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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκή Επιχειρηµατική Περιφέρεια 2017: Πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων 
 
Η Επιτροπή των Περιφερειών εγκαινίασε πρόσφατα το διαγωνισµό 
«Ευρωπαϊκή Επιχειρηµατική Περιφέρεια (ΕΕΠ) 2017» που επιβραβεύει τις 
περιφέρειες µε το πιο µακρόπνοο επιχειρηµατικό όραµα στην Ευρώπη. 
 
1. Γενικά 
 

Η «Ευρωπαϊκή επιχειρηµατική περιφέρεια» (ΕΕΠ) είναι πρωτοβουλία της 
Επιτροπής των Περιφερειών που αναδεικνύει και βραβεύει περιφέρειες της ΕΕ 
µε εξαιρετικές, µελλοντοστραφείς επιχειρηµατικές στρατηγικές, ανεξαρτήτως του 
µεγέθους, της οικονοµικής ευρωστίας και των ικανοτήτων τους. Οι περιφέρειες 
µε την πιο αξιόπιστη, προβεβληµένη, µελλοντοστραφή και υποσχόµενη πολιτική 
στρατηγική λαµβάνουν τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Επιχειρηµατικής Περιφέρειας 
(ΕΕΠ) για ένα συγκεκριµένο έτος. 

Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι διττός. 

� να συνεισφέρει στην υλοποίηση της Small Business Act (SBA) σε 
εταιρική σχέση και 

� να αναδείξει τη βέλτιστη χρήση των ενωσιακών και λοιπών δηµοσίων 
πόρων προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης επιχειρηµατικής πολιτικής 
στην περιφέρεια. 
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Μέσω της πρωτοβουλίας ΕΕΠ, η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) συµβάλλει 
στην ενσωµάτωση των στρατηγικών της SBA σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο και στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το 
σήµα της ΕΕΠ αποτελεί ευκαιρία για τους τοπικούς και περιφερειακούς 
παράγοντες να επιδείξουν τον καθοριστικό ρόλο των ΜΜΕ και των 
επιχειρηµατιών στην ενίσχυση της δυναµικότητας  της οικονοµίας. Αξιοποιώντας 
το δυναµικό  δηµιουργίας ανάπτυξης και απασχόλησης των περιφερειών  της 
ΕΕ, το σήµα ΕΕΠ επιτρέπει σε αυτές  να εξέλθουν ταχύτερα  από την 
οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση και να εισέλθουν σε µια πορεία 
ανάκαµψης και νέας  ευηµερίας. 

Το πρόγραµµα ΕΕΠ ακολουθεί µια προσέγγιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, 
προωθώντας περιφερειακές κοινότητες ΕΕΠ όπου εκπροσωπούνται τόσο 
περιφερειακοί όσο και τοπικοί φορείς. Για τους πολιτικούς ιθύνοντες και τους 
ενδιαφερόµενους φορείς, η ΕΕΠ παρέχει την ευκαιρία από κοινού ανάπτυξης 
στρατηγικών για την υλοποίηση των αρχών της SBA όπως η «∆ηµιουργία 
περιβάλλοντος στο οποίο οι επιχειρηµατίες µπορούν να προοδεύουν», η 
«Προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις», η «Μεγαλύτερη ανταπόκριση των 
δηµόσιων διοικήσεων στις ανάγκες των ΜΜΕ» και η «Ενθάρρυνση και 
υποστήριξη των ΜΜΕ ώστε να ωφεληθούν από την ανάπτυξη των αγορών». 
Έτσι, η ΕΕΠ συµβάλλει στη δηµιουργία επιχειρηµατικών, δυναµικών, πράσινων 
περιφερειών σε όλη την Ευρώπη. 

