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1. Γενικά
Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο γηα ηελ ΔΔ ζπλίζηαηαη ζηε κεηαηξνπή
ησλ επξσπατθψλ πφιεσλ ζε έμππλνπο θαη βηψζηκνπο ηφπνπο δηαβίσζεο.
Γηα ην ιφγν απηφ, κε ηελ αλαθνίλσζε «Έμππλεο πφιεηο θαη θνηλφηεηεο –
επξσπατθή ζχκπξαμε θαηλνηνκίαο (ΔΚ)»1, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή
αλέιαβε ην 2012 πξσηνβνπιία γηα κία επξσπατθή ζχκπξαμε θαηλνηνκίαο κε
ζηφρν ηελ θνηλή αμηνπνίεζε πφξσλ, ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε φζν θαη γηα ηελ
νινθιήξσζε ησλ ηνκέσλ ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ
ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηηο πφιεηο. Ζ
Δπηηξνπή πξφηεηλε κία ζχκπξαμε πνπ ζα θαζνδεγείηαη απφ ηε βηνκεραλία
ζε ζπλεξγαζία κε ηηο πφιεηο. Ζ Δπξσπατθή χκπξαμε Καηλνηνκίαο γηα ηηο
Έμππλεο Πφιεηο θαη Κνηλφηεηεο αθνξά ηελ επέλδπζε ζηε βηψζηκε αλάπηπμε
ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πφιεηο. Ζ δεκηνπξγία ηζφηηκσλ
ζπκπξάμεσλ κεηαμχ πφιεσλ θαη εηαηξεηψλ κε ζπλδπαζκέλεο δξάζεηο ζηνπο
ηνκείο ησλ ΣΠΔ, ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο ζα νδεγήζεη ζε έξγα
πνπ ζα βειηηψζνπλ νπζηαζηηθά ηελ θαζεκεξηλή καο δσή. Δπηπιένλ, ε
πξσηνβνπιία ζα δηεπθνιχλεη, ζηηο πφιεηο, ηελ είζνδν ζηελ αγνξά ησλ
θαηλνηφκσλ ιχζεσλ αηρκήο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε νινθιεξσκέλεο
1
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ελεξγεηαθέο θαη κεηαθνξηθέο ηερλνινγίεο θαη ππνζηεξίδνληαη απφ
ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο. Έλαο καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο
είλαη λα πξνηαζνχλ θαη λα δηαδνζνχλ, ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο
θαηλνηνκίαο «Έμππλεο πφιεηο θαη θνηλφηεηεο» ("Smart Cities and
Communities" – SCC), έσο ην 2020 ηνπιάρηζηνλ 20 ζεκαληηθέο θαηλνηφκεο
ιχζεηο, νη νπνίεο λα ζπλδπάδνπλ ελεξγεηαθέο θαη κεηαθνξηθέο ηερλνινγίεο
θαη ΣΠΔ.
Φέξλνληαο ζε επαθή ηνπηθέο αξρέο, επηρεηξεκαηίεο θαη εθπξνζψπνπο
θνηλνηήησλ, ε ζχκπξαμε πξνζθέξεη έλα θφξνπκ φπνπ νη δηάθνξνη
ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ, λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα
αλαπηχμνπλ θαηλνηφκεο ιχζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο θάλνπλ πξάμε. Ζ
ΔΚ γηα ηηο έμππλεο πφιεηο θαη θνηλφηεηεο ζα επηθεληξσζεί ζηε βηψζηκε
αζηηθή θηλεηηθφηεηα, ζηηο βηψζηκεο γεηηνληέο θαη ζην βηψζηκν δνκεκέλν
πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ζηηο νινθιεξσκέλεο ππνδνκέο θαη δηαδηθαζίεο
ζηνπο ηνκείο ελέξγεηαο, ΣΠΔ θαη κεηαθνξψλ. Οη επξσπατθέο πφιεηο θαη
πεξηθέξεηεο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, αιιά έρνπλ θαη πνιιέο παξφκνηεο
αλάγθεο πνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ θαιχηεξα κέζσ κηαο θνηλήο
πξνζέγγηζεο. ε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν κπνξεί ε ζχκπξαμε λα
πξνζδψζεη πξνζηηζέκελε αμία. ην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο πξνβιέπνληαη
επίζεο δξάζεηο γηα ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηνπ πνιίηε θαη ελζάξξπλζε ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα θνηλά, θαζψο θαη αλάπηπμε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη
ρξεκαηνδνηηθψλ κνληέισλ πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ επξεία δηάδνζε θαη
αλάπηπμε ιχζεσλ ππέξ ησλ έμππλσλ πφιεσλ.
