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2) Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας

ΘΕΜΑ: Επιδότηση Κοινοπραξιών για τον εμπλουτισμό και την
προώθηση διεθνικών θεματικών προϊόντων Αειφόρου Τουρισμού Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP)
Με την πρόσφατη Ανακοίνωση ‘Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός
προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό
τουρισμό’, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να προωθήσει μια συντονισμένη
προσέγγιση των πρωτοβουλιών που συνδέονται με τον τουρισμό και να
ορίσει το νέο πλαίσιο δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της
και της ικανότητάς της να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο. Για τον σκοπό
αυτό, η εν λόγω Ανακοίνωση πρότεινε μια σειρά πρωτοβουλιών ευρωπαϊκής
ή πολυεθνικής διάστασης που αποσκοπούν στην επίτευξη αυτών των
στόχων και ταυτόχρονα αξιοποιούν πλήρως τις αρμοδιότητες της Ένωσης,
όπως έχουν θεσπιστεί από τη συνθήκη της Λισαβόνας για τον τουρισμό. Εν
προκειμένω, οι δράσεις υπέρ του τουρισμού μπορούν να εστιαστούν σε
τέσσερεις άξονες:
 ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα στην
Ευρώπη,
 προώθηση της ανάπτυξης βιώσιμου, υπεύθυνου και ποιοτικού
τουρισμού,
 εδραίωση της εικόνας και της προβολής της Ευρώπης ως
συνόλου βιώσιμων και ποιοτικών προορισμών,
 μεγιστοποίηση του δυναμικού των πολιτικών και των
χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ για την ανάπτυξη του τουρισμού
Σε αυτό το πλαίσιο, και ως συνέχεια της προπαρασκευαστικής δράσης για τον
αειφόρο τουρισμό που υλοποίησε την τριετία 2009-2011, εντάσσεται και η
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πρόσφατη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη και
προώθηση διεθνικών θεματικών προϊόντων Αειφόρου Τουρισμού.
1. Στόχος της πρόσκλησης
Οι γενικότεροι στόχοι της παρούσας πρόκλησης υποβολής προτάσεων είναι:
 να υποστηρίξει τον εμπλουτισμό και την προώθηση αειφόρων διεθνικών
προϊόντων θεματικού τουρισμού, συνεισφέροντας έτσι στην ανάπτυξη
και την προώθηση του Αειφόρου Τουρισμού (Sustainable Tourism) στην
Ευρώπη, βελτιώνοντας την προβολή και τη διείσδυση τέτοιων
προϊόντων στην αγορά.
 να συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη
διεθνική συνεργασία μεταξύ φορέων στο χώρο του Τουρισμού, δίνοντας
ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Ειδικότερα η πρόκληση επιδιώκει τα εξής:
 να ενισχύσει τη διεθνική συνεργασία στο χώρο του Αειφόρου Τουρισμού
 να ενθαρρύνει τη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τοπικών
αρχών
 να παρέχει κίνητρα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της
Τουριστικής Βιομηχανίας μέσω μίας βελτιωμένης επικέντρωσης στη
διαφοροποίηση των αιειφόρων θεματικών τουριστικών προϊόντων.
Ένα διεθνικό θεματικό τουριστικό προϊόν θεωρείται ότι απαρτίζεται από μία
ομάδα τουριστικών προορισμών/αξιοθέατων/υπηρεσιών λαμβάνοντας τη
μορφή
μίας
διεθνικής
διαδρομής/δρομολογίου/περιήγησης/τουριστικής
υπηρεσίας, είτε φυσικής (πραγματική διαδρομή με φυσικές υποδομές) είτε
εννοιολογικής (σύνδεση μεταξύ τόπων/ προορισμών/ αξιοθέατων), έχοντας ένα
κοινό θεματικό σύνδεσμο και μεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη του
Αειφόρου Τουρισμού.
2. Επιλεξιμότητα
Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν κοινοπραξίες οι οποίες απαρτίζονται από
τουλάχιστον 5 εταίρους (νομικά πρόσωπα) από τουλάχιστον 4 χώρες
(κράτη-μέλη) και μία σειρά άλλων επιλέξιμων από το πρόγραμμα χωρών.
Ταυτόχρονα μεταξύ των 5 κατ' ελάχιστον εταίρων σε κάθε κοινοπραξία:
(α) τουλάχιστον ένας (1) εταίρος θα πρέπει να είναι μικρομεσαία επιχείρηση, με
δραστηριότητα σε έναν από τους εξής τομείς: τουριστική διαμονή, catering,
ταξιδιωτικά πρακτορεία και tour operators, αξιοθέατα, δραστηριότητες
αναψυχής/ πολιτιστικές/ αθλητικές, τουριστικές μεταφορές - καθώς και άλλους
τομείς σχετικούς με τον τουρισμό, εφόσον η συνάφεια τους με το αντικείμενο
του προτεινόμενου έργου τεκμηριώνεται πλήρως εντός της πρότασης.
