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1. „Creative Europe, 2014-2020‟:
Support for film festivals

Ετπψπαωκά και
Διεθνή Ππογπάμμασα
και Ππψσοβοτλίερ

The MEDIA Sub-programme shall provide
support

for

initiatives

presenting

and

promoting a diversity of European audiovisual
works, including short films, such as festivals
and other promotional events and activities

European and International

aimed at promoting film literacy and at

Funding Programmes & Initiatives

increasing
interest

Προσκλήσεις-Προθεσμίες

including

Call for Proposals-Deadlines

in,

audience's
European
the

knowledge
audiovisual

of,

and

works,

audiovisual

and

cinematographic filmheritage, in particular
among young audiences.
Call Total Budget: €3.000.000
Deadline: 17 December 2015
Μore Information:

1. „Δημιοτπγική Ετπύπη, 2014-

http://eacea.ec.europa.eu/creativeeurope/funding/festivals-2016_en

2020‟: Επιδϋσηςη Υεςσιβάλ
Κινημασογπάυοτ
Σο

τποππϋγπαμμα

MEDIA

θα

τποςσήπιξη

ςε

πποβάλλοτν

και

ετπψπαωκύν

οπσικοακοτςσικύν

παπέφει

ππψσοβοτλίερ
πποψθοόν

ποτ

πληθύπα
έπγψν,

ςτμπεπιλαμβανομένψν σψν σαινιύν μικποό
μήκοτρ,

ϋπψρ

υεςσιβάλ

και

άλλερ

εκδηλύςειρ πποβολήρ καθύρ επίςηρ και
δπαςσηπιϋσησερ με ςσϋφο σην ππούθηςη
σοτ κινημασογπαυικοό γπαμμασιςμοό και
σην

αόξηςη

ενδιαυέπονσορ
ετπψπαωκά

σηρ
σοτ

κοινοό

και

και

σηρ

σοτ

για

οπσικοακοτςσικά

ςτμπεπιλαμβανομένηρ
κοτςσικήρ

γνύςηρ

σα
έπγα,

οπσικοα-

κινημασογπαυικήρ

κλη-

πονομιάρ, ιδίψρ ςε νεανικά ακποασήπια.
τνολικϋρ πποϊπολογιςμϋρ:3.000.000€.
Πποθεςμία: 17 Δεκεμβπίοτ 2015
Πληπουοπίερ:
http://eacea.ec.europa.eu/creativeeurope/funding/festivals-2016_en

2
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2. „Δικαιοςόνη, 2014-2020‟:
Εθνικά ή Διεθνικά Έπγα Ηλεκσπονικήρ
Δικαιοςόνηρ
Ο

γενικϋρ

ςσϋφορ

Δικαιοςόνη είναι

σοτ
να

ππογπάμμασορ
βοηθήςει

ςση

δημιοτπγία ενϋρ ππαγμασικά ετπψπαωκοό
φύποτ δικαιοςόνηρ, με βάςη σην αμοιβαία
εμπιςσοςόνη. Θα πποψθήςει ση δικαςσική
ςτνεπγαςία

ςε

αςσικέρ

και

ποινικέρ

τποθέςειρ, θα βοηθήςει ςσην εκπαίδετςη
σψν δικαςσύν, σψν ειςαγγελέψν και άλλψν
νομικύν επαγγελμασιύν, και θα ςσηπίξει ση
δπάςη σηρ ΕΕ για σην κασαπολέμηςη σψν
ναπκψσικύν. Η νομοθεςία σηρ Ένψςηρ για
σον σομέα σοτ αςσικοό και ποινικοό δικαίοτ
καλόπσει

ένα

ετπό

υάςμα,

απϋ

σο

ςτμβασικϋ δίκαιο και αυεπεγγτϋσησα ςε
δικονομικά δικαιύμασα και σα δικαιύμασα
σψν θτμάσψν. Σο Ππϋγπαμμα Δικαιοςόνη
θα

ενιςφόςει

σην

αποσελεςμασική

και

ςτνεπή ευαπμογή σοτρ, και θα εξαςυαλίςει
ππϋςβαςη ςση δικαιοςόνη για σοτρ πολίσερ
και σιρ επιφειπήςειρ ςσην Ετπύπη.

2. „Justice, 2014-2020‟:
National or transnational e-Justice project
The overall aim of the Justice Programme is to
help create a truly European area of Justice,
based on mutual trust. It will promote judicial
cooperation in civil and criminal matters, help
train judges, prosecutors and other legal
professionals, and support EU action to tackle
drugs. Union legislation in the area of civil law
and criminal law covers a broad spectrum
from contractual law and insolvencies to
procedural rights and victims' rights. The

Η

παποόςα

ππϋςκληςη

πποσάςεψν

τποβολήρ

αποςκοπεί

ςτγφπημασοδοσήςει

ςσο

διεθνικά

ή

να
εθνικά

ππογπάμμασα με ςσϋφο ση διετκϋλτνςη σηρ
αποσελεςμασικήρ
δικαιοςόνη

για

βανομένηρ

ϋλοτρ,

σηρ

τποςσήπιξηρ
θτμάσψν

ππϋςβαςηρ

σψν

σηρ

ςεβαςμϋ

σοτ

ςση

ςτμπεπιλαμ-

ππούθηςηρ

και

δικαιψμάσψν

σψν

εγκλημασικϋσησαρ,

με

δικαιύμασορ

σηρ

τπεπάςπιςηρ.
τνολικϋρ
Πποϊπολογιςμϋρ
Ππϋςκληςηρ: €2,755,000 (80% ςτνδπομή ΕΕ).
Πποθεςμία: 6 Ιανοταπίοτ 2016
Πληπουοπίερ:
http://ec.europa.eu/competition/calls/2015_j
udges/annual_work_programme_annex_en.
pdf

Justice Programme will support their effective
and consistent application, and ensure proper
access to justice for people and businesses in
Europe.
This call for proposals aims to co-fund
transnational or national projects in line with
the specific objective to facilitate effective
access to justice for all, including to promote
and support the rights of victims of crime,
while respecting the rights of the defence.
Call Total Budget: €2.755,000.
Percentage of Subsidy/Co-Financing: 80%.
Deadline: 6 January 2016
Μore Information:
http://ec.europa.eu/competition/calls/2015_j
udges/annual_work_programme_annex_en.
pdf
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3. 10o Βπαβείο Καλύν Ππακσικύν

3. 10th Award Best Practices in

ςση τμμεσοφή σψν Πολισύν

Citizens‟ Participation

Σο

Διεθνέρ

ση

The International Observatory on Participatory

τμμεσοφική Δημοκπασία (OIDP) είναι ένα

Democracy (IOPD) is a network of over 500 of

δίκστο ςσο οποίο ςτμμεσέφοτν πάνψ απϋ

the world‟s towns and cities, associations,

500

και

organizations and research centres interested

επετνησικά κένσπα ποτ ενδιαυέπονσαι για

in learning about, exchanging impressions

ση μάθηςη, σην ανσαλλαγή εμπειπιύν και

and

σην

experiences at a local scale, for the purpose

πϋλειρ,

ευαπμογή

Παπασηπησήπιο

ενύςειρ,

για

οπγανιςμοί

ππακσικύν

ςτμμεσοφικήρ

applying

participatory

δημοκπασίαρ ςε σοπικϋ επίπεδο με ςκοπϋ

of

ση διεόπτνςη σηρ δημοκπασίαρ ςση δημοσική

municipal

διακτβέπνηςη. Σο δίκστο δημιοτπγήθηκε σο

created in 2001 within the framework of the

2001 ςσο πλαίςιο έπγψν αναπστξιακήρ

decentralized cooperation projects of the EU‟s

ςτνεπγαςίαρ σοτ ππογπάμμασορ URB-AL

URB-AL Programme. In this framework, the

σηρ Ετπψπαωκήρ Επισποπήρ. ε ατσϋ σο

IOPD invites local and regional governments

πλαίςιο, σο OIDP απετθόνει ππϋςκληςη

to apply for the Best Practice in Citizen

τποβολήρ πποσάςεψν ςσιρ σοπικέρ και

Participation

πεπιυεπειακέρ απφέρ για ση βπάβετςη σψν

awarded annually to recognize participatory

καλύν

σηρ

experiences from around the world that can

ςτμμεσοφήρ σψν πολισύν ςσιρ δημϋςιερ

to be replicated elsewhere. The award seeks

τποθέςειρ.

to highlight innovative experiences in the field

ππακσικύν

ςσον

σομέα

extending

democratic

democracy

government.

Award.

The

The

practices
network

in
was

distinction

is

of participatory democracy coordinated by
local governments.

Nominations must include:
 Complete

Award

Application

Form

(Word format).
Οι αισήςειρ θα ππέπει απαπαισήσψρ να
ςτνοδεόονσαι απϋ σο ένστπο σηρ αίσηςηρ,
πεπίληχη
ςφεσικϋ

εμπειπιύν

(μέφπι

υψσογπαυικϋ

πποαιπεσικά

απϋ

2

ςελίδερ),

τλικϋ

χηυιακϋ

και
τλικϋ,

 Summary of Experience (maximum
two pages in Word format)
 Photographs of the experience
 Optionally other documents: videos,
summaries, reports.

πεπιλήχειρ, εκθέςειρ κ.α.
Πποθεςμία: 15 Ιανοταπίοτ 2016

Deadline: 15 January 2016

Πληπουοπίερ:

Μore Information:

4

http://www.oidp.net/en/projects/oidp-

http://www.oidp.net/en/projects/oidp-

distinction-best-practice-in-citizen-

distinction-best-practice-in-citizen-

participation/

participation/

4
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4. ERASMUS+: Μη

1/2016

4. ERASMUS+: Non for

Κεπδοςκοπικέρ Αθλησικέρ

profit European sport events &

Εκδηλύςειρ και τμππάξειρ

collaborative partnerships

Erasmus+ είναι σο Ετπψπαωκϋ ππϋγπαμμα

Erasmus+ is the new EU Programme for

για σην Εκπαίδετςη, σην Κασάπσιςη, ση

Education, Training, Youth and Sport for

Νεολαία και σον Αθλησιςμϋ σην πεπίοδο

2014-2020, starting in January 2014. It

2014-2020.

σψν

brings together the existing Lifelong Learning

ππογπαμμάσψν Δια Βίοτ Μάθηςηρ (Erasmus,

Programme (Erasmus, Leonardo da Vinci,

LeonardodaVinci, Comenius and Grundtvig),

Comenius and Grundtvig) , Youth in Action

Νεολαία εν Δπάςει και πένσε διεθνύν

and

ππογπαμμάσψν

(Erasmus

programmes (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa,

and the

Edulink and the programme for cooperation

with

with industrialised countries). It also includes

Επίςηρ,

sport. Erasmus+ has an important focus on

σοτ

results and impact, on individuals, institutions

αθλησιςμοό. Σο ππϋγπαμμα ατσϋ πποςδίδει

and organizations, as well as on education,

ιδιαίσεπη έμυαςη ςσα αποσελέςμασα και

training and youth systems.

ςσον

boosting skills and employability, and mo -

Αποσελεί

ςτνένψςη

ςτνεπγαςίαρ

Mundus, Tempus, Alfa, Edulink
programme

for

industrialised

cooperation
countries).

ςτμπεπιλαμβάνει

σον

ανσίκστπο

ποτ

σομέα

έφοτν

ςε

άσομα,

five

international

dernizing

ςσα ςτςσήμασα εκπαίδετςηρ, κασάπσιςηρ

work. Overall the programme is aimed at

και νεολαίαρ. Αποςκοπεί ςση βελσίψςη σψν

supporting

δεξιοσήσψν και απαςφοληςιμϋσησαρ, ςσον

cooperation and tools linked to the objectives

εκςτγφπονιςμϋ

of the Europe 2020 strategy and its flagship

Εκπαίδετςηρ,

Κασάπσιςηρ και επγαςίαρ σψν νέψν.
Ανσικείμενο

σηρ

δπάςειρ

ππϋςκληςηρ

σοτ

the

Training

It aims at

οπγανιςμοόρ και ιδπόμασα, καθύρ επίςηρ

σηρ

Education,

cooperation

development

and
of

Youth
actions,

initiatives.