Σα «έξγα-θάξνη» (light house projects) απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ
ζηνηρείν ηεο ζχκπξαμεο «Έμππλεο πφιεηο θαη θνηλφηεηεο» (ΔΠΚ) θαη
πεξηιακβάλνπλ ζηξαηεγηθέο ζπκπξάμεηο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο
ηξεηο ηνκείο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη κε γλψκνλα ηελ θαηλνηνκία πέξα
απφ ηα γεσγξαθηθά ζχλνξα. ην πιαίζην ησλ έξγσλ πξέπεη λα ζπλαθζνχλ
ηζρπξέο ζρέζεηο κε ηνπο ηνπηθνχο εγέηεο θαη ηηο δεκνηηθέο αξρέο, ψζηε λα
επηηεπρζεί ε ηζρπξή ππνζηήξημε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ
πνιηηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ. Σα έξγα-θάξνη
κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ δηάθνξεο πεγέο, ήηνη απφ ελσζηαθή,
εζληθή θαη πεξηθεξεηαθή ρξεκαηνδφηεζε θαη απφ ηδησηηθέο επελδχζεηο.
Γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θάζε έξγνπ θαζνξίδνληαη δείθηεο, νη νπνίνη
ζρεηίδνληαη κε ηηο ελσζηαθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο θεληξηθέο πξνθιήζεηο
ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ΣΠΔ, φπσο είλαη π.ρ. νη
πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο θαη ε ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ πφιεσλ, ην
πνζνζηφ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ε
θνηλή ρξήζε ππνδνκψλ θ.ιπ.. Ο βαζκφο θηινδνμίαο ησλ ζηφρσλ γηα ηνπο
κεκνλσκέλνπο δείθηεο ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί απφ ηηο πφιεηο ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο θνηλνπξαμίεο βηνκεραληθψλ θιάδσλ.
Ζ ζχκπξαμε «Έμππλεο πφιεηο θαη θνηλφηεηεο» δηνηθείηαη απφ δχν αξρέο, κία
νκάδα πςεινχ επηπέδνπ θαη κία πιαηθφξκα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ
(ζηελ νπνία ήδε ζπκκεηέρνπλ 36 δήκνη απφ ηε ρψξα καο). Ζ ελ ιφγσ δνκή
δηαθπβέξλεζεο άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ηελ άλνημε ηνπ 2012. Ο δηθηπαθφο
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ηφπνο ηεο πιαηθφξκαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ βξίζθεηαη ζηε
δηεχζπλζε: http://eu-smartcities.eu/.
ε απηφ ην πιαίζην, ην επξσπατθφ πξφγξακκα έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο
«ΟΡΗΕΟΝΣΑ 2020» ζα δηαζέζεη ηε δηεηία 2014-2015 πεξίπνπ 200 εθαη.
επξψ πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ε πξφνδνο θαη λα ππάξμνπλ
πεξηζζφηεξεο ιχζεηο γηα ηηο έμππλεο πφιεηο. Πξνβιέπνληαη επίζεο
δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηα επξσπατθά δηαξζξσηηθά θαη
επελδπηηθά θνλδχιηα.
2. ηόσοι ηος ππογπάμμαηορ
χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ.1291/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 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 Υψξνπ Έξεπλαο (ΔΥΔ).
Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα επηδησρζεί κέζσ ηξηψλ
αιιεινεληζρπφκελσλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηα εμήο:
 Επιστημονική Αριστεία (Δxcellent Science): Δπηζηεκνληθή έξεπλα
παγθφζκηνπ επηπέδνπ κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε ζηελ ΔΔ ησλ
θαιχηεξσλ επηζηεκφλσλ.
 Βιομηχανική Υπεροχή (Ηndustrial Leadership): ηξαηεγηθή
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. ην πιαίζην απηνχ ηνπ ππιψλα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζα ππνζηεξηρζνχλ ηα «έξγα-θάξνη» ησλ έμππλσλ
πφιεσλ θαη θνηλνηήησλ ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ησλ ΣΠΔ θαη
ησλ κεηαθνξψλ.
