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1. Γενικά
Σχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ.1291/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ηε ζέζπηζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο-πιαηζίνπ «Οξίδνληαο 2020» γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ
θαηλνηνκία (2014-2020), ην πξφγξακκα ζα ζπκβάιεη θαηά γεληθφ ζηφρν ζηελ
νηθνδφκεζε κηαο θνηλσλίαο θαη κηαο νηθνλνκίαο πνπ βαζίδνληαη ζηε γλψζε
θαη ηελ θαηλνηνκία ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε, πξνζειθχνληαο πξφζζεηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη
ζπκβάιινληαο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο,
πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζηφρνπ ηνπ 3% ηεο ΑΔγρΠ γηα ηελ έξεπλα θαη
ηελ αλάπηπμε ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε έσο ην 2020. Με ηνλ ηξφπν απηφλ
ζα ζηεξίμεη ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» θαη άιισλ
πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο, θαζψο θαη ηελ επίηεπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
Δπξσπατθνχ Φψξνπ Έξεπλαο (ΔΦΔ).
Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα επηδησρζεί κέζσ ηξηψλ
αιιεινεληζρπφκελσλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηα εμήο:

1

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΜΙA

 Επιστημονική Αριστεία (Δxcellent Science): Δπηζηεκνληθή έξεπλα
παγθφζκηνπ επηπέδνπ κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε ζηελ ΔΔ ησλ
θαιχηεξσλ επηζηεκφλσλ.
 Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): Σηξαηεγηθή
επέλδπζε ζε ηερλνινγίεο-θιεηδηά, φπσο λαλνηερλνινγίακηθξνειεθηξνληθή, ζπκκεηνρή ηδησηηθνχ ηνκέα, δεκηνπξγία
θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ.
 Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges): Αληηκεηψπηζε
ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ, φπσο ε γήξαλζε
πιεζπζκνχ, ε εμάληιεζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ε αληηκεηψπηζε
θιηκαηηθήο αιιαγήο.
Δηδηθφηεξα, ζηελ έθζεζε ηεο νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ Πνιηηηζηηθή
Κιεξνλνκηά, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο Κνηλσληθήο Πξφθιεζεο 5
(Γξάζε γηα ην θιίκα, πεξηβάιινλ, απνδνηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ
θαη πξψηεο χιεο) ηνπ Οξίδνληα 2020, «Πξνο κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε
γηα ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά γηα ηελ Δπξψπε», ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο
κεγηζηνπνίεζεο ηεο εγγελνχο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αμίαο ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηζκηθήο
πνιπκνξθίαο θαη ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα,
ππνγξακκίδεηαη φηη «ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά απνηειεί κηα ζεκαληηθή
δχλακε γηα ηελ Δπξψπε ηνπ 21νπ αηψλα. Γελ αθνξά κφλν ζηελ θαξδηά ηνπ
ηη ζεκαίλεη λα είζαη Δπξσπαίνο, αιιά αθνξά φιεο ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο
πνιίηεο σο νπζηαζηηθφ κέζν γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο
νηθνλνκίαο, ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο». Η
έθζεζε θαζνξίδεη ην γεληθφ πιαίζην γηα ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο
Δπξψπεο θαη ηε ζπκβνιή πνπ κπνξεί λα έρεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
έμππλεο εμεηδίθεπζεο, ρσξίο απνθιεηζκνχο βηψζηκεο αλάπηπμεο,
ζθηαγξαθψληαο ηξεηο ζηφρνπο πξνηεξαηφηεηαο:
 Οηθνλνκία: Πξνψζεζε θαηλνηφκσλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ
κνληέισλ γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο
 Κνηλσλία: πξνψζεζε ηεο θαηλνηφκνπ ρξήζεο ηεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο έληαμεο ρσξίο απνθιεηζκνχο,
ηεο ζπλνρήο θαη ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο.
 Πεξηβάιινλ: Πξνψζεζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ γηα βηψζηκε
αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ
αεηθφξν αλάπηπμε ηεο Δπξψπεο.

