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1. ‘Erasmus+, 2014-2020’

Ευρωπαϊκά και
Διεθνή Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες

Erasmus+ is designed to support Member
States’ efforts to use efficiently the potential
of

Europe’s

human

capital

that

remains

underexploited, while confirming the principle
of lifelong learning by linking support to

European and International

formal, non-formal, and informal learning

Funding Programmes & Initiatives

throughout the education, training and youth
fields. Erasmus+ will provide opportunities

Προσκλήσεις-Προθεσμίες

for over 4 million Europeans to study, train,

Call for Proposals-Deadlines

gain work experience and volunteer abroad.
The current general call for proposals cover
the following actions:
(a) Capacity building in the field of youth.
(b) Large

scale

European

Voluntary

Service events
(c) Mobility of individuals in the field of

1. ‘Erasmus+, 2014-2020’

youth.
(d) Strategic partnerships in the field of

Tο πρόγραμμα Erasmus+ έχει σχεδιαστεί με
τρόπο ώστε να στηρίζει τις προσπάθειες
των

Κρατών

Μελών

να

χρησιμοποιούν

αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό
της

Ευρώπης,

που

παραμένει

μεταξύ

των

αρχών

(e) Meeting between young people and
decision-makers in the field of youth.
(f) Collaborative partnerships in the sport
field not related to the European Week

αναξιο-

ποίητο, επιβεβαιώνοντας συγχρόνως
σύνδεση

education, training and youth.

δια

τη
βίου

of Sport 2015.
(g) Not-for-profit European sport events
not related to the European Week of

μάθησης με τυπική και άτυπη μάθηση σε
όλο το φάσμα των τομέων εκπαίδευσης,
κατάρτισης και νεολαίας. Το πρόγραμμα
παρέχει την ευκαιρία σε περισσότερα από
4

εκατομμύρια

Ευρωπαίους

σπουδάσουν,

να

εκπαιδευτούν

αποκτήσουν

εργασιακή

πείρα

να

και

να

ή

να

εργαστούν εθελοντικά στο εξωτερικό.
Η

τρέχουσα

πρόσκληση

υποβολής

Sport 2015.
Deadlines:
- Capacity
building in the
field of youth
-Large

scale

3 April

European
Voluntary
Service events

προτάσεων αφορά τις κάτωθι δράσεις:
(α) Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της

-Mobility of

νεολαίας.

individuals in

(β)

Εκδηλώσεις

ευρωπαϊκής

εθελοντικής

υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας.
(γ) Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα
της νεολαίας.

2

the field of
youth

30 April

-Strategic
partnerships

2
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(δ) Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της

-Meeting

εκπαίδευσης,

between young

της

κατάρτισης

και

της

νεολαίας.
(ε) Συνεδρίαση μεταξύ των νέων και των
υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον
τομέα της νεολαίας.
(στ) Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα
του αθλητισμού που δεν σχετίζονται με την
ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού 2015.
(ζ)

Μη

κερδοσκοπικές

ευρωπαϊκές

αθλητικές εκδηλώσεις που δεν σχετίζονται
με την ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού
2015.

makers in the
field of youth
- Collaborative
partnerships in
the sport field
not related to
the European
Week of Sport
2015
- Not-for-profit

14 May

events not

-Ανάπτυξη ικανοτήτων

related to the

στον τομέα της

European Week

νεολαίας
ευρωπαϊκής

30 April

decision-

European sport

Προθεσμίες:

-Εκδηλώσεις

people and

4-5/2015

of Sport 2015

3 Απριλίου

Πληροφορίες/Information:
http://eur-lex.europa.eu/legal-

εθελοντικής υπηρεσίας

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.344.

μεγάλης κλίμακας

01.0015.01.ENG

-Κινητικότητα των
ατόμων στον τομέα της
νεολαίας
- Στρατηγικές
συμπράξεις στον τομέα
της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης και της

30 Απριλίου

νεολαίας
- Συνεδρίαση μεταξύ
των νέων και των
υπευθύνων για τη λήψη
αποφάσεων στον
τομέα της νεολαίας
-Συμπράξεις
συνεργασίας στον
τομέα του αθλητισμού
που δεν σχετίζονται με
την ευρωπαϊκή

14 Μαΐου

εβδομάδα αθλητισμού
2015
- Μη κερδοσκοπικές
ευρωπαϊκές αθλητικές
εκδηλώσεις που δεν
σχετίζονται με την
ευρωπαϊκή εβδομάδα
αθλητισμού 2015

