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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Ευρωπαϊκή 
Πρωτεύουσα της Καινοτομίας (“iCapital”) 
 

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». Προς αυτήν την κατεύθυνση, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε πρόσφατα (3 Σεπτεμβρίου τ.ε.) την αναζήτηση 
της πρώτης Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας της Καινοτομίας, ή αλλιώς «iCapital». 
Πρόκειται για βραβείο που θα απονεμηθεί στην πόλη που δημιουργεί το 
καλύτερο «οικοσύστημα καινοτομίας», συνδέοντας μεταξύ τους τους πολίτες, 
τις δημόσιες αρχές, την πανεπιστημιακή κοινότητα και τις επιχειρήσεις της. 
Δεδομένου ότι το 68% του πληθυσμού της ΕΕ κατοικεί σήμερα σε 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 είναι να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για να 
καινοτομήσουν άλλοι και να υπάρξει σύνδεση του δημόσιου με τον ιδιωτικό 
τομέα. Η νικήτρια πόλη θα επιλεγεί την άνοιξη του 2014 από ανεξάρτητη 
ομάδα εμπειρογνωμόνων και θα λάβει 500.000 ευρώ προκειμένου να εντείνει 
ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές της. 

2. Κριτήρια απονομής του βραβείου 

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 είναι: 

Ελληνική
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 καινοτόμος – όσον αφορά τις ιδέες, τις διαδικασίες και τα 
εφαρμοζόμενα μέσα, 

 πηγή έμπνευσης – να έχει ως στόχο την προσέλκυση ταλέντων, 
χρηματοδοτών και επενδυτών, καθώς και την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής και της πρωτοβουλίας των πολιτών, 

 ολοκληρωμένη – να είναι συναφής με τους στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», δηλαδή να επιδιώκει μια έξυπνη και βιώσιμη 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σε όλη την Ευρώπη,  

 διαδραστική – να δημιουργεί μια κοινότητα καινοτομίας στην ίδια την 
πόλη αλλά και μαζί με άλλες πόλεις.  

 

3. Επιλεξιμότητα φορέων 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι πόλεις όλων των κρατών 
μελών της ΕΕ ή των χωρών που είναι συνδεδεμένες στο ερευνητικό 
πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ. Το βραβείο απονέμεται σε πόλεις με πληθυσμό 
άνω των 100.000 κατοίκων και για πρωτοβουλίες που έχουν αρχίσει να 
εφαρμόζονται τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρίου 2010. Στις χώρες που δεν 
διαθέτουν πόλεις με περισσότερους από 100.000 κατοίκους, δικαίωμα 
συμμετοχής έχει η μεγαλύτερη πόλη.  

4. Υποβολή αιτήσεων και ύψος χρηματικού βραβείου 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον εξής σύνδεσμο: 
www.ec.europa.eu/icapital και η προθεσμία υποβολής τους λήγει στις 3 
Δεκεμβρίου τ.ε. Η νικήτρια πόλη θα επιλεγεί την άνοιξη του 2014 από 
ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων και θα λάβει 500.000 ευρώ προκειμένου 
να εντείνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές της. 
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5. Περισσότερες πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και τον 
οδηγό υποβολής των αιτήσεων από τη σχετική ιστοσελίδα του iCapital 
(http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=ica 
pital), ενώ τα ερωτήματα σχετικά με τις αιτήσεις υποβάλλονται στην κάτωθι 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 

rtd-i-capital@ec.europa.eu 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις 
 

. 
                                                               H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

               κ.α.α. 
                                                                Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                           

              
 
 
              ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΠΕΣΙΟΥ 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

1) Γραφείο κ. Δημάρχου Αθηναίων 

2) Γραφείο κ. Δημάρχου Θεσσαλονίκης 

3) Γραφείο κ. Δημάρχου Πατρέων 

4) Γραφείο κ. Δημάρχου Πειραιώς 

5) Γραφείο κ. Δημάρχου Ηρακλείου 

6) Γραφείο κ. Δημάρχου Λαρισαίων 

7) Γραφείο κ. Δημάρχου Βόλου 

8) Γραφείο κ. Δημάρχου Περιστερίου 

9) Γραφείο κ. Δημάρχου Αγρινίου 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 
1) Δίκτυο ΠΡΑΞΗ 

Κολοκοτρώνη 8, Τ.Κ. 105 61 Αθήνα 
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ  
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα  
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ  
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια  
4) Κ.Ε.Δ.Ε.  
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα  
5) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής  
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ  
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6) Ινστιτούτο ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης (ΙΤΑ),  
Χαριλάου Τρικούπη 6 -10 (1ος όρ.), 106 79 Αθήνα  
7) 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  
8) 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 
 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο κ. Υπουργού (υπόψιν κας Μ.Παπακωνσταντίνου) 
- Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών  
-Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ 
-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  
(α) Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  
(β) Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς  
 
 

 

 

 

 


