Η πρωτοβουλία JESSICA
στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου
• Έκδοση ΚΥΑ σύστασης Ταμείου
Χαρτοφυλακίου JESSICA από πόρους
ΕΤΠΑ
• Δέσμευση χρημάτων ύψους 10εκ.
στον κωδ. 61 για την Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
• Έγκριση Ολοκληρωμένων Αστικών
και προσδιορισμός έργων
• Ανάθεση «Μελέτης Αξιοποίησης νέων
χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου
2007-2013»
• Προσδιορισμός έργων τύπου Jessica
• Προκήρυξη για σχηματισμό Ταμείου
Αστικής Ανάπτυξης

Στόχοι Πρωτοβουλίας
JESSICA
Υψηλότερη παραγωγικότητα των
δημόσιων πόρων και πόρων των
Διαρθρωτικών Tαμείων (ΔΤ): με τη
αύξηση της αποδοτικότητας των ΔΤ
μέσω της χρησιμοποίησης καινοτόμων και ανακυκλούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων στον αστικό τομέα, συμπληρωματικά ως προς τις
κλασσικές επιχορηγήσεις.
Επίδραση μόχλευσης: με την κινητοποίηση επιπρόσθετων δημόσιων και
ιδιωτικών πόρων προς όφελος των
βιώσιμων και ολοκληρωμένων σχεδίων αστικής ανάπτυξης.
Τεχνογνωσία, νέες συμπράξεις και
συνέργιες: με την αξιοποίηση της
εμπειρίας του ιδιωτικού τομέα ή/και
διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως της ΕΤΕπ, στη χρηματοοικονομική, τη διαχείριση και υλοποίηση έργων.

Oλοκληρωμένες
Παρεμβάσεις
Aστικής Aναγέννησης
KΩΔIKOΣ 61
AEIΦOPEΣ EΠENΔYΣEIΣ
OΛOKΛHPΩMENOY XAPAKTHPA
ΣTA AΣTIKA KENTPA
TΩN NHΣIΩN MAΣ

Πρωτοβουλία JESSICA
Τι είναι…
Mηχανισμός χρηματοδότησης της
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με την
συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα

Ποιούς αφορά…
• Ιδιωτικές και συνεταιριστικές τράπεζες
• Εταιρείες Συμμετοχών
• Εταιρείες Ειδικού Σκοπού
(συμπεριλαμβανομένων των ΣΔΙΤ)
• Αμοιβαία Κεφάλαια Κλειστού Τύπου

Τι χρηματοδοτεί…
• Κοινωνικές υποδομές και λειτουργία
κοινωνικών δομών-υπηρεσιών
• Συγκοινωνιακές παρεμβάσεις
υπό τη μορφή ΣΔΙΤ
• Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ
σε δημόσια κτήρια
• Δημιουργία ειδικής επιχειρηματικής υποδομής για την διασύνδεση
έρευνας-επιχειρηματικότητας
• Ανακαίνιση-ανακατασκευή και
αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος
σε νέες χρήσεις κ.α.

Πως λειτουργεί…
Οι επιδοτήσεις των ΕΠ μπορούν να
μετατραπούν μέσω των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) σε:
• Επιστρεπτέα και ανακυκλώσιμη
βοήθεια
• Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα και σε άλλα έργα για αστική
ανανέωση και ανάπτυξη
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Xίος
Eν εξελίξει
Κεντρική αναπτυξιακή στόχευση του αστικού προγράμματος της Χίου είναι:
• η βελτίωση των δεικτών ποιότητας
διαβίωσης με ανάδειξη του ιστορικού
χαρακτήρα της πόλης
•η
 βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και δικτύων στο ιστορικό κέντρο
και στους ιστορικούς οικισμούς.
•η ανάδειξη των ιστορικών μνημείων και
διατηρητέων στοιχείων

