
Παρουσίαση Προγράμματος 
«Δυτική Ελλάδα 2021-2027»



Όραμα του ΠΕΠ Δυτικής
Ελλάδας 2021-2027

Μετασχηματισμός σε μια δίκαιη, έξυπνη και 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή Περιφέρεια, που θα 

αποτελεί υπερτοπικό κόμβο τεχνολογίας καινοτομίας, 
έρευνας και δημιουργικότητας, υπόδειγμα κοινωνικής 
συνοχής, τόπο ανάδειξης ολυμπισμού, εθελοντισμού 

και πολιτισμού.



ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027 
Προϋπολογισμός ανά Στόχο πολιτικής

Στόχος Πολιτικής Ταμείο Π/Y (Δ.Δ.)

ΣΠ 1: Πιο Έξυπνη Ευρώπη
Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου
οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ

ΕΤΠΑ 70.804.450 € 

ΣΠ 2: Πιο Πράσινη Ευρώπη
Μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και καθ’ οδόν
προς μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της προώθησης
της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της
κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

ΕΤΠΑ 126.868.612 € 

ΣΠ 3:  Συνδεδεμένη Ευρώπη
Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας

ΕΤΠΑ 56.041.029 € 

ΣΠ 4: Κοινωνική Ευρώπη
Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα
κοινωνικών δικαιωμάτων

ΕΤΠΑ | ΕΚΤ+ 251.531.048 €

ΣΠ 5: Ευρώπη κοντά στους πολίτες
Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης
ανάπτυξης όλων των εδαφικών τύπων και τοπικών πρωτοβουλιών

ΕΤΠΑ 112.544.736 € 



ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027 
Προϋπολογισμός ανά Προτεραιότητα

Προτεραιότητα Ταμείο Π/Y (Δ.Δ.)

1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην παραγωγή, 
ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας με όρους καινοτομίας, 
εξωστρέφειας και
ψηφιακής ενίσχυσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΕΤΠΑ 70.804.450 € 

2: Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αντιμετώπιση και 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ενίσχυση της ενεργειακής
αυτάρκειας και της κυκλικής οικονομίας στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας

ΕΤΠΑ 126.868.612 € 

3: Ενίσχυση της κινητικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΤΠΑ 56.041.029 € 

4Α: Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής 
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΤΠΑ 92.092.056 € 

4Β: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου 
δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΚΤ+ 159.438.992 € 

5: Ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από 
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΤΠΑ 112.544.736 € 

6: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ 7.293.748 € 

7: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ ΕΚΤ+ 3.373.579 € 

Σύνολο 628.457.202 €



Συνεισφορά 
Ταμείων στο 
ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
2021-2027

Κοινοτική Συνδρομή Εθνική Συνεισφορά Σύνολο

ΕΤΠΑ 395.789.433 € 69.845.198 € 465.634.631 €

ΕΚΤ+ 138.390.685 € 24.421.886 € 162.812.571 €
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην παραγωγή, 

ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας με όρους 
καινοτομίας, εξωστρέφειας και ψηφιακής ενίσχυσης στην 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Προϋπολογισμός:

70.804.450 €

Για την επιχειρηματικότητα, την 

έρευνα, την καινοτομία και τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό



Περιγραφή Στρατηγικής Π.1 

Η συστηματική αύξηση 
της παραγωγικότητας 
και της εξωστρέφειας

Η στενότερη σύνδεση των 
παραγωγικών τομέων της 
Περιφέρειας με την 
τεχνολογία και την 
καινοτομία

Η συστηματική εφαρμογή 
της διαδικασίας 
επιχειρηματικής 
ανακάλυψης σε 
Περιφερειακό επίπεδο και 
η αλληλεπίδραση της 
ΕΣΕΕ

Ανάδειξη και εξειδίκευση των αναγκών και ευκαιριών για συνεργασία ερευνητικής 
κοινότητας-επιχειρήσεων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου τομέα και της 

οικονομίας, την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα και την ενθάρρυνση της νεοφυούς, 
καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας

1 2 3



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην παραγωγή, ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας 

με όρους καινοτομίας, εξωστρέφειας και ψηφιακής ενίσχυσης στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ 

Π/Υ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

1.i Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των
προηγμένων τεχνολογιών

1.ii Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για 
τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς
οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές

1.iii Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία
θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω 
παραγωγικών επενδύσεων

24%

12%

64%

17.000.000 €

8.304.450 €

45.500.000 €

Σύνολο:

70.804.450 €



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2
Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αντιμετώπιση και 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ενίσχυση της 
ενεργειακής αυτάρκειας και της κυκλικής οικονομίας στην 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Σύνολο:

126.868.612 €

Για το Περιβάλλον, τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, την αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής και την 

προστασία της βιοποικιλότητας



Περιγραφή Στρατηγικής Π.2

Η ορθολογική
διαχείριση και 
προστασία του 
φυσικού 
περιβάλλοντος

Η επίτευξη της 
παραγωγικής
εξυπηρέτησης των 
ενεργειακών απαιτήσεων 
μέσω της αύξησης των 
ΑΠΕ και η σταδιακή 
μετατροπή της 
Περιφέρειας σε ενεργειακό 
κόμβο

