ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΕΠ
ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1

2

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΧΕ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ‐
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ενδεικτικά έργα και δράσεις
Δ.Ρεθύμνου & Δ. Αγ. Βασιλείου

Ενδεικτική
χρηματοδότηση

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΕ ΦΟΙΝΙΚΑ /
ΑΓ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (3D) ΓΙΑ ΤΟΝ
*
ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

079. Πρόσβαση σε
πληροφορίες του
δημόσιου τομέα
2 γ) ενίσχυση των
3 ‐ Διεύρυνση της
(συμπεριλαμβανομένω
εφαρμογών ΤΠΕ για
παροχής
ν ανοικτών δεδομένων ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ηλεκτρονική κυβέρνηση,
Ψηφιοποίηση Δημόσιας Κεντρικής
ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗ
ηλεκτρονικών
ηλεκτρονικού
ηλεκτρονική μάθηση,
ΧΩΡΙΚΗ
υπηρεσιών από το βιβλοθήκης Ρεθύμνου
πολιτισμού, ψηφιακών
ηλεκτρονική ένταξη,
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δημόσιο, προς τους
βιβλιοθηκών,
ηλεκτρονικό πολιτισμό και
πολίτες
ηλεκτρονικού
ηλεκτρονική υγεία·
περιεχομένου και
ηλεκτρονικού
τουρισμού)

*

*

*

*

Διασύνδεση αγροδιατροφικού τομέα με
*
το τουριστικό προϊον

*

ΣΥΝΟΛΟ 2γ
066. Προηγμένες
υπηρεσίες στήριξης για
3 γ) στήριξη της
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ
δημιουργίας και επέκταση
5 ‐ Η αύξηση των
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
(συμπεριλαμβανομένω
προηγμένων ικανοτήτων
επενδύσεων σε τομείς
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ν των υπηρεσιών
για την ανάπτυξη
υψηλής
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ
διαχείρισης,
προϊόντων και υπηρεσιών
προστιθέμενης αξίας
ΤΑΣ ΚΑΙ
μάρκετινγκ και
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
σχεδιασμού)

Δημιουργία δομών προβολής
προώθησης των τοπικών προϊόντων

Σύνολο 3γ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ.ΠΡΟ. ΑΞΟΝΑ 1

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη (ΕΤΠΑ)

€

‐
‐

€

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1

2

4 γ) στήριξη της ενεργειακής
απόδοσης, της έξυπνης
διαχείρισης της ενέργειας
013. Ενεργειακή
και της χρήσης
απόδοση με
ανανεώσιμων πηγών
ανακαίνιση της
ενέργειας στις δημόσιες
δημόσιας υποδομής,
υποδομές,
έργα επίδειξης και
συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικά μέτρα
δημόσιων κτηρίων, και στον
τομέα της στέγασης·

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΧΕ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ‐
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ενδεικτικά έργα και δράσεις
Δ.Ρεθύμνου & Δ. Αγ. Βασιλείου

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ,
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ

6 ‐ Η αύξηση της
ενεργειακής
απόδοσης
των κτιρίων

Ενεργειακή Αναβάθμιση σχολείων και
λοιπών δημοτικών κτιρίων

*

Υλοποίηση επιδεικτικών έργων σε
δημόσια κτίρια με σκοπό την
ευαισθητοποίηση και δημιουργία best
practice

*

ΔΕ ΦΟΙΝΙΚΑ /
ΑΓ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

*

Σύνολο 4γ
087. Προσαρμογή σε
μέτρα για την
5β) προαγωγή επενδύσεων κλιματική αλλαγή και
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
για την αντιμετώπιση
πρόληψη και
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ,
ειδικών κινδύνων,
διαχείριση κινδύνων
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
εξασφαλίζοντας την
σχετικών με το κλίμα,
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ
ανθεκτικότητα σε
π.χ. διάβρωση,
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
καταστροφές και
πυρκαγιές, πλημμύρες,
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
αναπτύσσοντας συστήματα καταιγίδες και ξηρασία,
ΑΛΛΑΓΗ
διαχείρισης καταστροφών συμπεριλαμβανομένης
της αύξησης της
ευαισθητοποίησης, της

8 – Μείωση των
επιπτώσεων στο
φυσικό
και δομημένο
περιβάλλον από
φυσικές
και τεχνολογικές
καταστροφές

Δράσεις για την πρόληψη της
διάβρωσης των ακτών μέσω μείωσης
του κυματισμού

*

*

Υλοποίηση σήμανσης και άλλων
συνοδευτικών έργων για πολιτική
προστασία σε επιλεγμένες περιοχές

*

*

*

*

Σύνολο 5β

6 α) επενδύσεις στον τομέα
βλή

Κατασκευή πράσινων σημείων
σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο
διαχείρισης απορριμμάτων

ενδεικτική
χρηματοδότηση

*

€

‐

€

‐

των αποβλήτων για την
ικανοποίηση των
απαιτήσεων του
017. Διαχείριση
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
κεκτημένου της Ένωσης
οικιακών
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ,
στον τομέα του
απορριμμάτων
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
περιβάλλοντος και για την (συμπεριλαμβανομένης ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ
αντιμετώπιση των αναγκών της ελαχιστοποίησης,
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
που έχουν προσδιορισθεί
της διαλογής και
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
από τα κράτη μέλη για
μέτρων ανακύκλωσης)
ΑΛΛΑΓΗ
επενδύσεις που
υπερβαίνουν τις εν λόγω
απαιτήσεις·

Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων
9 ‐ Αύξηση στερεών
αποβλήτων που
Ανάπτυξη προγράμματος
ανακυκλώνονται κομποστοποίησης στο Δήμο Ρεθύμνου
Ανάπτυξη προγράμματος
ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση
οικ. Απορριμμάτων (ανακύκλωση,
κομποστοποίηση)

*

*

*

*

*

Σύνολο 6α)

6β) Επενδύσεις στον τομέα
των υδάτων, ώστε να
ικανοποιηθούν οι
απαιτήσεις του
περιβαλλοντικού
κεκτημένου της Ένωσης και
να αντιμετωπιστούν οι
ανάγκες που έχουν
προσδιορισθεί από τα
κράτη μέλη για επενδύσεις
που υπερβαίνουν τις εν
λόγω απαιτήσεις

020.Αναβάθμιση‐
συμπλήρωση δικτύων
και συστημάτων
ύδρευσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ,
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ

11 ‐ Η βελτίωση της
αποδοτικότητας στη
χρήση των υδάτινων
πόρων και η
εξασφάλιση καλής
ποιότητας πόσιμου
νερού σε όλους τους
κατοίκους της
Κρήτης

Αναβάθμιση & συμπλήρωση δικτύου
υδροδότησης σε επιλεγμένα
προβληματικά σημεία ‐ Βελτίωση της
απόδοσης του συνολικού συστήματος
υδροδότησης της περιοχής παρέμβασης

*

ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΟΥ

‐

€

‐

*

δρασεις από ΔΕΥΑΡ

Σύνολο 6β)

094. Προστασία,
6 γ) διατήρηση, προστασία,
ανάπτυξη και προβολή
προαγωγή και ανάπτυξη της
στοιχείων δημόσιας
φυσικής και πολιτιστικής
πολιτιστικής
κληρονομιάς·
κληρονομιάς

€

Πολιτιστικές διαδρομές

*

*

Προστασία και ανάδειξη σε δίκτυο
εμβληματικών υποδομών δημόσιας
πολιτιστικής κληρονομιάς

*

*

*

*

12 ‐ Προστασία και
αξιοποίηση της
πολιτιστικής
Ανάπτυξη προγράμματος προβολής
κληρονομιάς σε
τοπικών προιόντων (ενδ. Δρόμοι Τυριού,
διασύνδεση με την Δρόμοι ρακής)
ουρι ική ανά υξη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

τουριστική ανάπτυξη

Ανάδειξη μονοπατιού Ε4 και
διασύνδεση με γειτνιάζοντες οικισμούς
και πολιτιστικού πόρους

*

*

Σύνολο 6γ)

€

‐

€

‐

€

‐

85

6δ) Προστασία και
αποκατάσταση της
βιοποικιλότητας και του
εδάφους και προώθηση των
υπηρεσιών
οικοσυστήματος, μεταξύ
άλλων μέσω του δικτύου
Natura 2000, και των
πράσινων υποδομών

• Δράσεις που θέτουν
σε εφαρμογή σχεδία
Διαχείρισης των
περιοχών NATURA 2000
• Δράσεις που
προστατεύουν και
αναδεικνύουν τους
οικοτόπους και τη
βιοποικιλότητα της
Κρήτης

ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

13 ‐ Η αύξηση του
βαθμού εφαρμογής
του πλαισίου
διαχείρισης των
οικοτόπων

Προστασία‐ ανάδειξη‐αξιοποίηση
φαράγγιων ( Πρέβελη/ Αρκαδιώτικο
/Βεδεριώτικο, πηγες Αργυρούπολης
κ.ο.κ.)

*

*

• Δράσεις ενημέρωσης ‐
ευαισθητοποίησης
Σύνολο 6δ)
7β) Ενίσχυση της
περιφερειακής
κινητικότητας μέσω της
σύνδεσης δευτερευόντων
και τριτευόντων κόμβων με
τις υποδομές ΔΕΔ‐Μ,
περιλαμβανομένων των
πολυτροπικών κόμβων

Αναβάθμιση τοπικού
οδικού δικτύου στο
πλαίσιο χωρικών
παρεμβάσεων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ,
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ

16 ‐ Η ενίσχυση της
Περιφερειακής
κινητικότητας

Συμπλήρωση & ολοκλήρωση οδικού
δικτύου, βελτίωση προσβασιμότητας σε
όλη την περιοχή παρέμβασης,
Αναβάθμιση οδικού δικτύου, τοπικές
βελτιώσεις ‐

*

Σύνολο 7β)

6ε) ανάληψη δράσης για τη
βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος, για την
ανάπλαση των πόλεων,
αναζωογόνηση και
απολύμανση των
υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων

013. Ενεργειακή
απόδοση με
ανακαίνιση της
δημόσιας υποδομής,
έργα επίδειξης και
υποστηρικτικά μέτρα

Υλοποίηση ποδηλατοδρόμων
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ,
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ

15 ‐ Η βελτίωση των
χαρακτηριστικών
του φυσικού και
Βιοκλιματική Αναπλαση συνδετήριων
δομημένου
οδών κεντρικών αρτηριών πόλης

*

*

*

(συμπεριλαμβανομένων
των προς ανασυγκρότηση
περιοχών), τη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης
και την προώθηση μέτρων
για τον περιορισμό του
θορύβου·

090. Ποδηλατόδρομοι
και μονοπάτια

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ

περιβάλλοντος
υποβαθμισμένων
αστικών περιοχών

Σύνολο 7β)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ. ΠΡΟ. ΑΞΟΝΑ 2

*

€

‐

€

‐

