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Προς:
1) Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις του
Κράτους
α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων
β) ∆/νσεις ∆ιοίκησης
2) ∆ήµους της Χώρας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις Ευφυείς Πόλεις και
Κοινότητες-Ευρωπαϊκή Σύµπραξη Καινοτοµίας (7ο Πρόγραµµα-Πλαίσιο
για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη-Ειδικό Πρόγραµµα
‘Συνεργασία’)
ΣΧΕΤ: Το υπ’αριθ.31256/4-7-2011 έγγραφό µας
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουµε ότι στο
πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος ‘Συνεργασία’ του 7ου ΠρογράµµατοςΠλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (7ο ΠΠ)
δηµοσιεύθηκε πρόσφατα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις Ευφυείς
Πόλεις και Κοινότητες.
1. Το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική
Ανάπτυξη
Το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη
(7ο ΠΠ) είναι το βασικό µέσο χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την έρευνα στην Ευρώπη. Το 7ο ΠΠ είναι ο φυσικός διάδοχος του έκτου
προγράµµατος πλαισίου (6ο ΠΠ) και αποτελεί καρπό πολυετών
διαβουλεύσεων µε την επιστηµονική κοινότητα, ιδρύµατα ερευνών και φορείς
χάραξης πολιτικών, όπως και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς.
Από την έναρξή τους το 1984, τα προγράµµατα πλαίσιο έχουν διαδραµατίσει
ηγετικό ρόλο στην διεπιστηµονική έρευνα και τις συνεργατικές δραστηριότητες
στην Ευρώπη και εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων. Το 7ο ΠΠ συνεχίζει αυτό
το έργο και είναι µεγαλύτερο και πιο περιεκτικό από τα προγενέστερα
προγράµµατα για την έρευνα. Με διάρκεια εφαρµογής από το 2007 ως το
2013, το πρόγραµµα διαθέτει προϋπολογισµό 53,2 δισ. ευρώ για τη συνολική
επταετή διάρκειά του, τον µεγαλύτερο που έχει διατεθεί µέχρι σήµερα για
παρόµοια προγράµµατα.
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Το 7ο ΠΠ χωρίζεται σε τέσσερα ειδικά προγράµµατα:
Το πρόγραµµα Συνεργασία επιδιώκει να τονώσει τη συνεργασία και να
ενισχύσει τους δεσµούς µεταξύ της βιοµηχανίας και της έρευνας σε διακρατικό
πλαίσιο, ώστε να επιτρέψει στην Ευρώπη να κατακτήσει και να διατηρήσει την
πρωτοπορία σε καίριους τοµείς έρευνας.
Το πρόγραµµα Ιδέες επιδιώκει να ενισχύσει την έρευνα αιχµής στην Ευρώπη,
δηλαδή να προωθήσει την ανακάλυψη νέων γνώσεων, οι οποίες θα αλλάξουν
ριζικά την αντίληψή µας για τον κόσµο και τον τρόπο ζωής µας.
Το πρόγραµµα Άνθρωποι κινητοποιεί σηµαντικό όγκο χρηµατοοικονοµικών
πόρων µε σκοπό τη βελτίωση των προοπτικών επαγγελµατικής
σταδιοδροµίας των ερευνητών στην Ευρώπη και την προσέλκυση
περισσότερων νέων ερευνητών υψηλού επιπέδου.
Το πρόγραµµα Ικανότητες έχει στόχο να προσφέρει στους ερευνητές
αποδοτικά και αποτελεσµατικά µέσα προκειµένου να ενισχυθεί η ποιότητα και
η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής έρευνας.
2. H Ευρωπαϊκή Σύµπραξη Καινοτοµίας: Ευφυείς Πόλεις και
Κοινότητες
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις, µέχρι το 2050, σχεδόν το 70% του παγκόσµιου
πληθυσµού θα ζει στις πόλεις, από περίπου 50% σήµερα. Τα αριθµητικά
στοιχεία για την Ευρώπη είναι υψηλότερα: έως το 2050, αναµένεται να ζει στις
πόλεις περίπου το 83% του πληθυσµού (σχεδόν 557 εκατ.). Αυτά τα στοιχεία
συνεπάγονται ένα ευρύ φάσµα αλληλοσυνδεόµενων προκλήσεων, µεταξύ των
οποίων συγκαταλέγονται οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής καθώς τα
αστικά κέντρα καταναλώνουν το 70% της ενέργειας και είναι υπεύθυνα για υο
75% των συνολικών εκποµπών αερίων θερµοκηπίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ωστόσο, οι αστικοί οικισµοί και τα δίκτυα πόλεων έχουν εξελιχθεί σε "αιχµές
δόρατος" της ανάπτυξης, όχι µόνον από κοινωνικοοικονοµική άποψη αλλά και
από τεχνολογική και γεωπολιτική1. Οι πόλεις είναι από µόνες τους "κόµβοι
καινοτοµίας", όπου οι γνώσεις, η χάραξη πολιτικής και η πράξη συνενώνονται
για να δηµιουργηθούν καινοτόµες ιδέες, να χρησιµοποιηθεί νέα τεχνολογία και
να εξεταστούν υπό νέο πρίσµα οι προκλήσεις και οι κινητήριες δυνάµεις,
όπως και οι λύσεις στα ζητήµατα αστικής ανάπτυξης. Υπάρχουν επίσης όλο
και περισσότερα στοιχεία που δείχνουν ότι τα δίκτυα σηµαντικών αστικών
κέντρων, που συχνά αναφέρονται ως "παγκόσµιες πόλεις", ασκούν
αυξανόµενη επιρροή σε διεθνή κλίµακα, ενώ ταυτοχρόνως θα πρέπει να
αναγνωριστεί η σηµασία της συµβολής των πόλεων µικρού και µεσαίου
µεγέθους, κυρίως στην περιφερειακή ανάπτυξη. Η Ευρώπη χαρακτηρίζεται
από υψηλή αστική πυκνότητα και από µεγάλο αριθµό πόλεων µικρού και
µεσαίου µεγέθους, των οποίων τα πλεονεκτήµατα πρέπει να λαµβάνονται
1

