούνται από τις υποστηριζόμενες πολιτιστικές υποδομές

RCO 80 - Στρατηγικές με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων για την
τοπική ανάπτυξη

RCR 91 - Μέσος χρόνος για τη δημοσίευση προσκλήσεων, την επιλογή των έργων
και την υπογραφή των συμβάσεων*
RCR 92 - Μέσος χρόνος υποβολής προσφορών (από τη δημοσίευση της πρόσκλησης
μέχρι την υπογραφή της σύμβασης)*
RCR 93 - Μέσος χρόνος για την υλοποίηση έργου (από την υπογραφή της σύμβασης
έως την τελευταία πληρωμή)*
RCR 94 - Υποβολή μίας μόνο προσφορά για τις παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ και του
Ταμείο Συνοχής*

RCO 95 - Προσωπικό που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το
Ταμείο Συνοχής

** Για λόγους παρουσίασης, οι δείκτες ομαδοποιούνται βάσει ενός στόχου πολιτικής, αλλά δεν περιορίζονται σ’ αυτόν. Ειδικότερα, βάσει του στόχου πολιτικής 5, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ειδικοί στόχοι από τους στόχους πολιτικής 1-4 με τους σχετικούς δείκτες. Επιπλέον, με σκοπό τη διαμόρφωση πλήρους εικόνας της αναμενόμενης και της
πραγματικής επίδοσης των προγραμμάτων, οι δείκτες που σημειώνονται με αστερίσκο (*) μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ειδικούς στόχους βάσει περισσότερων του ενός
στόχων πολιτικής 1 έως 4, κατά περίπτωση.
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Πίνακας 2: Συμπληρωματικοί κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ-Interreg

Ειδικοί δείκτες
Interreg

RCO 81 - Αριθμός συμμετεχόντων σε πρωτοβουλίες διασυνοριακής
κινητικότητας
RCO 82 - Αριθμός συμμετεχόντων σε κοινές δράσεις για την προώθηση
της ισότητας των φύλων, των ίσων ευκαιριών και της κοινωνικής
ένταξης
RCO 83 - Κοινές στρατηγικές/ σχέδια δράσης που αναπτύσσονται ή
υλοποιούνται
RCO 84 - Κοινές δοκιμαστικές δραστηριότητες που υλοποιούνται στο
πλαίσιο έργων
RCO 85 - Συμμετέχοντες σε κοινά συστήματα κατάρτισης
RCO 96 - Νομικά ή διοικητικά εμπόδια που έχουν διαπιστωθεί
RCO 86 - Κοινές διοικητικές ή νομικές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί
RCO 87 - Οργανισμοί που συνεργάζονται σε διασυνοριακό επίπεδο
RCO 88 - Διασυνοριακά έργα μαθητείας μεταξύ ομοτίμων με σκοπό τη
βελτίωση των δραστηριοτήτων συνεργασίας
RCO 89 - Διασυνοριακά έργα για τη βελτίωση της πολυεπίπεδης
διακυβέρνησης
RCO 90 - Διασυνοριακά έργα που έχουν ως αποτέλεσμα δίκτυα/ομάδες
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RCR 79 - Κοινές στρατηγικές/ σχέδια δράσης που υιοθετούνται από
οργανισμούς κατά ή μετά την ολοκλήρωση ενός έργου
RCR 80 - Κοινές δοκιμαστικές δραστηριότητες που υιοθετούνται ή
αναπτύσσονται από οργανισμούς κατά ή μετά την ολοκλήρωση ενός
έργου
RCR 81 - Συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση σε
κοινά συστήματα κατάρτισης
RCR 82 - Νομικά ή διοικητικά εμπόδια που αντιμετωπίστηκαν ή
ελαφρύνθηκαν
RCR 83 - Άτομα που καλύπτονται από υπογεγραμμένες κοινές
συμφωνίες
RCR 84 - Οργανισμοί που συνεργάζονται σε διασυνοριακό επίπεδο 612 μήνες μετά την ολοκλήρωση του έργου
RCR 85 - Συμμετέχοντες σε κοινές δράσεις 6-12 μήνες μετά την
ολοκλήρωση του έργου
RCR 86 - Ενδιαφερόμενοι/ ιδρύματα με βελτιωμένες δυνατότητες
συνεργασίας σε διασυνοριακό επίπεδο

