Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ
ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Δ/ΝΗ OIKONOMIKH ΚΑΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ
ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ KAΙ ΚΡΑΣΙΚΩΝ
ΕΝΙΥΤΕΩΝ
Σασ. Δ/νζη : Σηαδίνπ 27
Σασ. Κώδικαρ: 10183, Αζήλα
Πληποθοπίερ: Γξ.Αληψληνο Καξβνχλεο
Σηλέθωνο: 213 136 4710
Φαξ: 210 37 44 713
E-mail: a.karvounis@ypes.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΠΡΟΘΕΜΙΑ 27/3/2015

Αζήλα, 2 Φεβξνπαξίνπ 2015
Α.Π. 4473

Ππορ:
Δήμοςρ και Πεπιθέπειερ ηηρ Υώπαρ

ΘΕΜΑ: Οι Πεπιθέπειερ και οι Πόλειρ ηηρ Εςπώπηρ: Εηαίποι ζηην ηόνωζη
ηων Επενδύζεων και ηηρ Ανάπηςξηρ - 13η Εςπωπαϊκή Εβδομάδα
Πεπιθεπειών και Πόλεων (OPEN DAYS 2015): Ππόζκληζη εκδήλωζηρ
ενδιαθέπονηορ
Η Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή απεχζπλαλ
πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο εηαίξσλ ζηελ 13ε Δπξσπατθή
Δβδνκάδα Πεξηθεξεηψλ θαη Πφιεσλ (Open Days 2015). Οη ελδηαθεξφκελεο
ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο απφ νιφθιεξε ηελ Δπξψπε πξέπεη λα
ππνβάινπλ ειεθηξνληθή αίηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ επηζήκσο σο
εηαίξνη ζηελ εηήζηα εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο
πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ ζηηο 12-15 Οθησβξίνπ ζηηο Βξπμέιιεο
Υπφ ηνλ ηίηιν "Οι πεπιθέπειερ και οι πόλειρ ηηρ Εςπώπηρ: Εηαίποι ζηην ηόνυζη
ηυν επενδύζευν και ηηρ ανάπηςξηρ", ε εθδήισζε OPEN DAYS 2015 ζα
εζηηαζηεί ζε ηξεηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο:
«Εκζςγσπονιζμόρ ηηρ Εςπώπηρ»: Οι πεπιθέπειερ ζηην ενεπγειακή Ένυζη και η
ενιαία τηθιακή αγοπά. Με βάζε ηελ εκπεηξία απφ ην παξειζφλ, απηφ ην
επηκέξνπο ζέκα πξνζθέξεη ηελ επθαηξία λα ζπδεηεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα
λέα πξνγξάκκαηα θαη έξγα κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ψζηε λα θαηαθηήζεη ε ΔΔ
ηελ πξψηε ζέζε ζηνλ θφζκν φζνλ αθνξά ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο θαη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα δπλακηθή
θνηλσλία βαζηζκέλε ζηε γλψζε.
«Πεπιθέπειερ ανοικηέρ ζηην επισειπημαηικόηηηα»: Ανάπηςξη ηυν ΜΜΕ,
καινοηομία και δημιοςπγία απαζσόληζηρ. Πάλσ απφ ην 99% ησλ επηρεηξήζεσλ
ζηελ ΔΔ είλαη ΜΜΔ. Δμαζθαιίδνπλ ηηο δχν ζηηο ηξεηο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ηεο ζπλνιηθήο
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πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ΔΔ. Τα λέα
πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ (2014-2020) κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηε ζεκαληηθή
πείξα πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξνψζεζε ησλ ΜΜΔ ζηηο
πεξηθέξεηεο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ δηαζπλδέζεσλ κε ζηξαηεγηθέο έμππλεο
εμεηδίθεπζεο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη πεξηθέξεηεο κπνξνχλ λα
αλαπηχμνπλ πεξηζζφηεξεο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο.
«Τόποι και σώποι»: Αζηική και αγποηική ανάπηςξη, αζηική-αγποηική
ενζυμάηυζη. Απηφ ην επηκέξνπο ζέκα επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
ηα πεξηθεξεηαθά θαη αζηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηελ
πην ηζφξξνπε εδαθηθή αλάπηπμε, ηνλ ηξφπν πξνψζεζεο ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
εγθαηάιεηςεο ηεο ππαίζξνπ απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο. Δπίζεο, ζα εμεηαζηεί ε
ηδηαίηεξε πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη παξακεζφξηεο πφιεηο θαη ε
κεζνξηαθή αγξνηηθή ελδνρψξα.
Σην πιαίζην απηψλ ησλ ηξηψλ επηκέξνπο ζεκάησλ, νη εηαίξνη θαινχληαη λα
εμεηάζνπλ ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο ιχζεηο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη
εθαξκνγήο, θαζψο θαη ηε δηαζπλνξηαθή, δηαπεξηθεξεηαθή ή δηεζληθή δηάζηαζε.
Υπελζπκίδεηαη φηη ην 2015, ζα εγθξηζνχλ θαη ζα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή ζπλνιηθά
πεξίπνπ 400 πξνγξάκκαηα ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο θαη πεξηζζφηεξα
