ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

19/10/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

31/03/2021

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

FIFO

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

ΣΥΝΤΟΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την
ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό –
τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της
δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες των επιλέξιμων δράσεων είναι:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
με έμφαση στην Εξυπηρέτηση Πολιτών με εφαρμογές μέσω internet (αιτήσεις,
πιστοποιητικά, καταγγελίες, παράπονα κτλ), απλούστευση των διαδικασιών, ηλεκτρονική
παροχή υπηρεσιών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ
με έμφαση στα Μέτρα Πρόληψης - Παρακολούθησης – Ελέγχου – Προστασίας σε
καταστάσεις
έκτακτης
ανάγκης
καθώς
και
σε
Συστήματα
έγκαιρης
προειδοποίησης/παρακολούθησης πολιτών – χρηστών.
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
με έμφαση σε Έξυπνα συστήματα/εφαρμογές εντοπισμού ελευθέρων θέσεων στάθμευσης,
ελεγχόμενης στάθμευσης, αντιμετώπισης/αποφυγής κυκλοφοριακού φόρτου και
γενικότερα διαχείρισης της κυκλοφορίας.
ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ
με έμφαση α) στην Παρακολούθηση εσωτερικών χώρων συνάθροισης κοινού, γραφεία,
κέντρα υγείας, νοσοκομεία κτλ, για τη συνεχή μέτρηση παραμέτρων που καθορίζουν τις
καλές συνθήκες παραμονής και εργασίας καθώς και β) σε Δράσεις/μέτρα ενίσχυσης των
υπηρεσιών των ΟΤΑ (π.χ. κέντρα υγείας, σχολεία) για την αντιμετώπιση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης και γ) στη Βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας,
με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

με έμφαση στην Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων (διαδραστικός
πίνακας, βιντεοπροβολέας και υπολογιστής) και σχετικών λογισικών για τις σχολικές μονάδες
με στόχο τον εκσυγχρονισμό της μαθησιακής διαδικασίας και την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
με έμφαση στην Ενίσχυση τοπικού θεματικού τουρισμού, εφαρμογές θεματικών
πολιτιστικών μονοπατιών στην πόλη και την ύπαιθρο, εφαρμογές/ψηφιακοί ξεναγοί
πόλης/αξιοθέατων/δραστηριοτήτων
και
στις
Εικονικές
επισκέψεις
σε
μουσεία/μνημεία/αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητας των Δήμων και Περιφερειών.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
με έμφαση σε Συστήματα Internet οf Things (ΙοΤ) για τη συλλογή και μεταφορά
απορριμμάτων (παρακολούθηση πληρότητας κάδων, βελτιστοποίηση δρομολογίων,
δυναμική βελτιστοποίηση δρομολογίου βάσει online συλλογής δεδομένων-πληρότητας
κάδων, έξυπνοι αισθητήρες κ.α.) και σε Συστήματα ΙοΤ με γεωχωρικές πληροφορίες
υποδομών και δικτύων (δρομολόγια αποκομιδής, κάδων διαφόρων ρευμάτων, πράσινων
σημείων κτλ).
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
με έμφαση σε Έξυπνους μετρητές κατανάλωσης ενέργειας, online παρακολούθηση
ενεργοβόρων συσκευών/εξοπλισμού, εντοπισμός διαρροών/σπατάλης, έλεγχος κακής
λειτουργίας/απόδοσης/κατάστασης του εξοπλισμού, εφαρμογές/δράσεις βελτιστοποίησης
της διαχείρισης ενέργειας σε μεγάλους καταναλωτές, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία κτλ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
με έμφαση σε Πλατφόρμα/πρόγραμμα συνεργασίας και ανοιχτών δεδομένων μεταξύ
τοπικών επιχειρήσεων, φορέων, Πανεπιστημίων και δήμων/περιφέρειας στην επίλυση
προβλημάτων όπως η ανεργία, έκτακτες καταστάσεις (πχ πανδημία), η
ανταγωνιστικότητα τοπικών προϊόντων, το κυκλοφοριακό κτλ.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
με έμφαση α) στη Στήριξη αγροτικού τομέα μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, σύνδεση των
τοπικών αγροτικών προϊόντων/παραγωγών με την αγορά των πόλεων που γειτονεύουν,
μείωση μεταφορικών-καταναλισκόμενης ενέργειας-αποτυπώματος άνθρακα, καλύτερη
διακίνηση προϊόντων (διατήρηση ποιότητας/κατάστασης), εβδομαδιαία πακέτα
φρούτων-λαχανικών
(απευθείας
σύνδεση
τοπικού
παραγωγού-καταναλωτή)
και σε β) Εφαρμογές με χρήση τεχνολογιών Internet οf Things (ΙοΤ) για την υποστήριξη της
τοπικής αγροτικής παραγωγής με καινοτόμα εργαλεία