3. Γπάζειρ παπούζαρ ππόζκληζηρ
Ζ πνιηηηθή ηεο ΔΔ θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηνπο ηνκείο ηεο
ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ΣΠΔ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ
ηνκεαθψλ ιχζεσλ, δειαδή ιχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν βαζκφ νινθιήξσζεο.
Χζηφζν, γηα ηελ επηηπρή θαη ηαρεία εθαξκνγή ηνπο ζε πξαγκαηηθά
πεξηβάιινληα,
φπσο ηα αζηηθά θέληξα, φπνπ πξέπεη επίζεο λα
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ιακβάλνληαη ππφςε νη ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, ε δνθηκή νινθιεξσκέλσλ
κέηξσλ ζα αλνίμεη ην δξφκν γηα ηελ ηαρχηεξε δηείζδπζε ζηελ αγνξά ησλ
λέσλ ηερλνινγηψλ. Οη βαζηθέο πξνθιήζεηο γηα ηηο Έμππλεο Πφιεηο θαη
Κνηλφηεηεο εζηηάδνληαη ζηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο
ησλ πφιεσλ, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ θαιχηεξα νη ηνπηθνί πφξνη ηφζν απφ
ηελ άπνςε ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ θαζψο θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ
κέηξσλ ηεο δήηεζεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηε ρξήζε ησλ κέηξσλ ελεξγεηαθήο
απφδνζεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ζην επίπεδν ησλ αζηηθψλ δηακεξηζκάησλ,
ηε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηε βησζηκφηεηα ησλ αζηηθψλ
κεηαθνξψλ θαη ηελ αλαγθαία δξαζηηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο - κέζα ζε νηθνλνκηθά απνδεθηνχο φξνπο
- κε παξάιιειε εμαζθάιηζε πξνυπνζέζεσλ κηαο θαιχηεξεο δσήο γηα ηνπο
πνιίηεο: ρακειφηεξνπο ινγαξηαζκνχο ελέξγεηαο , ηαρχηεξεο κεηαθνξέο ,
δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα έλα πςειφηεξν βαζκφ
πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.
Κχξηνο ζηφρνο ηεο πξφζθιεζεο είλαη ε αλάδεημε θαη αλάπηπμε ηζφξξνπσλ
θαη νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ ζηηο δξάζεηο γηα ηελ ελέξγεηα, ηηο κεηαθνξέο
θαη ηηο ΣΠΔ κέζσ ζπκπξάμεσλ κεηαμχ δήκσλ θαη βηνκεραληψλ. Απηέο νη
δξάζεηο ζα απνηειέζνπλ ηα «έξγα-θάξνη» ζην πιαίζην κηαο νιηζηηθήο
πξνζέγγηζεο πνπ ελζσκαηψλεη ηνπο ηξεηο ηνκείο, ζηνρεχνληαο θπξίσο ζηελ
επίδεημε κεγάιεο θιίκαθαο ιχζεσλ Έμππλσλ Πφιεσλ θαη Κνηλνηήησλ ζην
αζηηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ πθηζηάκελεο ηερλνινγίεο ελζσκαηψλνληαη κε
θαηλνηφκν ηξφπν.
Οη πξνηάζεηο ησλ δηθαηνχρσλ ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ηα εμήο πεδία:
 Αζηηθά δηακεξίζκαηα ρακειήο ή κεδεληθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο:
ελζσκάησζε θαη δηαρείξηζε (α) ηεο πξνζθεξφκελεο ελέξγεηαο κε
αμηνπνίεζε ηνπηθψλ πφξσλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θαηαλαισηψλ,
(β) ηεο απνδνηηθήο αλαθαίληζεο ππαξρφλησλ θηηζκάησλ (κε ρξήζε
αλαλεψζηκσλ πιηθψλ), κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε θαηνηθίεο, (γ) ησλ
ρξήζεσλ ΣΠΔ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ
ζπζηεκάησλ ελέξγεηαο/κεηαθνξψλ.
