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Χρηματοδοτήσεις του ΥΠΕΣ αθλητικών εγκαταστάσεων

Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους Δήμους της χώρας για την υποβολή προτάσεων
προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην
«Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».
Η  πρόσκληση φορά στη χρηματοδότηση των  δήμων για την κατασκευή, επισκευή και
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων καθώς και κάθε άλλης συναφούς
δράσης αυτών, που στόχο έχει τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών και την αναβάθμιση
της ποιότητας των παρεχόμενων   υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού
αθλητισμού.
Οικονομικά στοιχεία πρόσκλησης
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000 ευρώ.
Το ποσό χρηματοδότησης, διαμορφώνεται ως εξής:
• Κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα μόνο 1 Αίτησης, με το συνολικό ανώτατο ποσό
χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα να ανέρχεται σε 600.000 €.
• Κάθε αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει έως 2 κύρια υποέργα, με ελάχιστο προϋπολογισμό
κύριου υποέργου τα 30.000 €.
• Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός των υποέργων της αίτησης είναι
μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα (600.000 €), τη  διαφορά θα
πρέπει να καλύψει ο  Δικαιούχος,  υποβάλλοντας σχετική Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι θα  καλύψει με ιδίους πόρους ή από
άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει.
Διάρκεια εφαρμογής
Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, με δυνατότητα παράτασης σε
περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των Δικαιούχων. Η παράταση δίνεται με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Επιλεξιμότητα
Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
• Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών 
εγκαταστάσεων των Δήμων (ενδεικτικά: κλειστά γυμναστήρια, κολυμβητήρια, γήπεδα,
ταρτάν  στίβου, αποδυτήρια) και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών στον τομέα  του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού.
• Κάθε είδους δαπάνη που αφορά συναφείς με τις ανωτέρω δράσεις. Ενδεικτικά
αναφέρονται:  κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ που θα εξασφαλίζει την
απρόσκοπτη πρόσβαση των  χρηστών των εγκαταστάσεων, παρεμβάσεις που
αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των χρηστών κατά την προσέλευση και
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, ήτοι ηλεκτροφωτισμοί,  διαγραμμίσεις οδών, τοποθέτηση
ανακλαστικών οδοστρώματος και εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού
της ταχύτητας των οχημάτων και πινακίδων σήμανσης.
• Κάθε είδους δαπάνη που αφορά δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση 
ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αθλητικές εγκαταστάσεις.   
Ενδεικτικά αναφέρονται: αντικατάσταση καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που 
υποστηρίζεται από ΑΠΕ, ισοθερμικά καλύμματα, ηλιακά πάνελ για θέρμανση πισίνας,
προσθήκη μόνωσης στο κέλυφος, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα
πιστοποιημένα,  υψηλής ενεργειακής απόδοσης). Οι παρεμβάσεις πρέπει υποχρεωτικά να
αναβαθμίζουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου κατά μία τουλάχιστον κατηγορία,
σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ημερομηνία
έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.
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