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ΘΕΜΑ: Βράβευση Ευρωπαϊκών Ολοκληρωμένων Αναπτυξιακών 
Δράσεων σε διασυνοριακό επίπεδο (AEBR ‘Sail of Papenburg’ 2014) 

 

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε πρόσφατα (28 Μαΐου τ.ε.) πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων για το ετήσιο βραβείο της Ένωσης Ευρωπαϊκών 
Παραμεθόριων Περιφερειών (AEBR),  για το 2014. 
 
1. Το ιστορικό του Βραβείου της AEBR 
 
Με αφορμή την Ετήσια Σύνοδο και Γενική Συνέλευση της Ένωσης 
Ευρωπαϊκών Παραμεθόριων Περιφερειών (AEBR) το 2002 προτάθηκε και 
καθιερώθηκε έκτοτε το διασυνοριακό βραβείο ‘Sail of Papenburg’ για 
επιτυχημένα σχέδια διασυνοριακής συνεργασίας π.χ. στην πολιτιστική, 
οικονομική, θεσμική, περιβαλλοντική και κοινωνική σφαίρα σε μια 
παραμεθόρια ή διασυνοριακή περιφέρεια. Προγράμματα (π.χ. INTERREG), 
στρατηγικές, σχέδια και δράσεις στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας 
βραβεύονται ως βέλτιστες πρακτικές. Ταυτόχρονα, το βραβείο λειτουργεί ως 
κινητήριος δύναμη για παραμεθόριες ή διασυνοριακές περιφέρειες για να 
εμπλακούν ενεργά και να συνεισφέρουν στην καλύτερη κατανόηση και σε 
καλύτερες σχέσεις στην παραμεθόριο μεταξύ των κρατών προέλευσής τους. 
Mολονότι το βραβείο προσδίδει περισσότερο γόητρο παρά χρηματική 
ανταμοιβή στο νικητή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεν αποκλείεται η 
οικονομική υποστήριξη πρωτοβουλιών συγκεκριμένης περιφέρειας. 
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2. Θεματική και κριτήρια επιλογής 
 
Το θέμα του φετινού βραβείου αφορά την Καινοτομία και την Έρευνα- 
Διασυνοριακή Περιφερειακή Ανάπτυξη μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα. 
 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των σχεδίων, η ποιότητα των έργων και η 
διαπεριφερειακή και ευρωπαϊκή σημασία τους λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. 
Οι υπό αξιολόγηση δράσεις θα πρέπει να έχουν ευδιάκριτες και ορατές 
επιπτώσεις για την εν λόγω περιοχή, τουλάχιστον να είναι αναγνωρίσιμες 
κατά το έτος απονομής του βραβείου.  Επίσης, θα πρέπει να είναι τόσο 
πειστικές ώστε άλλες υπο-εθνικές αρχές να ενθαρρυνθούν για την υιοθέτησή 
τους. 
 
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία της τελικής επιλογής διερευνώνται τα 
εξής: 
 

 οι στόχοι της διασυνοριακής συνεργασίας,  
 η οργανωτική δομή και οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων,  
 η πρόοδος του έργου,  
 οι ειδικές συνθήκες (π.χ. γεωγραφικές) εντός των οποίων υλοποιείται,  
 η συνεισφορά του έργου στην ανάπτυξη της παραμεθόριας ή 

διασυνοριακής περιφέρειας,  
 η προστιθέμενη αξία του έργου για την ανάπτυξη της διασυνοριακής 

συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
3. Επιλεξιμότητα φορέων και δράσεων 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία δεν έχουν μόνον οι 
υποεθνικές οντότητες (δήμοι, περιφέρειες) της ΕΕ αλλά και εκείνες που δεν 
ανήκουν σε κράτος-μέλος της ΕΕ, όπως και τα μέλη και τα μη μέλη της AEBR. 
Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν θεσμοποιημένες διασυνοριακές ενώσεις 
ΟΤΑ, όπως Ευρωπεριφέρειες, ΕΟΕΣ κτλ. 
 
Το βραβείο, εκτός από διασυνοριακές συνεργασίες, αφορά ακόμη και 
μεμονωμένες δράσεις, οι οποίες καλύπτουν όλους τους τομείς της 
καθημερινής διασυνοριακής συνεργασίας (π.χ. πολιτισμό, οικονομία, 
περιβάλλον, κοινωνική πολιτική).  
 
4. Υποβολή προτάσεων και προθεσμία 
 
Οι  προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα και να 
αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην AEBR (info@aebr.eu) 
μέχρι την 31η Ιουλίου 2014. 
 
Η αξιολόγηση διενεργείται από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
ΑΕΒR και εν προκειμένω από μια ανεξάρτητη ομάδα διοριζόμενη για μια 
τριετία, επιφορτισμένη, ακριβώς, με αυτό το έργο. Η δε απονομή του βραβείου 
θα γίνει στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου της Ένωσης που φέτος θα λάβει 
χώρα στην πόλη Rzeszów της Πολωνίας στις11-12 Σεπτεμβρίου 2014. 
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5. Περισσότερες πληροφορίες 

 

Το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, το έντυπο της 
αίτησης, καθώς και οδηγίες για τη συμπλήρωσή της, διατίθενται στην 
ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 

http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=353 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της ανωτέρω 
πρωτοβουλίας οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποστέλλουν τα 
ερωτήματά τους στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
 

info@aebr.eu 
 

 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. 
 

                                                                           Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 

 
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 

 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Μόνιμη Αντιπροσωπεία της  
Ελλάδας στις Βρυξέλλες  
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ  
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα  
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ  
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια  
4) ΠΕΔ της Χώρας  
5) Κ.Ε.Δ.Ε.  
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα  
6) Ε.Ν.Π.Ε.  
Μεσογείων 15, 11526 Αθήνα  
7) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής  
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ  
8) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα  
Βας.Σοφίας 2, 10674 Αθήνα  
(α) Προϊστάμενο Τμήματος Επικοινωνίας/Εταιρικών Σχέσεων και 
Ευρωπαϊκών Δικτύων της Αντιπροσωπείας, κ. Ά. Περουλάκη  
(β) Επικεφαλής Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe 
Direct, κα Κ. Σόκολη  
9) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα  
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Λεωφ. Αμαλίας 8, 10557 Αθήνα  
(α) Προϊστάμενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο  
(β) Αναπληρωτή επικεφαλής του Γραφείου, κ. Α. Καϊλή 
 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο κ. Υπουργού 
- Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών  
-Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με την παράκληση να αναρτηθεί στο site 
του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και Δράσεις-Διεθνή 
και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & Συνεργασίες- Ενημερώσεις-
Ανακοινώσεις) 
-Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

 Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  
 

 

 