3

3
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2. ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

4-5/2015

2. HORIZON 2020

Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο

The general objective of Horizon 2020 is to

την

και

build a society and a world-leading economy

οικονομίας

based on knowledge and innovation across

οικοδόμηση

παγκοσμίως

μιας

κοινωνίας

πρωτοπόρας

βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία

the

whole

Union,

σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας

sustainable development. It will support the

παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα

Europe

στηρίξει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και

policies as well as the achievement and

άλλες πολιτικές της Ένωσης, καθώς και την

functioning of the European Research Area.

επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού

The current calls for proposals cover, among

Χώρου Έρευνας. Οι τρέχουσες προσκλήσεις

else, the following thematic fields:

2020

while

strategy

contributing

and

other

to

Union

υποβολής προτάσεων αφορούν τα εξής
θεματικά πεδία:

(α)
Τεχνολογίες
Επικοινωνιών 2015

Πληροφορικής

και

Προϋπολογισμός: €561,000,000.
Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 70%-100%.
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/04/2015.

(β)
Απορρίμματα:
Πόρος
για
την
ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και
την ανάκτηση πρώτων υλών
Προϋπολογισμός: €54,000,000.
Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 70%-100%.

(γ) Εξατομίκευση Ιατρικής Περίθαλψης
Προϋπολογισμός: €104,500,000.
Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 100%.

(δ) Καινοτόμοι Υδάτινοι Πόροι: Ενισχύοντας
την αξία τους στην Ευρώπη
Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €21,000,000.
Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 100%.

(ε) Διακίνηση για την Ανάπτυξη
Προϋπολογισμός: €144,500,000.
Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 100%.

(στ) Ανάπτυξη του οικοσυστήματος της
στήριξης της καινοτομίας για τις ΜΜΕ
Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €1,700,000.
Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:100%.

(a) ICT 2015 - INFORMATION
COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES

AND

Call Total Budget: €561,000,000.
Percentage of Co-Financing: 70%-100%

(b) Waste: A Resource to Recycle, Reuse and
Recover Raw Materials
Call Total Budget: €54,000,000
Percentage of Co-Financing: 70%-100%

(c) Personalising Health and Care
Call Total Budget: €104,500,000
Percentage of Co-Financing: 100%

(d) Water Innovation: Boosting its Value for
Europe
Call Total Budget: €75,000,000
Percentage of Co-Financing: 70%

(e) Mobility for Growth
Call Total Budget: €144,500,000
Percentage of Co-Financing: 100%

(f) Enhancing SME Innovation Capacity by
Providing Better Innovation Support
Call Total Budget: €1,700,000
Percentage of Co-Financing: 100%

4

4
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(g) Smart Cities and Communities
Call Total Budget: €108,180,000
Percentage of Co-Financing: 70%-100%

(i) Competitive Low-Carbon Energy
(ζ) Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες

Call Total Budget: €10,000,000

Προϋπολογισμός: €108,180,000.

Percentage of Co-Financing: 70%

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 70%-100%.

(j) New Forms of Innovation

(η)
Ανταγωνιστική
ενέργεια
κατανάλωσης άνθρακα

Call Total Budget: €9,200,000

χαμηλής

Percentage of Co-Financing: 70%-100%

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 70%-100%.

(k) Reflective Societies: Cultural Heritage and
European Identities

(θ) Νέες Μορφές Καινοτομίας

Call Total Budget: €17,500,000

Προϋπολογισμός: €9,200,000.

Percentage of Co-Financing: 100%

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 70%-100%.

(l) The Young Generation in an Innovative,
Inclusive and Sustainable Europe

Προϋπολογισμός: €93,000,000.

(ι) Αναστοχαστικές Κοινωνίες: Πολιτιστική
Κληρονομιά και Ευρωπαϊκές Ταυτότητες
Προϋπολογισμός: €17,500,000.

Call Total Budget: €9,450,000
Percentage of Co-Financing: 70%

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 100%.

(ια) Η Νέα Γενιά σε μια Καινοτόμο,
Περιεκτική και Βιώσιμη Ευρώπη

Deadlines:

Προϋπολογισμός: €9,450,000.

-ICT 2015

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 70%.