2. Θεμαηικό πεδίο και δπάζειρ ηηρ ππόζκληζηρ
Οη επξσπατθέο πφιεηο θαη νη αγξνηηθέο πεξηνρέο είλαη κνλαδηθά πνιηηηζηηθά
ηνπία ζηνλ ππξήλα ηεο ηαπηφηεηαο ηεο Δπξψπεο. Απνηεινχλ παξαδείγκαηα
ηεο δσληαλήο καο θιεξνλνκηάο, ε νπνία ζπλερψο εμειίζζεηαη. Ωζηφζν,
νξηζκέλεο απφ απηέο αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, κε απνηέιεζκα ε αλεξγία, ε εξήκσζε, ε
πεξηζσξηνπνίεζε ή ε απψιεηα ηεο πνιηηηζηηθήο θαη βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο.
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Οη πξνθιήζεηο απηέο δεκηνπξγνχλ δήηεζε γηα ηε δνθηκή θαη ηνλ
πεηξακαηηζκφ κε θαηλνηφκεο νδνχο γηα ηελ αζηηθή αλαγέλλεζε. Η
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά (πιηθή θαη άπιε) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο
νδεγφο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ησλ αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, σο
παξάγνληαο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη σο έλα κέζν
γηα ηελ εηζαγσγή θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά θαηλνηφκσλ ιχζεσλ.
Η γεληθή πξφθιεζε αθνξά πέξα απφ ηελ απιή δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε,
θπζηθή απνθαηάζηαζε, ή ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ κηαο πεξηνρήο θαη λα
δείμεη ην δπλακηθφ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο σο έλαο ηζρπξφο
νηθνλνκηθφο, θνηλσληθφο θαη πεξηβαιινληηθφο θαηαιχηεο γηα ηελ
αλαγέλλεζε, ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε
βειηίσζε ησλ αλζξψπσλ ηεο επεκεξίαο θαη ηεο πεξηβάιινληα δηαβίσζεο.
Οη πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ έλα απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα:
α) Αζηηθή αλάπιαζε κέζσ ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο (2016)
β) Αγξνηηθή αλάπιαζε κέζσ ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο (2017)
Καη γηα ηηο δχν ζεκαηηθέο, νη δξάζεηο ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ κέζσ έξγσλ
επίδεημεο κεγάιεο θιίκαθαο θαηλνηφκεο ζπζηεκηθέο πξνζεγγίζεηο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ιχζεηο γηα ηε αεηθφξν αλάπηπμε. Γηα λα αλνίμεη
ν δξφκνο γηα ηελ ηαρεία αλαπαξαγσγή ηνπο ζα επηζηξαηεπζεί ν ξφινο ησλ
πξνηχπσλ (role models), δειαδή αζηηθά ή αγξνηηθά ηνπία πνπ έρνπλ
απνδεδεηγκέλα θαη κε επηηπρία αθνινπζήζεη κηα αζηηθή αλάπιαζε κέζσ ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο πξνζέγγηζεο ηεο αλαπαξαγσγήο
πξνηχπσλ (replicator’s approach), δειαδή αζηηθά ή αγξνηηθά ηνπία πνπ ζα
επηθνπξνχληαη/θαζνδεγνχληαη, δεζκεπφκελα ζηελ αλάπιαζε κέζσ ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο εληφο ηεο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ, πηνζεηψληαο ηα
θαηάιιεια πξφηππα αλάπιαζεο, πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο
ζπλζήθεο ηνπο.
Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ε ζπκκεηνρή έμη αζηηθψλ ή αγξνηηθψλ
ηνπίσλ πνπ ζα ρξεζηκεχνπλ σο πξφηππα γηα ηξεηο αζηηθέο ή αγξνηηθέο
πεξηνρέο , νη νπνίεο ζα δεζκεπζνχλ λα ηα πηνζεηήζνπλ απφ δηαθνξεηηθά
θξάηε κέιε ζα εληζρχζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε δπλαηφηεηα κηαο πξφηαζεο γηα
δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε φιε ηελ Δπξψπε. Πέξα απφ απηφ, θαη
ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή γηα ηε δηεζλή ζπλεξγαζία ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο
έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο (COM (2012) 497), ε ζπκκεηνρή αζηηθψλ ή
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο πξφηππα απφ ρψξεο κε
κέιε ηεο ΔΔ ελζαξξχλεηαη, δεδνκέλνπ φηη απηφ ζα εκπινπηίζεη πεξαηηέξσ
