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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ιεθνούς Αστικής Συνεργασίας (20162019)
ΣΧΕΤ: Το υπ’αριθ.9982/29-3-2017 έγγραφό µας
1. Γενικά
Το 2016 το Μέσο Εταιρικής Σχέσης ξεκίνησε το πρόγραµµα «∆ιεθνής Αστική
Συνεργασία (IUC): Βιώσιµες και Καινοτόµες Πόλεις και Περιφέρειες».
Πρόκειται για µια διεθνή πρωτοβουλία που χρηµατοδοτείται από την ΕΕ και
στοχεύει στη βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας σε επίπεδο τοπικής
αυτοδιοίκησης (city-to-city cooperation), υποστηρίζοντας δράσεις για τη
βιώσιµη αστική ανάπτυξη. Το πρόγραµµα αποσκοπεί να ενισχύσει τους
δεσµούς των πόλεων της ΕΕ (ιδίως των πόλεων µε περισσότερους από
50.000 κατοίκους) και των πόλεων της Λατινικής Αµερικής και της Καραϊβικής,
της Ινδίας, της Ιαπωνίας, της Βόρειας Αµερικής και της Ασίας. Μέσω του
προγράµµατος, οι τοπικοί ηγέτες θα µπορέσουν να διασυνδεθούν, να
επικοινωνήσουν και να αποκτήσουν νέες προοπτικές για τα πιεστικά θέµατα
της βιώσιµης αστικής ανάπτυξης.
2. Συνεργασίες Πόλεων για τη Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη
Οι πόλεις που θα εγκριθούν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα θα
συνεργαστούν σε ζευγάρια µε µια διεθνή πόλη που αντιµετωπίζει συναφείς
προκλήσεις, σε µια συνεργασία που θα επιτρέψει και τις δύο πλευρές να
οικοδοµήσουν και να αναπτύξουν σχέση αµοιβαίας βοήθειας και υποστήριξης
και να µοιραστούν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους. Εκπρόσωποι από
κάθε πόλη θα συµµετάσχουν σε επισκέψεις, ανταλλαγές προσωπικού,
εκπαιδεύσεις και σεµινάρια κατάρτισης κ.λπ. και θα αναπτύξουν από κοινού
ένα Τοπικό Σχέδιο ∆ράσης για την προώθηση της βιώσιµης αστικής
ανάπτυξης στην επιλεγµένη περιοχή.
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Η τρέχουσα πρόσκληση αφορά συνεργασίες µε πόλεις από την Αργεντινή, τη
Βραζιλία, τον Καναδά, τη Χιλή, την Κολοµβία, την Ινδία, την Ιαπωνία, το
Μεξικό, το Περού και τις ΗΠΑ (η Κίνα είχε ήδη συµπεριληφθεί στην
προηγούµενη πρόσκληση).
Με την ένταξή στο πρόγραµµα συνεργασίας «από πόλη σε πόλη» η πόλη:
Θα δηλώσει τη δέσµευση και το ενδιαφέρον της (COMMIT): Θα συνεργαστεί
για τουλάχιστον 18 µήνες µε τους διεθνείς εταίρους της, θα διαθέσει πόρους
και χρόνο για την ανάπτυξη µιας επιτυχηµένης συνεργασίας η οποία θα
διαρκέσει πέραν της διάρκειας υλοποίησης του προγράµµατος.
Θα κατακτήσει γνώση (LEARΝ): Θα αποκτήσει πρόσβαση σε νέους τρόπους
προσέγγισης των προκλήσεων και θα επωφεληθεί από ένα ευρύτερο φάσµα
καλών πρακτικών που θα αξιοποιήσει, λαµβάνοντας υποστήριξη για τον
εντοπισµό καινοτόµων επιχειρηµατικών µοντέλων για τη χρηµατοδότηση
τοπικών δράσεων.