-Waste

Προθεσμίες:

-Peronalising Health and

-ΤΠΕ 2015

14 Απριλίου

Care

14 April

21 April

-Απορρίμματα

-Water Innovation

-Εξατομίκευση ιατρικής

-Mobility for Growth

23 April

-Enhancing SME

29 April

21 Απριλίου

περίθαλψης
-Καινοτόμοι Υδάτινοι

Innovation Capacity

Πόροι

-Smart Cities and

-Διακίνηση για την

23 Απριλίου

Communities

Ανάπτυξη

-Competitive Low-

-Ανάπτυξη

Carbon Energy

οικοσυστήματος

29 Απριλίου

Πόλεις

-New Forms of
Innovation

καινοτομίας για ΜΜΕ
-Έξυπνες

5 May

-Reflective Societies

και

Κοινότητες

5 Μαΐου

28 May

-The Young Generation

-Ανταγωνιστική Ενέργεια
-Νέες Μορφές
Καινοτομίας

28 Μαΐου

-Πολιτιστική Κληρονομιά
-Η Νέα Γενιά
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto
p/en/opportunities/h2020/call_updates.html

Information:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/d
esktop/en/opportunities/h2020/call_updates.html

5
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The Strategic Planning of the Local

Επιχειρησιακός και

Authorities’ International Action

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός
Business & Development Planning

Attracting

opportunities,

acquiring

new

knowledge and overcoming certain problems
that

affect

cities

are

no

longer

solely

dependent on internal factors within the area
concerned

but

increasingly

on

interrelationships with external agents. In
response,

many

cities

are

equipping

themselves with the means to act on the
global stage in a strategic manner, as a result

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της

of which the international action undertaken

διεθνούς δράσης των τοπικών

by local authorities is becoming ever more

αρχών

important.
In

this

sense,

a

strategic

document

Η προσέλκυση ευκαιριών, η απόκτηση νέας

concerning a city’s international relations is a

γνώσης και η αντιμετώπιση συγκεκριμένων

tool oriented towards action and is intended

προβλημάτων που επηρεάζουν τις πόλεις

to serve a local authority and the stakeholders

δεν

in

εξαρτώνται

πλέον

μόνον

από

its

area.

This

document

guides

the

εσωτερικούς παράγοντες στο πλαίσιο της

international activity of a local authority over

συγκεκριμένης εδαφικής επικράτειας του

the medium and long term in accordance with

ΟΤΑ

με

the characteristics and needs of its area and

εξωτερικούς φορείς. Για την επίλυση αυτών

stakeholders, ensuring that its participation in

των

international

αλλά

από

αλληλεξαρτήσεις

προβλημάτων

αποκτούν

τα

επιτρέπουν

να

μέσα

αρκετές
εκείνα

δρουν

σε

που

πόλεις
τους

παγκόσμιο

forums

contributes

to

the

advancement of local priorities in economic,
social and cultural terms.

επίπεδο με στρατηγικό τρόπο και κατά
συνέπεια η διεθνής δράση τους να αποκτά
μια όλο και μεγαλύτερη σημασία.
Με αυτήν την έννοια, το στρατηγικό σχέδιο
που αφορά τις διεθνείς σχέσεις μιας πόλης
αποτελεί εργαλείο δράσης για μια τοπική
αρχή και τους τοπικούς φορείς. Αυτό το
έγγραφο προσανατολίζει τη διεθνή δράση
ενός ΟΤΑ

μεσο-μακροπρόθεσμα σύμφωνα

με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της
τοπικής κοινωνίας και των φορέων της,
διασφαλίζοντας ότι η συμμετοχή του σε
διεθνή φόρα συμβάλλει στην προώθηση
των

τοπικών

οικονομική,

προτεραιοτήτων

κοινωνική

και

από

πολιτιστική

άποψη.

6
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ΟΤΑ

θέτουν

το

πολιτικό όραμα, τις προτεραιότητες και
τους στόχους που προσανατολίζουν τη
διεθνή δράση τους εντός ενός ευρύτερου
στρατηγικού

πλαισίου.