Σάμος
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Η στρατηγική του σχεδίου Αστικής Ανάπτυεξελίξεικαι
ξης Βαθέως εστιάζεταιEν
στην αναβάθμιση
διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος του αστικού ιστού και
στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας. Κύριος στόχος είναι η ανάδειξη του ιστορικού
κέντρου και του παραλιακού μετώπου και η
συμπλήρωση του με εμπορικές δραστηριότητες και γεγονότα-εκδηλώσεις προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
περιοχής, αξιοποιώντας το παραγωγικό σύστημα της πόλης.
Οι ειδικoί στόχοι αφορούν:
• ανάπτυξη εξειδικευμένων τουριστικών
δραστηριοτήτων,
• ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και της ιστορικής κληρονομιάς,
• ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Οι παρεμβάσεις του ΟΣΑΑ Χίου εστιάζονται σε μια ευρύτερη χωρική ενότητα που
έχει αφετηρία το Κάστρο της Χίου και μέσα
από την εμπορική ζώνη της πόλης, καταλήγει στην περιαστική περιοχή του Κάμπου της
Χίου.
Τα προτεινόμενα έργα αφορούν κατά κύριο
λόγο τη δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής
ποιότητας δημόσιων χώρων και τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων.
Τα έργα «τύπου JESSICA» που προτείνονται
αφορούν κυρίως την επίτευξη του στόχου
δημιουργίας υψηλής ποιότητας δημόσιων
χώρων και αναλόγως των επιμέρους σχεδίων χρήσης τους συνδέονται και με άλλες
προτεραιότητες του σχεδίου.

Σκοπός του σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης
Καρλοβασίου είναι η συνολική αναβάθμιση
των λειτουργιών και της ποιότητας του αστικού χώρου και η ανάδειξη της φυσιογνωμίας και της ελκυστικότητάς του ως ανταγωνιστικού και υψηλής αξίας τουριστικού προορισμού, με παράλληλη βελτίωση και ενίσχυση των υποδομών και υπηρεσιών προς τους
δημότες, τους επισκέπτες και τις επιχειρήσεις του Καρλοβασίου και της Σάμου.

Λέσβος
Eν εξελίξει
Κεντρική στόχευση του προγράμματος για
την αστική αναβάθμιση της πόλης της Μυτιλήνης είναι η βελτίωση της συγκοινωνιακής υποδομής και του συστήματος αστικών μεταφορών, η προστασία του φυσικού
και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, καθώς
και η ανάδειξη της υψηλής αξίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Λήμνος
Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Aστικής Aνάπτυξης Mύρινας στοχεύει στις πραγματικές
ανάγκες βελτίωσης των αστικών λειτουργιών με συγκεντρώσεις δράσεων και έργων
κατά μήκος της βασικής ιστορικής και τουριστικής διαδρομής από την περιοχή της Νέας
Μαδύτου και του Τσας μέχρι τα Ρηχά Νερά
και το πάρκο Ανδρωνίου.

Η ζώνη παρέμβασης είναι η ευρύτερη περιοχή της πόλης, με κρίσιμο τον ρόλο των πυλών εισόδου στον βασικό πυρήνα της.
Οι προτεινόμενες δράσεις σχετίζονται με:
• αναβάθμιση συγκοινωνιακών υποδομών
και βελτίωση δικτύων πρόσβασης,
• αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων,
• δημιουργία τουριστικής-πολιτιστικής
γραμμής,
• δημιουργία και προώθηση συστήματος
ανακύκλωσης,
• δημιουργία και αξιοποίηση χώρων
πολιτισμού,
• βελτίωση εκπαιδευτικών υποδομών,
• προώθηση καινοτομίας και ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας.

Οι αναπλάσεις περιοχών και ιδίως πλατειών
και ελεύθερων χώρων, η βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και στάθμευσης αλλά
και ανάδειξη και αξιοποίηση χώρων πολιτισμού, αθλητισμού και ψυχαγωγίας πραγματοποιούνται σε σύνδεση με την βασική αυτή
διαδρομή της οποίας η αναβάθμιση αναμένεται να αναδείξει τα βασικά πλεονεκτήματα της πόλης, να βελτιώσει την ελκυστικότητά της, να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα
και να αναβαθμίσει το επίπεδο ζωής των κατοίκων ολοκληρώνοντας ένα μεγάλο κύκλο
παρεμβάσεων που ξεκίνησε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