αποσελοόν

τποππογπάμμασορ

Αθλησιςμϋρ: (α) τμππάξειρ και (β) Μη
κεπδοςκοπικέρ

Ετπψπαωκέρ

Αθλησικέρ

διοπγανύςειρ.
Οι μη κεπδοςκοπικέρ ετπψπαωκέρ αθλησικέρ
εκδηλύςειρ έφoτν ψρ ςσϋφο να:


τποςσηπίξοτν
αθλησιςμοό

ςσον
σην

σομέα

σοτ

τλοποίηςη

σψν

ςσπασηγικύν σηρ ΕΕ ςσοτρ σομείρ

Sport supports the following actions: (a)

σηρ

Collaborative Partnerships; (b) Not-for-profit

κοινψνικήρ

ένσαξηρ

και

σηρ

ιςϋσησαρ σψν ετκαιπιύν, ιδίψρ σην

European

ςσπασηγική σηρ ΕΕ για σην ιςϋσησα

European sport events aim to:

σψν υόλψν και ςσπασηγικήρ σηρ ΕΕ
για άσομα με αναπηπίερ˙



sport

events.

Νot

for

profit

support the implementation, in the
field of sport, of EU strategies in the
areas of social inclusion and equal
opportunities, notably the EU Gender
Equality Strategy and the EU Disability
Strategy;

5

5
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τλοποίηςη
για

υτςική

δπαςσηπιϋσησα, να ενθαππόνοτν ση
ςτμμεσοφή ςσον αθλησιςμϋ και ση
υτςική άςκηςη˙
τποςσηπίξοτν ενδεφϋμενερ διοπγα-



νύςειρ σηρ Ετπψπαωκήρ Εβδομάδαρ
σοτ αθλησιςμοό.
Οι

δε

ςτνεπγαςίερ

πποςυέποτν

σην

ετκαιπία να αναπσόξοτν, να μεσαυέποτν
ή/και να ευαπμϋςοτν καινοσϋμερ ππακσικέρ
ςε

διαυϋποτρ

αθλησιςμϋ

και

σομείρ

ςφεσικά

υτςικέρ

με

σον

δπαςσηπιϋσησερ

μεσαξό διαυϋπψν οπγανύςεψν και υοπέψν
και ςτμπεπιλαμβάνοτν κτπίψρ δημϋςιερ
απφέρ ςε σοπικϋ, πεπιυεπειακϋ, εθνικϋ και
ετπψπαωκϋ
ςειρ,

επίπεδο, αθλησικέρ

οπγανύςειρ

ποτ

οπγανύ-

ςφεσίζονσαι

με

αθλησιςμϋ και εκπαιδετσικοόρ υοπείρ.
τνολικϋρ

Πποϊπολογιςμϋρ

εκδηλύςειρ

και

σιρ

για

σιρ

support the implementation of the EU



ςτνεπγαςίερ:

Physical

€16,800,000 (80% ςτνδπομή σηρ ΕΕ).

to

physical activity;
support the possible organisation of



Πληπουοπίερ:
us+/Erasmus+_call_2016.pdf

Guidelines,

encourage participation in sport and

Πποθεςμία: 21 Ιανοταπίοτ 2016
http://web3.eetaa.gr/eu/programs/Erasm

Activity

the European Week of Sport.
Collaborative
opportunity

Partnerships
to

develop,

offer

transfer

the
and/or

implement innovative practices in different
areas relating to sport and physical activity
between various organisations and actors in
and outside sport, including in particular
public authorities at local, regional, national
and

European levels,

sport

organisations,

sport-related organisations and educational
bodies.
Call Total Budget: €16,800,000.
Percentage of Co-Financing: 80%.
Deadline: 21 January 2016
Μore Information:
http://web3.eetaa.gr/eu/programs/Erasmus+
/Erasmus+_call_2016.pdf
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5. Βπαβεία Ετπψπαωκοό

5. 11th European Urban and Regional

Πολεοδομικοό και Πεπιυεπειακοό

Planning Awards 2015-2016

φεδιαςμοό
Σο

Ετπψπαωκϋ

τμβοόλιο

Φψποσακσύν

βπαβεόει για 11η φπονιά ςσπασηγικέρ, έπγα
και

ππψσοβοτλίερ

ποτ

βελσιύνοτν

ςημανσικά σην ποιϋσησα ζψήρ ςσιρ αςσικέρ
και αγποσικέρ πεπιυέπειερ σηρ Ετπύπηρ.

The 11th European Urban and Regional
Planning Awards ECTP-CEU, with the support
of the Committee of Regions is proud to
organise

the

11th

European

Urban

and

Regional Planning Awards. The ECTP-CEU‟s
European
Awards

Urban
give

and

Regional

recognition

to

Planning
planning

strategies, schemes or developments which
make an outstanding contribution to the
quality of life in urban and rural regions of
Europe. This is also a particular opportunity
Μέςψ σψν βπαβείψν, σο τμβοόλιο ςσοφεόει
ςσα εξήρ:
(α) Επίδειξη ςσο γενικϋ κοινϋ και ςσο
επάγγελμα

σοτ

φψποσάκση,

ειδικϋσεπα,

εκείνψν σψν επιστφημένψν και καινοσϋμψν

after the refreshing of the European Charter
of Spatial Planning stressing the emergency
for

strategy,

participation

processes

and

sustainable development in all processes of
spatial planning.

έπγψν ςφεδιαςμοό μέςψ σψν οποίψν η
ποιϋσησα ζψήρ σψν ετπψπαίψν πολισύν
αναβαθμίζεσαι

και

βελσιύνεσαι

ςε

κοινψνικϋ, οικονομικϋ και πεπιβαλλονσικϋ
επίπεδο.
(β) Ππούθηςη σψν ιδεύν και σοτ οπάμασορ
σοτ

τμβοτλίοτ

ετπψπαωκύν
ϋπψρ

για

πϋλεψν

αποστπύνεσαι

σο

μέλλον

και

πεπιυεπειύν

ςσην

σψν

Ετπψπαωκή

Φάπσα σοτ 2013 για ση δημιοτπγία εκείνψν
σψν ςτνθηκύν για σην ππούθηςη σηρ
αειυϋποτ ανάπστξηρ.
Δικαίψμα ςτμμεσοφήρ έφοτν φψποσάκσερ
και δήμοι απϋ σα 47 ετπψπαωκά κπάσημέλη σοτ τμβοτλίοτ σηρ Ετπύπηρ. Οι
πποσάςειρ

αυοποόν

σπασηγικϋρ

3

κασηγοπίερ:

φεδιαςμϋρ,

2.

1.

Έξτπνη

κινησικϋσησα ςσιρ πϋλειρ, και 3. Ενεπγειακή
αποδοσικϋσησα

και

φψποσαξικϋρ

ςφεδιαςμϋρ.
Πποθεςμία: 31 Ιανοταπίοτ 2016
Πληπουοπίερ:
http://www.ectpceu.eu/images/stories/Awards2016/2016%20
Awards%20Info%20Brochure.pdf

The Award will be open to spatial planners
and municipalities from the 47 European
Countries

of

the

Council

categories

of

entries

are

of

Europe.

considered:

3
1.

Strategic Planning 2. Smart mobility within
cities and territories 3. Energy efficiency and
spatial planning.
Deadline: 31 January 2016
Μore Information:
http://www.ectpceu.eu/images/stories/Awards2016/2016%20
Awards%20Info%20Brochure.pdf
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Επιφειπηςιακϋρ και

The Integrity Pacts

Αναπστξιακϋρ φεδιαςμϋρ

Ensuring integrity, transparency and efficiency

Business & Development Planning

of EU funds is at the heart of another initiative
– Integrity Pacts – which was launched this
year

by

the

Administrative

Competence
Capacity

Centre

Building.

on

Integrity

Pacts are a tool invented by Transparency
International

to

support

governments,

businesses and civil society to improve trust
in public procurement. The Integrity Pact
represents

a

legally

binding

agreement

between the contracting authority and the
companies bidding for public contracts to
abstain from corrupt practices and conduct a

Σα όμυψνα Ακεπαιϋσησαρ
Η

διαςυάλιςη

σηρ

ακεπαιϋσησαρ,

procurement
σηρ

διαυάνειαρ και σηρ αποδοσικϋσησαρ σψν
κονδτλίψν σηρ ΕΕ είναι ςσο επίκενσπο μιαρ
άλληρ ππψσοβοτλίαρ – σψν τμυύνψν
Ακεπαιϋσησαρ – σα οποία ξεκίνηςαν υέσορ
απϋ

σο

«Κένσπο

εξειδίκετςηρ

για

σην

ενίςφτςη σηρ διοικησικήρ επάπκειαρ». Σα
ςόμυψνα ακεπαιϋσησαρ είναι ένα επγαλείο
ποτ

δημιοτπγήθηκε

απϋ

ση

Διεθνή

Διαυάνεια για να ςσηπίξει σιρ κτβεπνήςειρ,
σιρ επιφειπήςειρ και σην κοινψνία σψν
πολισύν για να ατξήςοτν σην εμπιςσοςόνη

process

with

integrity,

transparency and efficiency. One of the key
elements of the instrument is the third-party
monitoring of the agreement carried-out by a
civil society organization. The Commission, in
close

cooperation

with

Transparency

International, has decided to pilot this tool in
several EU cofunded projects. In May 2015, a
call for expression of interest to participate in
the initiative was published and targeted both
public administrations (authorities managing
EU funds or beneficiaries of the EU support)
and civil society actors.

ςσιρ δημϋςιερ ππομήθειερ. Σο όμυψνο
Ακεπαιϋσησαρ
δεςμετσική

ςτνιςσά

μια

ςτμυψνία

νομικά

μεσαξό

σηρ

αναθέσοτςαρ απφήρ και σψν εσαιπειύν ποτ
τποβάλλοτν

πποςυοπέρ

για

δημϋςιερ

ςτμβάςειρ, να απέφοτν απϋ διευθαπμένερ
ππακσικέρ

και

διαδικαςία

ανάθεςηρ

ακεπαιϋσησα,
αποδοσικϋσησα.

να

ακολοτθοόν
ππομηθειύν

διαυάνεια
Ένα

μια

απϋ

με
και

σα

βαςικά

ςσοιφεία σοτ επγαλείοτ είναι η ανεξάπσηση
εποπσεία

σηρ

ςτμυψνίαρ,

η

οποία

ππαγμασοποιείσαι απϋ μια οπγάνψςη σηρ
κοινψνίαρ σψν πολισύν.

8
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Η Επισποπή, ςε ςσενή ςτνεπγαςία με ση
Διεθνή Διαυάνεια, απουάςιςε να δοκιμάςει
πιλοσικά σο επγαλείο ατσϋ ςε διάυοπα
ςτγφπημασοδοσοόμενα έπγα σηρ ΕΕ. Σο Μάιο
σοτ 2015, δϋθηκε ςση δημοςιϋσησα μια
ππϋςκληςη εκδήλψςηρ ενδιαυέπονσορ για
ςτμμεσοφή ςσην ππψσοβοτλία, ποτ απετθτνϋσαν σϋςο ςσιρ δημϋςιερ διοικήςειρ
(απφέρ

διαφείπιςηρ

πϋπψν

σηρ

ΕΕ

ή

δικαιοόφοτρ σηρ ςσήπιξηρ σηρ ΕΕ), ϋςο και
ςε υοπείρ σηρ κοινψνίαρ σψν πολισύν. Η
ανσαπϋκπιςη ποτ έλαβε ήσαν πέπα απϋ
κάθε πποςδοκία. τνολικά, η Επισποπή
έλαβε 56 αισήςειρ απϋ 13 Κπάση Μέλη, 25
πποεπφϋμενερ
κοινψνίαρ

απϋ

σψν

οπγανύςειρ

πολισύν

και

σηρ

31

απϋ

δημϋςιερ απφέρ. Σα έπγα ποτ επιλέφθηκαν
εσοιμάζονσαι
ςσάδιο

σύπα

σηρ

να

ξεκινήςοτν

ευαπμογήρ.