Η αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής και 
των φυσικών 
καταστροφών καθώς και 
η προστασία της 
βιοποικιλότητας

Στόχος είναι η Περιφέρεια να καταστεί τόπος βιώσιμος-αειφόρος και προσαρμοσμένος στις 
προκλήσεις και ευκαιρίες της σύγχρονης εποχής

1 2 3



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2
Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ενίσχυση της 

ενεργειακής αυτάρκειας και της κυκλικής οικονομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Π/Υ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

2.i Προώθηση μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης και μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου

2.ii Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

26% 32.500.000 €

Σύνολο:

126.868.612 €

16% 20.000.000 €

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ 



ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Π/Υ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

2. vii Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης 

της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων 
υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και 
μείωση όλων των μορφών ρύπανσης

27%

16%

Σύνολο:

126.868.612 €

2.iv Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, 
της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις 
που βασίζονται στο οικοσύστημα

2.v Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση 
και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού

15% 19.000.000 €

34.500.000 €

20.868.612 €

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2
Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ενίσχυση της 

ενεργειακής αυτάρκειας και της κυκλικής οικονομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3
Ενίσχυση της κινητικότητας 

στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας

Σύνολο:

56.041.029 €

Για την ολοκλήρωση των υποδομών 

κινητικότητας και για ένα βιώσιμο και 

πολυτροπικό σύστημα μεταφορών



Περιγραφή Στρατηγικής Π.3

Η ολοκλήρωση των 
αναγκαίων
μεταφορικών 
υποδομών που θα 
διασφαλίσουν την 
απρόσκοπτη 
κινητικότητα 
ενδοπεριφερειακά και 
διαπεριφερειακά

Η διαμόρφωση ασφαλούς
και βιώσιμου (οικονομικά, 
περιβαλλοντικά) 
συστήματος μεταφορών

Η στήριξη της 
πολυτροπικής 
ανάπτυξης των 
μεταφορών

Αναβάθμιση και επέκταση μεταφορικών υποδομών για την ενίσχυση της 
κινητικότητας- Ασφαλές και βιώσιμο σύστημα μεταφορών

1 2 3



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3
Ενίσχυση της κινητικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Π/Υ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ 
ΣΤΟΧΟ

3.i Ανάπτυξη ανθεκτικού στην κλιματική 
αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς, βιώσιμου 
και διατροπικού ΔΕΔ-Μ

3.ii Ανάπτυξη και ενίσχυση βιώσιμης, 
ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης και 
διατροπικής
εθνικής, περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση στο 
ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα

4% 2.500.000 €

Σύνολο:

56.041.029 €

96% 53.541.029 €

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ 



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4Α
Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της 

κοινωνικής συνοχής

Σύνολο:

92.082.056 €

Για την αναβάθμιση των υποδομών 

δημόσιας εκπαίδευσης και δημόσιας 

υγείας, την στήριξη των ευπαθών 

ομάδων του πληθυσμού και την 

ενίσχυση του πολιτισμού και του 

βιώσιμου τουρισμού



Περιγραφή Στρατηγικής Π.4Α 

Αναβάθμιση δημόσιων υποδομών για την ενίσχυση του κοινωνικού 
ιστού της Περιφέρειας (με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες)

Η αναβάθμιση των 
υποδομών
εκπαίδευσης & διά 
βίου μάθησης

Η βελτίωση της 
προσβασιμότητας, 
αποτελεσματικότητας 
και ανθεκτικότητας 
του συστήματος 
υγείας και πρόνοιας

Η στήριξη της 
ένταξης ευπαθών 
ομάδων και η 
διευκόλυνση της 
πρόσβασης αυτών 
σε υπηρεσίες 
υγείας, εκπαίδευσης 
και κοινωνικής 
φροντίδας

Η ενίσχυση του 
ρόλου του 
πολιτισμού και του 
αειφόρου τουρισμού 
στην κοινωνική
ένταξη και συνοχή

1 2 3 4



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4Α
Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Π/Υ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

4.ii Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε 
ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και διά βίου μάθησης

4. iii Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής 
ένταξης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 
νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα και 
μειονεκτουσών ομάδων

49% 45.100.000 €

Σύνολο:

92.082.056 €

4% 3.500.000 €

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ 



ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Π/Υ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

19%

Σύνολο:

92.082.056 €

4.v: Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και 
του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική 
ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την 
κοινωνική καινοτομία

28% 25.500.000 €

17.982.056 €

4. iv Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση της
ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας 
υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της 
μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη 
φροντίδα που βασίζεται σε επίπεδο οικογένειας 
και τοπικής κοινότητας

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4Α
Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4Β
Στήριξη κοινωνικής συνοχής και 

ανθρώπινου δυναμικού στην Δυτική 
Ελλάδα

Σύνολο:

159.438.992 €

Για την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας την προστασία του παιδιού, 

