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Ευρωπἀκά Προγράµµατα
Προσκλήσεις-Προθεσµίες

Σε αυτό το τεύχο̋

1. Βραβείο Πολιτιστική̋ Κληρονοµιά̋ τη̋
Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ 2011

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα
Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

1
13

Το «Βραβείο πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋
Ένωση̋/Europa Nostra» θεσµοθετήθηκε το 2002 από

∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

16

Θέµατα Ευρωπαϊκών Οργανισµών

25

∆ιαβουλεύσει̋

30

Σεµινάρια Κατάρτισης

31

κοινού από την Ευρωπἀκή Επιτροπή και την Europa
Nostra, µε σκοπό την προβολή σηµαντικών
πρωτοβουλιών στον τοµέα τη̋ ευρωπἀκή̋
πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋ που καλύπτουν ευρύ φάσµα
δραστηριοτήτων: αναπαλαίωση κτιρίων και
προσαρµογή του̋ σε νέε̋ χρήσει̋, αναβάθµιση αστικού
και αγροτικού τοπίου, επεξήγηση των αρχαιολογικών
χώρων και µέριµνα για συλλογέ̋ έργων τέχνη̋.
Απονέµονται επίση̋ βραβεία για έργα στον τοµέα τη̋
έρευνα̋, τη̋ εκπαίδευση̋ και για έργα

Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋

ευαισθητοποίηση̋, που σχετίζονται µε την πολιτιστική
κληρονοµιά, καθώ̋ και για ειδικέ̋ υπηρεσίε̋ για τη
διαφύλαξη τη̋ κληρονοµιά̋ από φυσικά πρόσωπα ή



Βραβείο Πολιτιστικής Κληρονοµιάς



Λειτουργική επιδότηση ευρωπαϊκών
δικτύων ΟΤΑ



Πολυετείς πολιτιστικές συνεργασίες



Ανταλλαγές Νέων και Συµπράξεις
Οργανώσεων Νεολαίας



Xρηµατοδότηση καινοτόµων δράσεων
στους τοµείς περιβάλλοντος και
µεταφορών



∆ράσεις επικοινωνίας για δηµοτικούς
ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς



Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Τοπικής
∆ηµοκρατίας



8η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Πόλεων και
Περιφερειών

οργανώσει̋.
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Σε αυτό το πλαίσιο δηµοσιεύτηκε πρόσφατα

πολιτισµού στην ενθάρρυνση τη̋ διακρατική̋

πρόσκληση υποβολή̋ υποψηφιοτήτων για το

κυκλοφορία̋

βραβείο Πολιτιστική̋ Κληρονοµιά̋ - Europa

καλλιτεχνικών έργων και πρὀόντων, και στην

Nostra Awards - για το έτο̋ 2011. Το βραβείο

ανάπτυξη του διαπολιτισµικού διαλόγου.

του

2011

αποσκοπεί

επιτυχηµένων
προώθηση̋

σχεδίων
τη̋

στη

πολιτιστικών

και

βράβευση

αποκατάσταση̋

και

∆ικαίωµα συµµετοχή̋ έχουν δηµόσιοι ή

πολιτιστική̋

ιδιωτικοί φορεί̋ από όλε̋ τι̋ ευρωπἀκέ̋

κληρονοµιά̋. Έω̋ έξι βραβεία των 10.000 EUR

χώρε̋, ωστόσο, µόνον εκείνοι (µεταξύ των

θα

οποίων και οι τοπικέ̋ αρχέ̋) από τι̋ επιλέξιµε̋

απονεµηθούν

ευρωπἀκή̋

των

σε

επιτυχή

σχέδια

στι̋

ακόλουθε̋ κατηγορίε̋: α) συντήρηση, β) έρευνα,
γ) ειδικέ̋ υπηρεσίε̋ από ιδιώτε̋-χορηγού̋ ή
πολιτιστικού̋

οργανισµού̋,

δ)

εκπαίδευση,

κατάρτιση και ευαισθητοποίηση. Παράλληλα

χώρε̋ (µεταξύ των οποίων είναι και η χώρα
µα̋) που συµµετέχουν στο Ευρωπἀκό
Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋» µπορούν να
διεκδικήσουν το χρηµατικό βραβείο.

θα απονεµηθούν µη χρηµατικοί έπαινοι σε άλλα
25 επιτυχηµένα σχέδια.

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων
περιλαµβάνουν: αριστεία στην εκτέλεση τόσο
των εργασιών όσο και κατά τη διεξαγωγή
προκαταρκτική̋ έρευνα̋, καθώ̋ και σεβασµό
προ̋ την καλλιτεχνική, πολιτιστική και
κοινωνική αξία, αυθεντικότητα και ακεραιότητα.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί, επίση̋, στην
αειφορία, στην ερµηνεία και παρουσίαση, στο
εκπαιδευτικό έργο, στη χρηµατοδότηση και στη
διαχείριση, καθώ̋ και στην κοινωνική ευθύνη. Οι
συµµετοχέ̋ µπορούν να είναι από τοπικό έω̋
διεθνέ̋ επίπεδο και θα πρέπει να εµφανίζουν
ένα εξαιρετικό επίπεδο έργου σε ευρωπἀκό

Σκοπό̋

των

βραβείων

είναι

η

προώθηση

πλαίσιο.

προτύπων και δεξιοτήτων υψηλή̋ ποιότητα̋

Προθεσµία: 1 Oκτωβρίου 2010

στην πρακτική τη̋ διαφύλαξη̋ καθώ̋ και η

Πληροφορίε̋:

ενθάρρυνση των διασυνοριακών ανταλλαγών



στον

Πολιτιστικό Σηµείο Επαφή̋ Ελλάδα̋

τοµέα

τη̋

Λειτουργώντα̋

ω̋

πολιτιστική̋
παράδειγµα,

κληρονοµιά̋.
το

βραβείο

Yπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού

Πληροφορίε̋: κκ. Ειρήνη Κοµνηνού, Μάρθα

αποσκοπεί επίση̋ να ενθαρρύνει περαιτέρω

Μπίσυλα

προσπάθειε̋
πολιτιστική

και

έργα

κληρονοµιά

µε

την

Τηλ: 210 82.01.501, 210.32.30.894

ολόκληρη

την

E-mail: ccp.greece@culture.gr

σχετικά
σε

Ιστοσελίδα: http://www.ccp.culture.gr/

Ευρώπη.
Τα

βραβεία

χρηµατοδοτούνται

µέσω

του

προγράµµατο̋ τη̋ ΕΕ «Πολιτισµό̋», το οποίο



Europa Nostra

κα Elena Bianchi

αποσκοπεί στην προώθηση τη̋ διασυνοριακή̋

E-mail:eb@europanostra.org

κινητικότητα̋ των εργαζοµένων στον τοµέα του

Ιστοσελίδα: http://www.europanostra.org/heritage-awards/
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2. Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για
το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για
του̋ Πολίτε̋, 20072007-2013»
∆ράση 2 Ενεργό̋ Κοινωνία Πολιτών στην Ευρώπη
Η δράση αυτή απευθύνεται σε οργανώσει̋ τη̋
κοινωνία̋ των πολιτών, οµάδε̋
προβληµατισµού και ευρωπἀκά δίκτυα ΟΤΑ, τα
οποία θα λάβουν είτε διαρθρωτική στήριξη βάσει
του προγράµµατο̋ εργασία̋ του̋ (επιδότηση
λειτουργία̋), είτε στήριξη για διακρατικά σχέδια
(επιδότηση δράση̋).

λειτουργία̋ παρέχουν οικονοµική υποστήριξη για
την κάλυψη µέρου̋ των λειτουργικών δαπανών

Μέτρο 1 Ερευνητικοί οργανισµοί στον τοµ
τοµέα
έα των
ευρωπἀκών δηµόσιων πολιτικών (think tanks —
δεξαµενέ̋ γνώση̋)

που είναι απαραίτητε̋ για τη δέουσα διεξαγωγή
των τακτικών δραστηριοτήτων ενό̋ επιλεγµένου
οργανισµού. Η στήριξη µπορεί να χορηγηθεί, µε
βάση ορισµένα κριτήρια, υπό µορφή ετήσια̋

Αυτό το µέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση τη̋

επιδότηση̋ ή πολυετού̋ εταιρική̋ σχέση̋. Η

θεσµική̋ ικανότητα̋ των ερευνητικών

παρούσα πρόσκληση αφορά τη χορήγηση ετήσιων

οργανισµών στον τοµέα των ευρωπἀκών

επιδοτήσεων για το οικονοµικό έτο̋ 2011.

δηµόσιων πολιτικών (οµάδε̋ προβληµατισµού) οι
οποίοι διαµορφώνουν νέε̋ ιδέε̋ και

Προθεσµία: 15 Οκτωβρίου 2010

προβληµατισµού̋ για τα ευρωπἀκά θέµατα, την
ενεργό συµµετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα

Πληροφορίε̋:

κοινά ή τι̋ ευρωπἀκέ̋ αξίε̋.

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωση̋ και
Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋

Μέτρο 2 ∆ιαρθρωτική στήριξη οργανώσεων τη̋

∆ιεύθυνση Αναπτυξιακών

κοινωνία̋ των πολιτών σε ευρωπἀκό επίπεδο

Προγραµµάτων & ∆ιεθνών Οργανισµών
Τµήµα Σχέσεων µε ∆ιεθνεί̋ Οργανισµού̋

Αυτό το µέτρο θα παράσχει στι̋ οργανώσει̋ τη̋

Εθνικό σηµείο επαφή̋:

κοινωνία̋ των πολιτών (ευρωπἀκά δίκτυα,

Αντώνη̋ Καρβούνη̋

ευρωπἀκέ̋ πλατφόρµε̋, οργανώσει̋ που

Τηλ: 210 3744735

σχετίζονται µε την ευρωπἀκή µνήµη) µε

Φαξ: 210 3744713

ευρωπἀκή διάσταση την ικανότητα και τη

E-mail: a.karvounis@ypes.gr

σταθερότητα που χρειάζονται για να

international@ypes.gr

αναπτύξουν δράση σε ευρωπἀκό επίπεδο.
Στόχο̋ είναι η προαγωγή µια̋ δοµηµένη̋,

Τα έντυπα των αιτήσεων και όλα τα αναγκαία

συνεκτική̋ και ενεργού κοινωνία̋ των πολιτών

συνοδευτικά έγγραφα και για τα δύο µέτρα τη̋

σε ευρωπἀκό επίπεδο.

∆ράση̋ 2 µπορούν να αναζητηθούν στη σχετική

Η παρούσα πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων

ιστοσελίδα του Προγράµµατο̋:

αφορά τη διαρθρωτική στήριξη, η οποία
αναφέρεται ω̋ «επιδότηση λειτουργία̋», σε
οργανισµού̋ που επιδιώκουν έναν σκοπό γενικού
ευρωπἀκού ενδιαφέροντο̋. Οι επιδοτήσει̋

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

∆
∆ΕΕΛ
ΛΤΤΙΙΟ
Ο∆
∆ΙΙΕΕΘ
ΘΝ
ΝΩ
ΩΝ
ΝΚ
ΚΑ
ΑΙΙ ΕΕΥ
ΥΡ
ΡΩ
ΩΠ
ΠΑ
ΑΪΪΚ
ΚΩ
ΩΝ
ΝΘ
ΘΕΕΜ
ΜΑ
ΑΤΤΩ
ΩΝ
Ν ΤΤΗ
ΗΣΣ ΤΤΟ
ΟΠ
ΠΙΙΚ
ΚΗ
ΗΣΣ Α
ΑΥ
ΥΤΤΟ
Ο∆
∆ΙΙΟ
ΟΙΙΚ
ΚΗ
ΗΣΣΗ
ΗΣΣ

3. Προσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων
για το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα
«Πολιτισµό̋, 20072007-2013»
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πολιτιστικέ̋ δραστηριότητε̋ για διάστηµα τριών
έω̋ πέντε ετών. ∆ιατίθενται κονδύλια ύψου̋ από
200.000 EUR έω̋ 500.000 EUR ανά έτο̋, αλλά η
κοινοτική στήριξη δεν µπορεί να υπερβαίνει το

Το Πρόγραµµα «Πολιτισµό̋, 2007-2013»

50% του συνολικού επιλέξιµου κόστου̋. Η

επιδιώκει την ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου ο

χρηµατοδότηση επιδιώκει να υποβοηθήσει την

οποίο̋ είναι κοινό̋ για του̋ ευρωπαίου̋ και

έναρξη ή να επεκτείνει την γεωγραφική εµβέλεια

βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονοµιά,

του κάθε σχεδίου και να το καταστήσει βιώσιµο

µέσω τη̋ ανάπτυξη̋ συνεργατικών

και µετά το πέρα̋ τη̋ περιόδου χρηµατοδότηση̋.

δραστηριοτήτων µεταξύ πολιτιστικών
παραγόντων από τι̋ χώρε̋ που συµµετέχουν στο
πρόγραµµα, µε σκοπό να ενθαρρύνει τη
δηµιουργία ευρωπἀκή̋ ιθαγένεια̋.
Το Πρόγραµµα έχει τρει̋ ειδικού̋ στόχου̋:
- ενθάρρυνση τη̋ διακρατική̋ κινητικότητα̋ των
εργαζοµένων στον τοµέα του πολιτισµού
- ενίσχυση τη̋ διακρατική̋ κυκλοφορία̋ των

Σκέλο̋ 1.2.1: Σχέδια συνεργασία̋ (διάρκεια̋ έω̋

πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και

24 µήνε̋)

πρὀόντων
- ενθάρρυνση του διαπολιτισµικού διαλόγου
Σύµφωνα µε πρόσφατε̋ προσκλήσει̋ υποβολή̋
προτάσεων, οι ενδιαφερόµενοι φορεί̋ καλούνται
να υποβάλλουν αιτήσει̋ για τι̋ κάτωθι
δραστηριότητε̋ :

Η δεύτερη κατηγορία αφορά δράσει̋ στι̋ οποίε̋
συµµετέχουν τρει̋ τουλάχιστον πολιτιστικοί
φορεί̋, συνεργαζόµενοι σε τοµεακό και
διατοµεακό επίπεδο, από τρει̋ τουλάχιστον
επιλέξιµε̋ χώρε̋ για µέγιστο διάστηµα δύο
ετών. Ιδιαίτερο βάρο̋ δίδεται σε δράσει̋ που
προωθούν µέσα µακροπρόθεσµη̋ συνεργασία̋.
∆ιατίθενται κονδύλια ύψου̋ από 50 000 EUR έω̋
200 000 EUR, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν µπορεί
να υπερβαίνει το 50 % του συνολικού επιλέξιµου
κόστου̋.
Σκέλο̋ 3.2: Σχέδια συνεργασία̋ µεταξύ
οργανισµών που συµµετέχουν στην
στην ανάλυση