Η

σο

πιλοσική

ππψσοβοτλία σψν τμυύνψν Ακεπαιϋσησαρ
αναμένεσαι να πποψθήςει σιρ απφέρ σηρ
καλήρ

διακτβέπνηςηρ,

διαυάνεια

καθύρ

ϋπψρ

και

ατξημένη

εξοικονϋμηςη

κϋςσοτρ. Η πείπα έφει δείξει ϋσι σο έπγο
έφει

σο

δτναμικϋ

για

ση

μείψςη

σοτ

ςτμβασικοό κϋςσοτρ έψρ και 30 % λϋγψ σψν
πιο ατςσηπύν διαδικαςιύν σψν δημϋςιψν
ςτμβάςεψν. Μία απϋ σιρ απφέρ σηρ καλήρ
διακτβέπνηςηρ

επιδιύκει

ση

ςτνεφή

βελσίψςη. Η πποςοφή επικενσπύνεσαι σύπα
ςσα νέα ππογπάμμασα για σην πεπίοδο
2014-2020 και η Επισποπή εξαςυαλίζει ϋσι
δεν θα επαναληυθοόν σα λάθη σοτ παπελθϋνσορ. Ο ςσϋφορ είναι να ξεκινήςει η νέα
ππογπαμμασική πεπίοδορ με βελσιψμένερ
δομέρ, δεξιϋσησερ και αποσελεςμασικϋσησα.
Ατσά απαισοόνσαι ϋφι μϋνο να επισετφθεί η
μέγιςση αξία απϋ σοτρ δημϋςιοτρ πϋποτρ,
αλλά

επίςηρ

για

ανάπστξη

και

εμπιςσοςόνη

ςσα

να

δημιοτπγήςοτν

θέςειρ
θεςμικά

αξιοπιςσία για σην πολισική.

επγαςίαρ,
ϋπγανα

και

The

response

expectations.

received

In

total,

went
the

beyond

Commission

received 56 applications from 13 Member
States,

25

coming

from

civil

society

organisations and 31 from public authorities.
The shortlisted projects are now getting ready
to

start

the

implementation

stage.

The

Integrity Pacts pilot initiative is expected to
promote good governance principles like
increased

transparency

as

well

as

cost

savings. Experience has shown the project has
a potential of reducing contract costs up to
30%

because

of

more

rigorous

public

procurement procedures.
One of the principles of good administration
is seeking continuous improvement. Attention
is now focused on the new programmes for
2014-2020 and the Commission‟s is making
sure that mistakes of the past are not
repeated. The objective is to start off the new
programming

period

with

improved

structures, skills and efficiency. These are
needed not only to achieve maximum value
from public funds, but also to create growth
and jobs, trust in institutions, and credibility
for the policy.
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EGTC AMPHICTYONY:
Local Authorities for Development Education
and Αwareness Raising
On 4, 5 & 6 November 2015, the European
Grouping of Territorial Cooperation "EGTC
AMPHICTYONY» being one of the LADDER
project

partners,

organized

a

European

training session on development cooperation
for 65 officers coming from project partner
organisations. The training was organised
jointly with the project leader ALDA and the

ΕΟΕ ΑΜΥΙΚΣΤΟΝΙΑ
Εκπαίδετςη και Εταιςθησοποίηςη σελεφύν
σηρ Ατσοδιοίκηςηρ για σην Ανάπστξη
σιρ

4,

5

&

6

Νοεμβπίοτ

2015

ο

Ετπψπαωκϋρ Όμιλορ Εδαυικήρ τνεπγαςίαρ «ΕΟΕ ΑΜΥΙΚΣΤΟΝΙΑ» διοπγάνψςε
ψρ εσαίπορ σοτ έπγοτ LADDER (Local
Authorities for Development Education and
Αwareness

Raising),

σην

ετπψπαωκή

εκπαίδετςη 65 ςσελεφύν σψν υοπέψνεσαίπψν με ανσικείμενο σην αναπστξιακή
ςτνεπγαςία. Η εκπαίδετςη διοπγανύθηκε απϋ κοινοό με σον ετπψπαωκϋ
υοπέα ALDA και σην Ακαδημία σηρ Φάγηρ
για σην Σοπική Ατσοδιοίκηςη ενύ οι
ςτμμεσέφονσερ
σηρ

σοπικήρ

εκπποςύπηςαν
ατσοδιοίκηςηρ

υοπείρ
και

σηρ

κοινψνίαρ σψν πολισύν απϋ 27 ςτνολικά

Hague Academy for Local Government while
the participants represented local authorities
and the civil society from 27 EU and third
countries. The ultimate goal of this EU cofinanced project is to inform the citizens and
to raise their awareness on the Sustainable
Development Goals, which were adopted by
all countries worldwide and affect the lives of
millions of people in the world, by working on
poverty reduction, sustainable development
promotion and highlight of the effects of
climate

change.

Moreover,

the

commencement of LADDER coincides with the
European Year for Development (2015), which
incorporates

actions

to

strengthen

development cooperation and to promote the
"Act locally, think European and globally."
initiative.

φύπερ απϋ ΕΕ και απϋ σπίσερ φύπερ.
Απύσεπορ ςσϋφορ σοτ έπγοτ είναι η
ενημέπψςη

σψν

πολισύν

εταιςθησοποίηςή

σοτρ

και

για

η

σοτρ

Βιύςιμοτρ Αναπστξιακοόρ σϋφοτρ, οι
οποίοι τιοθεσήθηκαν απϋ σο ςόνολο σψν
φψπύν παγκοςμίψρ και επηπεάζοτν ση
ζψή

εκασομμτπίψν

κϋςμο,

θέσονσαρ

ανθπύπψν

ςσο

πποςκήνιο

ςσον
σην

μείψςη σηρ υσύφειαρ, σην ππούθηςη
σηρ

βιύςιμηρ

ανάδειξη

σψν

ανάπστξηρ

και

επιπσύςεψν

σην
σηρ

κλιμασικήρ αλλαγήρ. Εξάλλοτ, η έναπξη
σοτ LADDER ςτμπίπσει φπονικά και με σο

10
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Referring

ςσο

participatory democracy and the level of

οποίο

ενςψμασύθηκαν

δπάςειρ

to

the

value

1/2016

understanding

και σηρ πποαγψγήρ σηρ λογικήρ «Δπψ

importance of local development policies in

σοπικά,

και

the global growth backdrop, the member of

παγκϋςμια». Αναυεπϋμενορ ςσην αξία σηρ

the Board of EGTC AMPHICTYONY, Mr. Sotirios

ενδτνάμψςηρ σηρ ςτμμεσοφικήρ διαδικα-

Ntouros, underlined that "the direct contact

ςίαρ και σηρ κασανϋηςηρ απϋ σοτρ πολίσερ

with the citizens enables the understanding of

σηρ

αξίαρ

ετπψπαωκά

ποτ

of

the

σοπικέρ

the actual needs and the paving of the way in
which each local society should be oriented

αναπστξιακϋ ςκηνικϋ, σο μέλορ σοτ Δ σοτρ

towards development." The representative of

ΕΟΕ ΑΜΥΙΚΣΤΟΝΙΑ, κ. ψσήπιορ Νσοόπορ,

the Ministry of Interior and Administrative

τπογπάμμιςε πψρ «Η άμεςη επαυή με σον

Reconstruction,

πολίση επισπέπει σον αυοτγκπαςμϋ σψν

welcomed the initiative to “implement a major

αγψνιύν και σψν ππαγμασικύν αναγκύν

project

αλλά

ςψςσήρ

experiencing, which reminds us that as actors

σοπική

and as citizens we belong to a larger family,

και

πολισικέρ

σην

κασεόθτνςηρ

οι

citizens

παγκϋςμιο

αναπστξιακέρ

έφοτν

the

strengthening

ενίςφτςηρ σηρ αναπστξιακήρ ςτνεπγαςίαρ
επιδπύ

by

of

ςσο

φάπαξη

ςσην

σηρ

οποία

κάθε

in

Mr.

the

Antonios

difficult

Karvounis,

times

we

are

κοινψνία ππέπει να βαδίςει πποςανα-

the world community, in which

σολιζϋμενη

look for the solutions to the challenges we

ςσην

εκππϋςψπορ

σοτ

ανάπστξη».
ΤΠΕΔΑ,

κ.

Ο

Ανσύνηρ

face

nowadays."

EGTC

we should

AMPHICTYONY

Καπβοόνηρ, φαιπέσιςε σην ππψσοβοτλία για

Director, Mr. Vassilis Xenos-Gavrielis, focused

«σην τλοποίηςη ενϋρ έπγοτ ποτ ςε καιποόρ

on the importance more than ever before for

δόςκολοτρ μαρ τπενθτμίζει ϋσι ψρ υοπείρ

Greece, the eternal cradle of democracy and

και

μια

the birth place of the European Idea, to

μεγαλόσεπη οικογένεια, σην παγκϋςμια και

enhance citizenship. At technical level, the

μέςα απϋ ατσήν έφοτμε ση δτνασϋσησα να

project manager of LADDER, Ms. Theodora

αναζησήςοτμε λόςειρ ςσιρ πποκλήςειρ με

Avgoulidou,

σιρ

importance of the implementation of the

ψρ

πολίσερ

οποίερ

ςήμεπα».

ανήκοτμε

επφϋμαςσε

Ο

ςε

ανσιμέσψποι

Διετθτνσήρ

to

the

utmost

ΕΟΕ

upcoming two national (the first of which will

ΑΜΥΙΚΣΤΟΝΙΑ, κ. Βαςίληρ Ξένορ-Γαβπιέληρ,

take place on 14 & 15 December 2015 in

εςσίαςε ςσην ςημαςία ποτ έφει για σην

Athens) and four local trainings for the

Ελλάδα, σο αιύνιο λίκνο σηρ Δημοκπασίαρ

promotion and enhancement of initiatives

και σον σϋπο ποτ γέννηςε σην Ετπψπαωκή

through a local development spectrum to

Ιδέα,

facilitate the management of challenges such

ςήμεπα

σοτ

referred

πεπιςςϋσεπο

απϋ

ποσέ

άλλοσε, η ανάδειξη σοτ πϋλοτ σοτ πολίση:

as

σοτ

environment,

Έλληνα,

παγκϋςμιοτ.

σοτ
ε

διαφειπίςσπια
Ατγοτλίδοτ,

Ετπψπαίοτ
σεφνικϋ

σοτ

και

σοτ

επίπεδο,

έπγοτ,

κα

η

Δύπα

combating

sustainable

poverty,
energy

development,

employment,
conservation,
human

rights,

multiculturalism, immigration, etc.

αναυέπθηκε ςσην εξαιπεσικά

μεγάλη ςημαςία ποτ έφει η τλοποίηςη σψν
επϋμενψν

δτο

εθνικύν

και

σεςςάπψν

σοπικύν εκπαιδεόςεψν για ση διαφείπιςη
πποκλήςεψν, ϋπψρ η κασαπολέμηςη σηρ
υσύφειαρ, η απαςφϋληςη, σο πεπιβάλλον, η
εξοικονϋμηςη πϋπψν, η βιύςιμη ανάπστξη.
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ΕΟΕ ΕΤΞΤΝΗ ΠΟΛΗ

EGTC EFXINI POLI

Πϋλειρ ςε Μεσάβαςη

Cities in transition to a circular economy

ςε μια Κτκλική Οικονομία

Ο

Ετπψπαωκϋρ

τνεπγαςίαρ

Όμιλορ

ΕΤΞΕΙΝΗ

Ετπψπαωκύν

Εδαυικήρ

ΠΟΛΗ

Πϋλεψν

–

για

Δίκστο
Βιύςιμη

Ανάπστξη έλαβε μέπορ ςσιρ επγαςίερ σηρ
διακπασικήρ

ςτνάνσηςηρ

σψν

δικσόψν

πϋλεψν ποτ ςτμμεσέφοτν ςσο έπγο Circular
Economy from North to South Europe 2020:
new

pathways

of

citizenship

decision

processes (CENSE). Η ςτνάνσηςη έλαβε φύπα
ςση Μάλσα ςσιρ 5-7 Οκσψβπίοτ 2015 και
είφε θέμα ση μείψςη σψν εκπομπύν σοτ
διοξειδίοτ σοτ άνθπακα (CO2). Απϋ σην
Ελλάδα, ο Δήμορ Αθηναίψν και ο Δήμορ Ν.
Πποπονσίδαρ παποτςίαςαν δπάςειρ ποτ
τλοποιοόνσαι ήδη ή θα τλοποιηθοόν για ση
μείψςη σψν εκπομπύν CO2. Οι δόο Δήμοι
παποτςίαςαν ενέπγειερ ςσιρ οποίερ έφοτν
πποβεί πποκειμένοτ να επισόφοτν ςσϋφοτρ
ποτ

ςφεσίζονσαι

Δημάπφψν.

