Ετήσια έκθεση JASPERS 2014: Περίληψη
Το πρόγραμμα JASPERS, το οποίο αποτελεί συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Περιφερειακή Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης), της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), εξακολούθησε το 2014 να προσφέρει την αρωγή
του για την προετοιμασία μεγάλων έργων υποδομής προοριζόμενων να υποβληθούν προς
επιχορήγηση από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, για λογαριασμό των
14 δικαιούχων κρατών μελών της ΕΕ (Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία, Κροατία, Κύπρος,
Λεττονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχική
Δημοκρατία) και τριών υποψήφιων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών (Μαυροβούνιο, πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία).
Το 2014 ήταν η χρονιά μετάβασης από την Πολιτική Συνοχής της προγραμματικής
περιόδου 2007-2013 στη νέα πολιτική για την περίοδο 2014-2020. Οι εργασίες του
JASPERS στη διάρκεια του έτους αφορούσαν την ολοκλήρωση της υποβολής έργων για
την περίοδο που έληξε, καθώς και την προετοιμασία έργων για τη νέα περίοδο. Όλες οι
εγκρίσεις που χορήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μεγάλα έργα το 2014 αφορούσαν τη
χρήση πόρων της περιόδου 2007-13.
Συγκεκριμένα, το 2014 η Επιτροπή ενέκρινε 79 αιτήσεις χρηματοδότησης μεγάλων έργων
(έναντι 86 το 2013) συνολικού επενδυτικού κόστους σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ, από το οποίο
άνω του 1 δισ. ευρώ καλύφθηκε με επιχορηγήσεις της ΕΕ.
Το συνολικό επενδυτικό κόστος των μεγάλων έργων που στηρίχθηκαν από το JASPERS
και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή κατά την περίοδο 2007-2014 ανέρχεται σε 66 δισ. ευρώ,
εκ των οποίων 38,9 δισ. ευρώ καλύφθηκαν με επιχορηγήσεις της ΕΕ.
Το 2014 το JASPERS εγκαινίασε μια νέα δραστηριότητα ανεξάρτητου ελέγχου της
ποιότητας και ανέπτυξε ακόμη περισσότερο το Κέντρο Δικτύωσης και Ικανοτήτων του, το
οποίο έχει σκοπό τη διάδοση γνώσεων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με τους
δικαιούχους του προγράμματος.
Για τη στήριξη των δραστηριοτήτων που αφορούν την ενίσχυση ικανοτήτων και την
ανταλλαγή γνώσεων, από τον Ιούλιο 2014 έχει τεθεί στη διάθεση των ενδιαφερομένων η
νέα δικτυακή πύλη της Πλατφόρμας Δικτύωσης του JASPERS (www.jaspersnetwork.org).
Το 2014 δημιουργήθηκε επίσης μια Μονάδα Διαχείρισης Ποιότητας που έχει σκοπό να
διασφαλίζει συνοχή και υψηλή ποιότητα στις υπηρεσίες παρέχει το JASPERS.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του JASPERS περιέχονται στην ετήσια
έκθεση του JASPERS για το 2014 (www.jaspers-europa-info.org) και στην ετήσια έκθεση της
πλατφόρμας δικτύωσης του JASPERS για το 2014 (http://www.jaspersnetwork.org/ )
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