Σκέλο̋ 1.1: Πολυετή σχέδια συνεργασία̋

πολιτιστική̋ πολιτική̋

(διάρκεια̋ από τρία έω̋ πέντε έτη)
Στόχο̋ τη̋ πρώτη̋ κατηγορία̋ είναι να

Αυτή η κατηγορία έχει στόχο τη στήριξη σχεδίων

καλλιεργήσει πολυετεί̋, διακρατικού̋ δεσµού̋

συνεργασία̋ µεταξύ ιδιωτικών ή

ενθαρρύνοντα̋ έξι (6) τουλάχιστον πολιτιστικού̋

δηµόσιων οργανισµών (όπω̋ υπηρεσίε̋

φορεί̋ από έξι (6) τουλάχιστον επιλέξιµε̋ χώρε̋

πολιτισµού των εθνικών, περιφερειακών ή

να συνεργαστούν σε τοµεακό και διατοµεακό

τοπικών αρχών, πολιτιστικά παρατηρητήρια ή

επίπεδο προκειµένου να αναπτύξουν κοινέ̋

ιδρύµατα, τµήµατα πανεπιστηµίων ειδικευόµενα
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σε πολιτιστικά θέµατα, επαγγελµατικοί
οργανισµοί και δίκτυα) οι οποίοι διαθέτουν άµεση
και πρακτική εµπειρία στην ανάλυση, εκτίµηση ή

4. Προσκλήσει̋ υποβολή̋
υποβολή̋ προτάσεων
για το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Νεολαία
«Νεολαία
εν ∆ράσει, 20072007-2013»

αξιολόγηση του αντικτύπου των πολιτιστικών
πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή/και
ευρωπἀκό επίπεδο, όσον αφορά έναν ή
περισσότερου̋ από του̋ 3 στόχου̋ τη̋
ευρωπἀκή̋ ατζέντα̋ για τον πολιτισµό:
•
•

περίοδο 2007-2013, αποσκοπεί στη συνέχιση
και ενδυνάµωση τη̋ δράση̋ και τη̋

Προαγωγή τη̋ πολιτιστική̋ πολυµορφία̋

συνεργασία̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ (ΕΕ) στο

και του διαπολιτισµικού διαλόγου

πλαίσιο του προγράµµατο̋ «Νεολαία» τη̋

Προώθηση του πολιτισµού ω̋ καταλύτη

περιόδου 2000-06 και του προγράµµατο̋

για τη δηµιουργικότητα στο πλαίσιο τη̋

2004-06 για την προώθηση των οργανισµών

στρατηγική̋ τη̋ Λισσαβόνα̋ για την
ανάπτυξη και την απασχόληση
•

Το πρόγραµµα «Νεολαία εν δράσει» για την

Προβολή του πολιτισµού ω̋ ζωτικού

που δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη̋
νεολαία̋. Με σκοπό την ενεργό συµµετοχή των

στοιχείου στι̋ διεθνεί̋ σχέσει̋ τη̋

νέων στην κοινωνία ω̋ πολιτών, το πρόγραµµα

Ένωση̋, στο πλαίσιο εφαρµογή̋ τη̋

αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθήµατο̋ ότι

σύµβαση̋ τη̋ UNESCO για την προστασία

ανήκουν στην Ευρώπη. Το πρόγραµµα στοχεύει

και την προώθηση τη̋ πολυµορφία̋ των

επίση̋ να συµβάλλει στην ποιοτική εκπαίδευση

πολιτιστικών εκφράσεων.
Οι δράσει̋ πρέπει να περιλαµβάνουν

και κατάρτιση µε την ευρεία έννοια και να
καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη τη̋ αίσθηση̋

τουλάχιστον τρει̋ (3) οργανισµού̋ που έχουν την

τη̋ αµοιβαία̋ αλληλεγγύη̋ και κατανόηση̋

έδρα του̋ σύµφωνα µε το νόµο σε τουλάχιστον

των νέων. Το πρόγραµµα µε τον τρόπο αυτό

τρει̋ (3) χώρε̋ που συµµετέχουν στο πρόγραµµα.

αποτελεί επίση̋ τη συνέχεια των στόχων τη̋

Το µέγιστο ποσό επιδότηση̋ ανέρχεται σε

διαδικασία̋ τη̋ Λισσαβόνα̋.

120.000 € ετησίω̋, το οποίο αντιστοιχεί στο
ανώτατο όριο του 60% των επιλέξιµων δαπανών.

Ο Εκτελεστικό̋ Οργανισµό̋ Εκπαίδευση̋,
Οπτικοακουστικών Θεµάτων και Πολιτισµού τη̋

Προθεσµία: 1 Οκτωβρίου 2010

Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ δηµοσίευσε πρόσφατα
νέε̋ προσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων για το

Πληροφορίε̋:

Πρόγραµµα στο πλαίσιο των ∆ράσεων 4.6

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού

(Συµπράξει̋) και 4.3 (Συστήµατα υποστήριξη̋

Πολιτιστικό Σηµείο Επαφή̋ Ελλάδα̋

των νέων) .

Πληροφορίε̋: κκ. Ειρήνη Κοµνηνού, Μάρθα
Μπίσυλα

∆ράση 4 – Συµπράξει̋

Τηλ: 210 82.01.501, 210.32.30.894
E-mail: ccp.greece@culture.gr

4.6 Συµπράξει̋ στον τοµέα τη̋ νεολαία̋ σε

Ιστοσελίδα: http://www.ccp.culture.gr/

πανευρωπἀκό επίπεδο
Κύριο̋ στόχο̋ τη̋ εν θέµατι πρόσκληση̋ είναι
να υποστηρίξει τι̋ συµπράξει̋ µεταξύ τη̋
Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ — µέσω του
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Εκτελεστικού Οργανισµού Εκπαίδευση̋,

Θα προτιµηθούν έργα που ανταποκρίνονται

Οπτικοακουστικών Θεµάτων και Πολιτισµού

περισσότερο στι̋ διαρκεί̋ προτεραιότητε̋ του

— και των Περιφερειών, των ∆ήµων και των

προγράµµατο̋ «Νεολαία σε δράση», όπω̋:

Ευρωπἀκών ΜΚΟ που έχουν σκοπό να

•

η συµµετοχή νέων,

µακροπρόθεσµε̋ δράσει̋, στρατηγικέ̋ και

•

η πολιτισµική πολυµορφία,

τα προγράµµατά του̋ στον τοµέα τη̋

•

η ευρωπἀκή ιθαγένεια,

άτυπη̋ εκπαίδευση̋ και τη̋ νεολαία̋.

•

η ένταξη νέων µε λιγότερε̋ ευκαιρίε̋.

αναπτύξουν ή να ενισχύσουν τι̋

Ειδικότερα, η παρούσα πρόσκληση υποβολή̋
προτάσεων έχει στόχο την υποστήριξη τη̋

Οι ακόλουθε̋ δραστηριότητε̋ είναι επιλέξιµε̋

ανάπτυξη̋ συµπράξεων κυρίω̋ µε

στο πλαίσιο τη̋ παρούσα̋ πρόσκληση̋:

περιφερειακού̋ ή τοπικού̋ φορεί̋
προκειµένου:
•

να ενθαρρύνει τη συµµετοχή του̋ σε

•

∆ιακρατικέ̋ ανταλλαγέ̋ νέων

•

Εθνικέ̋ ή διακρατικέ̋ πρωτοβουλίε̋
νέων

δραστηριότητε̋ που αφορούν τη

•

νεολαία στην Ευρώπη και την άτυπη

•

Ευρωπἀκή Εθελοντική Υπηρεσία

εκπαίδευση.

•

Κατάρτιση και ∆ικτύωση

να αναπτύξει τι̋ ικανότητέ̋ του̋ ω̋
ενεργών φορέων στον τοµέα τη̋
νεολαία̋ που θα παρέχουν ευκαιρίε̋
άτυπη̋ εκπαίδευση̋ σε νέου̋
ανθρώπου̋ και σε εργαζόµενου̋
νέου̋.

•

να προωθήσει την ανάπτυξη

Ο συνολικό̋ πρὁπολογισµό̋ που διατίθεται

βιώσιµων δικτύων, την ανταλλαγή

για τη συγχρηµατοδότηση σχεδίων στο πλαίσιο

βέλτιστων πρακτικών, καθώ̋ και την

τη̋ παρούσα̋ πρόσκληση̋ υποβολή̋

αναγνώριση των άτυπων µορφών

προτάσεων εκτιµάται σε 1 200 000 EUR. Η

εκπαίδευση̋.

µέγιστη επιδότηση
επιδότηση που διατίθεται για κάθε
σχέδιο δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
100 000 EUR.
EUR
Προθεσµία: 8 Οκτωβρίου 2010
∆ράση 4.3 — «Συστήµατα υποστήριξη̋ των
νέων» — Υποστήριξη τη̋ κινητικότητα̋ και των
ανταλλαγών των οργανωτών δραστηριοτήτων
για τη νεολαία
Σκοπό̋ τη̋ παρούσα̋ πρόσκληση̋ υποβολή̋
προτάσεων είναι η υποστήριξη, σε δοκιµαστική
βάση, τη̋ κινητικότητα̋ και των ανταλλαγών
των οργανωτών δραστηριοτήτων για τη νεολαία
µε στόχο την προαγωγή τη̋ απόκτηση̋ νέων
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7

δεξιοτήτων και ικανοτήτων προκειµένου να

— ενίσχυση τη̋ ποιότητα̋ και του ρόλου τη̋

εµπλουτίσουν την εικόνα του̋ ω̋ επαγγελµατίε̋

εργασία̋ στον τοµέα τη̋ νεολαία̋ στην Ευρώπη.

στον τοµέα τη̋ νεολαία̋, καθώ̋ και την

Θα προτιµηθούν τα σχέδια που αντικατοπτρίζουν

καλύτερη προσαρµογή του̋ στι̋ µεταβαλλόµενε̋

καλύτερα τι̋ µόνιµε̋ προτεραιότητε̋ του

ανάγκε̋ των νέων. Θα συµβάλλει επίση̋ στη

προγράµµατο̋ «Νεολαία σε δράση»:

δηµιουργία ικανοτήτων και στην ανάπτυξη των
περιλαµβανόµενων δοµών. Με αυτόν τον τρόπο, η
παρούσα πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων θα

— συµµετοχή των νέων
— πολιτισµική πολυµορφία

συµβάλλει στην προαγωγή τη̋ προτεραιότητα̋

— ευρωπἀκή ιθαγένεια

πολιτική̋ για την υποστήριξη, την αναγνώριση

— ένταξη των νέων µε τι̋ λιγότερε̋ ευκαιρίε̋.

και την ενίσχυση του επαγγελµατικού χαρακτήρα

Θα προτιµηθούν επίση̋ σχέδια που

τη̋ εργασία̋ στον τοµέα τη̋ νεολαία̋ ω̋

αντικατοπτρίζουν τι̋ ακόλουθε̋ ετήσιε̋

εργαλείου διατοµεακή̋ πολιτική̋ στην Ευρώπη.

προτεραιότητε̋:

Η παρούσα πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων

— ευρωπἀκό έτο̋ για την καταπολέµηση τη̋

αφορά την επιχορήγηση σχεδίων.

φτώχεια̋ και του κοινωνικού αποκλεισµού
-ανεργία των νέων και προαγωγή τη̋ ενεργού
συµµετοχή̋ των άνεργων νέων στην κοινωνία
— ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των νέων
σχετικά µε τι̋ παγκόσµιε̋ προκλήσει̋ (όπω̋ η
βιώσιµη ανάπτυξη, η κλιµατική αλλαγή, η
µετανάστευση, οι αναπτυξιακοί στόχοι τη̋
χιλιετία̋).

Οι στόχοι τη̋ είναι οι εξή̋:

Τα σχέδια πρέπει να ξεκινήσουν µεταξύ τη̋ 1η̋

— να δώσει στου̋ οργανωτέ̋ δραστηριοτήτων

Μαρτίου 2011 και τη̋ 30ή̋ Ιουνίου 2011.

για τη νεολαία την ευκαιρία να γνωρίσουν µια

Θα έχουν µέγιστη διάρκεια 12 µηνών.

διαφορετική πραγµατικότητα εργασία̋ σε µια

Ο συνολικό̋ πρὁπολογισµό̋ που διατίθεται για

άλλη χώρα

τη συγχρηµατοδότηση σχεδίων στο πλαίσιο τη̋

— καλύτερη κατανόηση τη̋ ευρωπἀκή̋

παρούσα̋ πρόσκληση̋ υποβολή̋ προτάσεων

διάσταση̋ τη̋ εργασία̋ στον τοµέα τη̋ νεολαία̋

εκτιµάται σε 600 000 EUR.

— βελτίωση των επαγγελµατικών,

Η µέγιστη επιχορήγηση δεν µπορεί να υπερβαίνει

διαπολιτισµικών και γλωσσικών ικανοτήτων των

το ποσό των 25.000 EUR

οργανωτών δραστηριοτήτων για την νεολαία

Προθεσµία: 22 Οκτωβρίου 2010

— προώθηση τη̋ ανταλλαγή̋ εµπειριών και

Πληροφορίε̋:

προσεγγίσεων τη̋ εργασία̋ για τη νεολαία και

Γενική Γραµµατεία Νέα̋ Γενιά̋

τη̋ άτυπη̋ εκπαίδευση̋ στην Ευρώπη

Συντονίστρια Προγράµµατο̋:

— συµβολή στην ανάπτυξη ισχυρότερων και

κα Αναστασία Φιλίνη

ποιοτικότερων εταιρικών σχέσεων µεταξύ των

τηλ. 210 2599360, 210 2599363

οργανώσεων για τη νεολαία σε όλη την Ευρώπη,

E-mail: a.filini@neagenia.gr

και

Ιστοσελίδα:
http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?
cpage=NODE&cnode=45
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5. Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων
του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου για
δράσει̋ επικοινωνία̋ (2011)

Ο ενδεικτικό̋ συνολικό̋ πρὁπολογισµό̋
ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000€
5.000.000€ και οι

Το Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) κατάρτισε

κατηγορίε̋ δράσεων για το 2011 (που θα

ετήσιο πρόγραµµα επιδοτήσεων για το 2011, µε

ξεκινήσουν την 01.02.2011 και θα

σκοπό την ανάληψη δράσεων εκ µέρου̋

ολοκληρωθούν την 31.03.2012 το αργότερο)

(επιλέξιµων) φορέων των κρατών µελών που

είναι οι ακόλουθε̋:

στοχεύουν στην ενίσχυση τη̋ κατανόηση̋ του

I.

Συγχρηµατοδότηση τηλεοπτικών

II.

Συγχρηµατοδότηση ραδιοφωνικών

ρόλου και του τρόπου λειτουργία̋ του ΕΚ, την
ενθάρρυνση του ενδιαφέροντο̋ και τη̋

προγραµµάτων.

συµµετοχή̋ των πολιτών στη διαδικασία
αποφάσεων. Για το χρονικό διάστηµα 20102011 η προτεραιότητα των δράσεων αφορά στη

προγραµµάτων.
III.

Συγχρηµατοδότηση διαδικτυακών
δραστηριοτήτων.