Θα µοιραστεί τη γνώση γύρω από τις προκλήσεις και τα επιτεύγµατά της
(SHARE): Θα βοηθήσει και άλλες πόλεις δίνοντας λύσεις στα προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν, µοιράζοντας τις δικές της εµπειρίες και µεταφέροντας τις
γνώσεις της.
Θα ανταλλάξει εµπειρίες (EXCHANGE): Θα ανοίξει διαύλους επικοινωνίας µε
νέους παγκόσµιους εταίρους και ενδιαφερόµενους µε κοινούς στόχους τόσο
δηµοσίου όσο και ιδιωτικού επιπέδου
Θα προβάλει τις δυνατότητες και τις επιλογές της (SHOWCASE): Θα µπορέσει
να παρουσιάσει και να προβάλει σε διεθνές επίπεδο τις καλές πρακτικές και
επιτυχίες της.
Θα προετοιµάσει την εφαρµογή των σχεδίων της (IMPLEMENT): Θα
συνεργαστεί µε νέους εταίρους για να πραγµατοποιηθεί το όραµά της για
βιώσιµη αστική ανάπτυξη, αναπτύσσοντας ένα Τοπικό Σχέδιο ∆ράσης σε
έναν τοµέα της επιλογής της.
3. Τρόπος υποβολής αιτήσεων και προθεσµία
Οι ενδιαφερόµενοι δήµοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους µε
ηλεκτρονικό τρόπο, συµπληρώνοντας το έντυπο της αίτησης στην εξής
διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/iuc_applic_form
µέχρι τις 11 Σεπτεµβρίου 2017.
4. Περισσότερες Πληροφορίες
Περαιτέρω πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραµµα είναι διαθέσιµες από την
εξής ιστοσελίδα: http://www.iuc.eu/city-pairings. Τα ερωτήµατα των
ενδιαφερόµενων φορέων θα πρέπει να αποστέλλονται στην κάτωθι ηλεκτρονική
διεύθυνση:
coordin-unit@iuc-europe.eu
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5. Σύµφωνη γνώµη Επιτροπής άρθ.4 παρ.2β ν.3345/2005
Tέλος, σας υπενθυµίζουµε ότι για τη συµµετοχή σας στο ανωτέρω
πρόγραµµα, εφόσον προϋποτίθεται για την υλοποίησή του εταιρική σχέση µε
αντίστοιχους οργανισµούς της αλλοδαπής, πρέπει να τηρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.
.
H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
κ.α.α.

Φ. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης
Γραφείο Συντονισµού Θεσµικών, ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Θεµάτων
E-mail: a.kailis@ggk.gr; oiea@ggk.gr
2) Υπουργείο Εξωτερικών
(α) Γ΄1 ∆/νση Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων
E-mail: c1direct@mfa.gr
(β) Γ΄3 ∆/νση Εσωτερικής Αγοράς, Γεωργίας και άλλων Πολιτικών
E-mail: g03@mfa.gr
(γ) Ε΄1 ∆/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων
E-mail: e01@mfa.gr
(δ) Υ∆ΑΣ 3 Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασµού
E-mail: ydas3@mfa.gr
3) Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης
Μονάδα Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών
E-mail: mkonstantopoulou@mnec.gr
4) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
E-mail: amfiktio@otenet.gr
5) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
E-mail: epolis@efxini.gr
6) ΠΕ∆ της Χώρας
7) Κ.Ε.∆.Ε.
E-mail: info@kedke.gr
8) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
E-mail: info@eetaa.gr
9) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα
Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)
10) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
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Λεωφ. Αµαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)
Προϊστάµενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu)
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα
3. Γραφείο κ. Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Αναπτυξιακής Πολιτικής
4. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την παράκληση να αναρτηθεί
στο site του Υπουργείου, στη διαδροµή: To Υπουργείο-Πολιτικές και δράσεις∆ιεθνή & Ευρωπαϊκά Θέµατα ΟΤΑ- Προγράµµατα & ΣυνεργασίεςΕνηµερώσεις-Ανακοινώσεις)
5. ∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
•
Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων
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