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ΘΕΜΑ: Η Ενεργός Πολιτική Συµµετοχή των Νέων και Ηλικιωµένων της
ΕΕ (Προπαρασκευαστική ∆ράση)
Ο κύριος στόχος των προπαρασκευαστικών δράσεων είναι η προετοιµασία
µελλοντικών δράσεων της ΕΕ σε διάφορους τοµείς πολιτικής. Η κάθε
προπαρασκευαστική δράση έχει δικό της προϋπολογισµό, ο οποίος
καθορίζεται σε ετήσια βάση. Σε αυτό το πλαίσιο, εµπίπτει και η τρέχουσα
πρόσκληση που αφορά στην ενεργό πολιτική συµµετοχή των νέων και
ηλικιωµένων της ΕΕ που πρόσφατα (19 Απριλίου τ.ε.) δηµοσίευσε η
Επιτροπή.
1. Στόχος της πρόσκλησης
Ο γενικός στόχος αυτής της δράσης είναι ο συντονισµός των δραστηριοτήτων
έρευνας και δικτύωσης, η προώθηση της διάδοσης και αξιοποίησης των
γνώσεων όσον αφορά την πολιτική συµµετοχή των ηλικιωµένων και των νέων
της ΕΕ, και ο κοινωνικός διάλογος για την αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών. Οι
επιδιωκόµενοι στόχοι είναι να εξεταστεί πώς, πού και σε ποιο βαθµό
συµµετέχουν ή ζητείται η γνώµη εκπροσώπων ηλικιωµένων και νέων πολιτών
στη διαδικασία χάραξης πολιτικής και πόσο καλά µπορούν να διατυπώσουν
τα συµφέροντά τους προκειµένου να συµβάλουν στις πολιτικές που αφορούν
τη βιωσιµότητα της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονοµικής περίθαλψης,
όσο επίσης και τις πολιτικές που προωθούν την απασχόληση.
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2. Επιλέξιµοι φορείς
Η υποβολή αιτήσεων µπορεί να γίνει από οποιαδήποτε νοµική οντότητα
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχει συσταθεί στην ΕΕ ή σε άλλη
συνδεδεµένη χώρα και από οποιαδήποτε ευρωπαϊκό οργανισµό
συµφερόντων, είτε µεµονωµένα, είτε στο πλαίσιο µιας σύµπραξης µεγάλου
αριθµού φορέων.
3. Επιλέξιµες δράσεις
Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις κάτωθι επιλέξιµες δράσεις:
-συνέδρια, σεµινάρια,
-δράσεις δηµοσιοποίησης και ευαισθητοποίησης,
-δράσεις για τη δηµιουργία και βελτίωση δικτύων, ανταλλαγών καλών
πρακτικών,
-ερευνητικές δραστηριότητες.
4. Περίοδος υλοποίησης
Η διάρκεια των δράσεων δεν πρέπει να ξεπερνά τους 12 µήνες
5. Κριτήρια απονοµής
Οι επιλέξιµες αιτήσεις/προτάσεις θα αξιολογηθούν βάσει των εξής κριτηρίων:
(α) Αριστεία: σαφήνεια και συνάφεια των στόχων, αξιοπιστία προτεινόµενης
προσέγγισης, ποιότητα προτεινόµενων δράσεων.
(β) Απήχηση: αποτελεσµατικότητα των προτεινόµενων µέτρων για την
αξιοποίηση και τη διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου και τη διαχείριση
των ερευνητικών δεδοµένων όπου απαιτείται. Προσδοκώµενη απήχηση σε
δράσεις που αφορούν την πολιτική συµµετοχή των νέων και ηλικιωµένων της
ΕΕ στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.
(γ) Ποιότητα και Αποδοτικότητα Υλοποίησης: συνοχή και αποτελεσµατικότητα
σχεδίου εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων της κατάλληλης κατανοµής
καθηκόντων και πόρων, της καταλληλότητας των διαχειριστικών δοµών και
διαδικασιών, της διαχείρισης αβέβαιων γεγονότων και της καινοτοµίας.
6. Προϋπολογισµός
Για την τρέχουσα πρόσκληση ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε
600.000€. Η Επιτροπή προσδοκά τη χρηµατοδότηση µίας και µόνον
πρότασης.
7. Τρόπος και προθεσµία υποβολής προτάσεων
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε έντυπη µορφή µόνον ταχυδροµικώς µέχρι την
29η Μαΐου 2017 στην εξής διεύθυνση:
European Commission Directorate General for Research and Innovation
Directorate Open Innovation and Open Science (Unit B.6) For the attention of
the Head of Unit (ORBN 10/210) B-1049 Brussels - Belgium
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8. Περισσότερες πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση, οι ενδιαφερόµενοι
φορείς µπορούν να λάβουν από την εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/pp
pa/topics/pppa-2017-gen-sol-ag.html
Τα ερωτήµατα σχετικά µε το περιεχόµενο της πρόσκλησης πρέπει να
απευθύνονται στην εξής διεύθυνση:
RTD-B-WORK-AND-WELFARE@ec.europa.eu
9. Σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής του άρθ.4 παρ.2β ν.3345/2005
Περαιτέρω, σας υπενθυµίζουµε ότι για τη συµµετοχή σας στο ανωτέρω
πρόγραµµα, εφόσον προϋποτίθεται για την υλοποίησή του εταιρική σχέση µε
αντίστοιχους οργανισµούς της αλλοδαπής, πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις
του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήµους) και του άρθρου 203 του
ν.3852/2010 (για τις περιφέρειες).
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν
διευκρινίσεις.
H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Yπουργείο Εξωτερικών
Ε1 ∆/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων
Ε-mail: e01@mfa.gr
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια
(E-mail: epolis@efxini.gr)
4) ΠΕ∆ της Χώρας
5) Κ.Ε.∆.Ε.
Ακαδηµίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα
(E-mail: info@kedke.gr),
6) Ε.Ν.Π.Ε.
Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526 Αθήνα
(E-mail: info@enpe.gr)
7) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
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Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ
(E-mail: info@eetaa.gr)
8) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα
Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)
9) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αµαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)
Προϊστάµενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu)
10) Πανεπιστήµιο Πειραιώς-Βιβλιοθήκη,
Επικεφαλής Κέντρων
Ευρωπαϊκής Τεκµηρίωσης
Καραολή και ∆ηµητρίου 80, Τ.Κ. 18534 Πειραιάς
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.
Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα
2.
3.
Γραφείο κ. Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και
∆ιοικητικής Υποστήριξης
4. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την παράκληση να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδροµή: To Υπουργείο-Πολιτικές και
δράσεις-∆ιεθνή & Ευρωπαϊκά Θέµατα ΟΤΑ- Προγράµµατα & ΣυνεργασίεςΕνηµερώσεις-Ανακοινώσεις)
5.
∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
•
Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων
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