θεµατική «∆ροµολογώντα̋ την οικονοµική
ανάκαµψη και κινητοποιώντα̋ νέε̋ πηγέ̋
ανάπτυξη̋».
Καθώ̋ η ΕΕ αντιµετωπίζει την πιο σοβαρή
κοινωνική και οικονοµική κρίση στην ιστορία

Προθεσµία: 18 Οκτωβρίου 2010

τη̋, η οποία δηµιουργεί προβλήµατα σε τοµεί̋
όπω̋ η εσωτερική αγορά, η πολιτική

Το ετήσιο πρόγραµµα επιδοτήσεων του ΕΚ για

ανταγωνισµού, η σταθερότητα και η ανάπτυξη,

δράσει̋ επικοινωνία̋ έτου̋ 2011 καθώ̋ και η

η Ένωση και οι πολίτε̋ τη̋ ταυτίζονται µε την

σχετική πρόσκληση για υποβολή προτάσεων

τρέχουσα οικονοµική κατάσταση και τι̋

εκδήλωση̋ ενδιαφέροντο̋ βρίσκονται στο

επιπτώσει̋ αυτή̋ σε όλα τα επίπεδα τη̋

δικτυακό τόπο

καθηµερινή̋ του̋ ζωή̋. Παράλληλα, τα όργανα

http://www
http://www.
www.europarl.
europarl.europa.
europa.eu/
eu/parliament/
parliament/exper

τη̋ ΕΕ αντιλαµβανόµενα τη σηµασία που έχει

/staticDisplay.
staticDisplay.do?
do?language=
language=EL&
EL&id=64
id=64 του ΕΚ,

για µία επιτυχηµένη διαδικασία λήψη̋

καθώ̋ επίση̋ και στο δικτυακό τόπο

αποφάσεων η συµµετοχή όλων των «παικτών»,

http://
http://www
://www.
www.europarl.
europarl.gr του Γραφείου του ΕΚ

ήτοι τα όργανα, τα εθνικά κοινοβούλια και οι

στην Ελλάδα.

κυβερνήσει̋ των κρατών µελών και των τρίτων
χωρών, οι εκπρόσωποι τη̋ πανεπιστηµιακή̋

Πληροφορίε̋:

και επιχειρηµατική̋ κοινότητα̋ και η κοινωνία

Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο

των πολιτών, εργάζονται προ̋ την κατεύθυνση

Γενική ∆ιεύθυνση Επικοινωνία̋

τη̋ στενή̋ συνεργασία̋ µε όλου̋ αυτού̋ του̋
φορεί̋. Προ̋ αυτήν την κατεύθυνση και αυτή
τη θεµατική θα πρέπει να κινούνται όλε̋ οι
προτάσει̋ για δράσει̋, δίνοντα̋ ιδιαίτερη
έµφαση στο ρόλο του ΕΚ ω̋ ενό̋ οργάνου
δηµοκρατικά εκλεγµένου από του̋ πολίτε̋ των
27 κρατών µελών που του̋ εκπροσωπεί.

E-mail: dgcomm-subvention@europarl.europa.eu
Υπουργείο
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωση̋ και
Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋
∆ιεύθυνση Αναπτυξιακών
Προγραµµάτων & ∆ιεθνών Οργανισµών
Τµήµα Σχέσεων µε ∆ιεθνεί̋ Οργανισµού̋
κα Αθηνά Σοφιανίδου
Τηλ: 210 3744709
Φαξ: 210 3744713
E-mail: international@ypes.gr
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6. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «∆ια βίου
Μάθηση, 20072007-2013»
Στρατηγικό̋ στόχο̋ του Προγράατο̋ είναι
«να συβάλει, ε τη δια βίου άθηση, στην
ανάπτυξη τη̋ Κοινότητα̋ ω̋ προηγένη̋
κοινωνία̋ βασισένη̋ στη γνώση, ε βιώσιη
οικονοική ανάπτυξη, καλύτερε̋ και
περισσότερε̋ θέσει̋ απασχόληση̋ και
εγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντα̋,

Πληροφορίε̋:
Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)
Μακρή 1 και ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου
(Μακρυγιάννη)
117 42- Αθήνα
Τηλ::210-3726344-45, 210-3726373
Φαξ:: 210-3221863, 210- 3312759
Ε-mail:: iky@hol.gr

7. Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για

παράλληλα, ικανοποιητική προστασία του

το ΠρόγραµµαΠρόγραµµα-Πλαίσιο για την
την

περιβάλλοντο̋ για τι̋ ελλοντικέ̋ γενιέ̋.

Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία,

Αποσκοπεί ιδίω̋ στην ενίσχυση των

20072007-2013

ανταλλαγών, τη̋ συνεργασία̋ και τη̋
κινητικότητα̋ εταξύ των συστηάτων
εκπαίδευση̋ και κατάρτιση̋ στην Κοινότητα
ώστε να καταστούν παγκόσιο σηείο
ποιοτική̋ αναφορά̋».

Το πρόγραµµα-πλαίσιο για την
ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (CIP)
υποστηρίζει τι̋ δραστηριότητε̋ καινοτοµία̋
(συµπεριλαµβανόµενη̋ τη̋ οικοκαινοτοµία̋),
προσφέρει καλύτερη πρόσβαση στη
χρηµατοδότηση και παρέχει υπηρεσίε̋
υποστήριξη̋ των επιχειρήσεων στι̋
περιφέρειε̋. Ενθαρρύνει την καλύτερη
αφοµοίωση και χρήση τεχνολογιών των
πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και
βοηθά να αναπτυχθεί η κοινωνία τη̋
πληροφορία̋. Επίση̋ προάγει την αυξηµένη
χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργεια̋ και

Προκειµένου για το Εγκάρσιο
Εγκάρσιο Πρόγραµµα

την ενεργειακή απόδοση.

(Ανάπτυξη
Ανάπτυξη πολιτικών και συνεργασία̋ για τη
δια βίου µάθηση),
µάθηση) αυτή η βασική δραστηριότητα
υποστηρίζει επισκέψει̋ µελέτη̋ για
υπεύθυνου̋ λήψη̋ αποφάσεων και άλλου̋
εµπλεκόµενου̋ στην εκπαίδευση και κατάρτιση.
Στοχεύει, επίση̋, στην παροχή βοήθεια̋ σε
χώρε̋ προκειµένου να προσδιορίσουν την
καινοτοµία και την ορθή πολιτική πρακτική και
να ανταλλάξουν γνώσει̋ µεταξύ του̋.
Επιχορηγήσει̋ απονέµονται, επίση̋, για
προγράµµατα ευρωπἀκή̋ έρευνα̋ και
συγκριτική̋ µελέτη̋.

Το CIP αφορά την περίοδο 2007-2013 και ο
συνολικό̋ του πρὁπολογισµό̋ είναι €3.621

Προθεσµία: 15 Οκτωβρίου 2010

εκατ. ευρώ.
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Το CIP διαιρείται σε τρία λειτουργικά
προγράµµατα. Το κάθε πρόγραµµα έχει
συγκεκριµένου̋ στόχου̋ που έχουν σκοπό να
συµβάλουν στην ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων και την ικανότητα καινοτοµία̋
του̋ στου̋ τοµεί̋ δραστηριότητά̋ του̋, για
παράδειγµα τι̋ ΤΠΕ ή τη βιώσιµη ενέργεια:
•

Επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία.

•

Στήριξη πολιτική̋ για ΤΠΕ.

•

Ευφυή̋ Ενέργεια-Ευρώπη
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τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ του ευρωπἀκού
τουρισµού.
Ο πρὁπολογισµό̋ τη̋ ∆ράση̋ ανέρχεται στα
1.000.000 ευρώ.
Προθεσµία: 1 Οκτωβρίου 2010
Η µέγιστη ένταση χρηµατοδότηση̋ τη̋ Ε.Ε
ανέρχεται στο 75% µε ανώτατο ποσό
χρηµατοδότηση̋ ανά έργο τι̋ 300.000 Ευρώ. Τα

∆ίκτυα γνώσης για την ανταγωνιστικότητα
και τη βιωσιµότητα του ευρωπαϊκού
τουρισµού

∆ίκτυα Συνεργασία̋, θα πρέπει να αποτελούνται
από εταίρου̋ από τουλάχιστον 6 διαφορετικέ̋
χώρε̋.

Στόχο̋ τη̋ εν λόγω πρόσκληση̋ υποβολή̋
προτάσεων είναι η ενίσχυση τη̋

Πληροφορίε̋:

ανταγωνιστικότητα̋ και αειφορία̋ σε θέµατα

Ευρωπἀκή Επιτροπή

συναφή µε τον τουρισµό σε ευρωπἀκή κλίµακα.

Γενική ∆ιεύθυνση Επιχείρηση̋ και Βιοµηχανία̋

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ενθάρρυνση και

Ε-mail: entr-cfp-10-netw-tourism@ec.europa.eu

υποστήριξη τη̋ ανάπτυξη̋ σε ολόκληρη την

Iστοσελίδα:http://ec.europa.eu/enterprise/newsroo

Ευρώπη των περιφερειακών ∆ικτύων

m/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4474&tpa_id=100

Καινοτοµία̋ σε θέµατα έρευνα̋ (research-

7&lang=en

driven clusters), ερευνητικών κέντρων,
επιχειρήσεων, περιφερειακών αρχών και
πανεπιστηµίων.

8. Προσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων για
το 7ο ΠρόγραµµαΠρόγραµµα-Πλαίσιο για την Έρευνα
και Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ
Το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα και
την τεχνολογική ανάπτυξη (7ο ΠΠ) είναι το βασικό
µέσο χρηµατοδότηση̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋
για την έρευνα στην Ευρώπη. Το 7ο ΠΠ είναι ο

Οι ειδικοί στόχοι τη̋ ∆ράση̋ είναι οι
ακόλουθοι:
• Βελτίωση συνεργασία̋ και συντονισµού σε
ερευνητικέ̋ δραστηριότητε̋ σε θέµατα συναφή
µε τον τουρισµό για δηµιουργία ενό̋ ευνὀκού
πλαισίου για τον τουριστικό κλάδο.
• Προώθηση διεθνικών ερευνητικών
δραστηριοτήτων στον τοµέα του τουρισµού µε
ξεκάθαρη επιπρόσθετη αξία για την Ευρώπη.
• ∆ηµιουργία πρὁποθέσεων για τη δηµιουργία
Ευρωπἀκών ∆ικτύων Γνώση̋ για την ενίσχυση

φυσικό̋ διάδοχο̋ του έκτου προγράµµατο̋
πλαίσιου (6ο ΠΠ) και αποτελεί καρπό πολυετών
διαβουλεύσεων µε την επιστηµονική κοινότητα,
ιδρύµατα ερευνών και φορεί̋ χάραξη̋ πολιτικών,
όπω̋ και άλλου̋ ενδιαφερόµενου̋ φορεί̋.
Από την έναρξή του̋ το 1984, τα προγράµµατα
πλαίσιο έχουν διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο στην
πολυεπιστηµονική έρευνα και τι̋ συνεργατικέ̋
δραστηριότητε̋ στην Ευρώπη και εκτό̋ των
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ευρωπἀκών συνόρων. Το 7ο ΠΠ συνεχίζει αυτό

Νέε̋ προσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων για όλα

το έργο και είναι µεγαλύτερο και πιο περιεκτικό

τα προγράµµατα του 7ου Προγράµµατο̋ Πλαίσιο

από τα προγενέστερα προγράµµατα για την

για την Έρευνα τη̋ ΕΕ ανακοινώθηκαν στι̋ 20

έρευνα. Με διάρκεια εφαρµογή̋ από το 2007

Ιουλίου τ.ε., µε καταληκτικέ̋ ηµεροµηνίε̋ από τον

ω̋ το 2013, το πρόγραµµα διαθέτει

Σεπτέµβριο 2010 έω̋ τον Μάρτιο του 2013. Ο

πρὁπολογισµό 53,2 δισ. ευρώ για τη συνολική

πρὁπολογισµό̋ του 7ου ΠΠ για το 2011

επταετή διάρκειά του, τον µεγαλύτερο που έχει

ανέρχεται σε 6,4 δισ. ευρώ, δηλαδή 12%

διατεθεί µέχρι σήµερα για παρόµοια

υψηλότερο̋ σε σύγκριση µε το 2010. Οι νέε̋

προγράµµατα.

προσκλήσει̋ καλύπτουν όλα τα προγράµµατα.
Ειδικότερα, για το µήνα Οκτώβριο ενδιαφέρον για
του̋ ΟΤΑ παρουσιάζουν οι κάτωθι προσκλήσει̋:
•

Άξονα̋ Συνεργασία:
o

Μεταφορέ̋ (FP7-GALILEO-2011GSA-1-b): Βιώσιµε̋ Επίγειε̋
Μεταφορέ̋, καινοτόµε̋ στρατηγικέ̋
για καθαρέ̋ αστικέ̋ µεταφορέ̋
(CIVITAS PLUSII)

Προθεσµία: 5 Οκτωβρίου 2010
Οι τέσσερι̋ βασικοί του άξονε̋ του
Προγράµµατο̋ είναι οι εξή̋:
•

Συνεργασία (συνεργατική έρευνα µεταξύ
βιοµηχανική̋ και ακαδηµἀκή̋
κοινότητα̋ σε συγκεκριµένε̋ θεµατικέ̋

Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseactio
n=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=326
•

Άξονα̋ Συνεργασία:
o

JPROG-2011-RTD):: Αστική ανάπτυξη,

περιοχέ̋)
•

βιώσιµε̋ και ανθεκτικέ̋ πράσινε̋

Ιδέε̋ (ενίσχυση βασική̋ έρευνα̋,

πόλει̋, φυσικοί κίνδυνοι, συντήρηση

Ευρωπἀκό Συµβούλιο Έρευνα̋)
•

και βιώσιµη διαχείριση φυσικών

Άνθρωποι (κινητικότητα ερευνητών,

πόρων και βιοποικιλότητα̋

δράσει̋ Marie Curie)
•

Ικανότητε̋ (Ερευνητικέ̋ υποδοµέ̋,
Περιφέρειε̋ γνώση̋, Μικροµεσαίε̋
Επιχειρήσει̋, Ερευνητικό δυναµικό,
Επιστήµη και κοινωνία, Συνεκτική
ανάπτυξη των πολιτικών έρευνα̋ και
καινοτοµία̋, ∆ράσει̋ διεθνού̋
συνεργασία̋).

Μεταξύ των νέων στοιχείων του Προγράµµατο̋
είναι η ανάπτυξη περιφερειών γνώση̋ µε τη
συγκέντρωση πανεπιστηµίων, ερευνητικών
κέντρων, επιχειρήσεων και τοπικών αρχών σε
περιφερειακό επίπεδο.