Το σήµα της ΕΕΠ έχει µέχρι στιγµής απονεµηθεί σε δεκαοχτώ ευρωπαϊκές 
περιφέρειες: 

� 2011: Βρανδεµβούργο (Γερµανία), Κοµητεία Κέρυ (Ιρλανδία) και περιφέρεια 
Μούρθια (Ισπανία) 

� 2012: Καταλονία (Ισπανία), Ελσίνκι-Uusimaa (Φινλανδία) και Τρνάβα 
(Σλοβακία) 

� 2013: Nord-Pas de Calais (Γαλλία), Νότια ∆ανία και Στυρία (Αυστρία) 
� 2014: Φλάνδρα (Βέλγιο, Marche (Ιταλία) και Βόρεια Βραβάντη (Κάτω Χώρες) 
� 2015: Λισαβόνα (Πορτογαλία), Βόρεια Ιρλανδία (Ηνωµένο Βασίλειο) και 

Περιφέρεια Βαλένθια (Ισπανία) 
� 2016: Γλασκόβη (Ηνωµένο Βασίλειο), Λοµβαρδία (Ιταλία) και Μαλοπόλσκα 

(Πολωνία) 
 

Το σήµα της ΕΕΠ θεσπίστηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών σε 
συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και 
ενδιαφερόµενα µέρη σε επίπεδο ΕΕ, όπως οι ενώσεις UEAPME, Eurochambres 
και Social Economy Europe. 
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2. Τρόπος υποβολής υποψηφιότητας 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας των περιφερειών θα πρέπει να αποτελούνται από τα 
ακόλουθα έγγραφα:  

� έντυπο αίτησης, στο οποίο περιλαµβάνεται ενηµερωτικό δελτίο της 
υποψήφιας περιφέρειας, επισκόπηση του πολιτικού οράµατός της, 
περιγραφή του προβλεπόµενου µηχανισµού διακυβέρνησης που θα 
εξασφαλίζει την αποτελεσµατική υλοποίηση των δράσεων ΕΕΠ, καθώς και 
σχέδιο δράσης και σχέδιο επικοινωνίας 

� δήλωση πολιτικής δέσµευσης, η οποία να τεκµηριώνει ότι η στρατηγική για 
την ΕΕΠ υποστηρίζεται από τους αρµόδιους πολιτικούς φορείς (π.χ. την 
περιφερειακή συνέλευση, την κυβέρνηση της περιφέρειας ή άλλο 
εξουσιοδοτηµένο όργανο). 

 

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΠ: 
www.cor.europa.eu/eer. 

3. Κριτήρια αξιολόγησης 

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:  

 

α) Πολιτικό όραµα και δέσµευση 

���� Με την αίτηση της η ενδιαφερόµενη περιφέρεια παρουσιάζει ένα 
µελλοντοστραφές πολιτικό όραµα για την υλοποίηση του Small Business 
Act για την Ευρώπη στο έδαφός της, εστιάζοντας, όπου κρίνεται 
κατάλληλο, στις τρέχουσες προτεραιότητες του SBA και στις αρχές των 
πολιτικών πρωτοβουλιών που συνδέονται µε το SBA, όπως το 
«Πρόγραµµα δράσης για την επιχειρηµατικότητα 2020» και το «Πράσινο 
σχέδιο δράσης για τις ΜΜΕ». 

���� Η αίτηση βασίζεται σε ρεαλιστική αξιολόγηση των πλεονεκτηµάτων και 
αδυναµιών, της περιφέρειας (ανάλυση SWOT) και των άµεσων 
αρµοδιοτήτων της αναφορικά µε τις δέκα αρχές του SBA. Τα µέλη της 
κριτικής επιτροπής λαµβάνουν υπόψη το πλαίσιο και την ιδιαίτερη βασική 
κατάσταση κάθε υποψήφιας περιφέρειας. 

���� Το πολιτικό όραµα επιδεικνύει τη σαφή προστιθέµενη αξία του βραβείου 
ΕΕΠ για την περιφέρεια, ακόµα και όσον αφορά τη χάραξη της δικής της 
πολιτικής.. 
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���� Οι εδαφικοί στόχοι ΕΕΠ ενσωµατώνονται στη στρατηγική περιφερειακής 
ανάπτυξης και συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020». 

���� Οι αρµόδιες πολιτικές αρχές αναλαµβάνουν ισχυρή και αξιόπιστη 
δέσµευση να υλοποιήσουν τη στρατηγική ΕΕΠ στο έδαφός τους. 