Βλ. Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2011σχετικά µε την ερευνητική
πρωτοβουλία κοινού προγραµµατισµού "Η Ευρώπη των πόλεων — Παγκόσµιες προκλήσεις για τις
πόλεις, ευρωπαϊκές λύσεις από κοινού".
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υπόψη από οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική άποψη. Ωστόσο, οι πόλεις
αντιµετωπίζουν αρκετά εµπόδια κατά τη χρήση ευφυών και αποδοτικών
τεχνολογιών, ενώ ο ιδιωτικός τοµέας δείχνει απρόθυµος να υιοθετήσει
καινοτόµες τεχνολογίες παρά την προοπτική εξοικονόµησης δαπάνης και
µακροπρόθεσµων µειώσεων στις εκποµπές αερίων.
Σε αυτό το πλαίσιο, στις 10 Ιουλίου τ.ε. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε
Ανακοίνωση µε τίτλο ‘Ευφυείς Πόλεις και Κοινότητες-Ευρωπαϊκή Σύµπραξη
Καινοτοµίας’. Σε αυτήν τονίζεται ότι µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που
αντιµετωπίζει η Ε.Ε. είναι ο καλύτερος δυνατός σχεδιασµός και προσαρµογή
των πόλεων σε έξυπνα, ευφυή και βιώσιµα περιβάλλοντα. Με την έναρξη της
πρωτοβουλίας Ευφυείς Πόλεις και Κοινότητες - Ευρωπαϊκή Σύµπραξη
Καινοτοµίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να ενισχύσει την ανάπτυξη
των έξυπνων τεχνολογιών στις πόλεις - µε τη συγκέντρωση ερευνητικών
πόρων από τους τοµείς της ενέργειας, των µεταφορών και των ΤΠΕ,
συγκεντρώνοντάς τους σε ένα µικρό αριθµό σχεδίων επίδειξης που θα
υλοποιούνται σε συνεργασία µε τις πόλεις. Με την ανακοίνωσή της, η
Επιτροπή επανέρχεται στην ιδέα των συµπράξεων, των οποίων η σηµασία
για τη συνένωση δυνάµεων είχε υπογραµµιστεί στην ανακοίνωση της
Επιτροπής του Οκτωβρίου 2010 για την ένωση καινοτοµίας.
Σκοπός των συµπράξεων είναι να συνενώνουν ευρωπαϊκούς µε εθνικούς
δηµόσιους φορείς σε συµπράξεις δηµόσιου-δηµόσιου τοµέα (Σ∆∆Τ) και
δηµόσιους µε ιδιωτικούς φορείς σε συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα
(Σ∆ΙΤ) µε σκοπό την αντιµετώπιση των µεγάλων κοινωνικών προκλήσεων και
την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της Ευρώπης. Για να επιτευχθεί µια
κοινή αντίληψη για τη δυνητική συνεισφορά των συµπράξεων στον τοµέα Ε&Κ
σε µια ευφυή και βιώσιµη ανάπτυξη στην Ευρώπη, αναπτύχθηκαν και
δοκιµάστηκαν µοντέλα συµπράξεων στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ,
του
προγράµµατος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (ΠΑΚ), του
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και του πλαισίου πολιτικής για την
Ένωση Καινοτοµίας. Στη γενική της αξιολόγηση, η Επιτροπή καταλήγει στο
συµπέρασµα ότι οι συµπράξεις προσφέρουν πολλά και ποικίλα
πλεονεκτήµατα και ότι το δυναµικό τους θα µπορούσε να αξιοποιηθεί ακόµη
περισσότερο. Οι ευρωπαϊκές συµπράξεις καινοτοµίας (ΕΣΚ) µπορούν να
παράσχουν ένα γενικό πλαίσιο για τα διάφορα µοντέλα συµπράξεων µε τη
σύνδεση όλων των σηµαντικών φορέων στον κύκλο της Ε&Κ, την κάλυψη των
πτυχών «προσφορά» και «ζήτηση», και την προαγωγή της πολιτικής
δέσµευσης για τις συµφωνηθείσες ενέργειες Επίσης, οι συµπράξεις συνιστούν
αποτελεσµατική µέθοδο για τη µεγαλύτερη συµµετοχή µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην έρευνα και την καινοτοµία. Όµως οι συµπράξεις
δεν είναι κάτι που λειτουργεί από µόνο του. Για να εξασφαλιστεί η µακρόπνοη
λειτουργία και επίδραση των συµπράξεων, πρέπει να δηµιουργηθούν γενικές
συνθήκες κατάλληλες για την αντιµετώπιση προκλήσεων που αφορούν τις
διοικητικές δοµές, τη χρηµατοδότηση και την υλοποίηση που συνδέονται µε
τις συµπράξεις. Οι συµπράξεις πρέπει να είναι απλές, ευέλικτες, χωρίς
αποκλεισµούς και ανοιχτές, οι διευθύνουσες οµάδες να είναι
αντιπροσωπευτικές και ισόρροπες, οι δε σχέσεις µεταξύ των υφισταµένων
πρωτοβουλιών και µέσων να έχουν διευκρινιστεί εξαρχής. Επιπροσθέτως, οι
συµπράξεις χρειάζονται σαφείς όρους πλαίσιο αναφορικά µε τις δοµές, τη
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χρηµατοδότηση και τις διαδικασίες, προκειµένου
αναπτυχθούν µακροπρόθεσµα και σταθερά.