ΠεριβάλλονΠεριβάλλον-Κλιµατική Αλλαγή (FP7-

Προθεσµία: 5 Οκτωβρίου 2010
Πληροφορίε̋:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseactio
n=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=318
Εθνικά Σηµεία Επαφή̋ για το 7ο Π.Π.:
Θεµατική ενότητα
ενότητα «Περιβάλλον»:
ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτο̋»
κκ. Θ. Στεριώτη̋, Νικ.Κακίζη̋
Τηλ: 210 6503614, 210 6503977
Θεµατική ενότητα «Μεταφορέ̋»:
∆ίκτυο Πράξη
κκ. Αικ. Τζιτζίνου, Επ. Χριστοφιλόπουλο̋
Τηλ: 2310 552791
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9. Πρόσκληση υποβολή̋ προτάσεων για

Οι προτεινόµενε̋ πρωτοβουλίε̋ θα πρέπει να

τον Πρώτο Ευρωπἀκό ∆ιαγωνισµό για

αναφέρονται περισσότερο ή λιγότερο στου̋

τι̋ Τοπικέ̋ Αρχέ̋ πάνω σε ορθέ̋
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τοµεί̋ τη̋ στέγαση̋, τη̋ ψυχαγωγία̋ και του
πολιτισµού, των κοινωνικών και διαγενεακών

πρακτικέ̋ για την υποστήριξη

δράσεων, τη̋ υποστήριξη̋ οικονοµικών δράσεων

πρωτοβουλιών για µετανάστε̋

που σχετίζονται µε πολιτιστικά ευαίσθητα

ηλικιωµένου̋

πρὀόντα και υπηρεσίε̋ και του εθελοντισµού.

Υπό την αιγίδα του Συµβουλίου των

Κάθε πρόταση θα πρέπει να αφορά πρωτοβουλία

Ευρωπἀκών ∆ήµων και Περιφερειών, σε

που, είτε ήδη υλοποιείται, είτε έχει ολοκληρωθεί.

συνεργασία µε την Επιτροπή των Περιφερειών

Οι δε υποβαλλόµενε̋ προτάσει̋ θα πρέπει να

και του Υπουργείου για Θέµατα Γενεών,

πληρούν τα εξή̋ κριτήρια:

Οικογένεια̋, Γυναικών και Ένταξη̋ του
Κρατιδίου τη̋ Βόρεια̋ Ρηνανία̋ τη̋

•

Καινοτοµία: οι δράσει̋ θα πρέπει να

Βεστφαλία̋, στο πλαίσιο τη̋ ευρωπἀκή̋

αφορούν νέε̋ ιδέε̋ για πρὀόντα ή

πρωτοβουλία̋ «Ενεργό̋ γήρανση των

υπηρεσίε̋, καθώ̋ και νέου̋ τύπου̋
συµµετοχή̋ των ηλικιωµένων µεταναστών.

ηλικιωµένων µεταναστών σε ολόκληρη την
Ευρώπη» (ΑΑΜΕΕ), διοργανώνεται ο πρώτο̋

•

Βιωσιµότητα: κάθε πρωτοβουλία θα πρέπει

διαγωνισµό̋ για τι̋ ευρωπἀκέ̋ τοπικέ̋ αρχέ̋,

να έχει µακροχρόνια διάρκεια και ισχυρέ̋

αναφορικά µε την εκπόνηση στρατηγικών για

υποδοµέ̋, λαµβάνοντα̋ υπόψη την

την ενεργό τρίτη ηλικία, για την ενσωµάτωση

οικονοµική, περιβαλλοντική και κοινωνική

και τη βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ ζωή̋ των

διάσταση τη̋ βιωσιµότητα̋.

ηλικιωµένων µεταναστών.

•

Σαφήνεια: µια επιτυχή̋ πρωτοβουλία
πρὁποθέτει συγκεκριµένε̋ απαντήσει̋ σε

Κύριο̋ στόχο̋ τη̋ ανωτέρω πρόσκληση̋

συγκεκριµένα προβλήµατα που

υποβολή̋ προτάσεων είναι η βελτίωση τη̋

αντιµετωπίζουν οι ηλικιωµένοι

ποιότητα̋ τη̋ ζωή̋ των ηλικιωµένων

µετανάστε̋.

µεταναστών µέσω τη̋ ανελλιπού̋ συµµετοχή̋

•

δράση θα πρέπει να αποτελεί πηγή

του̋ στι̋ κοινωνικέ̋, οικονοµικέ̋, πολιτιστικέ̋,

έµπνευση̋ για τι̋ άλλε̋ τοπικέ̋ αρχέ̋.

πνευµατικέ̋ και πολιτικέ̋ υποθέσει̋, και όχι
απλώ̋ µε τη µορφή τη̋ συµµετοχή̋ του̋ στην
αγορά εργασία̋.

Μεταβιβασιµότητα: κάθε προτεινόµενη

•

Επικοινωνία: κάθε σχέδιο πρόταση̋ θα
πρέπει να προβλέπει µηχανισµού̋
προβολή̋, διάδοση̋ και διάχυση̋ των
αποτελεσµάτων τη̋.

Προθεσµία:
Προθεσµία: 31 Οκτωβρίου 2010
Πληροφορίε̋:
Aktion Courage e.V. – SOS Rassismus
Cornelia Schröder
Kaiserstraί
Kaiserstraίe 201
DEDE-53113 Bonn
Phone: 0049 (0) 228 21 30 61
c.schroeder@aktioncourage.org
www.aktioncourage.org/ELACinenglish
www.aktioncourage.org/ELACinenglish
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Ευρωπἀκά Προγράµµατα
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. ∆ήµο̋ Αγία̋ Παρασκευή̋: ∆ηµιουργία
∆ικτύου Πόλεων ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α
(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Η Ευρώπη για
του̋ Πολίτε̋, 20072007-2013»)

Στο πλαίσιο τη̋ δράση̋ 1.2 (θεµατική δικτύωση

Σύµφωνα µε την ιδρυτική διακήρυξη, σκοποί του

αδελφοποιηµένων πόλεων) του Ευρωπἀκού

∆ικτύου είναι οι εξή̋:

Προγράµµατο̋ «Η Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋,

• η ανταλλαγή εµπειριών και απόψεων για τη

2007-2013», ο ∆ήµο̋ τη̋ Αγία̋ Παρασκευή̋
προχώρησε στη σύσταση ενό̋ θεµατικού δικτύου
πόλεων σε συνεργασία µε τι̋ πόλει̋ Saint-Brieuc
(Γαλλία), Γεροσκήπου (Κύπρου) και Αberystwyth
(Μ. Βρετανία). Το δίκτυο µε την επωνυµία
ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α βασίζεται στην ανάπτυξη του
διαπολιτισµικού διαλόγου και τη̋ επικοινωνία̋
των Ευρωπαίων πολιτών µέσω των Νέων
Τεχνολογιών. Στο ιδρυτικό συνέδριο του δικτύου
που πραγµατοποιήθηκε τον περασµένο Απρίλιο
στι̋ εγκαταστάσει̋ του ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ο
δήµαρχο̋ τη̋ Αγ.Παρασκευή̋ κ. Βασίλη̋
Γιαννακόπουλο̋ τόνισε ότι «στην εποχή του
απρόσωπου, παγκοσµιοποιηµένου οικονοµικού,
πνευµατικού και πολεοδοµικού κοσµοπολιτισµού,

συµµετοχή στην οικοδόµηση µια̋ Ευρώπη̋ ακόµα
πιο προσιτή̋, δηµοκρατική̋ και µε παγκόσµιο
προσανατολισµό
• ανάπτυξη αισθήµατο̋ τη̋ ευρωπἀκή̋
ταυτότητα̋, βασισµένη̋ σε κοινέ̋ αξίε̋, κοινή
ιστορία και πολιτισµό
• καλλιέργεια του αισθήµατο̋ των ευρωπαίων
πολιτών ότι η Ευρωπἀκή Ένωση του̋ ανήκει
• βελτίωση τη̋ ανεκτικότητα̋ και τη̋ αµοιβαία̋
κατανόηση̋ µεταξύ των ευρωπαίων πολιτών,
µέσα από το σεβασµό και την προαγωγή τη̋
πολιτισµική̋ και γλωσσική̋ πολυµορφία̋,
συµβάλλοντα̋ παράλληλα στο διαπολιτισµικό
διάλογο.

είναι ανάγκη οι τοπικέ̋ κοινωνίε̋ να έλθουν σε
επαφή για να µοιραστούν και να ανταλλάξουν

Η πρόταση του ∆ήµου Αγία̋ Παρασκευή̋ µε τον

εµπειρίε̋, γνώµε̋ και αξίε̋, για να πάρουν

τίτλο «∆ιαπολιτισµικό̋ ∆ιάλογο̋

µαθήµατα από την ιστορία ώστε να

χρησιµοποιώντα̋ τι̋ νέε̋ τεχνολογίε̋ –

δηµιουργήσουν για το µέλλον».

∆ηµιουργικότητα και Καινοτοµία», η οποία
επιδοτήθηκε µε 150.000€ από το Πρόγραµµα για
δράσει̋ µε χρονικό ορίζοντα διετία̋ (2010-2011),
περιελάµβανε, εκτό̋ από τη σύσταση του
δικτύου, και την πραγµατοποίηση συνάντηση̋
νέων καλλιτεχνών από τι̋ συµµετέχουσε̋ πόλει̋.
Πληροφορίε̋:
∆ήµο̋ Αγ. Παρασκευή̋
Πνευµατικό Κέντρο
κα Εβίτα Χρυσολούρη
τηλ: 210 6080730
Ε-mail: evchryssoloures@agiaparaskevi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.andromedanetwork.eu/
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2. ∆ήµο̋ Καλλιθέα̋ (Ν.
(Ν. ∆ωδεκανήσου):
Καινοτόµε̋ Κατοικίε̋ για τη Μεσόγειο
(Πρόγραµµα INTERREGINTERREG-MED)
MED)

Ο ∆ήµο̋ Καλλιθέα̋ συµµετέχει σε δράσει̋ του
έργου «Καινοτόµε̋ Κατοικίε̋ για τη Μεσόγειο»
που θα αναπτυχθούν από κοινού µε δηµόσιου̋
και ιδιωτικού̋ φορεί̋ από χώρε̋ τη̋ Μεσογείου,
όπω̋ Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Κροατία. Η
διάρκεια του έργου είναι τριετή̋, ο
πρὁπολογισµό̋ του είναι 1 εκατοµµύριο ευρώ,
και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπἀκό
Ταµείο Περιφερειακή̋ Ανάπτυξη̋ στο πλαίσιο
του προγράµµατο̋ Ιnterreg-Med (βλ. τεύχ.1). Η
εναρκτήρια συνάντηση του Έργου IRH-MED
πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία στη Ρώµη την 1-2
Ιουλίου τ.ε. Ο Συντονιστή̋ εταίρο̋ από την
Περιφέρεια τη̋ Καταλονία̋ στη Ισπανία ACCIO
(Κέντρο Υποστήριξη̋ τη̋ Επιχειρηµατικότητα̋
στην Καταλονία) ανέλυσε στου̋ σκοπού̋ και
στόχου̋ του έργου καθώ̋ και τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα. ∆όθηκε έµφαση στο ρόλο που θα
διαδραµατίσουν οι εταίροι από κάθε χώρα και
αποφασίστηκε ο χρονικό̋ προγραµµατισµό̋ του
έργου για του̋ επόµενου̋ 12 µήνε̋.

λειψυδρία και οι επιπτώσει̋ των µη αειφόρων
κατασκευών και οικοδοµών. Οι χώρε̋ αυτέ̋ έχουν
ήδη αναπτύξει εθνικέ̋ στρατηγικέ̋ για την
προώθηση τη̋ αειφόρου κατοικία̋, αλλά µέχρι
σήµερα δεν υπάρχει µια κοινή προσέγγιση όσον
αφορά τον τοµέα τη̋ βιώσιµη̋ κατοικία̋ στη
Μεσόγειο. Έτσι, το σχέδιο IHR-Med στοχεύει να
επιτύχει φιλόδοξου̋ στόχου̋, να διευκολύνει την
ανάπτυξη κοινών κατευθυντήριων γραµµών και
µια εναρµονισµένη προσέγγιση στη σήµανση

Καινοτόµων Κατοικιών (label), να ενθαρρύνει τη
χρήση φιλικών προ̋ το περιβάλλον
κατασκευαστικών υλικών, καθώ̋ και να συµβάλει
στην ανάπτυξη ευκαιριών για τι̋ µικρο-µεσαίε̋
επιχειρήσει̋ που δραστηριοποιούνται σε αυτό
τον κλάδο.
Η οµάδα των εταίρων του IHR-Med αποτελείται
από του̋ κάτωθι φορεί̋: ACC1Ó- Agència de
Suport a l’Empresa Catalana, Υπουργείο
Περιβάλλοντο̋ Καταλονία̋ (Ισπανία), EIHPEnergy Institute Hrvoje Pozar (Κροατία), Εµπορικό
Επιµελητήριο Μασσαλία̋, PRIDES BDM- Bâtiments
Durables Méditerranéens (Γαλλία), ΚΑΠΕ Κέντρο

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη βελτίωση τη̋

Ανανεώσιµων & Εξοικονόµηση̋ Ενέργεια̋ Πηγών,

ανταγωνιστικότητα̋ ενό̋ µοντέλου Καινοτόµων

∆ήµο̋ Καλλιθέα̋ Ρόδου (Ελλάδα), Consorzio

Κατοικιών που να ανταποκρίνονται στι̋ κοινέ̋

Nazionale CasaQualità, Επαρχία Ραβέννα̋, και

περιβαλλοντικέ̋ προκλήσει̋ τη̋ Μεσογείου. Οι

Περιφέρεια Σικελία̋ Planning Department (Ιταλία).

Μεσογειακέ̋ χώρε̋ αντιµετωπίζουν κοινέ̋

Πληροφορίε̋:

απειλέ̋ όπω̋ η αλλαγή του κλίµατο̋, η

Γραφείο Προγραµµατισµού του ∆ήµου Καλλιθέα̋Ρόδου
κα Κατερίνα Τσακµακίδου,
τηλ: 2241362659,
Ε-mail: Tsakmakidou@kalithea.gr
Ιστοσελίδα: www.kalithea.gov.gr
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3. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισα̋
'Αρµονική ανάπτυξη των αγροτικών και
νησιωτικών περιοχών'
(Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III B/
ARCHIMED - 'HADRIAMED')
Με εταίρου̋ από Ελλάδα (Ν.Α. Λάρισα̋, Ν.Α.
Κυκλάδων), Κύπρο (Συµβούλιο Αγροτική̋
Ανάπτυξη̋) και Ιταλία (Επαρχία Benevento,
Περιφέρεια Campagnia, Tanagro, Mountain area
Community, Melandro Mountain area Community
και Πανεπιστήµιο τη̋ Porenza), σκοπό̋ του έργου
'Αρµονική ανάπτυξη των αγροτικών και
νησιωτικών περιοχών' είναι ο κοινό̋ σχεδιασµό̋
ανάµεσα στου̋ φορεί̋ διακυβέρνηση̋ των
εµπλεκόµενων περιοχών για τη δηµιουργία
εργαλείων µάρκετινγκ τα οποία θα απευθύνονται
στου̋ φορεί̋ διαµόρφωση̋ πολιτική̋ µέσω:

Επίση̋, µεταξύ των εταίρων θα καθοριστούν
περιοχέ̋ στι̋ οποίε̋ θα αναπτυχθούν οι µελέτε̋
και θα εφαρµοστούν οι πιλοτικέ̋ δράσει̋. Όταν
καθοριστούν οι περιοχέ̋, για κάθε περιοχή θα
γίνει µία µελέτη µε τα δυνατά και αδύναµα
σηµεία, µία κοινή ανάλυση για τι̋ πολιτικέ̋
ανάπτυξη̋ που δύναται να εφαρµοστούν σε
αυτέ̋ τι̋ περιοχέ̋ και θα καθοριστούν οι
κατευθύνσει̋ του µοντέλου αειφόρου ανάπτυξη̋
µε σκοπό την προσέλκυση νέων κατοίκων. Στη
συνέχεια, θα γίνουν διαπραγµατεύσει̋ µεταξύ
των πολιτικών και των τοπικών φορέων

µελετών και ερευνών, πιλοτικών δράσεων για την

ανάπτυξη̋ για τον εντοπισµό επαρκών χωρικών

προσέλκυση νέων κατοίκων, δηµιουργία̋ δικτύου

πολιτικών και για την προσέλκυση νέων

ανάµεσα στου̋ φορεί̋ τοπική̋ ανάπτυξη̋ για

κατοίκων. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν

την ανάπτυξη κοινού σχεδιασµού και

παρεµβάσει̋ για τον εντοπισµό πιθανών

χωροταξικών πολιτικών διαχείριση̋.