Σο

με
έπγο

σο

όμυψνο

CENSE

EGTC Efxini Poli – Network of European Cities
for Sustainable Development, took part in the
transnational meeting of the project “Circular
Economy from North to South Europe 2020:
new

pathways

of

citizenship

decision

processes (CENSE)”. The meeting took place in
Malta on 5-7 of October 2015 and the topic
of discussions focused on the reduction of
emissions of carbon dioxide (CO2). The
Municipality of Athens and the Municipality of
Nea

Propontida

from

Greece

presented

actions which have already implemented or
will be implemented in the future for the
reduction

of

CO2.

Furthermore,

they

presented actions which they have carried out
in order to achieve targets according to the
Covenant of Mayors.

σψν

ςτγφπημα-

σοδοσείσαι απϋ σο Ππϋγπαμμα EUROPE FOR
CITIZENS

2014-2020

δημιοτπγία

ενϋρ

και

δικσόοτ

ςσοφεόει
«Πϋλεψν

ςση
ςε

μεσάβαςη για μια κτκλική οικονομία».

The CENSE project is being co-financed by the
program EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020
and aims to create a network of “Cities in
transition to a circular economy”. The events
foreseen are designed to present to local
citizens‟ communities all the opportunities
the European Union offers for sustainable
growth and development. Special attention is
given to intergenerational exchange during
the

events

involving

young

people

and

schools. The events are organized in thematic
working groups (WG meetings) that will be
implemented through the so called “sharing
labs”, each one dealing with themes linked to.
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Region of Crete

Ετπψπαωκά

Solution Against Violence in Europe

Ππογπάμμασα

(DAPHNE III)

European Programmes

The Region of Crete participated in the

Ππψσοβοτλίερ Ελληνικύν ΟΣΑ
EU funded Projects of Greek Local Authorities

meeting of the Project "SAVE" - "Solution
Against Violence in Europe", of the “DAPHNE
III” Programme, of the European Commission,

Πεπιυέπεια Κπήσηρ

which was held on 30/09, 1 & 2 October 2015

Ανσιμεσύπιςη σηρ Βίαρ ςσην Ετπύπη

in Valencia, in Spain. The project seeks to

(S.A.V.E.)

detection and case management of violence

(Ετπψπαωκϋ Ππϋγπαμμα DAPHNE III)
Η

Πεπιυέπεια

Κπήσηρ

ςτμμεσείφε

on

ςση

ςτνάνσηςη σοτ Ετπψπαωκοό Έπγοτ “SAVE” –
“Solution

Against

Violence

in

Europe”,

“Ανσιμεσύπιςη σηρ Βίαρ ςσην Ετπύπη”, σοτ
ππογπάμμασορ

DAPHNE

ππαγμασοποιήθηκε
Βαλένθια

σηρ

III,

ποτ

ππϋςυασα

ςσην

Ιςπανίαρ

(30/9-1-

2/10/2015).

To

SAVE

επιδιύκει

διαμοπυύςει

ένα

καινοσϋμο

να

«Μονσέλο»

ππϋληχηρ, ανσιμεσύπιςηρ και διαφείπιςηρ
πεπιςσασικύν βίαρ ςσα παιδιά με ση φπήςη
Καινοσϋμψν

Επγαλείψν

Σεφνολογίαρ

Πληπουοπιύν και Επικοινψνίαρ (ICT tools).
Σο

Μονσέλο

ατσϋ

θα

διασεθεί

ςσιρ

ςτμμεσέφοτςερ Πεπιυέπειερ πποκειμένοτ να
καλόχοτν ανσίςσοιφερ κοινψνικέρ ανάγκερ
σψν πεπιοφύν σοτρ με ση ςτνεπγαςία
σοπικύν και κπασικύν υοπέψν. Οι εσαίποι
σοτ

έπγοτ

εκπποςψποόν

Πανεπιςσήμια
κοινψνικοό

και

σομέα

άλλοτρ
απϋ

σην

Πεπιυέπειερ,
υοπείρ
Ισαλία,

develop an innovative Model of prevention,

σοτ
ση

children

using

innovative

tools

of

Information and Communication Technology
(ICT tools). This Model will be available to the
Regions in order to cover respective social
needs in their territories, in collaboration with
local and state agencies. The project partners
representing Regions, Universities and other
operators of the social sector from Italy,
Germany,

Spain,

Greece,

Slovenia

and

Romania. The Lead partner of the Project is
the Local Health Unit n° 9 – Treviso, in the
Veneto Region of Italy. The Region of Crete,
the

only

member

from

Greece

in

the

partnership, implements the project through
the Department of Social Solidarity of the
Directorate of Public Health and Social Welfare
of the Regional Unit of Rethymnon. The
meeting, on behalf of the Region of Crete
actively attended by Dr. Vlasaki Katerina,
project coordinator, and Markaki Calliope,
sociologist (MSc), thematic expert on violence
on children.

Γεπμανία, σην Ιςπανία, σην Ελλάδα, ση
λοβενία

και ση

Ροτμανία.

Επικευαλήρ

εσαίπορ σοτ έπγοτ είναι η Σοπική Μονάδα
Τγείαρ σοτ Σπεβίζο, σηρ Πεπιυέπειαρ Βένεσο
σηρ Ισαλίαρ Απϋ σην Ελλάδα ςτμμεσέφει η
Πεπιυέπεια Κπήσηρ. Σο έπγο τλοποιείσαι
απϋ

ση

Δ/νςη

Δημϋςιαρ

Τγείαρ

και

Κοινψνικήρ Μέπιμναρ, σμήμα Κοινψνικήρ
Αλληλεγγόηρ, σηρ Πεπιυεπειακήρ Ενϋσησαρ
Ρεθόμνοτ.
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ςτνανσήςεψν

παποτςιάςσηκε ένα θεασπικϋ δπύμενο απϋ
Ισαλοόρ ηθοποιοόρ με θέμα σην «ςιψπή»
ποτ

στλίγει σα θόμασα βίαρ παιδικήρ

ηλικίαρ. Σο κοινϋ ποτ παπακολοόθηςε σην
παπάςσαςη, εκσϋρ απϋ σοτρ εσαίποτρ σοτ
έπγοτ ήσαν και παιδιά ςφολικήρ ηλικίαρ. Ο
κόπιορ

ςσϋφορ

σοτ

δπύμενοτ

ήσαν

η

εταιςθησοποίηςη γόπψ απϋ σο ππϋβλημα
σηρ παιδικήρ κακοποίηςηρ και ο διδακσικϋρ
φαπακσήπαρ σοτ έπγοτ σο οποίο δόνασαι να
ςτμβάλλει ςσην ππϋληχη και ανίφνετςη σηρ
κακοποίηςηρ παιδιύν. Με σην παποτςία
εξειδικετμένψν ςσελεφύν σοτ Πανεπιςσημίοτ σηρ Βαλένθια, ςτζησήθηκαν ζησήμασα
οπγάνψςηρ

σοτ

ςόγφπονψν

πεπιεφομένοτ

επγαλείψν

Πληπουοπιύν

και

σψν

Σεφνολογίαρ

Επικοινψνίαρ

ποτ

ππϋκεισαι να φπηςιμοποιηθοόν πποκειμένοτ
να καλόχοτν λεισοτπγικά ςσοτρ ςσϋφοτρ
ποτ θέσει σο «Μονσέλο» και να κασαςσοόν
ςημανσικά
σοτρ

τποςσηπικσικά

υοπείρ

διαδικαςία

ποτ

ππϋληχηρ

επγαλεία

μπλέκονσαι

για
ςση

ανίφνετςηρ

και

ανσιμεσύπιςηρ σψν πεπιςσασικύν βίαρ ςσα
παιδιά. Επίςηρ, ςτζησήθηκε διεξοδικά σο
πύρ θα τλοποιηθεί η πειπαμασική υάςη
σοτ «Μονσέλοτ» η οποία ςσοφεόει ςσην
εμπλοκή γονέψν δαςκάλψν και μαθησύν
ηλικίαρ

10

έψρ

15

εσύν,

ςε

κάθε

Πεπιυέπεια. Οι πποαναυεπθείςερ ομάδερ με
σην

εμπλοκή

(χτφολϋγψν,

ειδικετμένψν

επιςσημϋνψν

παιδοχτφολϋγψν,

κ.α.)

θα

ςτμμεσέφοτν ςε θεμασικά επγαςσήπια ϋποτ
θα δοτλέχοτν γόπψ απϋ σα ζησήμασα σηρ
ππϋληχηρ, σηρ ανίφνετςηρ σηρ παιδικήρ
κακοποίηςηρ καθύρ και σηρ εκμάθηςηρ
σπϋπψν

ατσοπποςσαςίαρ

και

έσεπο-

The meeting in Valencia was opened with a
theatrical performance, which was presented
by Italian actors on the "silence" surrounding
child victims of violence in society. Besides
the project partner‟s presence in the theater,
schoolchildren from the city participated also
in the audience of the performance. The main
aim of the event was to raise awareness about
the problem of child abuse and the perceptive
character of the project which may contribute
to the prevention and detection of child
abuse. With experts of the University of
Valencia, the partners discussed issues for the
organization of the content of the Information
Technology and Communication tools (ICT
tool).

The

efforts

participants
adjustments

were

focused
of

the

made
on

ICT

by

the

appropriate
tools

to

the

operational needs of the Model in order to
become a useful and supportive instrument
for the social services and the actors involved
in the everyday process of each area on
detection, prevention and case management
of violence on children.
More Information:
Region of Crete
Attention Dr. Katerina Vlassaki
(avlasaki@crete.gov.gr) & Calliope Markaki
(kmarkaki@crete.gov.gr)

πποςσαςίαρ σψν παιδιύν απϋ σην βία.
Πληπουοπίερ:
Πεπιυέπεια Κπήσηρ
Τπϋχιν Δπ. Βλαςάκη Κασεπίνα
(avlasaki@crete.gov.gr) & Μαπκάκη Καλλιϋπη
(kmarkaki@crete.gov.gr)
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Selected projects

Ετπύπη για σοτρ Πολίσερ

within the Σown-Twinning and

2014-2020

Networks of Towns Measures

Europe for Citizens 2014-2020

The Strand 2 Measure 2.1 "Town Twinning"
supports projects that aim to bring together a
wide range of citizens from twinned towns
around topics in line with the objectives of the
programme.

In this context, it aims to

Αποσελέςμασα Επιλογήρ Έπγψν

finance projects that mobilize citizens at local

Αδελυοποίηςηρ και Δικσόψςηρ

and EU levels to debate on concrete issues on
the European political agenda. The Measure

Πϋλεψν

also promotes the civic participation in the

To κέλορ 2 Μέσπο 2.1 „Αδελυοποιήςειρ
Πϋλεψν‟

τποςσηπίζει έπγα ποτ αποβλέ-

ποτν να υέποτν κονσά ένα εόπορ πολισύν
απϋ

αδελυοποιημένερ

πϋλειρ

για

Union policy making process and intends to
develop

opportunities

for

societal

engagement and volunteering at Union level.

να

ςτζησήςοτν θέμασα ποτ εναπμονίζονσαι με
σοτρ ςσϋφοτρ σοτ ππογπάμμασορ.
ε

ατσϋ

σο

πλαίςιο,

ο

Εκσελεςσικϋρ

Οπγανιςμϋρ για σα Οπσικοακοτςσικά Μέςα
και σην Εκπαίδετςη δέφθηκε 602 αισήςειρ
επιδϋσηςηρ για σην πποθεςμία σηρ 1ηρ
επσεμβπίοτ 2015. Σο αισοόμενο ςτνολικϋ
ποςϋ ανήλθε ςσα 10,412,500€ (17.300€
μ.ο.). Η γεψγπαυική κάλτχη σψν αισοόνσψν
έδειξε ϋσι 26 φύπερ ςτμμεσείφαν ςσην
επιλογή.
αισήςεψν

Ο

μεγαλόσεπορ

πποήλθε

απϋ

απιθμϋρ
σην

σψν

Οτγγαπία

(25,7%), ση λοβακία (23,8%) και σην Ισαλία
(10%). ε ςφέςη με ση γεψγπαυική κάλτχη
ςτμπεπιλαμβανομένψν σψν εσαίπψν είναι
ςημανσικϋ να επιςημανθεί η ςτμμεσοφή
ςτνολικά 32 φψπύν κασά σην επιλογή. Η
Επισποπή τπογπάμμιςε ση ςτνεφή αόξηςη
σψν

έπγψν

ποτ

τποςσηπίζονσαι

πολτμεπείρ ςτνεπγαςίερ.