 

β) Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, εταιρική σχέση και συνεργασία 

� Η στρατηγική ΕΕΠ καταρτίζεται και υλοποιείται σύµφωνα µε µια 
προσέγγιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, στην οποία συµµετέχουν 
τόσο το υποεθνικό (κοινότητες, κλπ.) όσο και το εθνικό επίπεδο, όπου 
είναι δυνατόν. 

� Στον σχεδιασµό και την υλοποίηση της στρατηγικής ΕΕΠ συµµετέχει 
ευρύ φάσµα σχετικών παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένων των 
οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
ιδρυµάτων και της κοινωνίας των πολιτών. 

���� Υπάρχει αποδεδειγµένη βούληση  ανταλλαγής καλών πρακτικών µε 
άλλες περιφέρειες και ανάπτυξης συγκεκριµένων πρωτοβουλιών 
συνεργασίας µε άλλες περιφέρειες ΕΕΠ. 

 

γ) Υλοποίηση 

���� Η στρατηγική περιλαµβάνει συγκεκριµένες ενέργειες για την εφαρµογή 
των αρχών της SBA που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της περιφέρειας 
µέσω του καθεστώτος ΕΕΠ   και δεν συνιστά απλή σύνθεση 
υφιστάµενων πολιτικών. 

���� Η υλοποίηση των δράσεων ΕΕΠ ακολουθεί τις αρχές της χρηστής 
διακυβέρνησης και περιλαµβάνει αποτελεσµατικούς µηχανισµούς για την 
παρακολούθησή τους και τη συνέχεια που δίνεται σε αυτές. 

���� Προβλέπονται δείκτες για τη µέτρηση της υλοποίησης. 
���� Η υλοποίηση περιλαµβάνει µέτρα για την εξασφάλιση της βέλτιστης 

χρήσης των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων και 
άλλης δηµόσιας χρηµατοδότησης. 

���� Η υλοποίηση επιδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο οι δράσεις ΕΕΠ θα είναι 
βιώσιµες πέραν του έτους ΕΕΠ. 

���� Οι προβλεφθείσες δράσεις λαµβάνουν υπόψη, όποτε είναι δυνατόν, τις 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές, καθώς και τις πτυχές της 
καινοτοµίας και της τόνωσης της βιώσιµης ανάπτυξης της πολιτικής 
ΜΜΕ. 
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δ) Επικοινωνία 

���� Η αίτηση περιλαµβάνει φιλόδοξο και πειστικό σχέδιο επικοινωνίας µε 
συγκεκριµένες δράσεις στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, οι οποίες 
απευθύνονται σε όλες τις βασικές οµάδες-στόχους 
(συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ και άλλων σχετικών φορέων). 

���� Το σήµα ΕΕΠ θα χρησιµοποιείται για την προώθηση της πολιτικής της 
περιφέρειας τόσο εντός της περιφέρειας όσο και σε επίπεδο ΕΕ. 

���� Οι προγραµµατισθείσες επικοινωνιακές ενέργειες θα αυξήσουν την 
προβολή της ΕτΠ και της ΕΕ. 

 

4. Επιλεξιµότητα 

Το σήµα ΕΕΠ είναι ανοικτό σε όλες τις  ευρωπαϊκές εδαφικές οντότητες  
επιπέδου χαµηλότερου  από αυτό  του κράτους µέλους, οι  οποίες  έχουν 
αρµοδιότητες σε πολιτικό επίπεδο και µπορούν να υλοποιήσουν ένα 
ολοκληρωµένο επιχειρηµατικό όραµα, ανεξάρτητα από το µέγεθός τους, τον 
πλούτο τους ή τις συγκεκριµένες αρµοδιότητές τους. ∆εν έχει σηµασία το κατά 
πόσον µία εδαφική οντότητα  έχει νοµοθετικές εξουσίες ή όχι. Ο 
προϋπολογισµός της κάθε υποψήφιας περιφέρειας, οι συγκεκριµένες 
διαρθρωτικές ή εδαφικές προκλήσεις µε τις οποίες έρχεται αντιµέτωπη και η 
αρχική της οικονοµική κατάσταση λαµβάνονται υπόψη από τους κριτές. Τόσο οι 
περιφέρειες που είναι ήδη επιτυχείς, όσο και αυτές που, αν και υστερούν, 
δεσµεύονται να υλοποιήσουν τις απαραίτητες αλλαγές για την ανάπτυξη του 
επιχειρηµατικού δυναµικού τους, µπορούν  να βραβευτούν. 