 Οινθιεξσκέλεο ππνδνκέο κέζσ ηεο ελζσκάησζεο θπζηθψλ
ππνδνκψλ (νδηθνί άμνλεο, βηνκεραληθέο πεξηνρέο) γηα ηε δεκηνπξγία
λέσλ ηχπσλ ππνδνκψλ γηα ελαιιαθηηθέο ρξήζεηο.
 Αεηθφξνο αζηηθή θηλεηηθφηεηα κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ππνδνκψλ
ελέξγεηαο θαη θαπζίκνπ κε κέζα κεηαθνξάο πνπ θηλνχληαη κε
ελαιιαθηηθέο θνξείο ελέξγεηαο γηα δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο κεηαθνξέο.
Δδψ ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ νη επηπηψζεηο απφ ηε δηαρείξηζε ηεο
ελέξγεηαο, θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο, ν αληίθηππνο ζην
δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε αλάπηπμε ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ
νρεκάησλ ή/θαη ην ελαιιαθηηθφ θαχζηκν.
Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεδίσλ, νη πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ κηα
ζηξαηεγηθή γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εκπνξηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο. Απηφ
πεξηιακβάλεη ηε δέζκεπζε ησλ αξρψλ, ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ηε
βειηηζηνπνίεζε ησλ ξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ, ηα κέηξα γηα αλνηρηά θαη
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ζπλεπή δεδνκέλα, ηε δεκνζηνπνίεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ
παγθφζκησλ αγνξψλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή Αλαθνίλσζε ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηα «έξγα-θάξνη» ζα πξέπεη λα εδξάδνληαη ζε
εηαηξηθφ ζρήκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ βηνκεραληψλ, αθαδεκατθψλ θαη
πφιεσλ, λα εληζρχνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη λα δηαζθαιίδνπλ
δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ δηάθνξεο πεγέο
(ελσζηαθή, εζληθή, πεξηθεξεηαθή ρξεκαηνδφηεζε θαη ηδησηηθέο επελδχζεηο).
Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε έξγν ζα πξέπεη:
 Να πινπνηεζεί κεηαμχ 2-3 πφιεσλ ή θνηλφηεηεο («πφιεηο-θάξνη»).
 Να εκπιέθεη εθπξνζψπνπο ηεο βηνκεραλίαο, ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ,
ησλ θαηαλαισηηθψλ νξγαλψζεσλ, ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο θαη
ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.
 Να πεξηιακβάλεη θαη 2-3 «πφιεηο-κηκεηέο» (follower cities), νη νπνίεο
ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηαδηθαζία κέζσ ηεο απνηχπσζεο θαη
αληηγξαθήο ησλ απνηειεζκάησλ ζην ηέινο ηνπ έξγνπ, δηαζέηνληαο
πξφζβαζε θαη πξνλνκηαθή επηθνηλσλία κε ηνπο βαζηθνχο εηαίξνπο.
Απηέο νη πφιεηο ζα πξέπεη λα απνβιέπνπλ ζηε βειηίσζε ηεο
ελεξγεηαθήο ηνπο απφδνζεο ή ζηε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο (π.ρ. 60% κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ
θηηξίσλ, 20-30% ρξήζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο γηα
ειεθηξηζκφ, ζέξκαλζε θαη ςχμε).
 Να ζηεξίδεηαη ζε δξάζεηο νη νπνίεο απνηεινχλ κέξνο ελφο θηιφδνμνπ
αζηηθνχ ζρεδίνπ. Γηα ηηο «πφιεηο-θάξνπο» απηά ηα ζρέδηα πξέπεη λα
είλαη νινθιεξσκέλα (π.ρ. ζην πιαίζην ηνπ πκθψλνπ ησλ
Γεκάξρσλ, ησλ ρεδίσλ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα, ηνπ
Πξάζηλνπ Φεθηαθνχ Υάξηε, αιιά ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη ζε απηέο ηηο
πξσηνβνπιίεο). Σν αζηηθφ ζρέδην ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη ζρέδηα
θηηξίσλ,
ζρέδηα
ελεξγεηαθψλ
δηθηχσλ,
ΣΠΔ,
κεηαθνξψλ/θηλεηηθφηεηαο. Απηά ηα ζρέδηα ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ
ζπλνδεπηηθά κε ηελ πξφηαζε σο ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα.