απϋ

Within the framework of Strand 2 Measure 2.1
"Town Twinning" Round 2 2015, the EACEA –
Unit C1 Europe for Citizens received 602
grant requests, from which 2 were ineligible.
The total grant request from all submitted
applications was of € 10.412.500 with the
average grant requested of about €17.300.
The geographical spread of applicants shows
that

26

selection.

countries
The

participated

greatest

in

this

number

of

applications comes from Hungary (25,7%),
Slovakia (23,8%) and Italy (10%). In terms of
geographical spread including the partners, it
is important to underline that 32 countries
participated in this selection. The Committee
pointed out the constant increase of projects
representing multilateral partnerships
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Funded projects within the Strand 2 Measure
2.2 – "Networks of Towns" provide support to
municipalities

and

associations

working

together on a common theme in a long term
perspective, and wishing to develop networks
of towns to make their cooperation more
sustainable. Within the framework of Strand 2
Measure 2.2 - Networks of Towns Round 2,
the EACEA - Unit C1 Europe for Citizens
received 175 grant requests. All 175 are
eligible.

The total grant request for all

submitted applications was € 21.917.500 with
the average grant requested being € 125.243.
The geographical spread of applicants shows
that
To κέλορ 2 Μέσπο 2.2 „Δίκστα Πϋλεψν‟
τποςσηπίζει δήμοτρ και ενύςειρ σοτρ ποτ
επγάζονσαι

ςε

μακποππϋθεςμα

ένα
με

σην

κοινϋ

θέμα

πποοπσική

να

ςτςσήςοτν δίκστα πϋλεψν πποκειμένοτ η
ςτνεπγαςία σοτρ να γίνει πεπιςςϋσεπο
βιύςιμη.
ε

ατσϋ

σο

πλαίςιο,

ο

Εκσελεςσικϋρ

Οπγανιςμϋρ για σα Οπσικοακοτςσικά Μέςα
και σην Εκπαίδετςη δέφθηκε 175 αισήςειρ
επιδϋσηςηρ για σην πποθεςμία σηρ 1ηρ
επσεμβπίοτ 2015. Σο αισοόμενο ςτνολικϋ

26

selection.

countries
The

participated

greatest

in

this

number

of

applications comes from Italy (26%), Hungary
(19%)

and

Greece

(6%).

The

Committee

pointed out the constant increase of projects
representing large and strong partnerships.
Thus, in terms of the partner countries
involved in the projects submitted it is worth
underlying

that

all

participating

to

programme countries are represented.
More Information:
https://eacea.ec.europa.eu/europe-forcitizens_en

ποςϋ ανήλθε ςσα 21.917.500 € (125.243€
μ.ο.). Η γεψγπαυική κάλτχη σψν αισοόνσψν
έδειξε ϋσι 26 φύπερ ςτμμεσείφαν ςσην
επιλογή.

Ο

μεγαλόσεπορ

απιθμϋρ

σψν

αισήςεψν πποήλθε απϋ σην Ισαλία (26%),
σην Οτγγαπία (19%), και σην Ελλάδα (6%). Η
Επισποπή τπογπάμμιςε ση ςτνεφή αόξηςη
σψν έπγψν διετπτνϋμενψν και ιςφτπύν
ςτμππάξεψν. Έσςι, απϋ σην άποχη σηρ
ςτμμεσοφήρ σψν εσαίπψν φψπύν αξίζει να
ςημειψθεί ϋσι ϋλερ οι ςτμμεσέφοτςερ ςσο
ππϋγπαμμα φύπερ εκπποςψποόνσαι ςσα
τποβαλλϋμενα έπγα.
Πληπουοπίερ:
https://eacea.ec.europa.eu/europe-forcitizens_en
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European cities and regions united

Εκδηλύςειρ-τνέδπια

against climate change

(Διεθνή και Ετπψπαωκά)

(Paris, 5 December 2015)

International and
European Conferences

Cities contribute to 75% of the world's carbon

Ετπψπαωκέρ Πϋλειρ και Πεπιυέπειερ

dioxide emissions and will grow by 1.4 billion
people in the next 20 years.

κασά σηρ κλιμασικήρ αλλαγήρ
(Παπίςι, 5 Δεκεμβπίοτ 2015)
Οι πϋλειρ ςτνειςυέποτν κασά 75% ςσιρ
εκπομπέρ

διοξειδίοτ

σοτ

άνθπακα

παγκοςμίψρ και αναμένεσαι να ατξηθοόν
πληθτςμιακά κασά 1,4 δις. κασοίκοτρ σα
επϋμενα 20 φπϋνια.

With these challenges in mind, cities and local
governments will play a critical role in the
upcoming climate negotiations. In this sense,
CEMR

organizes

a

thematic

conference

“European cities and regions united against
climate change”.
More Information:
http://www.ccre.org/

7th European Innovation Summit
Έφονσαρ τπϋχη ατσέρ σιρ πποκλήςειρ, οι
πϋλειρ

και

οι

διαδπαμασίςοτν
επεπφϋμενερ

πεπιυέπειερ

κπίςιμο

πϋλο

διαππαγμασεόςειρ

θα
ςσιρ

για

σο

κλίμα. ε ατσϋ σο πλαίςιο, σο τμβοόλιο
σψν Ετπψπαωκύν Δήμψν και Πεπιυεπειύν

(Brussels, 7-10 December 2015)
The 7th European Innovation Summit will set
the stage for the future of innovation in
Europe. The 4-days event will call for a “Pact

for Innovation”.

διοπγανύνει θεμασικϋ ςτνέδπιο με θέμα σιρ
πϋλειρ και σιρ πεπιυέπειερ σηρ Ετπύπηρ
ενψμένερ κασά σηρ κλιμασικήρ αλλαγήρ.
Πληπουοπίερ:
The objective of the “Pact for Innovation” is to

http://www.ccre.org/

develop

7η Ετπψπαωκή όνοδορ Κοπτυήρ για
σην Καινοσομία
(Bπτξέλλερ, 7-10 Δεκεμβπίοτ 2015)

an

ambitious

vision

of

what

innovation can do for the EU economy and
society.

The

future-oriented

bottom-up

approach of the Pact will unite a group of
local, regional, national and EU innovation
stakeholders.

Η εν θέμασι εκδήλψςη θα θέςει σο πλαίςιο
για

σο

μέλλον

σηρ

καινοσομίαρ

ςσην

Ετπύπη και θα κάνει έκκληςη για ένα

όμυψνο για σην Καινοσομία.

More Information:
http://www.knowledge4innovation.eu/7theuropean-innovation-summit-7-10december-2015
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σϋφορ σοτ τμυύνοτ για σην Καινοσομία
είναι η ανάπστξη ενϋρ υιλϋδοξοτ οπάμασορ
για ση ςτνειςυοπά σηρ καινοσομίαρ ςσην
οικονομία

και

Cityquest 2015
(S. Arabia, 8-10 December 2015)
As the world enters the most rapid phase of

σα

urbanization in its history, new cities are

πάνψ πποςέγγιςη, θα ενύςει μια ομάδα

being envisioned and built to meet the

σοπικύν,

demand for urban lifestyles and accelerate the
growth of the global economy.

απϋ

κοινψνία.

1/2016

Η

μελλονσοςσπαυήρ,

σην

12/2015-
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κάσψ

πεπιυεπειακύν,

ενδιαυεπϋμενψν

ππορ

εθνικύν

και

για

σην

υοπέψν

καινοσομία.
Πληπουοπίερ:
http://www.knowledge4innovation.eu/7theuropean-innovation-summit-7-10december-2015

Cityquest 2015
(. Απαβία, 8-10 Δεκεμβπίοτ 2015)
Καθύρ ο κϋςμορ ειςέπφεσαι ςε μια γοπγή
υάςη

αςσικοποίηςηρ,

νέερ

πϋλειρ

ςφεδιάζονσαι για να ικανοποιήςοτν σιρ
απαισήςειρ για νέοτρ σπϋποτρ ζψήρ και
για να επισαφόνοτν σην ανάπστξη σηρ
παγκϋςμιαρ οικονομίαρ.

These urban utopias not only

represent

hundreds of billions of dollars of investments,
thousands

of

potential

employment

opportunities, but also help break ground for
innovation and technology to become intrinsic
to urban lifestyles. The forum will generate
Ατσϋ δεν ςτνεπάγεσαι απλύρ επενδόςειρ
εκασονσάδψν διςεκασομμτπίψν δολαπίψν,
φιλιάδερ θέςειρ επγαςίαρ αλλά και σην
ενςψμάσψςη

σηρ

σεφνολογίαρ

ςσην

πολισύν.

Σο

καινοσομίαρ

εν

και

καθημεπινϋσησα
θέμασι

σηρ

scratch cities.
More Information:
http://www.cityquest.net/overview/

σψν

υϋποτμ

θα

αποσελέςει αυεσηπία για σο ϋπαμα σψν
μελλονσικύν πϋλεψν.
Πληπουοπίερ:
http://www.cityquest.net/overview/

Πολισιςμϋρ για Βιύςιμερ Πϋλειρ
(Hangzhou, 10-12 Δεκεμβπίοτ 2015)
σο πλαίςιο σηρ τλοποίηςηρ σηρ Ασζένσαρ
2030 για σην Βιύςιμη Ανάπστξη, η UNESCO

18

the vision for the future of these built-from-

Culture for Sustainable Cities
(Hangzhou, 10-12 December 2015)
In the framework of the implementation of
2030 Agenda for Sustainable Development,
UNESCO

has

launched

the

Culture

for

Sustainable Urban Development Initiative, to
raise awareness on the contribution of culture
to sustainable development through, among
else, International Conference on “Culture for

18
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Βιύςιμη

Αςσική Ανάπστξη για να εταιςθησοποιήςει
ϋςον αυοπά ση ςτνειςυοπά σοτ πολισιςμοό
ςση

βιύςιμη

ανάπστξη

μέςψ,

μεσαξό

άλλψν, σοτ διεθνοόρ ςτνεδπίοτ για σον

Sustainable Cities” which will address key
issues related to this topic.
More Information:
«Πολισιςμϋ και σιρ Βιύςιμερ Πϋλειρ», σο

http://www.unesco.org/new/en/culture/them
es/culture-and-development/culture-for-

οποίο θα εξεσάςει σα ςτναυή ζησήμασα.

sustainable-cities/

Πληπουοπίερ:
http://www.unesco.org/new/en/culture/them

World Future Energy Summit

es/culture-and-development/culture-for-

(Abu Dhabi, 18-21 January 2016)

sustainable-cities/

Παγκϋςμια όνοδορ για σο Μέλλον

The World Future Energy Summit (WFES) is the

σηρ Ενέπγειαρ 2016

world‟s most influential event dedicated to

(Αμποό Νσάμπι, 18-21 Ιανοταπίοτ 2016)

advancing future energy, energy efficiency
and clean technology. It‟s where government

Η παγκϋςμια ςόνοδορ για σο μέλλον σηρ
ενέπγειαρ

αποσελεί

εκδήλψςη

σην

πιο

παγκοςμίψρ

ανανεύςιμερ

πηγέρ

ςημανσική
για

ενέπγειαρ,

σιρ
σην

ενεπγειακή αποδοσικϋσησα και σιρ καθαπέρ
σεφνολογίερ. Σο ςτνέδπιο πποςκαλεί ηγέσερ,
διεθνείρ υοπείρ λήχηρ απουάςεψν, ειδι-

κοόρ σηρ βιομηφανίαρ, επενδτσέρ και ΜΜΕ
για να ςτζησήςοτν ππακσικά θέμασα για
σην

αειυοπία

και

σιρ

ενεπγειακέρ

πποκλήςειρ.
Πληπουοπίερ:
http://www.worldfutureenergysummit.com/P
ortal/about-wfes/overview.aspx

leaders,

thought

leaders,

entrepreneurs,

investors and thousands of visitors come
together

to

experience

the

latest

developments in future energy.
More Information:
http://www.worldfutureenergysummit.com/P
ortal/about-wfes/overview.aspx
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τνέδπιο για σην ππούθηςη σψν

European Tourism Indicators System

βιύςιμψν σοτπιςσικύν πποοπιςμύν

Conference and Accessible Tourism

(Βπτξέλλερ, 28 Ιανοταπίοτ 2016)

Workshop

σην εν θέμασι εκδήλψςη, η βιψςιμϋσησα
και

η

πποςβαςιμϋσησα

ςτμπληπψμασικέρ
επιστφή

παποτςιάζονσαι

ςσπασηγικέρ

διαφείπιςη

και

για

σην

ππούθηςη

σψν

σοτπιςσικύν πποοπιςμύν.