Ο ορισµός της «περιφέρειας» είναι ο ευρύτερος δυνατός. Ως εκ τούτου, 
συµπεριλαµβάνονται σε αυτόν οι κοινότητες, οι αυτόνοµες κοινότητες, τα 
διαµερίσµατα, τα οµόσπονδα κρατίδια (Länder), οι επαρχίες, οι κοµητείες, οι 
µητροπολιτικές περιοχές, οι µεγάλες πόλεις, καθώς και οι παραµεθόριες 
περιοχές µε νοµική προσωπικότητα, όπως οι ΕΟΕΣ και οι ευρωπεριφέρειες. Για 
να είναι επιλέξιµες, οι περιφέρειες πρέπει να έχουν τις απαραίτητες πολιτικές 
αρµοδιότητες υλοποίησης µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής µε στόχο την 
ενσωµάτωση όλων ή µερικών αρχών της SBA. Οι παραµεθόριες περιφέρειες 
ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως να υποβάλουν υποψηφιότητα. 

5. ∆ιαδικασία και προθεσµία υποβολής αιτήσεων 

Οι  αιτήσεις µαζί µε τη δήλωση πολιτικής δέσµευσης αποστέλλονται ηλεκτρονικά 
στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: eer-cdr@cor.europa.eu. Η προθεσµία για 
την υποβολή των αιτήσεων για την ΕΕΠ 2017 λήγει στις 18 Μαρτίου 2016. Οι 
αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τα µέλη της κριτικής επιτροπής ΕΕΠ, που 
αποτελείται από µέλη της ΕτΠ καθώς και εκπροσώπους των οργάνων της ΕΕ 
και των κοινωνικοοικονοµικών φορέων.  
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6. Πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόµενοι φορείς µπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες 
καθώς και το έντυπο της αίτησης από τη σχετική ιστοσελίδα της Επιτροπής των 
Περιφερειών (www.cor.europa.eu/eer), ενώ τα ερωτήµατά τους µπορούν να τα 
απευθύνουν στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): eer-
cdr@cor.europa.eu.  

 
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. 
 
. 

                                                         H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

                  

              ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα 
(E-mail: amfiktio@otenet.gr) 
2) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια 
(E-mail: epolis@efxini.gr) 
3) ΠΕ∆ της Χώρας 
4) Κ.Ε.∆.Ε. 
Ακαδηµίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα 
(E-mail: info@kedke.gr) 
5) Ε.Ν.Π.Ε. 
Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526 Αθήνα 
(E-mail: info@enpe.gr) 
6) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής    
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ 
(E-mail: info@eetaa.gr) 
7) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα  
(α) Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη  
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)  
(β) Επικεφαλής Συντονισµού ∆ικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe 
Direct, κα Κ. Σόκολη (E-mail: Katerina.SOKOLI@ec.europa.eu) 
8) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
Λεωφ. Αµαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα                                
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu) 
Προϊστάµενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο         
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu) 
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Εσωτερική ∆ιανοµή: 
- Γραφείο κ. Υπουργού 
- Γραφείο κ. Υφυπουργού 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
-Γραφείο κ. Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης 
-∆/νση  Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την παράκληση να αναρτηθεί στο 
site του Υπουργείου, στη διαδροµή: To Υπουργείο-Πολιτικές και ∆ράσεις-
∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Θέµατα ΟΤΑ-Προγράµµατα & Συνεργασίες- 
Ενηµερώσεις-Ανακοινώσεις) 
-∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων 

 

 

 