την ένταξη των ευάλωτων κοινωνικά 

ομάδων, την καταπολέμηση της 

φτώχιας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού



Περιγραφή Στρατηγικής Π.4Β 

Στόχος είναι η στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και η διασφάλιση της 
ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες και αγαθά σύμφωνα με τις αρχές 

του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων

η διασφάλιση της 
ισότιμης πρόσβασης 
στην αγορά 
εργασίας και σε 
κοινωνικές 
υπηρεσίες

η υποστήριξη της 
ενσωμάτωσης των 
ευάλωτων ομάδων του 
πληθυσμού (όπως 
ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, 
Ρομά, 
πρόσφυγες/μετανάστε
ς, κλπ )

η προώθηση της 
αποϊδρυματοποίησης

η καταπολέμησης 
της φτώχειας και 
του κοινωνικού 
αποκλεισμού

1 2 3 4



Περιγραφή Στρατηγικής Π.4Β 

η προστασία των 
ευάλωτων παιδιών
(Πρωτοβουλία Εγγύηση 
για το Παιδί)

η στήριξη της 
συμμετοχής των παιδιών 
από ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού (όπως παιδιά 
ΑμεΑ, σε κίνδυνο 
φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού) στην 
εκπαίδευση

η βελτίωση της 
προσβασιμότητας, 
αποτελεσματικότητας 
και ανθεκτικότητας του 
συστήματος υγείας και 
πρόνοιας

5 6 7

Στόχος είναι η στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και η διασφάλιση της 
ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες και αγαθά σύμφωνα με τις αρχές 

του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων



ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Π/Υ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ 
ΣΤΟΧΟ

4.i Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και 
μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που
αναζητούν εργασία

11% 16.800.000 €

Σύνολο:

159.438.992 €

16%

11%

25.938.992 €

18.200.000 €

4.vi Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και 
χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση
και της ολοκλήρωσής τους,

4.viii Προαγωγή της ενεργητικής ένταξης για 
προώθηση των ίσων ευκαιριών, της απαγόρευσης 
των διακρίσεων και της ενεργού συμμετοχής, καθώς 
και βελτίωση της απασχολησιμότητας, ειδικότερα 
των μειονεκτουσών ομάδων

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4Β
Στήριξη κοινωνικής συνοχής και ανθρώπινου δυναμικού στην Δυτική Ελλάδα



ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Π/Υ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

4.ix Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής 
ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων
των μεταναστών

4% 6.000.000 €

Σύνολο:

159.438.992 €

4% 7.150.000 €4.x Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι
Ρομά

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4Β
Στήριξη κοινωνικής συνοχής και ανθρώπινου δυναμικού στην Δυτική Ελλάδα



ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Π/Υ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

Σύνολο:

159.438.992 €

49% 77.350.000 €4.xi Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης 
σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά
προσιτές υπηρεσίες

5%
4.xii Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων 
που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή
κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων 
των απόρων και των παιδιών

8.000.000 €

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4Β
Στήριξη κοινωνικής συνοχής και ανθρώπινου δυναμικού στην Δυτική Ελλάδα



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5
Ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα 

από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις 
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Για την βελτίωση του δομημένου 

περιβάλλοντος, την βιώσιμη 

κινητικότητα, την ανάδειξη του 

πολιτιστικού αποθέματος μέσα από 

ολοκληρωμένα χωρικά σχέδια αστικών 

και μη αστικών περιοχών
Σύνολο:

112.544.736 €



Περιγραφή Στρατηγικής Π.5

Υλοποίηση ενδεικτικά οκτώ (8) στρατηγικών ΟΧΕ/ΒΑΑ, συνδυάζοντας επιτυχώς 
τις αρχές της αειφορίας, της αισθητικής και της συμμετοχικότητας της 

πρωτοβουλίας New European Bauhaus, με σκοπό την εξεύρεση προσιτών, χωρίς 
αποκλεισμούς, βιώσιμων και ελκυστικών λύσεων για τις κλιματικές προκλήσεις 

της σύγχρονης εποχής

Η βελτίωση του 
δομημένου
περιβάλλοντος των 
πόλεων και των 
οικισμών καθώς και 
η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των 
κατοίκων

Η ενίσχυση του 
πολιτισμού και η
ανάδειξη του 
πολιτιστικού
αποθέματος εντός των 
περιοχών παρέμβασης

Η προώθηση της 
βιώσιμης
κινητικότητας

Η εφαρμογή «έξυπνων» 
πολιτικών, ώστε συνολικά να 
συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη 
ανάδειξη των στρατηγικών 
πλεονεκτημάτων της την 
εξωστρέφειας και της 
ανταγωνιστικότητας της 
περιφέρειας σε διεθνές επίπεδο

1 2 3 4



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5
Ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις 

στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Π/Υ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

5.i Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και
περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του 
πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του 
βιώσιμου τουρισμού και
της ασφάλειας στις αστικές περιοχές

72% 81.290.232 €

Σύνολο:

112.544.736 €

28% 31.254.504 €
5.ii Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και
περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του 
πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου
τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των 
αστικών

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ 



Ευχαριστούμε Πολύ