να

µπορέσουν

να

3. Επιλέξιµες δράσεις της πρόσκλησης
Η βασική ιδέα που διέπει την πρωτοβουλία των ευφυών πόλεων και
κοινοτήτων είναι η βιοµηχανία να δοκιµάσει και να εξετάσει την τεχνολογία σε
τοπικό επίπεδο και να δείξει ότι µπορεί να λειτουργήσουν εφαρµογές της µε
χαµηλό κόστος και πολλά πλεονεκτήµατα για τους πολίτες και ολόκληρη την
κοινότητα. Εποµένως, τα επιδοτούµενα σχέδια προϋποθέτουν βιοµηχανικές
συµπράξεις από τους τοµείς των µεταφορών, της ενέργειας και των
υπηρεσιών ΤΠΕ µε τη συµµετοχή 1-2 πόλεων για να αναδειχθούν αυτά τα
πλεονεκτήµατα ούτως ώστε να ακολουθήσουν και άλλες πόλεις. Η κοινοτική
χρηµατοδότηση θα επικεντρωθεί σε περιορισµένο αριθµό βέλτιστων
πρακτικών µε µεγάλη απήχηση και γεωγραφική κάλυψη.
Εν προκειµένω, στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα επιδοτηθούν µέσω
συνεργατικών έργων (Collaborative Projects), που θα καλύπτουν από µικρές
εστιασµένες ερευνητικές δράσεις µέχρι µεγάλα ολοκληρωµένα έργα τα εξής
σχέδια:
Αξιόπιστο, ευφυές και ασφαλή διαδίκτυο για ευφυείς πόλεις.
Κέντρα δεδοµένων σε ένα ενεργειακά αποδοτικό και περιβαλλοντικά
φιλικό διαδίκτυο.
Βελτιστοποίηση ενεργειακών συστηµάτων σε ευφυείς πόλεις.
Ολοκληρωµένη προσωπική κινητικότητα για ευφυείς πόλεις.
Ανάπτυξη και πιστοποίηση µεθόδων και εργαλείων για ολοκληρωµένο
δίκτυο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Σχεδιασµός κανόνων για σύνδεση ηλεκτρικών οχηµάτων µε
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Επίδειξη βελτιστοποιηµένων ενεργειακών συστηµάτων για υψηλής
ενεργειακής απόδοσης οικισµούς.
4. Επιλέξιµοι φορείς
Κάθε φορέας µε νοµική προσωπικότητα που εδρεύει σε κάποιο από τα κράτηµέλη της ΕΕ ή τα συνδεδεµένα κράτη αποτελεί επιλέξιµο φορέα για την εν
λόγω πρόσκληση. Ειδικότερα, δικαίωµα συµµετοχής στο 7οΠΠ έχουν οι εξής
φορείς:
Οποιαδήποτε νοµική οντότητα που έχει την έδρα της σε κράτος-µέλος
της ΕΕ ή σε συνδεδεµένο µε την ΕΕ κράτος.
Οποιαδήποτε διεθνή οργάνωση ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
Οποιαδήποτε νοµική οντότητα που διαθέτει την έδρα της σε κάποιο
από τα κράτη διεθνούς εταιρικής συνεργασίας του 7ου ΠΠ2.
Εν προκειµένω, στο πλαίσιο συνεργατικών έργων απαιτείται η δηµιουργία
µιας σύµπραξης (µε την υπογραφή των σχετικών συµφωνητικών µεταξύ των
2