απφ 100 πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνηηθήο
αλάπηπμεο θαη ηεο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο, κε πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ 500
δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο λέαο πνιηηηθήο ζπλνρήο ζα
αλέιζεη ζπλνιηθά ζηα 351,8 δηζ. επξψ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ
ζηηο πφιεηο, ηηο πεξηθέξεηεο θαη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ηεο ΔΔ. Θα
απνηειέζεη δε ην βαζηθφ επελδπηηθφ εξγαιείν ηεο ΔΔ γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020: αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία ζέζεσλ
εξγαζίαο, αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο,
πεξηνξηζκφο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Η πξνζπάζεηα
απηή ζα ζηεξηρζεί κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ Τακείνπ
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζε βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο φπσο ε ππνζηήξημε ησλ
ΜκΔ, φπνπ ζηφρνο είλαη ν δηπιαζηαζκφο ηεο παξερφκελεο ρξεκαηνδφηεζεο
απφ ηα 70 ζηα 140 δηζ. επξψ εληφο επηαεηίαο.
Η εθδήισζε OPEN DAYS 2015 ζα απνηειέζεη θαη πάιη έλα ηδαληθφ βήκα γηα ηηο
εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο, ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θαη ηα
ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηε δηθηχσζε κε
επίθεληξν ηηο θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ησλ
Τακείσλ.
Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέρξη ηελ
27η
Μαπηίος
2015
ζηελ
εμήο
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε:
opendays@cor.europa.eu.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην θάθειν ηεο αίηεζεο, ηα
θξηηήξηα επηιέμηκφηεηαο θαη γεληθφηεξα γηα ηελ Δπξσπατθή Δβδνκάδα κπνξείηε
λα αλαδεηήζεηε ζηνλ νδεγφ γηα ηνπο εηαίξνπο ησλ εθδειψζεσλ ζηνλ εμήο
δηθηπαθφ ζχλδεζκν:
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http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/doc/OD2015_Guide_
for_event_partners.pdf
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο.
H ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΤ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1) ΕΟΕ ΑΜΦΙΚΣΤΟΝΙΑ
Βχξσλνο 29, Τ.Κ. 10558 Αζήλα
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
2) ΕΟΕ ΕΤΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέηξνπια 3, ΤΚ 13341 Άλσ Ληφζηα
(E-mail: epolis@efxini.gr)
3) ΠΕΔ ηηρ Υώπαρ
4) Κ.Ε.Δ.Ε.
Αθαδεκίαο 65 θαη Γελαδίνπ 8, Τ.Κ 10678 Αζήλα
(E-mail: info@kedke.gr),
5) Ε.Ν.Π.Ε.
Μεζνγείσλ 15, Τ.Κ 11526 Αζήλα
(E-mail: info@enpe.gr)
6) Ελληνική Εηαιπεία Σοπικήρ
Ανάπηςξηρ & Αςηοδιοίκηζηρ (ΕΕΣΑΑ ΑΕ.),
Μπιιέξνπ 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ
(E-mail: info@eetaa.gr)
7) Ανηιπποζωπεία ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ ζηην Ελλάδα
Βαζ.Σνθίαο 2, Τ.Κ 10674 Αζήλα
(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)
8) Γπαθείο Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος ζηην Ελλάδα
Λεσθ. Ακαιίαο 8, Τ.Κ 10557 Αζήλα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)
(α) Πξντζηάκελν θαη επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ, θ. Λ. Αλησλαθφπνπιν (Email: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu)
(β) Αλαπιεξσηή επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ, θ. Α. Κατιή
Εζωηεπική Διανομή:
1.
Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ
2.
Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα
3.
Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ
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4.
Γ/λζε Μεραλνξγάλσζεο θαη Η.Δ.Σ. (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί
ζην site ηνπ Υπνπξγείνπ, ζηε δηαδξνκή: To Υπνπξγείν-Πνιηηηθέο θαη ΓξάζεηοΓηεζλή θαη Δπξσπατθά Θέκαηα ΟΤΑ-Πξνγξάκκαηα & ΣπλεξγαζίεοΔλεκεξψζεηο-Αλαθνηλψζεηο)
5.
Γ/λζε Οηθνλνκηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
 Τκήκα Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ
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