επιχειρηµατιών που ενδιαφέρονται να
ξεκινήσουν νέε̋ επιχειρήσει̋ στι̋ περιοχέ̋
καθώ̋ επίση̋ και παρεµβάσει̋ ενίσχυση̋ για
την αειφόρα ίδρυση των επιχειρήσεων στι̋
αγροτικέ̋ περιοχέ̋. Όλε̋ οι πιλοτικέ̋ δράσει̋
θα αξιολογηθούν µέσω SWOT ανάλυση̋ των
εµπλεκόµενων περιοχών. Τέλο̋, θα δηµιουργηθεί
ένα δίκτυο των περιοχών που εφαρµόζουν
πολιτικέ̋ υποδοχή̋.

Προβλέπεται η παραγωγή των εξή̋ πρὀόντων:
•
•
•

µια συγκριτική ανάλυση των προοπτικών

Πληροφορίε̋:

ανάπτυξη̋ των εµπλεκόµενων φορέων

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

µια ιστοσελίδα για την ανταλλαγή

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ

µεθόδων και εργαλείων

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑ˳ΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΕΥΡ.

ένα πολυγλωσσικό εργαλείο για το

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ευρωπἀκό µοντέλο ενδογενού̋ και

Κα Μάτα Παπαδηµοπούλου

αειφόρου ανάπτυξη̋ αποµονωµένων

Τηλ. 2413506239

περιοχών µε σκοπό την προσέλκυση νέων

Fax. 2410534579

κατοίκων.

Ε-mail. europemp@larissa.gr
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Εκδηλώσει̋
Συνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά)
Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Τοπική̋ ∆ηµοκρατία̋
2010
Η Ευρωπἀκή Εβδοµάδα Τοπική̋ ∆ηµοκρατία̋ (ΕΕΤ∆)
είναι µια ετήσια ευρωπἀκή εκδήλωση µε
ταυτόχρονε̋ εθνικέ̋ και τοπικέ̋ εκδηλώσει̋ που
διοργανώνονται από τι̋ συµµετέχουσε̋ τοπικέ̋
αρχέ̋ σε όλα τα κράτη µέλη του Συµβουλίου τη̋
Ευρώπη̋, προκειµένου να ενισχυθεί η γνώση τη̋
τοπική̋ δηµοκρατία̋ και να προωθηθεί η ιδέα τη̋
δηµοκρατική̋ συµµετοχή̋ σε τοπικό επίπεδο. Το

των πολιτών στη σηµασία τη̋ τοπική̋

κεντρικό θέµα για την Ε.Ε.Τ.∆. του 2010 είναι η

δηµοκρατία̋, το ρόλο των δηµοτικών συµβούλων

κλιµατική αλλαγή και γενικότερα θέµατα
περιβάλλοντο̋. Εν προκειµένω, οι ΟΤΑ δύνανται να

καθώ̋ και την ενίσχυση τη̋ συµµετοχική̋

διοργανώσουν εκδηλώσει̋ γύρω από µία από τι̋

εκδηλώσει̋ τη̋ Ε.Ε.Τ.∆. ω̋ «Πόλη 12 Αστέρων»

ακόλουθε̋ θεµατικέ̋:

θα πρέπει να αναλάβει τα κάτωθι έργα:

δηµοκρατία̋. Για να συµµετάσχει µια πόλη στι̋

•
•

Μεταφορέ̋ και κινητικότητα.

•

∆ιαχείριση αποβλήτων.

•

Χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργεια̋.

•

Εξοικονόµηση υδάτινων πόρων.

•

Βιοποικιλότητα.

Κατάρτιση ειδικού πρὁπολογισµού για
την Ε.Ε.Τ.∆.

•

Ενηµερωτική Εκστρατεία για την Ε.Ε.Τ.∆.

•

Επιλογή δράσεων µε θέµα «οι συνέπειε̋
τη̋ δράση̋ των βιώσιµων κοινοτήτων
στην

αντιµετώπιση

τη̋

κλιµατική̋

αλλαγή̋».
•

Συµµετοχή διαφορετικών οµάδων
πολιτών στην Ε.Ε.Τ.∆. (π.χ. Συµβούλια
Νέων, φοιτητέ̋ και µαθητέ̋).

•

∆ιοργάνωση εκδήλωση̋ µε πανευρωπἀκή διάσταση.

Πληροφορίε̋:
http://www.coe.int/t/congress/demoweek/default
_EN.asp
Εθνικό σηµείο επαφή̋:
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωση̋ και
Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋
κα Φίλια Παττακού
Φέτο̋, στην Ε.Ε.Τ.∆ έχει ενταχθεί και το πρόγραµµα

«Πόλει̋ 12 Αστέρων». Ο τίτλο̋ αυτό̋ έχει δοθεί
προκειµένου να υπογραµµίσει την πολιτική
δέσµευση των Ο.Τ.Α. ω̋ προ̋ την ευαισθητοποίηση

Τηλ: 210 3744710
Ε-mail: international@ypes.gr
Ιστοσελίδα:http://www.ypes.gr/el/Ministry/Action
s/EyropeanWeek/
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Από τη Μετανάστευση στην Ένταξη

περιβάλλον, την οικονοµία, την πολιτιστική

(Χάγη, 33-4 Οκτωβρίου 2010)

κληρονοµιά, την επιστήµη και την καινοτοµία, η

Με βασικό σύνθηµα «η ένταξη ω̋ κρίσιµη

οποία̋ το βασικό θέµα φέτο̋ είναι «Καλύτερη

διάσταση τη̋ αστική̋ ευηµερία̋ και ανάπτυξη̋»,

Πόλη, Καλύτερη Ζωή».

η παγκόσµια πρωτοβουλία Πόλει̋ τη̋

Πληροφορίε̋:
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=64

Μετανάστευση̋, η πόλη τη̋ Χάγη̋ και η
Παγκόσµια Ένωση των Μητροπόλεων

Παγκόσµια Ηµέρα Ανθρώπινων Οικισµών, τη̋

Ανοιχτέ̋ Ηµέρε̋: 8η Ευρωπἀκή

διοργανώνουν στη Χάγη διεθνέ̋ συνέδριο µε θέµα:

Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων

«Από τη Μετανάστευση στην Ένταξη: Μια Ατζέντα

(Βρυξέλλε̋, 44-7 Οκτωβρίου 2010)

ευκαιρία για τι̋ Πόλει̋»

Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Γενική
∆ιεύθυνση Περιφερειακή̋ Πολιτική̋ τη̋
Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ διοργανώνουν την 8η
Ευρωπἀκή εβδοµάδα των Περιφερειών και των
Πόλεων, που θα πραγµατοποιηθεί µεταξύ 4 και
7 Οκτωβρίου 2007 στι̋ Βρυξέλλε̋.

Πληροφορίε̋:
http://conference.citiesofmigration.ca/

Παγκόσµια Ηµέρα Ανθρώπινων Οικισµών
(Σαγκάη, 4 Οκτωβρίου 2010)
Στο πλαίσιο τη̋ παγκόσµια̋ έκθεση̋ EXPO 2010
θα εορταστεί µε έξι σεµινάρια για τη

Η φετινή εκδήλωση συµπίπτει µε τη συζήτηση

βιωσιµότητα, την αστική ανάπτυξη, το

γύρω από την Στρατηγική ΕΕ2020, το µέλλον τη̋
πολιτική̋ συνοχή̋ και τον κοινοτικό
πρὁπολογισµό. Καθώ̋ οι πόλει̋ και οι
περιφέρειε̋ διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο
στι̋ ανωτέρω συζητήσει̋, οι θεµατικέ̋ ενότητε̋
των σεµιναρίων και εργαστηρίων των Ανοιχτών
Ηµερών επικεντρώνονται στα εξή̋:
•

Ανταγωνιστικότητα (καινοτοµία,
περιφερειακή ανάπτυξη και πράσινη
οικονοµική ανάπτυξη)

•

Συνεργασία (εδαφική και διασυνοριακή
συνεργασία, ΕΟΕΣ και Μακροπεριφέρειε̋)

•

Συνοχή (εδαφική και κοινωνική συνοχή).

Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/o
d2010/index.cfm
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15ο Συνέδριο τη̋ Παγκόσµια̋ Ένωση̋
Μητροπόλεων (Χάγη, 44-8 Οκτωβρίου
2010)
Η Παγκόσµια Ένωση Μητροπόλεων διοργανώνει
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Παγκόσµιο
Παγκόσµιο Συνέδριο για Πράσινε̋
Στέγε̋
(Πόλη του Μεξικού, 77-9 Οκτωβρίου 2010)

το 15ο διεθνέ̋ συνέδριό τη̋ µε θέµα το αίσθηµα
του ανήκειν στι̋ πολυπολιτισµικέ̋ κοινωνίε̋.

Η µεξικανική ένωση για τι̋ πράσινε̋ στέγε̋

Παραδοσιακά το συνέδριο των Μητροπόλεων

διοργανώνει στην πόλη του Μεξικού παγκόσµιο

προσφέρει µια πλατφόρµα συζητήσεων για

συνέδριο µε θέµα τι̋ πράσινε̋ υποδοµέ̋ των

θέµατα µετανάστευση̋, ιδιότητα̋ του πολίτη και

κτιρίων για τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη.

ένταξη̋.

Η φετινή εκδήλωση θα εξετάσει το ζήτηµα του
αισθήµατο̋ του ανήκειν στο πλαίσιο των
διαδικασιών ένταξη̋ και των κοινωνικών
πολιτικών (π.χ. απασχόληση̋, στέγαση̋).
Πληροφορίε̋:
http://www.metropolis2010.org/

Το Μέλλον των Πόλεων
(IncheonIncheon-∆ηµοκρατία τη̋ Κορέα̋), 55-7
Οκτωβρίου 2010)
Το δίκτυο των τοπικών αρχών για τη βιώσιµη

Πληροφορίε̋:
http://www.amenamex.org/land_eng.html

Τα Οικονοµικά των Πόλεων και των
Περιφερειών (Πανεπιστήµιο Πρίνστον,
8-9 Οκτωβρίου 2010)

ανάπτυξη (ICLEI) διοργανώνει το 20ο συνέδριό του
στην πόλη Incheon τη̋ ∆ηµοκρατία̋ τη̋ Κορέα̋

Το Ινστιτούτο των ∆ιεθνών και Περιφερειακών

µε θέµα το µέλλον των πόλεων στο πλαίσιο τη̋

Σπουδών του Πανεπιστηµίου του Πρίνστον (ΗΠΑ)

κλιµατική̋ αλλαγή̋.

και το Ερευνητικό Τµήµα του Οµοσπονδιακού
Ταµιευτηρίου τη̋ Πολιτεία̋ τη̋ Φιλαδέλφεια̋
φιλοξενούν το δεύτερο ετήσιο διεθνέ̋ συνέδριο
για τα οικονοµικά των Πόλεων και των
Περιφερειών.
Πληροφορίε̋:
http://www.philadelphiafed.org/researchhttp://www.philadelphiafed.org/research-andand-

Πληροφορίε̋:
http://incheon2010.iclei.org/home.html

data/events/2010/urbandata/events/2010/urban-regional
regionalal-economics/
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Ευρωπἀκό Συνέδριο για τι̋ Μεταφορέ̋
(Γλασκόβη, 1111-13 Οκτωβρίου 2010)
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ευκαιρία για δικτύωση και ανταλλαγή
τεχνογνωσία̋ µεταξύ των τοπικών αρχών.

Η Ένωση για τι̋ Ευρωπἀκέ̋ Μεταφορέ̋ αποτελεί
την κύρια ευρωπἀκή οργάνωση των
επαγγελµατιών στον τοµέα των µεταφορών,
προωθώντα̋ τη δικτύωση, την ανταλλαγή ιδεών,
πληροφοριών και καινοτοµιών µεταξύ των µελών
τη̋ στο πλαίσιο συνεδρίων, ειδικών οµάδων
συµφερόντων και τη̋ ιστοσελίδα̋ τη̋.

