
ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 21/6/2017 

 1

           

                           Μόνο µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

      Αθήνα,  1 Ιουνίου 2017 
      Α.Π.18189 

Ταχ. ∆/νση : Σταδίου 27 
Ταχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα 
Πληροφορίες: ∆ρ.Αντώνιος Καρβούνης 
Τηλέφωνο: 213 136 4710 
Φαξ: 213 136 4 713 
E-mail: a.karvounis@ypes.gr 
antonioskarvounis@gmail.com 

Προς: 
 
1) Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις  
∆/νσεις ∆ιοίκησης 
2) ∆ήµους της Χώρας 
 
 

 
ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτοµίας 2017: Πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε πρόσφατα πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για την αναζήτηση της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας της 
Καινοτοµίας, ή αλλιώς «iCapital» για το 2017.  

1. Γενικά 

Η καινοτοµία έχει κοµβικό ρόλο για την οικονοµική ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, και βρίσκεται στον πυρήνα της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο να 
καταστεί «Ένωση της Καινοτοµίας». Μέσα από τις πολιτικές της για την 
έρευνα και την καινοτοµία αλλά και τις περιφερειακές της πολιτικές, η ΕΕ 
προωθεί την έξυπνη και βιώσιµη αστική ανάπτυξη.  Το ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα έρευνας και καινοτοµίας, «Ορίζοντας 2020», είναι περισσότερο 
από ποτέ επικεντρωµένο στη χρηµατοδότηση ολόκληρης της «αλυσίδας 
καινοτοµίας», από την επιστηµονική ανακάλυψη µέχρι τη συνεργασία µε την 
αγορά.  Τα τρέχοντα χρηµατοδοτικά προγράµµατα επικεντρώνονται όλο και 
σε µεγαλύτερο βαθµό στην έρευνα και την καινοτοµία, π.χ. στην δηµιουργία 
υποδοµών έρευνας. 

2. Στόχος της πρόσκλησης 

Πρόκειται για βραβείο που θα απονεµηθεί στην πόλη που δηµιουργεί το 
καλύτερο «οικοσύστηµα καινοτοµίας», συνδέοντας τους πολίτες µεταξύ 
τους, τις δηµόσιες αρχές, την πανεπιστηµιακή κοινότητα και τις επιχειρήσεις 
της. ∆εδοµένου ότι το 68% του πληθυσµού της ΕΕ κατοικεί σήµερα σε 
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αστικές περιοχές, αναµένεται ότι οι περιοχές αυτές θα διαδραµατίσουν 
καίριο ρόλο για την τόνωση της καινοτοµίας στην Ευρώπη. Οι πόλεις 
προάγουν την καινοτοµία στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχουν οι 
ίδιες, αλλά το ζητούµενο για το εν λόγω βραβείο είναι η ανάδειξη του 
τρόπου µε τον οποίο εντάσσονται οι καινοτόµες πρακτικές στην καθηµερινή 
λειτουργία των τοπικών αρχών και εµπλέκεται ο πολίτης στην παροχή και 
χρήση αυτών των πρακτικών.  

3. Επιλέξιµοι φορείς 

Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν οι πόλεις όλων των κρατών 
µελών ή των χωρών που είναι συνδεδεµένες στο ερευνητικό πρόγραµµα 
της ΕΕ («Ορίζοντας 2020»). Το βραβείο απονέµεται σε πόλεις µε 
περισσότερους από 100.000 κατοίκους. Στις χώρες που δεν έχουν πόλεις 
µε περισσότερους από 100.000 κατοίκους, δικαίωµα συµµετοχής έχει η 
µεγαλύτερη πόλη. 

4. Κριτήρια απονοµής 

Οι υποψήφιες πόλεις θα κριθούν τόσο µε βάση τις πρωτοβουλίες και τα 
επιτεύγµατά τους µέχρι σήµερα όσο και µε βάση τις ιδέες τους για την 
ενίσχυση των καινοτόµων ικανοτήτων τους στο µέλλον. Θα πρέπει να 
δείξουν ότι ακολουθούν µια συνολική στρατηγική που σωρευτικά είναι: 

• πειραµατική – όσον αφορά τη δέσµευση της τοπικής αρχής να 
λειτουργήσει ως εργαστήριο δοκιµών για καινοτόµες πρακτικές και 
διοχέτευσης αυτών στην αναπτυξιακή στρατηγική της, 

• συµµετοχική – να έχει ως στόχο ενθάρρυνση της συµµετοχής και της 
πρωτοβουλίας των πολιτών, 

• διευρυµένη – να είναι ελκυστική για νέα ταλέντα, χρηµατοδοτήσεις και 
σηµείο αναφοράς και παράδειγµα για άλλες πόλεις, 

• βιώσιµη – να αποτυπώνει το δυναµικό της πόλης για την υλοποίηση 
των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων του βραβείου, τη δέσµευσή 
της για το µέλλον καθώς και τα βιώσιµα σχέδια στη βάση των 
ανωτέρω επιτευγµάτων. 

5. Χρηµατικά βραβεία 

Η νικήτρια πόλη θα επιλεγεί το καλοκαίρι του 2017 από ανεξάρτητη οµάδα 
εµπειρογνωµόνων και θα λάβει 1.000.000 ευρώ προκειµένου να εντείνει 
ακόµη περισσότερο τις προσπάθειές της. Στη δεύτερη και τρίτη πόλη θα 
δοθούν χρηµατικά βραβεία ύψους 100.000 ευρώ. 

6. Προθεσµία υποβολής προτάσεων 

Η προθεσµία υποβολής προτάσεων λήγει στις 21 Ιουνίου 2017. 
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7. Περισσότερες πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους κανόνες και τους όρους 
συµµετοχής, οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να επισκεφθούν τον ιστότοπο 
του βραβείου iCapital: 

http://ec.europa.eu/research/prizes/icapital/index.cfm 

Ερωτήσεις σχετικά µε τις αιτήσεις µπορούν επίσης να αποστέλλονται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: rtd-i-capital@ec.europa.eu, ενώ για το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραµµα HORIZON2020, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται 
στο αρµόδιο εθνικό σηµείο επαφής (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, υπόψιν 
κας Γεωργίας Τζένου, Project Manager, η οποία συντονίζει το δίκτυο 
Enterprise Europe Network-Hellas, τηλ.: 210 7273965, e-mail: 
tzenou@ekt.gr, fax: 210 7259070). 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και 
διευκρινίσεις. 

 

                                                        H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 
 

 ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 
 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Εσωτερικών- 
Τοµέας Εσωτερικών 
Κοραή 4, Τ.Κ.10564, Αθήνα 
2) Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης  
Εθνικό Σηµείο Επαφής για το ευρωπαϊκό  
πρόγραµµα "HORIZON2020"  
Yπόψιν κας Γ. Τζένου  
(Ε-mail: tzenou@ekt.gr) 
3) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα 
(E-mail: amfiktio@otenet.gr) 
4) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια 
(E-mail: epolis@efxini.gr) 
5) ΠΕ∆ της Χώρας 
6) Κ.Ε.∆.Ε. 
Ακαδηµίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα 
(E-mail: info@kedke.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   
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
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 & Συνεργασίες- 
Ενηµερώσεις-Ανακοινώσεις) 
5. ∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης  
•    Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων  
 


