
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Τίτλος έργου:

«Ενέργειες  προβολής  και  Δημοσιότητας  της  Αστικής  Αρχής  για  τη  Στρατηγική
Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης  Θεσσαλονίκης»  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  6
«Προστασία  του  περιβάλλοντος  και  προώθηση  της  αποδοτικότητας  των  πόρων  –
ΕΤΠΑ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία».

Συνοπτική περιγραφή:

Η εγκεκριμένη Πράξη αφορά στην υλοποίηση ενεργειών προβολής και δημοσιότητας για τις
παρεμβάσεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης που υλοποιείται
στο  ΕΠ  ΠΚΜ  2014-2020  και  που  συγχρηματοδοτούνται  από  το  ΕΤΠΑ  και  το  ΕΚΤ.
Ειδικότερα,  η  Πράξη  αποσκοπεί  στην  ανάδειξη  του  ρόλου  της  Κοινότητας  και  των
Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. στο ευρύ κοινό, την προβολή της προστιθέμενης αξίας της
κοινοτικής  συμμετοχής  στις  συγχρηματοδοτούμενες  παρεμβάσεις  του  Ε.Π.  Περιφέρειας
κεντρικής  Μακεδονίας 2014-2020 και  των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στην
Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας,  στη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  μέσα  από  δράσεις
πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας σχετικά με τις δυνατότητες που συνεπάγεται το
ΕΠ καθώς επίσης και στην ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης
σχετικά  με  όλες  τις  φάσεις  σχεδιασμού  και  υλοποίησης  των  παρεμβάσεων  του  ΠΕΠ
Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές,
την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ.

Ενδεικτικές ενέργειες της εν λόγω πράξης είναι: 
α) Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο 
β) Υπηρεσίες ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης της λειτουργίας της Διαδικτυακής
Πύλης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης (ΜΕΘ/ΠΚΜ) για τα
έτη 2019-2023 καθώς και υπηρεσίες παροχής πληροφόρησης και προβολής με αξιοποίηση
των εφαρμογών της νέας τεχνολογίας.
γ)  Υποστήριξη  ετήσιας  διοργάνωσης  απολογισμού  της  Συνεδρίασης  της  Επιτροπής
Παρακολούθησης  της  Στρατηγικής  Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης  Θεσσαλονίκης  και
παράλληλων εκδηλώσεων.
δ)  Μεμονωμένες  προωθητικές  ενέργειες,  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  προβολής  του
προγράμματος
ε) Παραγωγή εντύπων και ηλεκτρονικών ενημερωτικών και προωθητικών εργαλείων 

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης:
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 220.400,00 €.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.