(Brussels, 28 January 2016)
At this event sustainability and accessibility
are presented as complementary strategies to
successfully manage and promote tourism
destinations. The purpose of this event is to
present the results of the second ETIS pilot
testing phase, including recommendations
and the revised toolkit of ETIS, identify policy
priorities

for

accessible

tourism

in

destinations, in particular focusing on accom-

κοπϋρ σηρ εκδήλψςηρ είναι η παποτςίαςη
σψν αποσελεςμάσψν σηρ δεόσεπηρ υάςηρ
πιλοσικήρ ευαπμογήρ σοτ επγαλείοτ ETIS
(Ετπψπαωκϋ
Σοτπιςμϋ),

όςσημα
η

Δεικσύν

ανάδειξη

πποσεπαιοσήσψν

για

σψν
σον

για

σον

πολισικύν
πποςβάςιμο

σοτπιςμϋ ςε πποοπιςμοόρ, ιδιαίσεπα ςε
ςφέςη με ση διαμονή, σιρ μεσαυοπέρ, σην
ικανοποίηςη σοτ πελάση, καθύρ και η
ςσπασηγική ππούθηςηρ μιαρ Ετπύπηρ ψρ
„Βιύςιμοτ

Σοτπιςσικοό

Πποοπιςμοό

για

Όλοτρ‟.
Πληπουοπίερ:
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_
id=8209&lang=en&title=European-TourismIndicators-System-conference-andAccessible-Tourism-workshop

20

modation, transport, attractions and customer
satisfaction, present a promotion strategy for
Europe as a 'Sustainable Tourism Destination
for All'.
More Information:
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_
id=8209&lang=en&title=European-TourismIndicators-System-conference-andAccessible-Tourism-workshop
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Agreements with the Europe 2020

European Affairs

Strategy

Οι σπασηγικέρ σψν 28 κπασύν-

This study of the European Parliament is a

μελύν εναπμονιςμένερ με ση

comprehensive analysis of the Partnership

σπασηγική «Ετπύπη 2020»
παποόςα

μελέση

Κοινοβοτλίοτ

σοτ

αποσελεί

Agreements adopted in the 28 EU Member

Ετπψπαωκοό

μια

διεξοδική

ανάλτςη σψν ςτμυύνψν εσαιπικήρ ςφέςηρ
ποτ έφοτν εγκπιθεί ςσα 28 κπάση μέλη σηρ
ΕΕ, και πποςυέπει επίςηρ πληπουοπίερ
ςφεσικά με σην ευαπμογή σψν ςσοιφείψν
ποτ

εγκπίθηκαν

Κοινοβοόλιο

απϋ

κασά

ση

διαππαγμασεόςεψν

για

σο

Ετπψπαωκϋ

διάπκεια
σο

1/2016

The compliance of the Partnership

Ετπψπαωκά Θέμασα

Η

12/2015-
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σψν

νομοθεσικϋ

States,

also

offering

insight

into

the

implementation of the elements that were
endorsed by the European Parliament during
the negotiations on the legislative framework.
The

research

mainly

highlights

the

compliance of the Partnership Agreements
with the legal provisions, the state of play of
the

ex-ante

conditionalities,

and

the

alignment with the Europe 2020 Strategy.

πλαίςιο. Η έπετνα τπογπαμμίζει κτπίψρ ση
ςτμμϋπυψςη σψν ςτμυψνιύν εσαιπικήρ
ςφέςηρ

με

σιρ

νομικέρ

διασάξειρ,

σην

σπέφοτςα κασάςσαςη σψν εκ σψν πποσέπψν
ϋπψν,

και

σην

ετθτγπάμμιςη

με

ση

ςσπασηγική «Ετπύπη 2020».

σιρ 28 ςτνϋχειρ ποτ πεπιλαμβάνονσαι ςση
μελέση, πεπιγπάυονσαι ςσπασηγικέρ επιλογέρ

σψν

κπασύν μελύν

καθύρ

και

η

απφισεκσονική σψν ππογπαμμάσψν και σα
επγαλεία ςτνσονιςμοό σοτρ. Η ςόνθεςη σψν
αποσελεςμάσψν σηρ έπετναρ ππαγμασοποιείσαι ςε μια εγκάπςια ανάλτςη σψν 28
ςτμυύνψν εσαιπικήρ ςφέςηρ, ϋποτ παποτςιάζονσαι οι διαυοπέρ και οι ομοιϋσησερ
σψν πποςεγγίςεψν
κπάση μέλη.

ποτ

τιοθέσηςαν σα

Πληπουοπίερ:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etud
es/STUD/2015/563393/IPOL_STU(2015)5633
93(SUM01)_EL.pdf

Strategic choices of the Member States as well
as

their

programme

architecture

and

coordination tools are described in the 28
summaries included in the study. Research
results are synthesised in a cross- cutting
analysis of the 28 Partnership Agreements
showing

differences

and

similarities

of

approaches taken by the Member States.
More Information:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etud
es/STUD/2015/563393/IPOL_STU(2015)5633
93(SUM01)_EN.pdf
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New guidelines for

για σην καλόσεπη φπήςη σψν

a better use of EU money

Ετπψπαωκή

Επισποπή

The
ππϋςυασα

δημοςίετςε κασετθτνσήπιερ γπαμμέρ για να
βοηθήςει σοτρ δημοςίοτρ λεισοτπγοόρ σηρ
ΕΕ

1/2016

Nέερ κασετθτνσήπιερ γπαμμέρ
ενψςιακύν πϋπψν
Η

12/2015-

THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT

πποκειμένοτ

απουόγοτν

σα

ππομήθειερ

να αναδείξοτν
πιο

ςτφνά

δημοςίψν

και

λάθη

έπγψν

να
ςσιρ
ποτ

ςτγφπημασοδοσοόνσαι απϋ σα Ετπψπαωκά
Διαπθπψσικά και Επενδτσικά Σαμεία.

Commission

recently

published

guidelines to help public officials across the
EU identify and avoid the most frequent errors
in public procurement of projects co-financed
by the European Structural and Investment
Funds. In line with the initiative for an "EU
budget focused on results", the Commission
is acting to ensure that tax payers' money is
spent efficiently and transparently.

Εναπμονιςμένη με σην ππψσοβοτλία για
«Έναν

Πποϊπολογιςμϋ

εςσιαςμένο

ςσα

αποσελέςμασα», η Επισποπή δπαςσηπιοποιείσαι

για

να

διαςυαλίςει

ϋσι

σα

Nearly half of the European Structural and

φπήμασα σψν υοπολογοτμένψν δαπανύνσαι

Investment Funds allocations are channelled

αποδοσικά και με διαυάνεια.

into

the

real

economy

through

public

procurement.
Πληπουοπίερ:

More Information:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/

docgener/informat/2014/guidance_public_pr

docgener/informat/2014/guidance_public_pr

oc_en.pdf

oc_en.pdf
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Έγκπιςη φπημασοδϋσηςηρ για ση

The European Commission adopted

διαςτνοπιακή ςτνεπγαςία ςσην

the new transnational programme

πεπιοφή «Αδπιασική- Ιϋνιο»

ADRION

σιρ 20 Οκσψβπίοτ σ.ε. εγκπίθηκε σο νέο
Ιnterreg για σην Αδπιασική Θάλαςςα και σο
Ιϋνιο

Πέλαγορ

ςσϋφοτρ

και

σην

πεπιβάλλονσορ,

έφει

ψρ

βαςικοόρ

πποςσαςία
σην

αποσελεςμασικϋσεπηρ

σοτ

ππούθηςη

σηρ

διαφείπιςηρ

σψν

αλιετσικύν πϋπψν, σην ενθάππτνςη σηρ
έπετναρ και σηρ καινοσομίαρ ςση νατσιλία,
σην

αποσελεςμασικϋσεπη

ςτνεπγαςία

μεσαξό σψν λιμενικύν τποδομύν, καθύρ
και σην ανάπστξη σοτ βιύςιμοτ σοτπιςμοό.

The European Commission adopted today the
new transnational cooperation programme
"Interreg V B Adriatic-Ionian (ADRION)", worth
more than €83.4 million from the European
Regional

Development

Fund

(ERDF)

and

almost €16 million from the Instrument for
Pre-accession Assistance (IPA II). The total
value of the cooperation programme, with
national

contributions

included,

is

€118

support

the

million.

The

Programme

implementation

will

of

the

priorities

of

the European Union Strategy for the AdriaticIonian
Ο

διαθέςιμορ

πποϊπολογιςμϋρ

σοτ

ππογπάμμασορ είναι 100 εκασ. ετπύ και
επιλέξιμοι

ππορ

φπημασοδϋσηςη

είναι

σοπικέρ και πεπιυεπειακέρ απφέρ απϋ σην
Ελλάδα, σην Ισαλία, σην Κποασία και ση
λοβενία, καθύρ και απϋ σην Αλβανία, ση

Region (EUSAIR).

It

will

enhance

economic, social, and territorial cohesion in
the region. The programme's geographical
area is identical to the area covered by the
EUSAIR, involving four EU countries (Greece,
Croatia,

Italy

participation

and
of

Slovenia),
Albania,

with

Bosnia

Βοςνία-Επζεγοβίνη, σο Ματποβοόνιο και ση
επβία

Herzegovina, Montenegro and Serbia.

Πληπουοπίερ:

More Information:

http://territorio.regione.emiliaromagna.it/sviluppo-coesione-ecooperazione-territoriale/cooperazioneterritoriale-europea/ai-adriatico-ionico/cpadrion

the
and

http://territorio.regione.emiliaromagna.it/sviluppo-coesione-ecooperazione-territoriale/cooperazioneterritoriale-europea/ai-adriatico-ionico/cpadrion
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Οι Οπεινέρ και Απομονψμένερ

Mountainous and Remote Areas at the

Αγποσικέρ Πεπιοφέρ ςσο επίκενσπο

centre of the Cohesion Policy

σηρ Πολισικήρ τνοφήρ
σιρ

22

ποιήθηκε

επσεμβπίοτ
σο

σ.ε.

ππύσο

On Tuesday, 22 September the European

ππαγμασο-

ςτνέδπιο

σηρ

Διακομμασικήρ Ομάδαρ σοτ Ετπψπαωκοό
Κοινοβοτλίοτ

για

Απομονψμένερ

σιρ

Οπεινέρ

Αγποσικέρ

και

Πεπιοφέρ

(RUMRA), με ση ςτμμεσοφή εκπποςύπψν
απϋ

σοπικέρ

και πεπιυεπειακέρ

απφέρ,

μελύν σοτ Ετπψπαωκοό Κοινοβοτλίοτ και
σηρ Επισποπήρ σψν Πεπιυεπειύν, καθύρ και
ςσελεφύν διετπψπαωκύν δικσόψν.

Parliament Intergroup on Rural, Mountainous
and Remote Areas (RUMRA) held a conference
at the Committee of the Regions on territorial
cohesion,

rural-urban

interactions

and

inclusive growth in the context of regional
and cohesion policy and in relation to the
Europe 2020 strategy. The event focused on
the importance of aligning the cohesion policy
with

rural

dynamics,

and

served

as

an

opportunity for the European Commission,
Members of the European Parliament and
rural stakeholders to debate the potential of
rural territories and how to interconnect rural
and urban policies innovatively.