Ως

αφετηριακό

σημείο λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη
εμπειρία σε διεθνή φόρα, η αναγνώριση

The strategic documents share a number of

της αναγκαιότητας συνεργασίας με τους

common features: they establish the political

τοπικούς φορείς, η ανάδειξη των διεθνών

vision, priorities and objectives intended to

φόρουμ και των φορέων με τους οποίους

guide the area’s international projection and

θα

they set it within a broader strategic city

υλοποιηθούν

διεθνείς

δράσεις

σε

μεσοπρόθεσμο πλαίσιο.

framework. They take as their starting point

Για παράδειγμα, η πόλη του Σάντερλαντ

previous

(Ηνωμένο Βασίλειο) αναγνωρίζει ότι «αυτή

international forums, they recognize that they

είναι η πρώτη φορά που το Σάντερλαντ

will be unable to push their international

συγκέντρωσε (στο στρατηγικό σχέδιο) τις

strategy forwards without the collaboration of

διεθνείς

τις

their local stakeholders, they identify the

πρωτοβουλίες και δράσεις του προκειμένου

international forums and actors with which

να καταρτίσει μια στρατηγική και ένα

they will undertake their actions and they

σχέδιο

include a medium-term perspective.

συνεργασίες,

δράσης

τα

με

δίκτυα,

μακροπρόθεσμο

experience

of

participating

in

αντίκτυπο για το μέλλον της πόλης, τις

For

ζωές των κατοίκων της και των πολιτών

recognizes

των άλλων χωρών παγκοσμίως. Αυτό το

Sunderland has drawn together its many

σχέδιο μάς επιτρέπει να αξιοποιήσουμε την

international

παρελθούσα εμπειρία, να συγκεντρώσουμε

initiatives and activities to create a strategy

την

και

and action plan, which will have a long-

φιλοδοξούμε να εκμεταλλευτούμε όλο το

lasting positive impact on the future of the

δυναμικό της πόλης που είναι πραγματικά

City, the lives of its residents and that of

διεθνής».

fellow citizens in countries around the world.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι της πορτογαλικής

It enables us to draw upon past experience,

πόλης

την

bring together expertise and resources and

οργάνωση και επικοινωνία της διεθνούς

aspire to achieve the full potential of a city

στρατηγικής

that is truly international”.

ειδημοσύνη

του

προώθηση

Πόρτο
της
του

συντονισμού,
συμμετοχής
διεθνή
πόρων

τους

σε

και

υποκίνησης
διεθνή

με

βασίζονται
και

«στην
τεχνικού

διευκόλυνση

διαφόρων

για

πόρους

σχέση

πολιτικού
στη

δίκτυα

πολιτικής

και

υπηρεσιών

έργα
των

μέσω
και

that

the
this

city

of

is

“the

connections,

Sunderland
first

time

networks,

The specific goals of the city of Oporto with

της

regard to the international orghanisation and

στα

communication of its international strategy

μιας

ανθρωπίνων

δράση

instance,

της

are

based

technical

on

“promoting

co-ordination,

participation

of

the

political

and

facilitating

the

various

services

in

ευαισθητοποίησης σε διεθνές και τοπικό

international networks and projects by means

επίπεδο για καινοτόμα έργα και βέλτιστες

of the stimulus of a human resources policy

πρακτικές.

suited to international activity, and raising
awareness at an international and local level
of innovative projects and best practices”.
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These strategic documents emphasise the
transverse nature of international relations
and also the need to establish co-ordination
between

the

various

sector

within the local authority.

departments
Most of the

documents also describe the organic structure
responsible for promoting and co-ordinating
the international strategy and they indicate
Αυτά τα στρατηγικά σχέδια υπογραμμίζουν
την εγκάρσια φύση των διεθνών σχέσεων
καθώς

και

την

συντονισμός

ανάγκη

μεταξύ

να

των

υπάρξει
διαφόρων

οργανικών μονάδων της τοπικής αρχής.
Στην πλειονότητα αυτών των εγγράφων
περιγράφεται η οργανική δομή που είναι
αρμόδια

για

την

προώθηση

και

το

συντονισμό της διεθνούς στρατηγικής και
υποδεικνύεται η ανάγκη για την ενίσχυση
των ικανοτήτων των δημοτικών αιρετών
οργάνων και του προσωπικού που άμεσα
εμπλέκεται στις διεθνείς πρωτοβουλίες.
Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην ανάγκη για
συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση της
υλοποίησης αυτής της στρατηγικής.
Ένα άλλο σημαντικό συστατικό αυτών των
στρατηγικών σχεδίων είναι η επικοινωνία
και δημοσιοποίηση του εύρους των διεθνών
δράσεων μιας τοπικής αρχής. Τέλος αυτές
οι

