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Όπως είναι γνωστό, το Πράσινο Ταμείο προχώρησε στην πρώτη πρόσκληση του προγράμματος για τη
χρηματοδότηση δράσεων Αστικής Αναζωογόνησης σε δήμους της χώρας, με καταληκτική ημερομηνία
την 21.12.2017.
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης αυτής υποβλήθηκαν 130 προτάσεις από 106 Δήμους της χώρας, γεγονός
που δείχνει την επιτυχία του προγράμματος και τις αυξημένες ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης σε
στοχευμένα χρηματοδοτικά προγράμματα.
Το σύνολο των παραπάνω προτάσεων αξιολογήθηκε με άμεση αξιολόγηση, με σειρά προτεραιότητας
εισερχομένου, σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις απαιτήσεις του Οδηγού Διαχείρισης του
Χρηματοδοτικού Προγράμματος,
Κατά τη φάση αξιολόγησης των προτάσεων, η οποία έγινε υπό το πνεύμα της ουσιαστικής και ευρείας
ερμηνείας του Οδηγού Διαχείρισης του Προγράμματος, προέκυψε η δυνατότητα προένταξης για
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 92 προτάσεων/ έργων 83 Δήμων της χώρας. Για τις περιπτώσεις
αυτές, ο κάθε δήμος θα πρέπει να υποβάλλει τα προβλεπόμενα πρόσθετα στοιχεία, προκειμένου να
οριστικοποιηθεί η ένταξη και η δέσμευση του ποσού χρηματοδότησης.
Ως προς τις υπόλοιπες υποβληθείσες προτάσεις, η αξιολόγηση συνεχίζεται ώστε, μετά από επικοινωνία
των υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου με τις αντίστοιχες των Δήμων, να δοθεί η δυνατότητα
διευκρινήσεων και τεκμηρίωση σημαντικών στοιχείων των προτάσεων, διαδικασία που θα οδηγήσει σε
ασφαλέστερη κρίση από την πλευρά των υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου.
Πέραν τούτων, το Πράσινο Ταμείο προσανατολίζεται στην ανακοίνωση της δεύτερης πρόσκλησης
του προγράμματος το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, με καταληκτική ημερομηνία την 14η
Σεπτεμβρίου 2018. Στην πρόσκληση αυτή η οποία, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα είναι
πανομοιότυπη της πρώτης, θα έχουν δικαίωμα υποβολής όσοι δήμοι της χώρας διαθέτουν οικισμούς
άνω των 5.000 κατοίκων και δεν υπέβαλαν πρόταση στην προηγούμενη πρόσκληση, καθώς και όσοι δεν
θα καταστεί δυνατό να προενταχθούν με βάση την πρόταση που υπέβαλαν στην πρώτη πρόσκληση (θα
δοθεί η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικής επιλέξιμης πρότασης).
Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα, στη συνολική του ανάπτυξη, προβλέπεται να φτάσει στο ύψος των
65 εκ. ευρώ, με το σύνολο των δυνητικά δικαιούχων να φτάνει στους 172 δήμους και με το συνολικό
πληθυσμό τους να ξεπερνά τους 9.300.000 κατοίκους (86% του συνολικού πληθυσμού της χώρας).
Στο μεταξύ, το Πράσινο Ταμείο διερευνά τρόπους για αύξηση της ρευστότητάς του, με στόχο να
διευρύνει το πρόγραμμα Αστικής Αναζωογόνησης, ώστε στους δυνητικά δικαιούχους να περιληφθούν
και όσοι δήμοι δεν διαθέτουν οικισμούς άνω των 5.000 κατοίκων.
Ανακοίνωση με κατάλογο των έργων / προτάσεων που προεντάσσονται και των έργων / προτάσεων των
οποίων συνεχίζεται η αξιολόγηση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Τ.