Σο

ςτνέδπιο

είφε

ψρ

ανσικείμενο

σην

ανσαλλαγή απϋχεψν για σο πϋλο ποτ
διαδπαμασίζοτν οι εν λϋγψ πεπιοφέρ ςσην
ππούθηςη σηρ ενδογενοόρ ανάπστξηρ και
ςσην επίσετξη σψν ςσϋφψν σηρ Πολισικήρ
τνοφήρ. Επιπλέον, είφε ψρ αποσέλεςμα ση
δέςμετςη σηρ Ετπψπαωκήρ Επισποπήρ για
σην

κασάπσιςη

μιαρ

Λετκήρ

Βίβλοτ

αναυοπικά με σην ανάπστξη σηρ τπαίθποτ.
Πληπουοπίερ:
http://www.rumra-intergroup.eu/eucommissioner-corina-cretu-responds-tothe-call-to-develop-a-white-paper-onrurality-at-a-conference-in-brussels/

24

At

the

event,

the European

Countryside

Movement launched a call for a White Paper
on rurality which received the support of the
RUMRA Intergroup. The event covered a range
of relevant topics, including the role of the
RUMRA

intergroup

in

sustainable

development, territorial cohesion and ruralurban relations in the EU, inclusive growth
policies, and how rural territories could
benefit from the ESPON 2020 programme.
More Information:
http://www.rumra-intergroup.eu/eucommissioner-corina-cretu-responds-tothe-call-to-develop-a-white-paper-onrurality-at-a-conference-in-brussels/
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H “υπαγίδα Απιςσείαρ» ςσο

The 'Seal of Excellence' under the EU

Ετπψπαωκϋ Ππϋγπαμμα

programme Horizon 2020

Horizon 2020
Η
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«υπαγίδα

The 'Seal of Excellence', the new initiative of

Απιςσείαρ»,

η

νέα

ππψσοβοτλία σηρ Ετπψπαωκήρ Επισποπήρ,
είναι

μία

εσικέσα

απονέμεσαι

ςε

ποιϋσησαρ

πποσάςειρ

φπημασοδϋσηςη

ςσο

έπγψν

πλαίςιο

ποτ
ππορ
σοτ

the European Commission, is given to those
projects which succeeded in passing all the
stringent selection and award criteria of the
Horizon 2020 evaluation, but could not be
funded under the available Call budget.

ππογπάμμασορ-πλαιςίοτ σηρ ΕΕ για σην
έπετνα

και

σην

ανάπστξη

«Οπίζονσαρ

2020». Απονέμεσαι ςσα έπγα εκείνα ποτ
έφοτν πεπάςει επιστφύρ ϋλα σα ατςσηπά
κπισήπια

επιλογήρ

και

ανάθεςηρ

σηρ

αξιολϋγηςηρ «Οπίζονσαρ 2020», αλλά ποτ
δεν κασέςση δτνασϋ να φπημασοδοσηθοόν
απϋ σον διαθέςιμο πποϊπολογιςμϋ σηρ
ππϋςκληςηρ τποβολήρ πποσάςεψν.

The

'Seal'

proposals

identifies
which

promising

merit

project

funding

from

alternative sources (public or private), i.e.
national, regional, European or international.
In a period of scarce resources, the impact on
competitiveness

and

growth

of

our

investments in Research and Innovation needs
to be maximised: creating synergies between
Horizon 2020 and other funding sources such
as,

but

not

exclusively,

the European

Structural and Investment Funds (ESIF) is a
way to achieve it. The 'Seal of Excellence'
certificate will be awarded to the applicants
whose proposals are evaluated as above
threshold but do not receive funding. A
holder of the certificate can then approach
ελπιδουϋπερ

alternative funding sources and present the

αξίζει

να

certificate as a proof of a high-quality project

φπημασοδοσηθοόν απϋ εναλλακσικέρ πηγέρ

proposal. This however will not guarantee

(δημϋςιερ

εθνικέρ,

support for the said proposals. In this initial

πεπιυεπειακέρ, ετπψπαωκέρ ή διεθνείρ. ε

„pilot‟ phase of the action, only proposals

μια πεπίοδο πεπιοπιςμένψν πϋπψν, ππέπει

applying

να μεγιςσοποιηθεί ο ανσίκστπορ ποτ έφοτν

considered,

ςσην ανσαγψνιςσικϋσησα και σην ανάπστξη

instrument proposals evaluated above the

οι επενδόςειρ μαρ ςσην έπετνα και σην

quality threshold but not receiving Horizon

καινοσομία.

2020 funding. Later on it could be extended

Πληπουοπίερ:

to cover more areas of Horizon 2020.

https://ec.europa.eu/research/regions/index.

More Information:

Η

«υπαγίδα»

πποσάςειρ

ενσοπίζει

έπγψν
ή

ποτ

ιδιψσικέρ),

cfm?pg=soe

δηλ.

for the
in

SME

instrument will

particular

all

those

be
SME

https://ec.europa.eu/research/regions/index.
cfm?pg=soe
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Ενιςφόονσαρ σην Ενεπγειακή Ένψςη
Η

Υθινοπψπινή

Panorama

έκδοςη

πεπιγπάυει

σοτ

ση

πεπιοδικοό

ςτμβολή

σηρ

Πεπιυεπειακήρ Πολισικήρ ςσην τλοποίηςη
σηρ νέαρ δέςμηρ μέσπψν για σην Ενεπγειακή
Ένψςη

σηρ

ΕΕ,

μέςψ

ατξημένψν

επενδόςεψν ςσην οικονομία με μειψμένη
φπήςη άνθπακα και βιύςιμα ενεπγειακά
έπγα. Σο άλλο κόπιο άπθπο σοτ πεπιοδικοό
δείφνει πύρ θα ςτμβάλοτν σα Ετπψπαωκά
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Powering the Energy Union
The Autumn edition of Panorama details
Regional

Policy's

contribution

to

the

realisation of the EU's new Energy Union
package, through increased investments in
the low carbon economy and sustainable
energy projects. Σhe other main article shows
how the European Structural and Investment
Funds will contribute to revitalising the Greek
economy.

Διαπθπψσικά και Επενδτσικά Σαμεία ςσην
αναζψογϋνηςη σηρ ελληνικήρ οικονομίαρ.
To

ένστπο

εςσιάζει

πλεονεκσήμασα

σψν

επίςηρ

ςσπασηγικύν

ςσα
σηρ

Έξτπνηρ Εξειδίκετςηρ για ση μεσασποπή
σψν πεπιυεπειακύν οικονομιύν.

The magazine also highlights the advantages
of

Smart

transforming

Specialisation
regional

strategies

economies.

In

for
the

series of interviews with regional authorities
Dr. Kostas Agorastos, Regional Governor of
Thessaly talks about the development of their
Operational programme and how EU funds are
ση

ςειπά

σψν

ςτνενσεόξεύν

με

helping them boost growth and jobs. The

πεπιυεπειακοόρ

υοπείρ

Δπ.

Κύςσαρ

magazine also speaks to Ľubomír Vážny,

Αγοπαςσϋρ,

Πεπιυεπειάπφηρ

σηρ

Slovak Deputy Prime Minister for Investments,

Θεςςαλίαρ, αναυέπεσαι ςσην ανάπστξη σοτ

Sven Sester, Estonia's Finance Minister, and to

Επιφειπηςιακοό ππογπάμμασϋρ σοτρ, καθύρ

Markku Markkula of the Espoo City Council in

και

Finland about his election as President of the

πύρ

σοτρ

φπημασοδϋσηςη

ο

βοηθάει
ςσην

η

ετπψπαωκή

ππούθηςη

σηρ

Committee of the Regions and his plans for

ανάπστξηρ και σηρ απαςφϋληςηρ.

the next two and a half years.

Πληπουοπίερ:

More Information:

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/infor

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/infor

mation/publications/panorama-

mation/publications/panorama-

magazine/2015/panorama-54-powering-

magazine/2015/panorama-54-powering-

the-energy-union

the-energy-union
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C40 launches Cities100 publication

International Affairs

C40 is a network of the world‟s megacities

100 ππψσοποπιακέρ ππακσικέρ για
ανθεκσικέρ πϋλειρ

committed to addressing climate change. C40
Cities, in partnership with Sustainia
Realdania,

have

launched

the

and

Cities100

publication, which features 100 leading policy
Σο διεθνέρ δίκστο πϋλεψν C40 δεςμεόεσαι
ςσην ανσιμεσύπιςη σψν ςτνεπειύν σηρ
κλιμασικήρ αλλαγήρ. ε ςτνεπγαςία με ση
δεξαμενή

γνύςηρ

Sustainia

και

ση

solutions from cities around the world and
serves as a guide to civic leaders and planners
seeking to create resilient and productive
cities.

υιλανθπψπική ένψςη Realdania πποφύπηςε
ςσην έκδοςη οδηγοό με 100 ππψσοπϋπερ
ππακσικέρ για ση δημιοτπγία ανθεκσικύν
και παπαγψγικύν πϋλεψν.

Two

leading

examples

taken

from

the

Cities100 report come from Johannesburg
and Milan. Johannesburg is issuing green
bonds to finance climate mitigation projects
Δόο φαπακσηπιςσικά παπαδείγμασα απϋ
σον

ανψσέπψ

οδηγϋ

απϋ

σο

Γιοφάνεςμποτπγκ και σο Μιλάνο δικαιύνοτν
σο σίσλο σηρ έκδοςηρ. Σο Γιοφάνεςμποτπγκ
εκδίδει

ππάςινα

ομϋλογα

για

ση

φπημασοδϋσηςη έπγψν 143 εκασ. δολαπίψν
για

ση

μείψςη

σψν

ςτνεπειύν

σηρ

κλιμασικήρ αλλαγήρ, ενύ ςσο Μιλάνο, μια
πϋλη με σα μεγαλόσεπα ποςοςσά φπήςηρ ΙΦ,
πεπιςςϋσεπα απϋ 4,600 ποδήλασα, 150
μοσοςτκλέσερ

και

2,000

ατσοκίνησα

ηλεκσποκίνησα είναι διαθέςιμα για κοινή
φπήςη

μέςψ

ενϋρ

ολοκληπψμένοτ

εόφπηςσοτ ςτςσήμασορ.
Πληπουοπίερ:
http://www.sustainia.me/cities/

και

worth more than US$143 million, enabling
them to accelerate the roll out of 42,000
building smart meters, 43,000 solar water
heaters and deployment of 152 hybrid buses.
In Milan, a city with one of the highest rates
of car ownership in Europe, the “All you can
share” mobility system is aiming to convince
commuters that private car ownership is a
thing of the past. More than 4,600 bikes are
available to be picked up and dropped off at
fixed stations, whilst 150 scooters and 2,000
cars, half of which will be electric by the end
of 2015, are available throughout the city,
accessible through an integrated and easyto-operate system that users manage via a
dedicated smartphone app.
More Information:
http://www.sustainia.me/cities/
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Peterborough: Η Έξτπνη Πϋλη

Peterborough wins

Παγκοςμίψρ για σο 2015

global smart city award

Η μεςαίοτ μεγέθοτρ βπεσανική πϋλη σοτ

The medium-sized UK city, Peterborough, has

Peterborough

επικπάσηςε

μεγαλόσεπψν

ανσαγψνιςσύν σηρ – ςτμπεπιλαμβανομένψν
σηρ

Μϋςφαρ,

σοτ

Νσοτμπάι

και

σοτ

Μποτένορ Άιπερ – και επιλέφθηκε ψρ η
παγκϋςμια έξτπνη πϋλη για σο 2015 ςσο
πλαίςιο σηρ παγκϋςμιαρ ςτνϋδοτρ για σιρ
έξτπνερ

πϋλειρ,

ππαγμασοποιήθηκε
ππϋγπαμμα

ςση

σηρ

ςφεδιαςμένο

η

οποία

Βαπκελύνη.

βπεσανικήρ

απϋ

σην

Σο

πϋληρ,

αναπστξιακή

εσαιπεία Opportunity Peterborough και σο
οικείο σοπικϋ ςτμβοόλιο, εςσιάζει ςσην
ανάπστξη, σην καινοσομία, σιρ δεξιϋσησερ

beaten larger competitors–including Moscow,
Dubai and Buenos Aires–to be selected as this
year‟s World Smart City, presented during
the Smart City Expo World Congress held in
Barcelona.