 Να δηαζθαιίζεη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ απφ ηδησηηθνχο πφξνπο αιιά
θαη απφ θνηλνηηθέο πεγέο (π.ρ. δηαξζξσηηθά ηακεία) θαη
εζληθνχο/πεξηθεξεηαθνχο πφξνπο.
 Να επηδείμεη ειθπζηηθά επηρεηξεζηαθά ζρέδηα πνπ επηηξέπνπλ ηε
δηάδνζε, ζε κεγάιε θιίκαθα, δξάζεσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε
ζε πφιεηο δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θιηκαηνινγηθψλ
ζπλζεθψλ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο απήρεζεο θαη
ηεο επηηπρνχο κίκεζεο.
 Να εκπιέμεη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ βηνκεραληψλ θαη ησλ πφιεσλ
ζε δξάζεηο επηηπρνχο αλάδεημεο είηε ζην πιαίζην ηεο νηθείαο ρσξηθήο
ηνπο επηθξάηεηαο είηε ζηηο «πφιεηο-κηκεηέο» ησλ αλαιεηθζεζψλ
δξάζεσλ.
 Να εδξάδεηαη ζε εηαηξηθά ζρήκαηα, ηα νπνία δηαζέηνπλ μεθάζαξα
πξνζδηνξηζκέλε δνκή κε ξφινπο θαη επζχλεο γηα φιεο ηηο
εκπιεθφκελεο λνκηθέο νληφηεηεο.
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4. Δπιλεξιμόηηηα θοπέων
Κάζε θνξέαο κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ εδξεχεη ζε θάπνην απφ ηα
θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ ή ηα ζπλδεδεκέλα θξάηε απνηειεί επηιέμηκν θνξέα γηα
ηελ ελ ιφγσ πξφζθιεζε. Δλ πξνθεηκέλσ, ζην πιαίζην ησλ ζπλεξγαηηθψλ
έξγσλ απαηηείηαη ε δεκηνπξγία κηαο ζχκπξαμεο (κε ηελ ππνγξαθή ησλ
ζρεηηθψλ ζπκθσλεηηθψλ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ) κε ηε ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ
3 ανεξάπτητων νομικών πποσώπων πνπ δηαζέηνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε
δηαθνξεηηθφ επηιέμηκν θξάηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
5. Κπιηήπια επιλογήρ
(α) Οηθνλνκηθή ηθαλφηεηα ζχκθσλα κε ηνλ Οηθνλνκηθφ Καλνληζκφο θαη ηνπο
Καλφλεο πκκεηνρήο. ην ζηάδην ηεο πξφηαζεο, νη ζπληνληζηέο ησλ έξγσλ
ζα θιεζνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ κηα απηφ-αμηνιφγεζε, ρξεζηκνπνηψληαο ην
ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ εξγαιείν.
(β) Λεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα: εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα ζπκκεηερφλησλ.
6. Κπιηήπια απονομήρ
Οη εκπεηξνγλψκνλεο ζα αμηνινγήζνπλ ηηο πξνηάζεηο βάζεη ησλ θξηηεξίσλ
ηεο «αξηζηείαο», ηεο «απήρεζεο» θαη ηεο «πνηφηεηαο θαη απφδνζεο ηεο
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ».
 Αξηζηεία: ζπλάθεηα θαη ζαθήλεηα ησλ ζηφρσλ˙ δηεπηζηεκνληθφηεηα
πξνζεγγίζεσλ˙ θαηλνηφκν δπλακηθφ, έλλνηεο θαη ζηφρνη.
 Απήρεζε: αλαβάζκηζε ηνπ θαηλνηφκνπ δπλακηθνχ θαη ελζσκάησζε
λέαο γλψζεο˙ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη αλάπηπμεο ησλ
επηρεηξήζεσλ κέζσ θαηλνηνκηψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο επξσπατθέο θαη
παγθφζκηεο αγνξέο˙ ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο
επηπηψζεηο˙ απνηειεζκαηηθφηεηα κέηξσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ, ηελ επηθνηλσλία ηνπ έξγνπ θαη ηε
δηαρείξηζε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ.
 Πνηφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο πινπνίεζεο: ζπλνρή θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα ζρεδίνπ εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
θαηάιιειεο θαηαλνκήο ξφισλ θαη πφξσλ˙ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζην πιαίζην ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο˙ θαη
θαηαιιειφηεηα ησλ δηαρεηξηζηηθψλ δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη θαηλνηνκίαο.