ηε βάζε δεδνκέλσλ κε επηηπρεκέλεο αλαπιάζεηο κέζσ ηεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο θαη έηζη ζα εληζρχζεη ηε δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο θαη ηηο
επηπηψζεηο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε πεξηνρέο εθηφο ηεο ΔΔ (π.ρ.
Λαηηληθή Ακεξηθή).
Τν επηηπρεκέλν δπλακηθφ κηαο πξφηαζεο ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη
ζχκθσλα κε ηνλ θαηλνηφκν ραξαθηήξα θαη ηε δπλαηφηεηα πηνζέηεζεο ηεο ελ
ιφγσ πξνζέγγηζεο· ην ρξεκαηνδνηηθφ, επηρεηξεζηαθφ θαη δηαθπβεξλεηηθφ
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πξφηππφ ηεο· ηελ θηλεηνπνίεζε λέσλ επελδχζεσλ· ηηο ζπκκεηνρηθέο,
πνιπεηαηξηθέο θαη δηαηνκεαθέο δηαδηθαζίεο ( ε καθξνπξφζεζκε πνιηηηθή θαη
νηθνλνκηθή δέζκεπζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, αλεμάξηεηα απφ πηζαλέο αιιαγέο ζην πνιηηηθφ ηνπο
πιαίζην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ)· ε ηθαλφηεηα γηα ηελ θηλεηνπνίεζε θαη
ηε κφριεπζε πξφζζεησλ επελδχζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη
ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ· θαη ε νξζφηεηα
ηεο πξνζέγγηζεο «θαζνδήγεζεο» θαη ηε κεηαθνξά γλψζεο. Σηηο εηαηξηθέο
ζρέζεηο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ νη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο, νη
πνιενδφκνη, νη επηρεηξήζεηο, αθαδεκατθνί θαη ηνπηθέο θνηλφηεηεο ζε κηα
ζαθψο θαζνξηζκέλε δνκή κε ξφινπο θαη επζχλεο ζσζηά δηαηππσκέλνπο γηα
φια ηα εκπιεθφκελα κέξε.
3. Δπιλέξιμοι θοπείρ
Η πξφζθιεζε απνβιέπεη ζηελ επηινγή ζπκπξάμεσλ πνπ ζα απνηεινχληαη
ηνπιάρηζηνλ απφ 3 αλεμάξηεηεο λνκηθέο νληφηεηεο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ
δηθαίνπ πξνεξρφκελεο απφ 3 δηαθνξεηηθέο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην
πξφγξακκα.
4. Πποϋπολογιζμόρ
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζηα 10
εθαη. επξψ κε ηελ ελσζηαθή ζπλδξνκή λα αλέξρεηαη ζην 100% γηα ηνπο κε
θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο.
5. Πποθεζμία ςποβολήρ πποηάζεων και πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ
Οη πξνηάζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά κέρξη ηηο 8 Μαπηίος
2016 γηα ηελ πξνεπηινγή εθείλσλ ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ
ζηε δεχηεξε θάζε επηινγήο κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 6 ε Σεπηεκβξίνπ
2016. Τν πιήξεο θείκελν ηεο πξφζθιεζεο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο
2016-2017 ηνπ ελ ιφγσ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηε ζρεηηθή
ηζηνζειίδα:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuniti
es/h2020/topics/2199-sc5-21-2016-2017.html
Δπίζεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ ηα εξσηήκαηά ηνπο ζην
Δζληθφ Σεκείν Δπαθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Δζληθφ Κέληξν Τεθκεξίσζεο,
ππφςηλ θαο Γεσξγίαο Τδέλνπ, ε νπνία ζπληνλίδεη ην δίθηπν Enterprise
Europe Network-Hellas, ηει.: 210 7273965, e-mail: tzenou@ekt.gr).
Πεξαηηέξσ, ζαο ππελζπκίδνπκε φηη γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην αλσηέξσ
πξφγξακκα, εθφζνλ πξνυπνηίζεηαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ εηαηξηθή ζρέζε
κε αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο ηεο αιινδαπήο, πξέπεη λα ηεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 219 παξ.3 ηνπ λ.3463/2006 (γηα ηνπο δήκνπο)
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θαη ηηο φκνηεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 παξ.1 ηνπ λ.3852/2010 (γηα ηηο
πεξηθέξεηεο).
Παξακέλνπκε
δηεπθξηλίζεηο.