Άλλα είδη μικρομεσαίων επιχειρήσεων (π.χ. στους τομείς της προώθησης/
διαφήμισης, media, ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
και άλλες, μπορούν να συμμετέχουν στο έργο μόνο ως υπεργολάβοι και όχι ως
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προτείνοντες - μέλη της κοινπραξίας. Επίσης, σημειώνεται ότι, αν και δεν είναι
υποχρεωτικό, εντούτοις η συμμετοχή επιχειρήσεων πολύ μικρού και μικρού
μεγέθους θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα κατά την αξιολόγηση των προτάσεων.
(β) τουλάχιστον ένας (1) από τους εταίρους θα πρέπει να είναι
είτε Υπουργείο (δημόσια εθνική κυβερνητική αρχή), υπεύθυνο για τον Τουρισμό
και/ ή την Περιφερειακή Ανάπτυξη ή οποιοδήποτε άλλο τομέα σχετίζεται με το
αντικείμενο της κάθε πρότασης, είτε ένας Εθνικός Τουριστικός Οργανισμός
υπεύθυνος για την προώθηση του Τουρισμού, υπό την προϋπόθεση ότι το
Υπουργείο θα επιβεβαιώνει με σχετική επιστολή ότι εμπιστεύεται το
συγκεκριμένο οργανισμό για την υλοποίηση του έργου εκ μέρους του
Υπουργείου.
(γ) τουλάχιστον ένας (1) από τους εταίρους θα πρέπει να είναι
είτε μία δημόσια αρχή σε επίπεδο περιφερειακό ή τοπικής αυτοδιοίκησης
είτε ένα δίκτυο ή σύλλογος/ ένωση τέτοιων αρχών.
3. Προϋπολογισμός και διάρκεια έργων
Ο μέγιστος προϋπολογισμός που έχει δεσμευθεί (κοινοτική χρηματοδότηση)
ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ. Αναμένεται ότι θα χρηματοδοτηθούν έως 5 έργα.
Στην περίπτωση που θα εξασφαλισθεί επιπρόσθετη ευρωπαϊκή
χρηματοδότηση, τότε το ποσό μπορεί να ανέλθει σε 1,5 εκατ. ευρώ και να
χρηματοδοτηθούν έως και 7 έργα. Η μέγιστη κοινοτική χρηματοδότηση ανά
έργο ανέρχεται σε 250 χιλ. ευρώ με την κοινοτική συνδρομή να μην ξεπερνά το
75% των επιλέξιμων δαπανών. Η μέγιστη διάρκεια των έργων είναι 18 μήνες,
με προβλεπόμενη χρονική περίοδο έναρξης τον Μάρτιο του 2014.
4. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 3 Ιουλίου 2013 [17.00:00 τοπική
ώρα Βρυξελλών]. Μόνο ηλεκτρονικές υποβολές επιτρέπονται για την
παρούσα πρόσκληση. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μέσο του
εργαλείου υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων (SEP) σε πραγματικό
χρόνο.
5. Περισσότερες πληροφορίες
Το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, καθώς και
οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης, διατίθενται από την ακόλουθη
ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentif
ier=70-G-ENT-CIP-13-B-N03S04&specificProgram=EIP
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν επίσης να επικοινωνούν με το αρμόδιο
εθνικό σημείο επαφής του προγράμματος-πλαισίου:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Enterprise Europe Network-Hellas
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Βασ. Κωνσταντίνου 48
Τ.Κ.11635, Αθήνα
Υπόψιν κας Α. Καραχάλιου (τηλ.: 210 7273921, e-mail: akarah@ekt.gr)
Περαιτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συμμετοχή σας στο ανωτέρω
πρόγραμμα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του
ν.3463/2006 (για τους δήμους) και τις όμοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1
του ν.3852/2010 (για τις περιφέρειες).
Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, η διεκδίκηση και η επιτυχής
συμμετοχή των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στο εν λόγω αλλά και σε όλα τα
ευρωπαϊκά προγράμματα προϋποθέτει την πλήρη αξιοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων, των προοπτικών ανάπτυξης, των εταιρικών σχέσεων σε
τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και όλων των εν δυνάμει
πόρων τους, όπως αποτυπώνονται στο πλαίσιο του πενταετούς επιχειρησιακού
σχεδιασμού τους (άρθρα 266, 268, ν.3852/2010).
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Μόνιμη Αντιπροσωπεία της
Ελλάδας στις Βρυξέλλες
(α) Υπόψιν κας Κ. Ράντικ
(β) Υπόψιν κας Α. Δαλαμάγκα
2) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Enterprise Europe Network-Hellas
Βασ. Κωνσταντίνου 48
Τ.Κ.11635, Αθήνα
Υπόψιν κας Α. Καραχάλιου
3) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα
4) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια
5) ΠΕΔ της Χώρας
6) Κ.Ε.Δ.Ε.
Ακαδημίας 65 και Γεναδίου 8, 10678 Αθήνα
7) Ε.Ν.Π.Ε.
