«Ε.Π. Αττική 2014-2020: Αθήνα, Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον Τουρισμό, τον Πολιτισμό, την Καινοτομία»

Αστική Αρχή: Δήμος Αθηναίων – ΕΑΤΑ Α.Ε.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ: ΦΕΚ 72/Β/19.01.2018

85.000.000 ΕΥΡΩ

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της Αθήνας αποτελεί ένα επιχειρησιακό και χρηματοδοτικό εργαλείο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
πρωτοβουλιών οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης και παρεμβάσεων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή
και συμβάλλουν στη σύγχρονη εικόνα μιας ζωντανής, βιώσιμης πόλης. Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής περιλαμβάνονται η βελτίωση της οικονομικής
κατάστασης και απασχόλησης, η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και η διατήρηση του φυσικού και δομημένου
περιβάλλοντος με βάση την αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας.
Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΑΤΑ μέσω των πόρων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ που του εκχωρήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» υλοποιεί
παρεμβάσεις που αφορούν σε δράσεις αστικής ανάπλασης, προστασίας του περιβάλλοντος, βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, προάσπισης της υγείας,
κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης, καθώς και δράσεις πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης και στήριξης της επιχειρηματικότητας, με αποδέκτες τους
πολίτες, τους επισκέπτες και τους επιχειρηματίες της πόλης της Αθήνας.

ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΠ.1: Οικονομική Ανάπτυξη
● 1.1Αύξηση επιχειρηματικών συνεργασιών για ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας ● 1.2Αύξηση ψηφιακών
εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων ΤΠΕ ● 1.3 Αξιοποίηση ΤΠΕ στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού ● 1.4
Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω νέων καινοτόμων ιδεών ● 1.5Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω στήριξης της
λειτουργίας και της συνεργασίας των επιχειρήσεων ● 1.6 Βελτίωση της εξωστρέφειας ● 1.7 Ανάπτυξη και Προβολή της
Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας●1.8 Αύξηση της επιχειρηματικότητας στο εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας ● 1.9
Στήριξη των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων ● 1.10 Ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΠ.2: Αστική Αναζωογόνηση
● 2.1 Προώθηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης ενέργειας ● 2.2 Προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή ● 2.3 Ορθή διαχείριση των αποβλήτων ● 2.4 Αναζωογόνηση αστικού περιβάλλοντος

ΑΠ.3: Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής - Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Περιβάλλοντος
● 3.1 Βελτίωση των όρων πρόσβασης των ευπαθών ομάδων σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες ● 3.2 . Ενίσχυση της
πρόσβασης στην απασχόληση ●3.3 . Βελτίωση απασχολησιμότητας και ποιότητας ζωής ● 3.5 Προαγωγή της πρόσβασης σε
υπηρεσίες πρόνοιας, κοινωνικής φροντίδας και υγείας ●3.6 . Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της
Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης
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