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       ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 

              Αθήνα,  18  Οκτωβρίου 2013 
              Α.Π. 42006 

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 
Ταχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα 
Πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης 
Τηλέφωνο: 213 136 4710 
Φαξ: 210 37 44 713 
E-mail: a.karvounis@ypes.gr  

Προς: 
1) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του 
Κράτους 
α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων 
β) Δ/νσεις Διοίκησης  
2) Δήμους της Χώρας 
 

ΘΕΜΑ: Διακρατικό Πρόγραμμα Δικτύωσης Πόλεων URBACT II: 4η 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία θεματικών 
δικτύων 
 

1. Γενικά 

Το URBACT παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των πόλεων για την 
εξεύρεση λύσεων σε μείζονα αστικά θέματα, επιβεβαιώνοντας τον πρωταρχικό 
ρόλο που κατέχουν οι πόλεις στην αντιμετώπιση ολοένα και πιο σύνθετων 
κοινωνικών αλλαγών. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής 
γνώσεων και εκμάθησης με στόχο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Το URBACT 
βοηθά τις πόλεις στη διαμόρφωση ρεαλιστικών, πρωτοποριακών και βιώσιμων 
λύσεων, οι οποίες ενσωματώνουν την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 
διάσταση της αστικής ανάπτυξης.    

Μέσω του URBACT, οι πόλεις ανταλλάσσουν καλές πρακτικές και εμπειρίες 
που έχουν συσσωρευτεί από όλους τους εμπλεκόμενους σε θέματα αστικής 
πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.   

Για την υλοποίηση του Προγράμματος έχουν τεθεί ως Θεματικοί Άξονες 
προτεραιότητας: 

1. Πόλεις, μοχλοί ανάπτυξης και απασχόλησης (περίπου 44% της 
συνολικής χρηματοδότησης ΕΤΠΑ):  Εστιάζεται στην προώθηση της 
επιχειρηματικότητας, στη βελτίωση της καινοτομίας και της οικονομίας 
της γνώσης και στην απασχόληση και στο ανθρώπινο δυναμικό 
(απασχολησιμότητα, επαγγελματικά προσόντα, πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας, συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, δημιουργία θέσεων 
εργασίας ειδικά για τις μειονεκτούσες ομάδες και περιοχές).  

Ελληνική
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2. Ελκυστικές και συνεκτικές πόλεις (περίπου 50% της συνολικής 
χρηματοδότησης ΕΤΠΑ): Εστιάζεται στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη των 
μειονεκτικών περιοχών και των περιοχών σε κίνδυνο στέρησης, (όπως 
εγκαταλειμμένοι βιομηχανικοί χώροι, κέντρα πόλεων, μειονεκτικές 
περιοχές της περιφέρειας), στην κοινωνική ένταξη, σε περιβαλλοντικά 
θέματα, στη διακυβέρνηση και πολεοδομία. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το πρόγραμμα είναι 68.890.739 ευρώ. Η 
συνολική επιλέξιμη δαπάνη είναι 67.817.875 ευρώ η οποία αποτελείται από 
53.319.170 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 
5.173.880 ευρώ από την εθνική συνεισφορά και 9.324.825,00 ευρώ από την 
τοπική συμμετοχή. 

2. Θεματικά πεδία πολιτικής 

Η θεματολογία της 4ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων αφορά τη μεταφορά 
καλών πρακτικών στη βελτίωση των επιδόσεων των πόλεων στο πεδίο της 
αειφόρου και ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραμμα θα επιδοτήσει 
τη διεθνική συνεργασία στο πλαίσιο μιας πλατφόρμας πόλεων. Τα πιλοτικά 
δίκτυα πόλεων για τη μεταφορά καλών πρακτικών αποβλέπουν στα εξής: 

 Την υποστήριξη καλών  πρακτικών μέσω της μεταφοράς τους μεταξύ 
πόλεων μέσα από μία διαδικασία διακρατικής ανταλλαγής γνώσης και 
μάθησης.  

 Την επισήμανση των κύριων στοιχείων που θα καθορίσουν την επιτυχή 
μεταφορά των πρακτικών αυτών από πόλη σε πόλη.  

 Τη διερεύνηση των μεθόδων με τις όποιες οι διακρατικές ανταλλαγές 
γνώσης  θα μπορέσουν να συστηματοποιηθούν και να υποστηρίξουν την 
αξιολόγηση, ανάδειξη,  προβολή και μεταφορά των καλών πρακτικών 
σύμφωνα με τους στόχους  της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρική 
συνεργασία στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΕΕ2020. 