Μεσογείων 15, 11526 Αθήνα
8) Πανεπιστήμια-ΤΕΙ
9) Επιμελητήρια της Χώρας
10) Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων Ελλάδος
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Αινιάνος 8, 10434 ΑΘΗΝΑ
11) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
"anthropos.gr"
Fax: 210 8838914
12) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ
13) Ινστιτούτο ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης (ΙΤΑ),
Χαριλάου Τρικούπη 6 -10 (1ος όρ.), 106 79 Αθήνα
14) 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) Επικεφαλή Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe
Direct, κα Κ. Σόκολη
15) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αμαλίας 8, 10557 Αθήνα
(α) Προϊστάμενο και επικεφαλή του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο
(β) Αναπληρωτή επικεφαλή του Γραφείου, κ. Α. Καϊλή
16) EUROPE DIRECT – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Γεωργική και Βιοτεχνική
Σχολή Θεσσαλονίκης
Μαρίνου Αντύπα 12, 551 02 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (υπόψιν κ. Ευ. Βέργου)
17) EUROPE DIRECT – ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
Νικ.Φωκά και Μανουσογιαννάκη (Πλατεία Ιπποδρομίου), 54621
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (υπόψιν κας Μ.Πάσχου)
18) EUROPE DIRECT – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ
Α.Ε.)
Μ. Αλεξάνδρου 34, 43100, Καρδίτσα (υπόψιν κ. Θ. Μπαλτά)
19) EUROPE DIRECT -ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα (υπόψιν κας Π. Γεωργίου)
20) EUROPE DIRECT -ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Περιφέρεια Πελοποννήσου
Παραλιακή Οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου, 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ (υπόψιν κας
Α.Μαντά)
21) EUROPE DIRECT – ΡΟΔΟΥ- Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε.
28 ης Οκτωβρίου 72, 851 00 ΡΟΔΟΣ (υπόψιν κας Φ.Παπασάββα)
22) EUROPE DIRECT – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- Πολιτιστικός Οργανισμός «Οι
Δρόμοι της Ελιάς»
Αριστομένους 91, 24 100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ (υπόψιν κας Ρ. Γαραντζιώτη)
23) EUROPE DIRECT- ΛΑΜΙΑΣ-Δήμος Λαμιέων και Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας
Λεωνίδου 9-11, 35100 ΛΑΜΙΑ (υπόψιν κας Α. Μυλωνά)
24) EUROPE DIRECT – ΚΡΗΤΗΣ- Περιφέρεια Κρήτης,
Πλ. Ελευθερίας, 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (υπόψιν κας. Β. Μαδούλκα)
25) EUROPE DIRECT – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- Επιμελητήριο Ιωαννίνων,
Οπλ.Πουτέτση 14, 45333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ (υπόψιν κ.Δ.Γκόλα)
26) EUROPE DIRECT – ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ- Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Περιβάλλοντος, Ισόγειο, Γραφείο 1Α, 81100
ΜΥΤΙΛΗΝΗ (υπόψιν κας Μ. Γερούλια)
27) EUROPE DIRECT – ΕΡΤ- Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση
Λεωφόρος Μεσογείων 432, Αθήνα 15342 (υπόψιν κ. Π. Βασιλόπουλου)
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28) EUROPE DIRECT – ΑΤΤΙΚΗΣ- Δήμος Αθηναίων,
Αθηνάς 63, 10552 ΑΘΗΝΑ (υπόψιν κας Μ. Καραπαπά)
29) EUROPE DIRECT – ΑΘΗΝΑΣ- ΕΒΕΑ,
Ακαδημίας 7, 10671 ΑΘΗΝΑ (υπόψιν κας Ε.Σταρρά)
30) EUROPE DIRECT – ΑΘΗΝΑΣ-ΕΛΙΑΜΕΠ,
Βασ. Σοφίας 49, 106 76 ΑΘΗΝΑ (υπόψιν κας Ελ. Φωκά)
31) EUROPE DIRECT – ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ- Αναπτυξιακή Ροδόπης,
Ν. Τσανακλή 15, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ (υπόψιν κας Λ. Σαλτσίδου)
32) EUROPE DIRECT – ΠΑΤΡΑΣ- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Δ/νση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
NEO Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, 26441 ΠΑΤΡΑ (υπόψιν κ.Δ. Καρβέλη)
33) EUROPE DIRECT –ΛΑΡΙΣΑΣ- Περιφέρεια Θεσσαλίας
Πλ. Κουμουνδούρου, 41110 Λάρισα (υπόψιν κα Β. Τοπούζη)
34) EUROPE DIRECT –ΞΑΝΘΗΣ- Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ
Β.Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη (υπόψιν κ. Δ. Μπαρδακίδη)

Εσωτερική Διανομή:
1.
Γραφείο κ. Υπουργού
2.
Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3.
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4.
κ. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
5.
Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς

Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (σε 2 αντίγραφα)
6.
Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με την παράκληση να αναρτηθεί
στο site του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και δράσειςΔιεθνή & Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα και ΣυνεργασίεςΕνημερώσεις-Ανακοινώσεις)
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