Πληροφορίε̋:
http://www.vlm.be/algemeen/diensten/Internation
ale_samenwerking/conference1010/Pages/default.
aspx

Στο φετινό συνέδριό τη̋ θα επικεντρωθεί στην

Η Επικοινωνία στην Ευρώπη – Η

κλιµατική αλλαγή και τι̋ µεταφορέ̋, ενώ θα

Επικοινωνία για την Ευρώπη

παρουσιαστούν και βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ από 35

(Βρυξέλλε̋, 1212-14 Οκτωβρίου 2010)

χώρε̋.
Η Επιτροπή των Περιφερειών, το Ευρωπἀκό
Πληροφορίε̋:

Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο τη̋ ΕΕ, η Ευρωπἀκή

http://www.aetransport.org/lc_cms/page_view.asp?i
d=22

Επιτροπή και οι Περιφέρειε̋ τη̋ Βαλονία̋ και
τη̋ Φλαµανδία̋ διοργανώνουν το πρώτο
συνέδριο για τι̋ επικοινωνίε̋ του δηµόσιου

Η ανάπτυξη ανοιχτών χώρων σε

τοµέα (EUROPCOM). Προσκαλώντα̋ ειδικού̋ σε

περιαστικέ̋ περιοχέ̋

θέµατα επικοινωνία̋ του δηµόσιου τοµέα από

(Μπριζ, 1212-13 Οκτωβρίου 2010)

ολόκληρη την Ευρώπη, οι διοργανωτέ̋
φιλοδοξούν να εξετάσουν διαφορετικού̋
τρόπου̋ µε του̋ οποίου̋ οι επαγγελµατίε̋ του

Στο πλαίσιο τη̋ Βελγική̋ Προεδρία̋,

χώρου που εργάζονται στα όργανα τη̋ ΕΕ, σε

διοργανώνεται ευρωπἀκό συνέδριο µε θέµα την

εθνικέ̋ κυβερνήσει̋, τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋

ανάπτυξη πράσινων υποδοµών για µεγαλύτερη

αρχέ̋ µπορούν να επικοινωνήσουν καλύτερα

βιοποικιλότητα στι̋ περιαστικέ̋ περιοχέ̋. Εν
προκειµένω, θα παρουσιαστούν σχετικέ̋
ευρωπἀκέ̋ πρωτοβουλίε̋ (VALUE, INTERREG IV B
North West Europe) που συνιστούν µοναδική
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στο ευρύ κοινό θέµατα ευρωπἀκού
ενδιαφέροντο̋, να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή
του κοινού σε ευρωπἀκέ̋ πρωτοβουλίε̋, να
δηµιουργήσουν ελκυστική ταυτότητα για κράτη,
πόλει̋ και περιφέρειε̋ (branding).
Πληροφορίε̋:
http://www.europcom.net/

12ο

Παγκόσµιο Συνέδριο Ιστορικών

Πόλεων (Νάρα(Νάρα- Ιαπωνία,12Ιαπωνία,12-15

Πληροφορίε̋:
http://www.ishsum.com/_resources/pdf/ISHSUMhttp://www.ishsum.com/_resources/pdf/ISHSUMbrochure.pdf

Οκτωβρίου 2010)
Η ανάγκη για έναν βιώσιµο τουρισµό και για την

Ευρωπἀκό
Ευρωπἀκό Συνέδριο για την προώθηση

ύπαρξη µια̋ ισορροπία̋ ανάµεσα στην

του αθλητισµού σε τοπικό επίπεδο

παγκοσµιοποίηση και την τοπική ανάπτυξη, η

(Λεβέν(Λεβέν-Βέλγιο, 1313-14 Οκτωβρίου 2010)

περιβαλλοντική υποβάθµιση και η έντονη
αστικοποίηση είναι µερικέ̋ από τι̋ θεµατικέ̋

Στο πλαίσιο του Ευρωπἀκού Έτου̋ για την

που θα εξεταστούν στη διάρκεια του 12ου

καταπολέµηση τη̋ Φτώχεια̋ και του Κοινωνικού

Παγκόσµιου Συνεδρίου των Ιστορικών Πόλεων

Αποκλεισµού (2010), η Βελγική Προεδρία

που θα πραγµατοποιηθεί στην πόλη Νάρα τη̋

διοργανώνει ευρωπἀκό συνέδριο µε θέµα την

Ιαπωνία̋.

προώθηση του αθλητισµού σε οµάδε̋ που
αντιµετωπίζουν υψηλό κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισµού.

Πληροφορίε̋:
http://wchc2010nara.jp/index.html

∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Κοινωνική
Στέγαση (Χάγη, 1313-14 Οκτωβρίου 2010)

Πληροφορίε̋:
http://www.sportsparticipation2010.eu/

Ανανεώσιµε̋ Πηγέ̋ Ενέργεια̋ σε τοπικό
επίπεδο (Φράιµπουρκ, 1414-15 Οκτωβρίου
Οκτωβρίου
2010)
Η Ένωση των τοπικών αρχών για τη βιώσιµη

Η χρηµατοδότηση και βιωσιµότητα τη̋

ανάπτυξη διοργανώνει συνέδριο για τι̋

κοινωνική̋ στέγαση̋ και οι δηµογραφικέ̋

ανανεώσιµε̋ πηγέ̋ ενέργεια̋ στον τοµέα των

προκλήσει̋ βρίσκονται στην κορυφή τη̋

µεταφορών σε τοπικό επίπεδο στο Φράιµπουρκ

θεµατολογία̋ του διεθνού̋ συνεδρίου για την

(Γερµανία) µε τη συµµετοχή ειδικών στον τοµέα

κοινωνική στέγαση που θα πραγµατοποιηθεί

του περιβάλλοντο̋ και τη̋ ενέργεια̋,

στο παγκόσµιο φόρουµ τη̋ Χάγη̋.

εκπροσώπου̋ ευρωπἀκών τοπικών αρχών και
του επιχειρηµατικού κόσµου.
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Πληροφορίε̋:
http://www.livablecities.org/conferences/forthcom
http://www.livablecities.org/conferences/forthcom

Πληροφορίε̋:
http://www.local
http://www.localocal-renewablesrenewables-

inging-conferences/78conferences/78-48th48th-conferenceconference-inin-

conference.org/freiburg2010/

charleston.html

Η συνεισφορά του Πολιτισµού στην

Η διαχείριση των σχέσεων πόλη̋ και

καταπολέµηση τη̋ Φτώχεια̋ και του

υπαίθρου: Στρατηγικέ̋ και εργαλεία για

Κοινωνικού Αποκλεισµού

την Αστική Ανάπτυξη και Βιώσιµε̋

(Βρυξέλλε̋, 1717-19 Οκτωβρίου 2010)

σχέσει̋ κατά την περιαστική χρήση τη̋
γη̋ (Κοπεγχάγη, 19
19-22 Οκτωβρίου 2010)

Στο πλαίσιο του Ευρωπἀκού Έτου̋ για την
καταπολέµηση τη̋ Φτώχεια̋ και του Κοινωνικού

Στο πλαίσιο του 6ου Ευρωπἀκού Προγράµµατο̋-

Αποκλεισµού (2010), η Βελγική Προεδρία

Πλαισίου για την Έρευνα, και ειδικότερα, του

διοργανώνει συνέδριο µε σκοπό να αναδείξει την

ερευνητικού σχεδίου PLUREL για την περιαστική

πολιτιστική διάσταση των κοινωνικών πολιτικών.

χρήση τη̋ γη̋, διοργανώνεται από το
Πανεπιστήµιο τη̋ Κοπεγχάγη̋ διεθνέ̋ συνέδριο

Πληροφορίε̋:
http://www.eutrio.be/

48ο ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για Βιώσιµε̋ Πόλει̋
(Τσάρλεστον, 1717-21 Οκτωβρίου 2010)
Η δηµοτική αρχή του Τσάρλεστον (ΗΠΑ)

στο οποίο θα διερευνηθούν τα ζητήµατα που

διοργανώνει το 48ο διεθνέ̋ συνέδριο τη̋ µε θέµα

αφορούν στη χρήση τη̋ γη̋ σε περιαστικέ̋

τη δηµιουργία βιώσιµων, φιλικών προ̋ τα παιδιά

περιοχέ̋, τι̋ αστικέ̋-αγροτικέ̋ περιφέρειε̋ σε

κοινοτήτων µέσω τη̋ κατασκευή̋ ασφαλών οδών

έναν παγκοσµιοποιηµένο κόσµο, την ποιότητα
ζωή̋ και τα οικοσυστήµατα στι̋ αστικέ̋-

και χώρων πρασίνου.
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αγροτικέ̋ περιφέρειε̋, τη βιώσιµη αστική

«ευφυή πρόσβαση» σε όλου̋ του̋ κατοίκου̋ και

ανάπτυξη στι̋ αναδυόµενε̋ οικονοµίε̋ κ.α.

του̋ εργαζόµενου̋.

Πληροφορίε̋:
http://www.plurel.net/Default.aspx?id=87

Οικοδοµώντα̋ τη Βιωσιµότητα –
Στοκχόλµη 2010
(Στοκχόλµη, 1919-20 Οκτωβρίου 2010)
Η Ευρωπἀκή Επιτροπή ανακήρυξε τη Στοκχόλµη
ω̋ Ευρωπἀκή Πράσινη Πρωτεύουσα για το 2010.
Σκοπό̋ τη̋ απονοµή̋ του σχετικού βραβείου

Πληροφορίε̋:
http://www.intahttp://www.inta-aivn.org/en/inta34aivn.org/en/inta34-home

είναι η προώθηση πολιτικών που δηµιουργούν τι̋
πρὁποθέσει̋ για µια καλύτερη ζωή για του̋
πολίτε̋ των αστικών κέντρων. Σε αυτό το

Πόλει̋ Βιοποικιλότητα̋

πλαίσιο, το διεθνέ̋ συνέδριο για τη βιωσιµότητα

(Ναγκόγια(Ναγκόγια-Ιαπωνία, 2424-26 Οκτωβρίου

που θα πραγµατοποιηθεί στη σουηδική

2010)

πρωτεύουσα θα εξετάσει επιτυχηµένε̋ τοπικέ̋
πρωτοβουλίε̋ αστικού σχεδιασµού που οδήγησαν

Η πρώτη συνάντηση των πόλεων για τη

τη Στοκχόλµη σε αυτή τη διάκριση.

βιοποικιλότητα πραγµατοποιήθηκε το Μάρτιο
του 2007 στην πόλη Curitiba τη̋ Βραζιλία̋ όπου
υπογραµµίστηκε στη σχετική διακήρυξη «η
σηµασία τη̋ εµπλοκή̋ των τοπικών αρχών στι̋
παγκόσµιε̋ προσπάθειε̋ για την προστασία και
βιώσιµη χρήση τη̋ βιοποικιλότητα̋».

Πληροφορίε̋:

Στη συνέχεια, το Μάιο του 2008 στη Βόννη

http://www.trippus.se/eventus/userfiles/20387.pdf

αναγνωρίστηκε ο ρόλο̋ των πόλεων στη
Σύµβαση για τη Βιολογική Ποικιλοµορφία των

Παγκόσµιο Συνέδριο Αστική̋ Ανάπτυξη̋
(Σαν Σεµπαστιάν, 2424-28 Οκτωβρίου 2010)

Ηνωµένων Εθνών. Στη φετινή διοργάνωση τη̋
συνόδου για τη βιοποικιλότητα που θα
πραγµατοποιηθεί στην πόλη Ναγκόγια τη̋
Ιαπωνία̋ αναµένεται να επιβεβαιωθεί η

Το Επαρχιακό Συµβούλιο τη̋ Gipuzkoa, στο Σαν

σηµασία των πόλεων για τη βιοποικιλότητα

Σεµπαστιάν στη χώρα των Βάσκων, φιλοξενεί το

µέσω τη̋ ανταλλαγή̋ εµπειριών µεταξύ των

34ο

τοπικών αρχών και τη̋ έκκληση̋ προ̋ τον

Παγκόσµιο Συνέδριο Αστική̋ Ανάπτυξη̋ µε

βασικό θέµα συζήτηση̋ να καταστεί ο αστικό̋

υπόλοιπο κόσµο για τη διεύρυνση των τοπικών

χώρο̋ τόπο̋ διαρκού̋ παραγωγή̋ καινοτοµία̋

πρωτοβουλιών για τη διατήρηση τη̋ βιολογική̋

στον οποίο η νέα αστική κουλτούρα παρέχει

ποικιλοµορφία̋.
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Πληροφορίε̋:

διεθνέ̋ συνέδριο για την υγεία στα αστικά

http://www.cop10.jp/citysummit/english/about.html

κέντρα. Βασική θεµατική του συνεδρίου είναι η
ορθή διακυβέρνηση για υγιεί̋ πόλει̋, µε

Βιώσιµε̋ Μεταφορέ̋ και Ποιότητα Ζωή̋
στι̋ Πόλει̋ (Μπουένο̋ Άιρε̋, 2525-27
Οκτωβρίου 2010)

ειδικότερο ενδιαφέρον στι̋ θετικέ̋ συνέπειε̋
των αστικών πολιτικών στον τοµέα τη̋ υγεία̋
καθώ̋ και στι̋ κοινωνικέ̋ πολιτικέ̋ που
απαιτούνται σε αυτό το πεδίο τη̋ δηµόσια̋
πολιτική̋.

Η Συνεργασία για την Αστική Κινητικότητα στον
αναπτυσσόµενο κόσµο (CODATU) ήταν αποτέλεσµα
του παγκόσµιου συνεδρίου για τι̋ αστικέ̋
µεταφορέ̋ που πραγµατοποιήθηκε στο Ντακάρ το
1980.

Πληροφορίε̋:
http://www.nyam.org/icuh2010/index.html#

Πόλει̋ τη̋ Επικοινωνία̋ (Βἀµάρη, 292931 Οκτωβρίου 2010)
Με µέλη από το χώρο τη̋ έρευνα̋, τη̋ τοπική̋
αυτοδιοίκηση̋, τη̋ βιοµηχανία̋ και των
µεταφορών, η εν λόγω ένωση αποβλέπει σε διεθνέ̋
επίπεδο στην ανταλλαγή πληροφοριών, στην
υποστήριξη τακτικών συναντήσεων σε διεθνεί̋
συνόδου̋, στη σύνταξη µελετών και υλοποίηση
ερευνητικών σχεδίων, σε περιοδικέ̋ εκδόσει̋ και
στη διοργάνωση σεµιναρίων κατάρτιση̋. Το φετινό
συνέδριο τη̋ CODATU θα εξετάσει ζητήµατα όπω̋
οι πολιτικέ̋ των αστικών µεταφορών, οι υπηρεσίε̋
βιώσιµων µεταφορών, και η βελτίωση τη̋
ποιότητα̋ των δηµόσιων µέσων µεταφορά̋.

Το Πανεπιστήµιο τη̋ Βἀµάρη̋ διοργανώνει
διεθνέ̋ επιστηµονικό συνέδριο για την
αλληλόδραση των ΜΜΕ, των αστικών χώρων και
τη̋ κοινωνία̋. Εν προκειµένω, το συνέδριο θα
διερευνήσει τον τρόπο µε τον οποίο τα νέα ΜΜΕ
επαναπροσδιορίζουν σηµασιολογικά τον αστικό
χώρο και τον κοινωνικό περίγυρο και
επηρεάζουν την αρχιτεκτονική στι̋ πόλει̋,
δηµιουργώντα̋ νέε̋ κοινωνικέ̋ και πολιτιστικέ̋
πρακτικέ̋.

Πληροφορίε̋:
http://www.codatu.org/english/conferences/buenos_aire
s2010.htm

9ο ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Υγεία στι̋
Πόλει̋ (Νέα Υόρκη, 2727-29 Οκτωβρίου 2010)
Η ∆ιεθνή̋ Ένωση για την Αστική Υγεία και η Ιατρική
Ακαδηµία τη̋ Νέα̋ Υόρκη̋ διοργανώνουν το 9ο

Πληροφορίε̋:
http://www.mediacityproject.org/en_EN/events/conf
erence-10/
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Το Παιδί στην Πόλη
(Φλωρεντία, 2727-29 Οκτωβρίου 2010)
Το Ίδρυµα ‘Παιδί στην Πόλη’ και το Ευρωπἀκό
δίκτυο ‘Πόλει̋ φιλικέ̋ προ̋ το Παιδί’, σε
συνεργασία µε την Ένωση των Ολλανδικών ∆ήµων
και το Συµβούλιο των Ευρωπἀκών ∆ήµων και
Περιφερειών, διοργανώνουν συνέδριο µε θέµα
«Παιδί στην Πόλη» µε σκοπό την προώθηση
πόλεων φιλικών προ̋ τα παιδιά και την
καταπολέµηση τη̋ παιδική̋ φτώχεια̋.
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Bordeaux 2010: Ώρα των Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών για Σκέψη
(Μπορντώ, 2828-29 Οκτωβρίου
Οκτωβρίου 2010)
Με την υποστήριξη τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋,
το Συµβούλιο των Ευρωπἀκών ∆ήµων και
Περιφερειών διοργανώνει συνέδριο για το ρόλο
των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο νέο
µοντέλο τη̋ ευρωπἀκή̋ διακυβέρνηση̋ και για
τι̋ τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ απαντήσει̋ στι̋
ευρωπἀκέ̋ και παγκόσµιε̋ προκλήσει̋
(οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση,
Συνθήκη τη̋ Λισσαβόνα̋).