στρατηγικές

αποβλέπουν

να

διασφαλίσουν την ενεργό συμμετοχή των
τοπικών

φορέων

και

τη

δημιουργία

συμμαχιών με όμορες πόλεις και άλλους
φορείς έτσι ώστε η τοπική αρχή να διαθέτει

the need to strengthen the capacities of the
municipal elected representatives and staff
most

closely

involved

in

international

initiatives. In addition, they stress the need
for ongoing monitoring and evaluation of the
implementation of the strategy.
Another

important

strategies

is

the

publicizing

of

the

component

of

these

communication
range

of

the

and
city’s

international actions. Lastly, these strategies
are intended to ensure that local stakeholders
are brought on board and alliances are made
with neighbouring cities and other actors so
that the city has a larger critical mass with
which to raise its profile in international
forums.
These

strategic

advance

in

documents
the

represent

orientation

an
and

implementation of international relations by
local authorities and are a response to a clear
vision of public policy.
Information:
http://www.uclgdecentralisation.org/en/publications/magazin
e-d

μεγάλο δυναμικό για την προβολή της σε
διεθνή φόρα.
Εν κατακλείδι, αυτά τα στρατηγικά σχέδια
αντιπροσωπεύουν

μια

πρόοδο

στον

προσανατολισμό και την υλοποίηση των
διεθνών σχέσεων από τις τοπικές αρχές και
συνιστούν μια απάντηση σε ένα όραμα
δημόσιας πολιτικής.
Πληροφορίες:
http://www.uclgdecentralisation.org/en/publications/magazin
e-d
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The Work Programme of the EGTC

Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ.

Platform 2015-2016

The Voice of E.G.T.C.s

Raffaele Cattaneo (IT/EPP), President of the
Regional Council of Lombardia, Chair of the
Commission COTER of the CoR, presented the
annual working plan of the EGTC Platform
during the COTER meeting of 2 March, in his
quality of political coordinator of the Platform.
The priorities for 2015 and the first quarter of
2016 are:

Το Πρόγραμμα Εργασίας της



Πλατφόρμας των ΕΟΕΣ 2015-2016
Ο

Raffaele

Cattaneo ,

Πρόεδρος

register of EGTCs;



with the European Commission and in

Περιφερειακού Συμβουλίου της Λομβαρδίας
Επιτροπής των Περιφερειών, παρουσίασε
στις

2

Μαρτίου

το

ετήσιο

coordination with the Member States;



to raise awareness about the EGTC among
the services of the European Commission,

πρόγραμμα

the Member States and the regional and

εργασίας της πλατφόρμας της ΕτΠ για τους

local authorities, as an instrument for

ΕΟΕΣ. Πιο συγκεκριμένα, οι προτεραιότητες

territorial cohesion, particularly in relation

για το 2015 και το πρώτο τέταρτο του 2016

to the Europe 2020 Strategy;

είναι οι εξής:



to monitor the implementation of the
revised EGTC Regulation in partnership

του

και Επικεφαλής της Επιτροπής COTER της

to consolidate the Committee's role as

η παγίωση του ρόλου της ΕτΠ ως
μητρώου των ΕΟΕΣ·



η παρακολούθηση της εφαρμογής του
αναθεωρημένου Κανονισμού ΕΟΕΣ στο
πλαίσιο

εταιρικής

σχέσης

με

την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συντονισμό
με τα κράτη μέλη·



η

αύξηση

της

ευαισθητοποίησης

σχετικά με τους ΕΟΕΣ στις υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα κράτη
μέλη

και

στις

περιφερειακές
θεωρούνται

τοπικές

αρχές,

ως

μέσο

ώστε
αύξησης

και
να
της

εδαφικής συνοχής, ιδίως σε συνάρτηση
με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»˙



η προώθηση του ρόλου των ΕΟΕΣ στην
πολιτική συνοχής, ιδίως σε σχέση με τα
επιχειρησιακά προγράμματα, για την
υλοποίηση των προγραμμάτων και των
έργων

της

Ευρωπαϊκής

Εδαφικής

Συνεργασίας, τα νέα μέσα της περιφε-



to promote the role of the EGTCs in the
cohesion policy, particularly in relation to
operational
programmes,
to
the
implementation of programmes and projects
of European Territorial Cooperation, to the
new instruments of regional policy (Joint
Action
Plans,
Integrated
Territorial
Investments,
Community-led
Local
Development), to the macro-regional
strategies and to the Urban Agenda, in
cooperation with COTER;