Η θεματική κάλυψη της ανωτέρω πρόσκλησης περιλαμβάνει μια σειρά θεμάτων 
που σχετίζονται με τους πυλώνες της Στρατηγικής ΕΕ2020 για καινοτόμες, 
αειφόρες και περιεκτικές πόλεις. Οι προτάσεις απαιτείται να επιλέξουν πρακτικές 
σε ένα από τα κάτωθι θέματα: 

 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

1. Προώθηση της καινοτομίας και 
της οικονομίας της γνώσης 

2. προώθηση της κοινωνικής 
καινοτομίας 

3. προώθηση της απασχόλησης 
και της εργασιακής 
κινητικότητας 

4. προώθηση της 
επιχειρηματικότητας 

 

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

5. Ανάπτυξη οικονομιών χαμηλής 
κατανάλωσης άνθρακα και 
ενεργειακά αποδοτικές 
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6. ενίσχυση του αστικού 
σχεδιασμού και μια αποδοτικής 
δημόσιας διοίκησης 

 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

7. Προώθηση της ενεργού ένταξης 
συγκεκριμένων ομάδων (π.χ. 
νέων, μεταναστών, αστέγων, 
γυναικών) 

8. Ανάπλαση εγκαταλελειμμένων 
γειτονιών και καταπολέμηση 
της φτώχειας 

3. Συμπράξεις  

Οι προτάσεις που διατυπώνονται, καταρχάς, σε δήλωση ενδιαφέροντος, 
προϋποθέτουν δίκτυα στα οποία συμμετέχουν από 3 έως 5 πόλεις  από 
τουλάχιστον 3 επιλέξιμες χώρες (κράτη μέλη ή κράτη-εταίροι).   

4.Κριτήρια αξιολόγησης 

Οι προτάσεις αξιολογούνται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

 Συνάφεια της πρότασης με τους στόχους του προγράμματος και 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (25%) 

 Συνοχή της πρότασης (25%) 
 Ποιότητα προσδοκώμενων αποτελεσμάτων (25%) 
 Ποιότητα εταιρικής σχέσης και επικεφαλής εταίρου (25%) 

5. Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός για πιλοτικά δίκτυα πόλεων για τη μεταφορά πρακτικών θα 
κυμανθεί από 250.000 έως 400.000 ευρώ. Οι πόλεις θα πρέπει να λάβουν 
υπόψη τους ότι συνεισφορά του ΕΤΠΑ δεν ξεπερνά το 70% για τις περιφέρειες 
ανταγωνισμού και το 80% για τις περιφέρειες σύγκλισης. Σύμφωνα με 
εκτιμήσεις, οι εταίροι θα πρέπει να υπολογίζουν τη δική τους συνεισφορά από 
20.000 έως 40.000 ευρώ 

6. Διαδικασία και προθεσμία υποβολής προτάσεων 

Οι υποψήφιοι επικεφαλείς εταίροι των συμπράξεων καλούνται να 
συμπληρώσουν ένα έντυπο δήλωσης ενδιαφέροντος, περιγράφοντας την 
προτεινόμενη εταιρική σχέση, την καλή πρακτική που θα μεταφερθεί στις άλλες 
πόλεις-εταίρους, τους λόγους για τους οποίους οι εταίροι είναι πρόθυμοι να την 
υιοθετήσουν, τις κύριες διεθνικές δράσεις ανταλλαγής, το συμμετοχικό πλαίσιο 
υποστήριξης της μεταφοράς σε τοπικό επίπεδο και τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα. 
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Οι υπογεγραμμένες δηλώσεις ενδιαφέροντος υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
(r.barbato@urbact.eu) και ταχυδρομικά (URBACT Secretariat, 5, Rue Pleyel, 
93283, Saint Denis Cedex-FRANCE) μέχρι την 4η Νοεμβρίου 2013. 
 
7. Περισσότερες πληροφορίες 
 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και 
το πλήρες κείμενο της εν λόγω πρόσκλησης από την ηλεκτρονική σελίδα του 
προγράμματος (http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/news/?entry 
Id=5295), ενώ διευκρινίσεις για την υλοποίησή του από το εθνικό σημείο 
επαφής: 
 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (EΥΣΣΑΑΠ) 
Μητροπόλεως 3, 101 80 Αθήνα 
Ε-mail: eyssaap@mnec.gr 
Τηλ: 210 3726000, 210 3726031 
 

Περαιτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συμμετοχή σας στο ανωτέρω 
πρόγραμμα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του 
ν.3463/2006. 
 
Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, η διεκδίκηση και η επιτυχής 
συμμετοχή των ΟΤΑ α΄ βαθμού στο εν λόγω αλλά και σε όλα τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα προϋποθέτει την πλήρη αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων, των προοπτικών ανάπτυξης, των εταιρικών σχέσεων σε 
τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και όλων των εν δυνάμει 
πόρων τους, όπως αποτυπώνονται στο πλαίσιο του πενταετούς επιχειρησιακού 
σχεδιασμού τους (άρθρα 266, 268, ν.3852/2010). 
 
Παρακαλούμε όπως οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
ενημερώσουν τους δήμους της χωρικής αρμοδιότητάς τους. 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. 
 

. 
                                                         H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

               
              
 
 
              ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 

 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (EΥΣΣΑΑΠ) 
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Μητροπόλεως 3, 101 80 Αθήνα 
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ  
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα  
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ  
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια  
4) ΠΕΔ της Χώρας  
5) Κ.Ε.Δ.Ε.  
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα  
6) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής  
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ  
7) Ινστιτούτο ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης (ΙΤΑ),  
Χαριλάου Τρικούπη 6 -10 (1ος όρ.), 106 79 Αθήνα  
8) 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  
9) 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 Οικονομικών Υπηρεσιών  
-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 Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς  
(β) Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  
 

 
 

 

 

 

 

 

 


