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Recommendation I – Σύσταση Ι:

Strategy is key for effective finance mobilisation
Η στρατηγική είναι το κλειδί για την αποτελεσματική κινητοποίηση της 

χρηματοδότησης

A region’s approach to mobilise EU funds should be part of a wider strategy for 

financing the transition. 
Η προσέγγιση μίας περιφέρειας για την κινητοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ θα πρέπει να αποτελεί μέρος 

μίας ευρύτερης στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της μετάβασης.

Παρακολούθηση της απόδοσης μίας 
περιφέρειας ως προς την προσέλκυση 
διαφορετικών χρηματορροών και την 

ικανοποίηση των στόχων της χρηματοδοτικής 
στρατηγικής της.  

Ανάπτυξη ενός ευέλικτου οράματος για 
την εξέλιξη του χρηματοδοτικού 
μείγματος στην περιφέρεια  

Εναρμόνιση με ευρύτερες επενδυτικές, 
δημοσιονομικές και χρηματοδοτικές στρατηγικές
της περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων των 
επενδύσεων σε υποδομές.

Προσδιορισμός των αναγκών ικανοτήτων για την 
κινητοποίηση της χρηματοδότησης. 

Προτεραιοποίηση των τομέων με χρηματοδοτικά 
κενά ή/και τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο.  

Επενδυτικός 
Σχεδιασμός

Υλοποίηση της 
Επένδυσης

Στρατηγικός
Προγραμματισμός

Παρακολούθηση 
και Αξιολόγηση

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ 
ΚΥΚΛΟΣ



A good regional financing mix makes use of 

different sources of funding from EU, 

national and municipal level 
Ένα καλό περιφερειακό μείγμα χρηματοδότησης 

χρησιμοποιεί διαφορετικές πηγές 

χρηματοδότησης από την ΕΕ, το εθνικό και το 

δημοτικό επίπεδο

Private investments and innovative finance 

approaches can be an additional source for 

funding, e.g. via public-private partnerships, 

energy performance contracting, municipal 

green bonds 
Οι ιδιωτικές επενδύσεις και οι καινοτόμες 

χρηματοδοτικές προσεγγίσεις μπορούν να 

αποτελέσουν μια πρόσθετη πηγή 

χρηματοδότησης, π.χ. μέσω συμπράξεων δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα, συμβάσεων ενεργειακής 

απόδοσης, δημοτικών πράσινων ομολόγων 

Figure: Overall strategy and combination of funding 
sources in the Hungarian  LIFE-IP NORTH-HU-

TRANS project
– Συνολική στρατηγική και συνδυασμός πηγών 

χρηματοδότησης στο υλοποιούμενο από την Ουγγαρία έργο 
LIFE-IP NORTH-HU-TRANS

Recommendation II – Σύσταση ΙΙ:

Combine different sources of funding
Συνδυασμός διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης

Ταμείο 
Εκσυγχρονισμού

Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης 

Επιχειρησιακά 
Προγράμματα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ



Capacity building for the Cohesion Funds (formerly 

ESIF) is managed by the national and subnational 

managing authorities, according to the operational 

programmes in each country. - Η ανάπτυξη των ικανοτήτων 

για τα Ταμεία Συνοχής (πρώην ΕΔΕΤ) υπόκειται στη διαχείριση από 

τις εθνικές και τοπικές διαχειριστικές αρχές, σύμφωνα με τα 

επιχειρησιακά προγράμματα κάθε χώρας.

Initiatives like JASPERS, ELENA, URBIS, TARGET, 

the European Investment Advisory Hub or the EEEF’s 

technical assistance facility offer support for project 

preparation. – Πρωτοβουλίες όπως τα JASPERS, ELENA, URBIS, 

TARGET, και European Investment Advisory Hub ή η τεχνική 

υποστήριξη του EEEF (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης) 

προσφέρουν υποστήριξη κατά την προετοιμασία έργων.

The START programme provides technical support e.g. 

to identify funding sources – Το πρόγραμμα START παρέχει 

τεχνική υποστήριξη π.χ. στον προσδιορισμό των πηγών 

χρηματοδότησης

The LIFE programme offers training within ‘Integrated 

Programmes’ – Το πρόγραμμα LIFE παρέχει κατάρτιση στο 

πλαίσιο των «Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων»

The Horizon Europe programme provides trainings 

and guidance via the NCP portal – Το πρόγραμμα Horizon 

Europe παρέχει κατάρτιση και καθοδήγηση μέσω της πύλης NCP

Recommendation III – Σύσταση ΙΙΙ:

Use support schemes for technical assistance
Χρήση υποστηρικτικών σχημάτων για τεχνική υποστήριξη

Capacity building for finance mobilisation 

leads to more funds being mobilised, but 

also expands access to actors that are 

usually not able to take part in financing 

programmes. – Η ανάπτυξη ικανοτήτων για 

την κινητοποίηση χρηματοδότησης οδηγεί σε 

κινητοποίηση περισσότερων κεφαλαίων, 

καθώς επίσης διευρύνει την πρόσβαση σε 

φορείς που συνήθως δεν είναι σε θέση να 

συμμετέχουν σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

EU and national support schemes for 

different measures and projects should be 

screened to find targeted support – Θα 

πρέπει να ελέγχονται τα κοινοτικά και εθνικά 

προγράμματα στήριξης για διαφορετικά μέτρα 

και έργα για την ανεύρεση στοχευμένης

υποστήριξης.



Wrap up

(Συμπεράσματα / αντί επιλόγου)

There is a wide variety of project 

funding and assistance available, yet 

finding the best sources and 

programmes will be often the actual 

challenge – Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από 

διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις και υποστήριξη των 

έργων, ωστόσο η εύρεση των καλύτερων πηγών 

και προγραμμάτων συχνά αποτελεί την 

πραγματική πρόκληση

Bear in mind that it is about financing 

transitions, not about financing 

projects – Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι 

ότι πρόκειται περί χρηματοδότησης της 

μετάβασης και όχι (επιμέρους) έργων

Interlink financing with (regional) 

development strategies helps to not lose 

focus – Η διασύνδεση της χρηματοδότησης με 

τις (περιφερειακές) αναπτυξιακές στρατηγικές 

συμβάλλει στο να μην χαθεί ο στόχος
Figure: EU funding programmes 2021-27 by budget 

(in billion EUR, 2018 prices)

Δυνητική ιδιωτική 
χρηματοδότηση και εγχώρια 
δημόσια χρηματοδότηση

Μηχανισμός Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας

Ταμεία Συνοχής 
(πρώην ΕΔΕΤ) 
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