9
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σχέδια

oλοκληρωμένες

εδαφικές

επενδύσεις, ανάπτυξη με πρωτοβουλία
των

τοπικών

κοινοτήτων),

μακροπεριφερειακές
το

πρόγραμμα

τις

στρατηγικές
για

το

και

αστικό

περιβάλλον, σε συνεργασία με

την

επιτροπή COTER·



η υποστήριξη της επιλεξιμότητας των
ΕΟΕΣ και διερεύνηση του δυναμικού τους
με

τη

αξιοποίηση

του

επενδυτικού

σχεδίου για την Ευρώπη, την πρόταση
για

ένα

Ευρωπαϊκό

Ταμείο

για

τη

στρατηγική ανάπτυξη, και τα μέσα της



to explore their potential using the



τους

σε

όλα

potential

and

του δυναμικού τους, ιδίως στους τομείς



η

βελτίωση

της

συμβολής

της

Πλατφόρμας ΕΟΕΣ στις γνωμοδοτήσεις
και

στις

αναλύσεις



η περαιτέρω ενθάρρυνση των ΕΟΕΣ να
αναπτύσσουν πρότυπα συμμετοχής των
πολιτών και ευρωπαϊκής δημοκρατίας˙



η

ενθάρρυνση

τρίτων

χωρών

να

εφαρμόζουν τη νομοθεσία ΕΟΕΣ, ιδίως
δε

των

υποψήφιων

για

επικοινωνίας των συμμετεχόντων στην
Πλατφόρμα.

in

transport,

Horizon

2020

with

the

inter

alia,

competent

in
CoR

to improve the input of the EGTC Platform

to further encourage EGTCs to develop
and European democracy;



to encourage third countries to implement
the

EGTC

legislation,

particularly

the

enlargement candidate countries;



to reinforce the horizontal interaction of
the participants in the Platform.

The EGTC Platform will specifically implement
the following actions:



The Committee will run the EGTC registry
and will publish information on new

διεύρυνση

η ενίσχυση της οριζόντιας αμφίδρομης

particular

innovative models of citizen participation

EGTCs in the C series of the Official

χωρών˙



2020

assessments (TIA);



εδαφικού

αντικτύπου (ΑΕΑ)˙

Europe

to CoR opinions and territorial impact

της ΕτΠ˙



the

for

commissions.

της εκπαίδευσης και στην πρωτοβουλία
συνεργασία με τις αρμόδιες επιτροπές

in

cooperation

των μεταφορών, της απασχόλησης, του

«Ορίζοντας 2020», μεταξύ άλλων, σε

of

platforms

and climate change), energy, education

προγράμματα της ΕΕ και την προβολή

αλλαγής του κλίματος, της ενέργειας,

and

employment, environment (Natura 2000

τα

περιβάλλοντος (Natura 2000) και της

beyond

EU programmes and highlighting their

στρατηγικής

«Ευρώπη 2020», με τη στήριξη της
επιλεξιμότητάς

EGTCs

Strategy, supporting their eligibility in all

ενιαίας αγοράς και πλατφορμών για
της

the

Market

implementation

πολιτικής συνοχής, ως εργαστηρίων της
εφαρμογή

mainstream

Single

η ενσωμάτωση των ΕΟΕΣ πέραν της

την

to

cohesion policy, as laboratories of the

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων·



to support the eligibility of the EGTCs and

Journal of the European Union.



Monitoring the implementation of the new
EGTC Regulation in the Member States
and the use of new features of cohesion
policy applied to the EGTC (Integrated

10
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Territorial Investment, Joint Action Plans,
Community-led Local Development), in
cooperation with COTER.



Follow-up on the use of the EGTC in the
priorities related to institution building
and

cooperation

in

macro-regional

strategies, in particular the Danube, the
Alpine

and

the

Adriatic

ones,

in

cooperation with COTER. Development of
the

σχετικά



cross-border cooperation at the CoR, in
which the Members act in coordination,

Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής

raise awareness, exchange experiences

Ένωσης.
Παρακολούθηση

της

εφαρμογής

and agree on amendments to the different

του

opinions highlighting the problems of the

νέου Κανονισμού ΕΟΕΣ στα κράτη μέλη
και ενσωμάτωση των νέων στοιχείων
της

πολιτικής

εφαρμόζονται
ρωμένη

συνοχής

στους

εδαφική

ΕΟΕΣ

που

border territories;



transport,

cooperation

ΕΟΕΣ στις προτεραιότητες που έχουν

the

ιδιαίτερα



καθώς

και

σε

άλλους

φορείς

της

Πλατφόρμας σε επίλεκτες γνωμοδοτήσεις

της

αντίκτυπου.