ζηε

δηάζεζή

ζαο

γηα

πεξαηηέξσ

πιεξνθνξίεο

θαη

.
H ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ

ΜΑΡΗΑ ΝΗΚΟΤ

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ:
1) Yποςπγείο Δξωηεπικών
Δ1 Γ/λζε Μνξθσηηθψλ θαη Πνιηηηζηηθψλ
Υπνζέζεσλ
(Δ-mail: e01@mfa.gr)
2) Τποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού
Γ/λζεο Γηεζλψλ Σρέζεσλ θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο
Δξκνχ 17, 105 63 Αζήλα
(E-mail: dee@culture.gr)
3) Δθνικό Κένηπο Σεκμηπίωζηρ
Δζληθφ Σεκείν Δπαθήο γηα ην πξφγξακκα "Οξίδνληαο 2020"
Bαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 48, 11635 Αζήλα
(Δ-mail: horizon2020@ekt.gr)
4) ΔΟΔ ΑΜΦΗΚΣΤΟΝΗΑ
Βχξσλνο 29, Τ.Κ. 10558 Αζήλα
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
5) ΔΟΔ ΔΤΞΔΗΝΖ ΠΟΛΖ
Σ. Πέηξνπια 3, Τ.Κ. 13341 Άλσ Ληφζηα
(E-mail: epolis@efxini.gr)
6) ΚΔΓΔ
(E-mail: info@kedke.gr)
7) ENΠΔ
(E-mail: info@enpe.gr)
8) ΠΔΓ ηηρ Υώπαρ
9) Δλληνική Δηαιπεία Σοπικήρ
Ανάπηςξηρ & Αςηοδιοίκηζηρ (ΔΔΣΑΑ ΑΔ.),
Μπιιέξνπ 73-77, Τ.Κ. 104 36 ΑΘΗΝΑ
(E-mail: info@eetaa.gr)
10) Ομοζπονδία Δθελονηικών Μη Κςβεπνηηικών
Οπγανώζεων Δλλάδορ
Αηληάλνο 8, Τ.Κ.10434 ΑΘΗΝΑ
11) Ανηιπποζωπεία ηηρ Δςπωπαϊκήρ Δπιηποπήρ ζηην Δλλάδα
Βαζ.Σνθίαο 2, Τ.Κ 10674 Αζήλα
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(α) Αλαπιεξσηή Δπηθεθαιήο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα, θ. Ά. Πεξνπιάθε
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)
(β) Δπηθεθαιήο Σπληνληζκνχ Γηθηχσλ Δπξσπατθήο Πιεξνθφξεζεο Europe
Direct, θα Κ. Σφθνιε (E-mail: Katerina.SOKOLI@ec.europa.eu)
12) Γπαθείο Δςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος ζηην Δλλάδα
Λεσθ. Ακαιίαο 8, Τ.Κ 10557 Αζήλα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)
Πξντζηάκελν θαη επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ, θ. Λ. Αλησλαθφπνπιν
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu)
13) Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ-Βιβλιοθήκη,
Δπικεθαλήρ Κένηπων
Δςπωπαϊκήρ Σεκμηπίωζηρ
Καξανιή θαη Γεκεηξίνπ 80, Τ.Κ. 18534 Πεηξαηάο
Δζωηεπική Γιανομή:

1. Γξαθείν Υπνπξγνχ, θ. Π. Κνπξνπκπιή
2. Γξαθείν Υθππνπξγνχ, θ. Γ. Μπαιάθα
3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα, θ. Κ. Πνπιάθε
4. Γξαθείν Γεληθνχ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ θαη Γηνηθεηηθήο
Υπνζηήξημεο
5.
Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (κε ηελ παξάθιεζε λα
αλαξηεζεί ζην site ηνπ Υπνπξγείνπ, ζηε δηαδξνκή: To Υπνπξγείν-Πνιηηηθέο
θαη Γξάζεηο-Γηεζλή θαη Δπξσπατθά Θέκαηα ΟΤΑ-Πξνγξάκκαηα &
Σπλεξγαζίεο- Δλεκεξψζεηο-Αλαθνηλψζεηο)
6. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο

Τκήκα Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ
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