7. Πποϋπολογιζμόρ
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ παξνχζα
πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ αλέξρεηαη ζε 107.180 εκαη. εςπώ. Ζ
επηδφηεζε απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ απνδεκίσζεο επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη
ρνξήγεζεο θαη’ απνθνπή πνζψλ. Σν χςνο ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο
αλέξρεηαη ζην 70% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο (κε εμαίξεζε ηηο κε
θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο φπνπ θαιχπηεηαη 100% ε ζρεηηθή δαπάλε).
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8. Πποθεζμία ςποβολήρ πποηάζεων
Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κέζσ ηεο ηαπηνπνίεζεο ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηε ζρεηηθή ππεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
(ECAS) κέρξη ηελ 5η Μαΐος 2015 (17:00 ηοπική ώπα Βπςξελλών).
9. Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ
Σν πιήξεο θείκελν ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ, ηα έληππα ησλ
αηηήζεσλ, θαζψο θαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αλσηέξσ
πξφγξακκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηεο πξφζθιεζεο:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/2148-scc-01-2015.html
Δπίζεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ ηα εξσηήκαηά ηνπο ζηα
αξκφδηα εθνικά ζημεία επαθήρ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην
δηθηπαθφ θφκβν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ:
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=120I474I1218I646I494494
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) θαη
ηηο φκνηεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 παξ.1 ηνπ λ.3852/2010 (γηα ηηο
πεξηθέξεηεο).
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο.

.
H ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ

ΜΑΡΗΑ ΝΗΚΟΤ
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ:
1) Γενική Γπαμμαηεία Έπεςναρ και Σεσνολογίαρ
Μεζνγείσλ 14-18, Σ.Κ.11510 Αζήλα
(E-mail: mkoutr@gsrt.gr)
2) ΔΟΔ ΑΜΦΗΚΣΤΟΝΗΑ
Βχξσλνο 29, Σ.Κ. 10558 Αζήλα
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
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3) ΔΟΔ ΔΤΞΔΗΝΖ ΠΟΛΖ
. Πέηξνπια 3, ΣΚ 13341 Άλσ Ληφζηα
(E-mail: epolis@efxini.gr)
4) ΠΔΓ ηηρ Υώπαρ
5) Κ.Δ.Γ.Δ.
Αθαδεκίαο 65 θαη Γελαδίνπ 8, Σ.Κ 10678 Αζήλα
(E-mail: info@kedke.gr),
6) Δλληνική Δηαιπεία Σοπικήρ
Ανάπηςξηρ & Αςηοδιοίκηζηρ (ΔΔΣΑΑ ΑΔ.),
Μπιιέξνπ 73-77, Σ.Κ 104 36 ΑΘΖΝΑ
(E-mail: info@eetaa.gr)
7) Ανηιπποζωπεία ηηρ Δςπωπαϊκήρ Δπιηποπήρ ζηην Δλλάδα
Βαζ.νθίαο 2, Σ.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 πληνληζκνχ Γηθηχσλ Δπξσπατθήο Πιεξνθφξεζεο Europe
Direct, θα Κ. φθνιε (E-mail: Katerina.SOKOLI@ec.europa.eu)
8) Γπαθείο Δςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος ζηην Δλλάδα
Λεσθ. Ακαιίαο 8, Σ.Κ 10557 Αζήλα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)
(α) Πξντζηάκελν θαη επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ, θ. Λ. Αλησλαθφπνπιν
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu)
(β) Αλαπιεξσηή επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ, θ. Α. Κατιή
Δζωηεπική Γιανομή:
1.
Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ
2.
Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα
3.
Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ &
Γηνηθ.Τπνζηήξημεο
4.
Γ/λζε Μεραλνξγάλσζεο θαη Ζ.Δ.. (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί
ζην site ηνπ Τπνπξγείνπ, ζηε δηαδξνκή: To Τπνπξγείν-Πνιηηηθέο θαη
Γξάζεηο-Γηεζλή θαη Δπξσπατθά Θέκαηα ΟΣΑ-Πξνγξάκκαηα & πλεξγαζίεοΔλεκεξψζεηο-Αλαθνηλψζεηο)
5.
Γ/λζε Οηθνλνκηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο
 Σκήκα Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ
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