Delivered

by

economic

development company, Opportunity Peterborough and Peterborough
Peterborough

DNA

City

Smart

Council,

the

City programme

focuses on growth, innovation, skills and
sustainability

with

the

goal

of

making

Peterborough a better place to invest, work
and live.

και σην αειυοπία πποκειμένοτ η πϋλη να
γίνει

καλόσεπορ

σϋπορ

για

επένδτςη,

απαςφϋληςη και κασοικία.

Η πϋλη, επίςηρ, ςτνιςσά ένα απϋ σα
σέςςεπα αςσικά επγαςσήπια ςσα οποία σα

The city is also one of four urban labs in

έπγα σηρ βπεσανικήρ ππψσοβοτλίαρ Πϋλη

which the projects of the UK Future City

σοτ

Η

initiative are being developed. The city‟s

μακποππϋθεςμη δέςμετςη σηρ πϋληρ, απϋ

long-term commitment, beginning in the

σιρ απφέρ σηρ δεκαεσίαρ σοτ 1990, να γίνει

1990s, to become the environmental capital

η

σοτ

of the UK, along with the fact that it was the

Ηνψμένοτ Βαςιλείοτ, καθύρ και σο γεγονϋρ

first city to apply circular economy strategies

ϋσι

together with a model of citizen involvement

Μέλλονσορ

πεπιβαλλονσική
αποσέλεςε

σην

αναπσόςςονσαι.

ππψσεόοτςα
ππύση

πϋλη

ποτ

τπέβαλε ςσπασηγικέρ κτκλικήρ οικονομίαρ

in

designing

its

ςε ςτνδταςμϋ με ση ςτμμεσοφή πολισύν

convinced

ςσο ςφεδιαςμϋ σηρ αςσικήρ μεσαμϋπυψςήρ

international experts.

the

urban

award‟s

transformation,
jury

of

seven

σηρ, έπειςε σην κπισική επισποπή.
Πληπουοπίερ:
http://www.opportunitypeterborough.co.uk/

28

More Information:
http://www.opportunitypeterborough.co.uk/
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EU Citizenship

Διαβοτλεόςειρ
Consultations

This public consultation by the European
Commission is aimed at all EU citizens,
organisations

and

other

stakeholders

interested in advancing EU citizenship. Any
person who holds the nationality of an EU
country is automatically also an EU citizen. EU
citizenship is additional to and does not
replace national citizenship. It is for each EU
country to lay down the conditions for the
acquisition and loss of nationality of that
country. The Treaty on the Functioning of the
European Union entails the right to:

Ιθαγένεια σηρ ΕΕ

 move and reside freely within the EU;
 vote for and stand as a candidate in

κοπϋρ ατσήρ σηρ δημϋςιαρ διαβοόλετςηρ

European Parliament and municipal

είναι η ςτγκένσπψςη απϋχεψν και ιδεύν
για

σην

ππούθηςη

elections;

ετπψπαωκήρ

 be protected by the diplomatic and

ιθαγένειαρ. Κάθε ππϋςψπο ποτ διαθέσει

consular authorities of any other EU

σην

country;

τπηκοϋσησα

σηρ

μιαρ

φύπαρ

σηρ

ΕΕ

θεψπείσαι ατσομάσψρ και πολίσηρ σηρ ΕΕ. Η

 petition the European Parliament and

ετπψπαωκή ιθαγένεια είναι επιππϋςθεση

complain

και δεν ανσικαθιςσά σην εθνική ιθαγένεια.
EU

θεςπίςει

rights including:

πποϊποθέςειρ

για

σην

the

European

Ombudsman.

Εναπϋκεισαι ςε κάθε φύπα σηρ ΕΕ να
σιρ

to

citizens

are

entitled

to other

απϋκσηςη και απύλεια σηρ ιθαγένειαρ σηρ

 the right to contact and receive a

φύπαρ ατσήρ. Η ςτνθήκη για ση λεισοτπγία

response from any EU institution in

σηρ

one of the EU's official languages;

Ετπψπαωκήρ

Ένψςηρ

θεςπίζει

σο

δικαίψμα: σηρ ελεόθεπηρ κτκλουοπίαρ και

 the

right

to

access European

διαμονήρ ςσην επικπάσεια σηρ ΕΕ· σοτ

Parliament, European

εκλέγειν και εκλέγεςθαι ςσιρ ετπψεκλογέρ

and Council documents under certain

και σιρ δημοσικέρ εκλογέρ· σηρ παποφήρ

conditions; and

πποςσαςίαρ απϋ σιρ διπλψμασικέρ και
πποξενικέρ

απφέρ

οποιαςδήποσε

άλληρ

Commission

 the right of equal access to the EU
Civil Service.

φύπαρ σηρ ΕΕ· σηρ τποβολήρ αναυοπάρ

The Treaty also prohibits discrimination on

ππορ

και

the basis of nationality. The Lisbon Treaty

Ετπψπαίο

introduced a new form of public participation

σο

Ετπψπαωκϋ

κασαγγελίαρ
Διαμεςολαβησή.

Κοινοβοόλιο

ςσον
Σα

δικαιύμασα

ατσά

απολαμβάνοτν ϋλοι οι πολίσερ σηρ ΕΕ
Πποθεςμία: 7 Δεκεμβπίοτ 2015
Πληπουοπίερ:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citize
n/opinion/150826_en.htm

for European citizens, the Citizens' Initiative.
Deadline: 7 December 2015
More Information:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citize
n/opinion/150826_en.htm
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Εξάλειχη σψν εμποδίψν ςσιρ

Overcoming obstacles

παπαμεθϋπιερ πεπιοφέρ

in border regions

Σα σελετσαία 25 φπϋνια, η Ετπψπαωκή

For the last 25 years, the European Union has

Ένψςη

been investing in cross-border cooperation

επενδόει

ςτνεπγαςία

ςση

μέςψ

σοτ

διαςτνοπιακή
ενϋρ

through Interreg, a financing instrument for

φπημασοδοσικοό μέςοτ για ση διαςτνοπιακή

regional development across borders. Despite

πεπιυεπειακή

all

ανάπστξη.

ςημειψθεί

Interreg,
Μολονϋσι

ςημανσική

έφει

ππϋοδορ,

the

progress

made,

many

obstacles

persist, and many of these cannot be solved

εξακολοτθοόν να τπάπφοτν πποβλήμασα

with Interreg financing alone.

και πολλά απϋ ατσά δεν μποποόν να

The main purpose of this consultation is

επιλτθοόν μϋνο μέςψ σηρ φπημασοδϋσηςηρ

therefore to collect experiences and opinions

απϋ σο Interreg.

from citizens, key stakeholders and experts,
in order to get a comprehensive overview of
what obstacles persist and of their impact on
the daily lives of people and businesses in
border regions.

Βαςικϋρ ςσϋφορ ατσήρ σηρ διαβοόλετςηρ
είναι, ςτνεπύρ, η ςτγκένσπψςη εμπειπιύν
και

απϋχεψν

απϋ

πολίσερ,

βαςικοόρ

ενδιαυεπομένοτρ και ειδικοόρ, ύςσε να
διαμοπυψθεί μια ολοκληπψμένη εικϋνα σψν
εμποδίψν

ποτ

εξακολοτθοόν

να

τυίςσανσαι, καθύρ και σοτ ανσικσόποτ
σοτρ ςσην καθημεπινή ζψή σψν πολισύν και
σψν

επιφειπήςεψν

ςσιρ

παπαμεθϋπιερ

πεπιοφέρ.
Σα αποσελέςμασα θα δημοςιετθοόν ςσο
διαδίκστο. Θα αποσελέςοτν επίςηρ ση βάςη
μελέσηρ

ποτ

ςσοφεόει

ςτμπεπαςμάσψν

ςσην

και

εξαγψγή
ππακσικύν

τποδείξεψν ςφεσικά με σο πύρ η ΕΕ και οι
εσαίποι σηρ θα μποποόν να ςτμβάλοτν ςσην
εξάλειχη σψν εμποδίψν ποτ εξακολοτθοόν
να τυίςσανσαι.

also feed into a study aiming to produce
conclusions and practical suggestions on how
the EU and its partners can ease remaining
obstacles.

Πποθεςμία: 21 Δεκεμβπίοτ 2015
Πληπουοπίερ:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/aa60b
c4c-93f3-45b0-be65c317bcf0ff59?draftid=e7fe979f-28dc-4abe9cde91191c5331ca&surveylanguage=EL&serverEn
v=
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The results will be published online. They will

Deadline: 21 December 2015
More Info:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/aa60b
c4c-93f3-45b0-be65c317bcf0ff59?draftid=e7fe979f-28dc-4abe9cde91191c5331ca&surveylanguage=EN&serverEn
v=
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εμινάπια Κασάπσιςηρ
Ετπψπαωκϋ Ινςσισοόσο
Δημϋςιαρ Διοίκηςηρ (EIPA)
The Seminars of the
European Institute of Public
Administration (EIPA)

EU Negotiations: The Seven Skills to Shape EU
Decisions in Commission Committees and
Council Bodies
Date: 8-10 December
Location: Brussels
More Information:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5810

Public

Sector

Innovation

Lab:

Innovation

Update, Business Cases and Practical Tools
Date: 10-11 December
Location: Barcelona
More Information:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5720

Managing the EU Policy Cycle: A
Comprehensive 4-Day Course on EU
Decision-Making in Practice
Date: 12-15 January
Location: Maastricht
More Information:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5820
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Η Βιβλιοθήκη σηρ Σοπικήρ

Ιnnovation, Democracy and

Ατσοδιοίκηςηρ

Efficiency

The Library of Local Government

Πολισική τνοφήρ και
Ετπψπαωκή Ολοκλήπψςη

Pages: 272
N. Bellini, Ul. Hilpert
Publisher: Palgrave Macmillan, 2016
Endogenous growth theory has significantly
impacted

most

of

the

developing

and

developed countries, shifting priorities of
industrial policies towards innovation. In line
with

this

trend,

the

European

Union

significantly increased its budgetary allocation
for R&D. However, statistical data show a
weak correlation between R&D expenditure
and the acceleration of economic growth.
Grillo and Nanetti attempt to understand the
reasons

that

lie

behind

differences

in

performance. Their results show that better
performing innovation strategies require the

ελ.349

following factors: clear choices of locally

J. Bachtler, C. Mendez & F. Wishlade
Εκδ. Ashgate, 2013

congruent

H πολισική ςτνοφήρ σηρ ΕΕ διαδπαμασίζει

additional

ςημανσικϋ

πϋλο

κοινψνική

ςσην

οικονομική

ανάπστξη

ςε

και

απκεσέρ

ετπψπαωκέρ φύπερ. Ατσϋ σο βιβλίο παπέφει
μια

ολοκληπψμένη

και

θεψπησικά

σεκμηπιψμένη

ανάλτςη

σοτ

εξέλιξηρ

πολισικήρ

ςτνοφήρ

σηρ

σπϋποτ
και

ειδικϋσεπα σο φπημασοδοσικϋ και πολισικϋ
πλαίςιο σηρ πεπιϋδοτ 2007-2013.

32

smart

specialization;

strong

capacity of public investment to stimulate
private

investment;

clear

distribution of responsibilities for decisionmaking

and

independence

of

policy

implementation from political interference
etc. These factors point to a relationship
between democracy (defined as openness of
policy-making)

and

technology-enabled

innovation
growth)

which

(as
is

explored throughout this book.

32

ΔΕΛΣΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ
& ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ
ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

No 66/67

THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT

12/20151/2016

Σο Δελσίο Διεθνύν και Ετπψπαωκύν Θεμάσψν

The Bulletin of International and European

σηρ Σοπικήρ Ατσοδιοίκηςηρ εκδίδεσαι μϋνο ςε

Affairs

ηλεκσπονική μοπυή. Εάν μέφπι σύπα δεν έφεσε

Government of the Hellenic Ministry of Interior

πποςθέςει σην

is published and distributed only in digital

ςση

λίςσα

ηλεκσπονική ςαρ διεόθτνςη
παπαληπσύν

σοτ

&

Development

Planning

of

Local

Δελσίοτ,

form. If you wish to subscribe to our bulletin,

μποπείσε να σο κάνεσε μέςψ σηρ κάσψθι

you can send us your contact details to the

ηλεκσπονικήρ διεόθτνςηρ:

following e-mail address:

a.karvounis@ypes.gr

a.karvounis@ypes.gr
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