Βλ. ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/icpc-list.pdf.
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εταίρων) µε τη συµµετοχή τουλάχιστον 3 ανεξάρτητων νοµικών
προσώπων που διαθέτουν την έδρα τους σε κάποιο από τα επιλέξιµα κράτη
του προγράµµατος.
5. Προθεσµία υποβολής και κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων
Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά3 µέχρι την 4η
∆εκεµβρίου 2012 (ώρα 17.00 Βρυξελλών). Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο
2013 οι προτάσεις θα αξιολογηθούν βάσει των κριτηρίων της ποιότητας, της
υλοποίησης και της απήχησης. Για κάθε κριτήριο η βαθµολογία ορίζεται από 0
έως 5 µε τα επιτυχηµένα σχέδια να πρέπει να περάσουν το ελάχιστο κατώφλι
της βαθµολογίας των 3/5.
6. Προϋπολογισµός
Ο συνολικός προϋπολογισµός για τους ανωτέρω τοµείς δράσεων ανέρχεται
συνολικά σε 209 εκατ. ευρώ (95 εκατ. ευρώ για δράσεις ΤΠΕ και 114 εκατ.
ευρώ για δράσεις ενέργειας).
7. Πληροφορίες
Το πλήρες κείµενο της ανωτέρω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, τον
οδηγό για τους αιτούντες αλλά όλα τα σχετικά παραρτήµατα µπορείτε να
αναζητήσετε στον κάτωθι ιστότοπο:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callId
entifier=FP7-SMARTCITIES-2013

Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνουν τα ερωτήµατά τους και
να λαµβάνουν σχετικές διευκρινίσεις από το εθνικό σηµείο επαφής του
προγράµµατος:

Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας
http://www.gsrt.gr
Μαρία Κουτροκόη
Τηλ.: 210 7711519
Fax: 210 7714379
Ε-mail: mkoutr@gsrt.gr
Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης
Κέντρο Ηλεκτρονικής Υποστήριξης για το 7ο ΠΠ
Γεωργία Μαζιώτη
Τηλ.: 210 7273925

3

Βλ. Εγχειρίδιο ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
page/cooperation?callIdentifier=FP7 SMARTCITIES-2013).
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Fax: 210 7246824
E-mail: gmazio@ekt.gr
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
κ.α.α.

ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΠΕΣΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης
Εθνικό Σηµείο Επαφής για
το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο
Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ.11635 Αθήνα
2) Κ.Ε.∆.Ε.
Ακαδηµίας 65 και Γενναδίου 8
Τ.Κ.106 78 Αθήνα
3) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Βύρωνος 29
Τ.Κ. 10558 ΑΘΗΝΑ
4) ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ-∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, 136 73 Αχαρνές
5)Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, 104 36, ΑΘΗΝΑ
6) Ινστιτούτο ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης (ΙΤΑ),
Αθηνάς 60, 105 51 Αθήνα
7) Κεντρικής Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας (Κ.Ε.Ε.)
Ακαδηµίας 7, ΑΘΗΝΑ

Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα
- Γραφείο κ. Γενικού ∆ιευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Γραφείο κ. Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών
-∆/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (µε την παράκληση να αναρτηθεί στο site
του Υπουργείου, στη διαδροµή: To Υπουργείο-Πολιτικές και ∆ράσεις-∆ιεθνή
και Ευρωπαϊκά Θέµατα ΟΤΑ-Προγράµµατα & Συνεργασίες- ΕνηµερώσειςΑνακοινώσεις)
-∆/νση Αναπτ. Προγρ/των & ∆ιεθνών Οργανισµών
(α) Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων
(β) Τµήµα Σχέσεων µε ∆ιεθνείς Οργανισµούς (εις διπλούν)
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