Πληροφορίε̋:
http://www.codatu.org/english/conferences/buenos_
aires2010.htm

Αστικοποίηση και Πράσινη
Αρχιτεκτονική
(Χάµιρπουρ(Χάµιρπουρ-Ινδία, 3030-31 Οκτωβρίου
2010)
Επίση̋, στη διάρκεια του συνεδρίου θα
συζητηθούν η προώθηση τη̋ ενεργού ιδιότητα̋

Το Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων τη̋ Ινδία̋ και το

του πολίτη για τα παιδιά και του̋ νέου̋ και η

Εθνικό Ίδρυµα Τεχνολογία̋ διοργανώνουν

ανάδειξη τοπικών πρωτοβουλιών για την

συνέδριο για την αστικοποίηση και την πράσινη

προώθηση και υπεράσπιση του δικαιώµατο̋ του

αρχιτεκτονική. Οι βιώσιµε̋ πόλει̋, οι

παιδιού στο παιχνίδι.

προκλήσει̋ τη̋ αστικοποίηση̋, οι τάσει̋ τη̋
πράσινη̋ αρχιτεκτονική̋ και οι καινοτοµίε̋

Πληροφορίε̋:
http://www.childinthecity.com/5thhttp://www.childinthecity.com/5th-EditionEdition-ChildChild-

στην τεχνολογία κατασκευών αποτελούν τι̋
βασικέ̋ θεµατικέ̋ ενότητε̋ του συνεδρίου.

inin-thethe-CityCity-2010/Conference/Themes2010/Conference/Themes-ofof-thetheconference/page/3236/

Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:
http://www.nith.ac.in/events/conhttp://www.nith.ac.in/events/con-arch.pdf
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Θέµατα Ευρωπἀκών
Οργανισµών

25

τον πολιτισµό κατά την περίοδο 2008-2010.
Επίση̋, στην έκθεση αξιολογούνται οι πρώτε̋
εµπειρίε̋ από την Ανοικτή Μέθοδο Συντονισµού

Ευρωπἀκή Ένωση

και από τον δοµηµένο διάλογο µε φορεί̋ του

Η Ευρωπἀκή Ατζέντα για τον Πολιτισµό

Πληροφορίε̋:

πολιτιστικού τοµέα.

http://ec.europa.eu/culture/ourhttp://ec.europa.eu/culture/our-policypolicyΣτι̋ 19 Ιουλίου τ.ε. η Ευρωπἀκή Επιτροπή

development/doc/library/acte_EL.pdf

υιοθέτησε έκθεση σχετικά µε την ευρωπἀκή
ατζέντα για τον πολιτισµό, η οποία από το Μάιο
του 2007 αποτελεί την πρώτη ευρωπἀκή
στρατηγική για τον πολιτισµό στην εποχή τη̋

Νέο ευρωπἀκό πλαίσιο για τον
Τουρισµό
Τουρισµό

παγκοσµιοποίηση̋. Οι βασικοί στόχοι τη̋
ατζέντα̋ αφορούν στην προώθηση τη̋

Στη διατήρηση τη̋ Ευρώπη̋ ω̋ κορυφαίου

πολιτιστική̋ πολυµορφία̋ και του

τουριστικού προορισµού, αποσκοπεί η

διαπολιτισµικού διαλόγου και στην προώθηση

ανακοίνωση που εξέδωσε στι̋ 30 Ιουνίου τ.ε. η

του πολιτισµού ω̋ καταλύτη δηµιουργικότητα̋

Ευρωπἀκή Επιτροπή σχετικά µε την ανάληψη

στο πλαίσιο τη̋ προώθηση̋ τη̋ στρατηγική̋

πρωτοβουλιών σε κοινοτικό επίπεδο για την

τη̋ Λισσαβόνα̋ και ω̋ ζωτική̋ παραµέτρου

προαγωγή τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ και τη̋

των διεθνών σχέσεων τη̋ Ε.Ε.

βιώσιµη̋ ανάπτυξη̋ του κλάδου.
Για την επίτευξη του στόχου η ανακοίνωση τη̋
Επιτροπή̋ προτείνει 21 ενέργειε̋ που
περιλαµβάνουν:
1. Βελτίωση τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ του
τουριστικού κλάδου στην Ευρώπη.
-Ενίσχυση τη̋ καινοτοµία̋, ώστε ο τοµέα̋ και οι
επιχειρήσει̋ να µπορέσουν να προσαρµοστούν
στι̋ νέε̋ τάσει̋ που επικρατούν στη
συµπεριφορά του καταναλωτή και να
ξεπεράσουν τα καθιερωµένα πρότυπα του
κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπἀκή
Επιτροπή στηρίζει την ιδέα µια̋ κοινή̋
«πλατφόρµα̋ τουρισµού ΤΠΕ» µεταξύ των
σηµαντικότερων συντελεστών του κλάδου
(ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχεία, κ.λπ. ).

Η εν λόγω έκθεση εξετάζει την πρόοδο ω̋ προ̋

-Επιµήκυνση τη̋ τουριστική̋ περιόδου, µέσω

την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων τη̋

τη̋ διευκόλυνση̋ µια̋ µορφή̋ προγραµµάτων

Ατζέντα̋ και των προτεραιοτήτων που έθεσε το

ανταλλαγών για του̋ νέου̋, του̋ ηλικιωµένου̋,

Συµβούλιο τη̋ ΕΕ στο πρόγραµµα εργασία̋ για

τι̋ οικογένειε̋ µε οικονοµικέ̋ δυσχέρειε̋ και τα
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ω̋ ανταµοιβή επιτευγµάτων στον τοµέα τη̋
βελτίωση̋ τη̋ ποιότητα̋ των υπηρεσιών που
παρέχονται από ευρωπἀκέ̋ επιχειρήσει̋ και
προορισµού̋.
-Εκπόνηση ενό̋ σήµατο̋ στη βάση δεικτών
βιώσιµη̋ διαχείριση̋ για την προαγωγή
τουριστικών προορισµών που εφαρµόζουν
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονοµικά
κριτήρια.
-Πρόταση ενό̋ Χάρτη που θα θεσπίζει κριτήρια
βιώσιµου και υπεύθυνου τουρισµού στη βάση
άτοµα µε αναπηρία ώστε να ταξιδεύουν κατά τη

του οποίου θα απονέµεται ένα ευρωπἀκό

διάρκεια τη̋ χαµηλή̋ περιόδου. Κατά δεύτερον,

βραβείο σε τουριστικέ̋ επιχειρήσει̋ και

ένα̋ µηχανισµό̋ ανταλλαγή̋ πληροφοριών σε

προορισµού̋.

ευρωπἀκό επίπεδο θα µπορούσε να βοηθήσει
στον καλύτερο συντονισµό των σχολικών

3. Παγίωση τη̋ εικόνα̋ και τη̋ προβολή̋ τη̋

διακοπών µεταξύ των κρατών µελών.

Ευρώπη̋ ω̋ συνόλου βιώσιµων και υψηλή̋
ποιότητα̋ προορισµών

-Βελτίωση τη̋ κοινωνικο-οικονοµική̋ γνώση̋
του τουρισµού που χρειάζεται για την ανάπτυξη

-Η δηµιουργία και η παραγωγή ενό̋

καλύτερου συντονισµού τρεχουσών ερευνητικών

«ευρωπἀκού εµπορικού σήµατο̋», που σε στενή

δραστηριοτήτων στο πεδίο του τουρισµού. Ένα

συνεργασία µε τα κράτη µέλη θα βοηθήσει στην

εικονικό ευρωπἀκό παρατηρητήριο τουρισµού

ευχερέστερη διάκριση από άλλου̋ διεθνεί̋

θα µπορούσε να παράσχει, σε µεσοπρόθεσµη

προορισµού̋.

βάση, ένα δίκτυο για το συντονισµό και την
ανάλυση τη̋ έρευνα̋ στον τοµέα του τουρισµού,
που θα µπορούσε επίση̋ να ενεργεί ω̋ χώρο̋
συγκέντρωση̋ πληροφοριών για ολόκληρη την ΕΕ
αναφορικά µε εξελίξει̋ στην τουριστική
βιοµηχανία.
2. Προαγωγή τη̋ ανάπτυξη̋ βιώσιµου,
υπεύθυνου και προσανατολισµένου στην
ποιότητα τουρισµού
-∆ιευκόλυνση τη̋ ανταλλαγή̋ των βέλτιστων
πρακτικών µεταξύ των δικτύων περιφερειακών
και βιώσιµων προορισµών µε σκοπό την
ανάπτυξη δεικτών βιώσιµη̋ διαχείριση̋.
-Ανάπτυξη ενό̋ σήµατο̋ «Ποιοτικό̋ τουρισµό̋»,
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-Η βελτιωµένη συνεργασία µε εθνικού̋
οργανισµού̋ και την ευρωπἀκή τουριστική
βιοµηχανία για την προαγωγή των ευρωπἀκών
τουριστικών πρὀόντων µέσω τη̋ δικτυακή̋
πύλη̋ visiteurope.com.
4. Υποστήριξη τη̋ ένταξη̋ του τουρισµού στι̋
πολιτικέ̋ και τα χρηµατοδοτικά µέσα τη̋ ΕΕ. Ο
τουρισµό̋ αναπόφευκτα διασυνδέεται µε άλλε̋
πολιτικέ̋. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή θα
βελτιώσει την ενσωµάτωση και το συντονισµό

του προγράµµατο̋ το 2012 θα αυξηθεί σε 7 εκατ.

πολιτικών που έχουν αντίκτυπο στον τουρισµό,

ευρώ και το 2013 σε 8 εκατ. ευρώ.

όπω̋ τα δικαιώµατα των ταξιδιωτών, η
προστασία του καταναλωτή και η εσωτερική
αγορά.
Όπω̋ επισηµαίνει η Ευρωπἀκή Επιτροπή, µε 370
εκατοµµύρια διεθνεί̋ αφίξει̋ το 2008, η Ευρώπη

Πληροφορίες:
http://www.erasmusentrepreneurs.eu/index.php?lan=el

Έκθεση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ για

καλύπτει περισσότερο από το 40% του

τι̋ νέε̋ διαδικασίε̋ επιλογή̋ των

αντίστοιχου παγκόσµιου αριθµητικού µεγέθου̋ -

προτάσεων στα Ευρωπἀκά

θέση που χρειάζεται να διατηρηθεί. Ο τοµέα̋

Προγράµµατα για την Εκπαίδευση, τη

απασχολεί το 5,2% των εργαζοµένων στην ΕΕ και

Νεολαία και τον Πολιτισµό

συνεισφέρει το 5% του συνολικού ΑΕΠ τη̋
Κοινότητα̋.
Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/file
s/communications/communication2010_en.pdf

Ενίσχυση του πιλοτικού προγράµµατο̋

Σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση τη̋ Ευρωπἀκή̋
Επιτροπή̋, οι νέε̋ διαδικασίε̋ απλούστευση̋
των διαδικασιών επιλογή̋ των προτάσεων που
υποβάλλονται από του̋ δικαιούχου̋ στα
Ευρωπἀκά Προγράµµατα για την Εκπαίδευση, τη
Νεολαία και τον Πολιτισµό έχουν µειώσει
σηµαντικά τον χρόνο αναµονή̋ των αιτούντων

ERASMUS «Νέοι επιχειρηµατίε̋»

για τα αποτελέσµατα.

Η Ε.Ε. αυξάνει τον πρὁπολογισµό του

Ω̋ γνωστόν, στι̋ 16 ∆εκεµβρίου του 2008, το

προγράµµατο̋ ERASMUS που αποβλέπει στην

Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο

κατάρτιση νέων επιχειρηµατιών. Από το 2009

εξέδωσαν τέσσερι̋ αποφάσει̋ που τροποποιούν

µέχρι σήµερα, δόθηκε η δυνατότητα σε 2200 νέου̋

τι̋ νοµικέ̋ βάσει̋ των προγραµµάτων στον

να εργαστούν, για περίοδο µέχρι έξι µηνών, µαζί

τοµέα τη̋ δια βίου µάθηση̋, του πολιτισµού, τη̋

µε έναν έµπειρο επιχειρηµατία σε άλλη χώρα τη̋

νεολαία̋ και τη̋ συµµετοχή̋ του πολίτη στα

Ε.Ε. προκειµένου να αποκτήσουν τι̋ απαραίτητε̋

κοινά. Οι αποφάσει̋ αυτέ̋ εξάλειψαν από τη

δεξιότητε̋ για την ορθή διαχείριση µικρών και

διαδικασία τη̋ συµβουλευτική̋ επιτροπή̋ που

µεσαίων επιχειρήσεων. Το 2011, προβλέπεται να

περιγράφεται στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του

διατεθούν 3 εκατ. ευρώ για τη συµµετοχή 1200

Συµβουλίου, τη̋ 28η̋ Ιουνίου 1999, ορισµένε̋

νέων δικαιούχων, ενώ ο ετήσιο̋ πρὁπολογισµό̋

αποφάσει̋ επιλογή̋ που έλαβε η Επιτροπή
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στου̋ δικαιούχου̋ µειώθηκε σηµαντικά για όλα
τα προγράµµατα.
Μάλιστα, στην περίπτωση του προγράµµατο̋
«Ευρώπη για του̋ πολίτε̋», του οποίου η
Υπηρεσία µα̋ είναι εθνικό σηµείο επαφή̋, το
όφελο̋ ανήλθε, κατά µέσο όρο, σε 22 ηµέρε̋ σε
σύγκριση µε το 2008 και σε 12 ηµέρε̋ σε
σύγκριση µε το 2007. Ωστόσο, δύο δράσει̋
παρουσιάζουν µια εξαίρεση: δεν εξοικονοµήθηκε
χρόνο̋ για τι̋ δράσει̋ 1.4 και 1.5 ανάµεσα στο
2009 και το 2008. Τα σχέδια αυτά («Σχέδια
πολιτών» και «Μέτρα στήριξη̋») εµφανίζουν
περισσότερη πολυπλοκότητα και είναι
για τη χορήγηση επιδοτήσεων στο πλαίσιο των

µεγαλύτερα σε µέγεθο̋ από άλλα πιο

εν λόγω προγραµµάτων. Σκοπό̋ ήταν η

παραδοσιακά σχέδια, όπω̋ η αδελφοποίηση

απλοποίηση των διαδικασιών και η

πόλεων. Αυτό, εντούτοι̋, δεν είχε αντίκτυπο

συντόµευση του χρόνου που απαιτείται για τη

στου̋ δικαιούχου̋, διότι το αποτέλεσµα τη̋

λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν άµεσα του̋

επιλογή̋ του̋ γνωστοποιήθηκε εγκαίρω̋, ώστε

δικαιούχου̋, προ̋ όφελο̋ τη̋ ταχύτερη̋ και πιο

να αρχίσει η υλοποίηση των σχεδίων κατά τα

αποτελεσµατική̋ υλοποίηση̋ των

προβλεπόµενα.

