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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για το Βραβείο
Μπλούμπεργκ («Η Πρόκληση των Δημάρχων»)
Το αμερικανικό φιλανθρωπικό ίδρυμα Μπλούμπεργκ, σε συνεργασία με το
δίκτυο των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πόλεων EUROCITIES, το διεθνές
κέντρο LSE Cities του βρετανικού πανεπιστημίου London School of Economic
and Political Science και το βρετανικό ίδρυμα NESTA,
ανακοίνωσε
πρόσφατα βραβείο με το τίτλο «Η Πρόκληση των Δημάρχων» χρηματικού
ύψους 9 εκατ. ευρώ για ευρωπαϊκές πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000
κατοίκων που παρουσιάζουν καινοτόμες ιδέες για την επίλυση σημαντικών
προβλημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστικών κέντρων
τους. Το εν λόγω βραβείο δεν έχει χαρακτήρα απλώς χρηματικό αλλά
παρέχει τη δυνατότητα υποστήριξης από ειδήμονες σε θέματα αστικής
ανάπτυξης με σκοπό την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών.
1. Κριτήρια αξιολόγησης
Στη νικήτρια πόλη θα απονεμηθεί χρηματικό βραβείο ύψους 5 εκατ. ευρώ,
ενώ από 1 εκατ. ευρώ θα λάβουν τέσσερις επιλαχούσες πόλεις.
Η επιλογή των νικητριών πόλεων γίνεται στη βάση κατάθεσης καινοτόμων
ιδεών, του επιχειρησιακού σχεδίου υλοποίησής τους καθώς και του τρόπου
επικοινωνίας τους σε άλλες πόλεις από επιτροπή ανεξάρτητων ευρωπαίων
εμπειρογνωμόνων σε θέματα αστικής πολιτικής και καινοτομίας.
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Πιο συγκεκριμένα, τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται ως εξής:
 Όραμα
Η προτεινόμενη ιδέα θα πρέπει να είναι πρωτοπόρος, δημιουργική στην
κατεύθυνση μιας νέας προσέγγισης για την επίλυση ενός προβλήματος που
αντιμετωπίζει η υποψήφια πόλη. Για παράδειγμα, για την αντιμετώπιση ενός
μείζονος τοπικού θέματος, η αξιοποίηση συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα, η
συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών και η συμμετοχή των
κατοίκων θα αξιολογηθούν θετικά.
 Απήχηση
Η βελτίωση των υπηρεσιών προς τους κατοίκους, η δημιουργία σημαντικών
αποδόσεων, η αύξηση της εμπλοκής αλλά και του αριθμού των κατοίκων που
επωφελούνται, η ποσοτικοποίηση και η μέτρηση της ικανοποίησης των
κατοίκων από τη συγκεκριμένη ιδέα είναι στοιχεία που θα εκτιμηθούν στην
τελική επιλογή.
 Υλοποίηση
Σε αυτόν τον άξονα αξιολογούνται η ομάδα έργου, το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης, ο βαθμός υποστήριξης σε τοπικό επίπεδο από κοινωνικούς και
οικονομικούς φορείς καθώς και η ρεαλιστική εκτίμηση των απαιτούμενων
πόρων (προϋπολογισμός).
 Επικοινωνία
Η ιδέα δεν θα πρέπει να είναι επωφελής μόνον για την οικεία τοπική αρχή. Η
επιτροπή αξιολόγησης θα κρίνει θετικά ιδέες που τυγχάνουν εφαρμογή και σε
άλλες πόλεις. Γι’ αυτό και η αποτελεσματικότητά της θα κριθεί ανάλογα με το
μέγεθος του προβλήματος που καλείται να αντιμετωπίσει. Για παράδειγμα, αν
αυτό αφορά μόνον τη συγκεκριμένη εδαφική επικράτεια ή αποτελεί ένα
γενικότερο πρόβλημα σε περιφερειακό ή ακόμη εθνικό επίπεδο. Επίσης, ο
βαθμός ενδιαφέροντος από άλλες πόλεις για τη συγκεκριμένη ιδέα θα ληφθεί
θετικά υπόψη.
2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος-προθεσμία
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη
συμμετοχή τους στον ανωτέρω διαγωνισμό μέχρι την 11η Νοεμβρίου 2013,
συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τα στοιχεία του οργανισμού τους στον κάτωθι
διαδικτυακό σύνδεσμο:
http://mayorschallenge.bloomberg.org/index.cfm?objectid=2A595A101EF0-11E3-B1AA000C29C7CA2F
Το δε χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας απονομής του βραβείου είναι το εξής:
 Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την 11η Νοεμβρίου 2013
 Υποβολή των αιτήσεων μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2014
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 Ανακοίνωση των 20 προ-επιλεγμένων πόλεων την άνοιξη του 2014
 Εκπρόσωποι των 20 πόλεων θα συμμετάσχουν σε διήμερο
επιμορφωτικό σεμινάριο σε ευρωπαϊκή πόλη τον Μάιο του 2014.
 Οι πόλεις υποβάλουν τις αναθεωρημένες αιτήσεις τους μέσα στο
καλοκαίρι του 2014
 Οι νικητές ανακηρύσσονται το φθινόπωρο του 2014
3. Περισσότερες πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες από τη
σχετική ιστοσελίδα για το βραβείο:
http://mayorschallenge.bloomberg.org/index.cfm?objectid=7D9C1810248C-11E3-8931000C29C7CA2F
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Γραφείο Δημάρχου Αθηναίων
Γραφείο Δημάρχου Θεσσαλονίκης
Γραφείο Δημάρχου Πατρέων
Γραφείο Δημάρχου Πειραιώς
Γραφείο Δημάρχου Ηρακλείου (Κρήτης)
Γραφείο Δημάρχου Λαρισαίων
Γραφείο Δημάρχου Βόλου
Γραφείο Δημάρχου Περιστερίου
Γραφείο Δημάρχου Αγρινίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Μόνιμη Αντιπροσωπεία της
Ελλάδας στις Βρυξέλλες
(α) Υπόψιν κας Κ. Ράντικ
(β) Υπόψιν κας Α. Δαλαμάγκα
(γ) Υπόψιν κας Α. Καρποδίνη
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια
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4) Κ.Ε.Δ.Ε.
Ακαδημίας 65 και Γεναδίου 8, 10678 Αθήνα
5) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ
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:
1. Γραφείο κ. Υπουργού (υπόψιν κκ. Μ. Παπακωνσταντίνου και Γ. Αλοίμονου)
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
-Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς
- Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
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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