προγραµµάτων. Σύµφωνα µε τι̋ αρχικέ̋ νοµικέ̋
βάσει̋, η εντό̋ περιοριστικών προθεσµιών
διαβούλευση µε το Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο και
τι̋ επιτροπέ̋ των προγραµµάτων ήταν
υποχρεωτική πριν από τη λήψη των επίσηµων
αποφάσεων χορήγηση̋ εκ µέρου̋ τη̋
Επιτροπή̋. Ορισµένε̋ φορέ̋ στι̋ περιόδου̋
ελέγχου προσετίθεντο και οι περίοδοι διακοπή̋
δραστηριοτήτων, µε αποτέλεσµα να

Ω̋ εκ τούτου, σύµφωνα µε την έκθεση τη̋

προκαλούνται περαιτέρω καθυστερήσει̋ στην

Επιτροπή̋, ο σηµαντικό̋ περιορισµό̋ των

υλοποίηση.

καθυστερήσεων ενίσχυσε την αποδοτικότητα των
προγραµµάτων, δίδοντα̋ τη δυνατότητα

Με την έναρξη ισχύο̋ των τροποποιητικών

στου̋ αιτούντε̋ να ενηµερώνονται ακόµα

αποφάσεων, η διαδικασία τη̋ συµβουλευτική̋

νωρίτερα για τι̋ αποφάσει̋ επιλογή̋, γεγονό̋ το

επιτροπή̋ αντικαταστάθηκε από µια διαδικασία

οποίο είχε θετικά αποτελέσµατα στη

ενηµέρωση̋. Η Επιτροπή υποχρεούται πλέον

βιωσιµότητα των συµπράξεων για την υλοποίηση

να ενηµερώνει το Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο και τι̋

των σχεδίων και, συνεπώ̋, στην ποιότητα των

επιτροπέ̋ των προγραµµάτων εντό̋ δύο

ίδιων των σχεδίων.

εργάσιµων ηµερών σχετικά µε τι̋ αποφάσει̋
επιλογή̋ που έλαβε. Ο απαιτούµενο̋ χρόνο̋ για
τη διαδικασία επιλογή̋ από την προθεσµία
υποβολή̋ έω̋ την έκδοση τη̋ απόφαση̋
χορήγηση̋ τη̋ επιδότηση̋ και τη γνωστοποίηση

Πληροφορίε̋:
http://eurhttp://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2
010:0411:FIN:EL:PDF
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Συµβούλιο τη̋ Ευρώπη̋
Η Πολιτική Ατζέντα του Κογκρέσου
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για
την περίοδο 20112011-2012
Στο πλαίσιο τη̋ συνολική̋ µεταρρύθµιση̋ τη̋
λειτουργία̋ του Κογκρέσου Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών του Συµβουλίου τη̋
Ευρώπη̋ (ΣτΕ) που ξεκίνησε τα τελευταία δύο
χρόνια, υιοθετήθηκε στι̋ 18 Ιουνίου τ.ε. από τη
∆ιαρκή Επιτροπή του ένα κείµενο µε στρατηγικέ̋
κατευθύνσει̋, το οποίο θα συζητηθεί κατά τη

•

δικαιωµάτων. Ο σεβασµό̋ των

19η σύνοδο του αντιπροσωπευτικού οργάνου

ανθρωπίνων δικαιωµάτων δεν είναι

των φορέων τη̋ αυτοδιοίκηση̋ του ΣτΕ στι̋ 26-

αποκλειστική αρµοδιότητα των εθνικών

28 Οκτωβρίου τ.ε. Εν προκειµένω, οι βασικέ̋

κρατών. Είναι και µια βασική ευθύνη των

προτεραιότητε̋ του Κογκρέσου συνοψίζονται

τοπικών και περιφερειακών αρχών αφού

στα εξή̋:
•

αποτελεί ουσιώδη όρο για την ορθή τοπική
και περιφερειακή διακυβέρνηση. Σύµφωνα

Νέα δυναµική στι̋ ελεγκτικέ̋

µε την κοινή διακήρυξη που υιοθέτησε µε

δραστηριότητε̋ του Κογκρέσου, οι οποίε̋

τον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα

αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του

∆ικαιώµατα του ΣτΕ, το Κογκρέσο οφείλει

Ευρωπἀκού Χάρτη Τοπική̋ Αυτονοµία̋.

να ενηµερώνει τι̋ τοπικέ̋ και

Ο έλεγχο̋ πλέον του Κογκρέσου θα

περιφερειακέ̋ αρχέ̋ για τι̋ ευθύνε̋ του̋

λαµβάνει υπόψη του το Πλαίσιο

σε αυτό το πεδίο δηµόσια̋ πολιτική̋ µέσω

Αναφορά̋ για την Περιφερειακή

τη̋ προώθηση̋ είτε βέλτιστων πρακτικών

∆ηµοκρατία, το οποίο υιοθετήθηκε κατά

σε τοπικό επίπεδο, είτε µηχανισµών

την υπουργική σύνοδο τη̋ Ουτρέχτη̋ το

διαµεσολάβηση̋ (ανεξάρτητοι τοπικοί και

περασµένο έτο̋, καθώ̋ και την

περιφερειακοί συνήγοροι του πολίτη).

πρόσφατη απόφασή του για το ρόλο των
τοπικών και περιφερειακών αρχών στο
σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
•

∆ιεύρυνση τη̋ διαδικασία̋
παρακολούθηση̋ των τοπικών εκλογών
σε συνεργασία µε τα αρµόδια όργανα του
ΣτΕ, τη̋ Επιτροπή̋ των Περιφερειών και
του Γραφείου για του̋ ∆ηµοκρατικού̋
Θεσµού̋ και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα
του ΟΑΣΕ.

•

Στοχευµένη αρωγή στο πλαίσιο
προγραµµάτων συνεργασία̋ µε τα
κράτη-µέλη στου̋ τοµεί̋ τη̋ τοπική̋
διακυβέρνηση̋ και των εκλογικών
διαδικασιών.

Νέα τοπική διάσταση των ανθρωπίνων

•

Εναρµόνιση των θεµατικών
δραστηριοτήτων του Κογκρέσου (τήρηση
του ΕΧΤΑ, του Πλαισίου Αναφορά̋ για την
Περιφερειακή ∆ηµοκρατία, τη̋ πλήρου̋
συµµετοχή̋ των πολιτών στην πολιτική
ζωή και των ίσων ευκαιριών σε τοπικό
επίπεδο κ.α.) µε τι̋ βασικέ̋ αξίε̋ του ΣτΕ.

Πληροφορίε̋:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=RES(2010)304
&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=Congress
&BackColorInternet=e0cee1&BackColorIntranet=e0c
ee1&BackColorLogged=FFC679
ee1&BackColorLogged=FFC679
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∆ιαβουλεύσει̋
Ευρωπἀκή Επιτροπή

µειωθεί σηµαντικά η απώλεια βιοποικιλότητα̋
ανά την υφήλιο έω̋ το 2010. Στη συνέχεια,
εντάθηκαν οι προσπάθειε̋ για την αντιµετώπιση
του προβλήµατο̋ αυτού και, το 2006, η Επιτροπή
εξέδωσε πρόγραµµα δράση̋ τη̋ ΕΕ για τη
βιοποικιλότητα, µε σκοπό την επιτάχυνση τη̋
προόδου.

Για την προστασία του φυσικού µα̋
κεφαλαίου: Μια στρατηγική τη̋ ΕΕ µε
στόχο τη διατήρηση τη̋

Ωστόσο, παρόλε̋ τι̋ µέχρι τούδε προσπάθειε̋,
υπάρχουν σαφεί̋ ενδείξει̋ ότι η ΕΕ δεν θα
επιτύχει τον στόχο τη̋. Στη σύνοδο του Μαρτίου

βιοποικιλότητα̋ και τη διασφάλιση

του 2009 για το περιβάλλον, το Συµβούλιο έκανε

τη̋ παροχή̋ υπηρεσιών

έκκληση να αποκτήσει η ΕΕ νέο όραµα και στόχο

οικοσυστήµατο̋ µέχρι το 2020

όσον αφορά τη βιοποικιλότητα βασιζόµενη, αλλά
και συµβάλλοντα̋, στι̋ διεθνεί̋ συζητήσει̋

Η βιοποικιλότητα, δηλαδή η ποικιλία των

σχετικά µε ένα παγκόσµιο όραµα για τη

οικοσυστηµάτων, ειδών και γονιδίων, συνιστά

βιοποικιλότητα µετά το 2010, στο πλαίσιο ενό̋

το φυσικό κεφάλαιο του πλανήτη. Είναι

επικαιροποιηµένου στρατηγικού σχεδίου που

αναπόσπαστο µέρο̋ τη̋ αειφόρου ανάπτυξη̋

πρέπει να θεσπιστεί µέχρι τα τέλη του 2010,

δεδοµένου ότι παρέχει ζωτική̋ σηµασία̋

προκειµένου να τεθεί σε εφαρµογή η σύµβαση

αγαθά και υπηρεσίε̋, όπω̋ είναι η τροφή, η

των Ηνωµένων Εθνών για τη βιολογική

δέσµευση του διοξειδίου του άνθρακα και η

ποικιλότητα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων

ρύθµιση των θαλασσών και των άλλων

µηνών διεξήχθησαν διαβουλεύσει̋ µε του̋

υδάτων, που στηρίζουν την οικονοµική

εµπλεκόµενου̋ φορεί̋, µε θέµα τη χάραξη

ευµάρεια, την κοινωνική ευηµερία και την

πολιτική̋ σχετικά µε τη βιοποικιλότητα για µετά

ποιότητα ζωή̋. Σε συνδυασµό µε την κλιµατική

το 2010.

αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητα̋ αποτελεί
τη σοβαρότερη περιβαλλοντική απειλή

Στόχο̋, εποµένω̋, τη̋ παρούσα̋ διαβούλευση̋

παγκοσµίω̋ και συνεπάγεται σηµαντικέ̋

είναι η συλλογή απόψεων από ένα εύρο̋ φορέων

απώλειε̋, τόσο οικονοµικέ̋ όσο και από

για τι̋ ενδεχόµενε̋ πολιτικέ̋ επιλογέ̋ για τη

πλευρά̋ ευηµερία̋.

στρατηγική τη̋ ΕΕ για τη βιοποικιλότητα µετά το
2010.

Το 2001, η Ευρωπἀκή Ένωση (ΕΕ) έθεσε ω̋
στόχο την ανάσχεση τη̋ απώλεια̋ στην ΕΕ

Προθεσµία: 22 Οκτωβρίου 2010

µέχρι το 2010. Το 2002, δεσµεύτηκε να
επιδιώξει τον παγκόσµια̋ εµβέλεια̋ στόχο να

Πληροφορίε̋:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/bio
decline.htm#lang%20en.htm
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Σεµινάρια Κατάρτιση̋

Understanding DecisionDecision-Making in the European

Ευρωπἀκό Ινστιτούτο

Ηµεροµηνία: 1414-15 Οκτωβρίου 2010

∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (EIPA
(EIPA)
EIPA)

Πληροφορίε̋:

Union: Principles, Procedures and Practice
Τόπο̋: Βαρκελώνη
http://
http://seminars
://seminars.
seminars.eipa.
eipa.eu/
eu/en/
en/order_
order_activity/
activity/one/&
one/&tid
/&tid=3619
tid=3619

Implementing the Structural Funds Regulations
Ηµεροµηνία: 2121-22 Οκτωβρίου 2010
Τόπο̋: Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3650

Tutorial: Project Cycle Management: A Technical Guide How to Implement European Law at Regional and
Ηµεροµηνία: 1 Οκτωβρίου 2010
Local Level: Local Governments' Involvement in EU
Τόπο̋: Μάαστριχτ

Integration with regard to Implementation

Πληροφορίε̋:

Ηµεροµηνία: 2121-22 Οκτωβρίου 2010

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3636

Τόπο̋: Βαρκελώνη
Πληροφορίε̋:

PublicPublic-Private Partnerships: PPP in Health Care

http://
http://seminars
://seminars.
seminars.eipa.
eipa.eu/
eu/en/
en/home/
home/list/&
list/&pg
/&pg=3
pg=3

Ηµεροµηνία: 4-5 Οκτωβρίου 2010
Τόπο̋: Μάαστριχτ

Integrity Management in the Public Sector: How to

Πληροφορίε̋:

Really Make a Difference

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3491
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3491

Ηµεροµηνία: 2525-26 Οκτωβρίου 2010
Τόπο̋: Μάαστριχτ

Lisbon Treaty: A new Energy Policy for Europe?
Ηµεροµηνία: 4-5 Οκτωβρίου 2010

Πληροφορίε̋:
http://seminars.eipa.eu/en/home/list/&pg=3

Τόπο̋: Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:

European Forum for Leaders: Human Resource
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3570 Management in Times of Budget Cuts and the
Demographic Change
CAF Training Event: Quality Management in the Public

Ηµεροµηνία: 2525-26 Οκτωβρίου 2010

Sector - The Common Assessment Framework in

Τόπο̋: Μάαστριχτ

Action

Πληροφορίε̋:

Ηµεροµηνία: 7-8 Οκτωβρίου 2010

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4169
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4169

Τόπο̋: Βαρκελώνη
Πληροφορίε̋:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3534

How to Prepare a Budget - A Technical Guide
Ηµεροµηνία: 2828-29 Οκτωβρίου 2010
Τόπο̋: Μάαστριχτ

European Environmental Policy - The Making of
Environmental and Climate Policies in Brussels
Ηµεροµηνία: 1111-12 Οκτωβρίου
Οκτωβρίου 2010
Τόπο̋: Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3745

Πληροφορίε̋:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3685
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=3685
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Για τον συνεχή εµπλουτισµό του δελτίου µε καλές πρακτικές και δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης
που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο αλλά και για την καλύτερη δυνατή προβολή αυτών,
παρακαλούνται οι Περιφέρειες, οι ΟΤΑ και οι Ενώσεις αυτών όπως µας γνωρίζουν σε τακτική βάση και
µε ηλεκτρονικό τρόπο οτιδήποτε αφορά στις διεθνείς συνεργασίες, δράσεις, εκδηλώσεις, συνέδριά
τους αλλά και βέλτιστες πρακτικές και έργα τους στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Επίσης,
παρακαλούνται οι Γενικοί Γραµµατείς των Περιφερειών όπως αναρτήσουν το δελτίο στις οικείες
ιστοσελίδες των Περιφερειών τους.

Ε λ λ η ν ικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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