ΕτΠ

και

αναλύσεις

competent

CoR

EGTCs

and

employment,

in

Cooperation with Interreg Europe and with
INTERACT, in particular for the training of
national and regional authorities, and in

και

μεθοδολογίας διαβούλευσης στους ΕΟΕΣ

the

of the CoR;

επιτροπή COTER.
διαδικασίας

with

cooperation with the Commission SEDEC

αυτών που αφορούν τις μακροπερι-

Ανάπτυξη

environment

EGTC Platform on 3 March will deal with

συνεργασία στο πλαίσιο μακροπερι-



employment,

commissions. The annual meeting of the

σχέση με την ανάπτυξη θεσμών και τη

της Αδριατικής, σε συνεργασία με την

EU

education and Horizon 2020 inter alia, in

Παρακολούθηση της ενσωμάτωσης των

φέρειες του Δούναβη, των Άλπεων και

beyond

(Natura 2000 and climate change), energy,

συνεργασία με την επιτροπή COTER.

στρατηγικών,

EGTC

continuing to work on the areas of

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων) σε

φερειακών

the

Market and the Europe 2020 Strategy, and

σχέδια

κοινής δράσης, τοπική ανάπτυξη με την



Mainstreaming

Cohesion Policy, in particular in the Single

(ολοκλη-

επένδυση,

Studying the possibility of launching and
supporting an interregional group on

με

τους νέους ΕΟΕΣ στη σειρά C της



of

CoR opinions and Impact Assessments;

Η ΕτΠ θα τηρεί το μητρώο ΕΟΕΣ και θα
πληροφορίες

methodology

stakeholders of the Platform in selected

συγκεκριμένα, τις ακόλουθες δράσεις:

δημοσιεύει

and

consultation to the EGTCs and other

Η Πλατφόρμα ΕΟΕΣ θα υλοποιήσει, πιο



procedure

the European Cooperation Day;



Inclusion of the EGTC in external actions
of the Committee, in particular CORLEAP,
ARLEM, Joint Consultative Committees and
Working Groups, and TAIEX-LAF seminars;
pro-active information and cooperation
with the European External Action Service
Μελέτη της δυνατότητας σύστασης και

11
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στήριξης διαπεριφερειακής ομάδας για
την διασυνοριακή συνεργασία στην ΕΤΠ,
στην οποία τα μέλη ενεργούν συντονισμένα, προάγουν την ευαισθητοποίηση,
ανταλλάσσουν εμπειρίες και συμφωνούν

τροποποιήσεις

στις

διάφορες

γνωμοδοτήσεις εστιάζοντας στα προβλήματα των παραμεθόριων περιοχών·



Ενσωμάτωση

του

ΕΟΕΣ

πέραν

της

πολιτικής συνοχής της ΕΕ, ιδίως στο
πλαίσιο της ενιαίας αγοράς και της
στρατηγικής

«Ευρώπη

2020»,

και

about the CoR's work on EGTC as regards

συνέχιση των εργασιών στους τομείς
των μεταφορών, της απασχόλησης, του
περιβάλλοντος (Natura 2000) και της

third countries, in cooperation with CIVEX.



'Building Europe across Borders' for EGTCs

αλλαγής του κλίματος, της ενέργειας,

generating growth and jobs (mid-term

της εκπαίδευσης και της πρωτοβουλίας
«Ορίζοντας 2020», μεταξύ άλλων, σε
συνεργασία με τις αρμόδιες επιτροπές

review foreseen for 2016).



EGTC under the new Regulation, the

πλατφόρμας ΕΟΕΣ στις 3 Μαρτίου θα
με

τους

ΕΟΕΣ

και

second edition of the brochure "The EGTC

την

delivering growth and opportunities", a

απασχόληση, σε συνεργασία με την

video and a comic on the EGTC; update of

Επιτροπή SEDEC της ΕΤΠ·



κατάρτιση εκπροσώπων των τοπικών
και περιφερειακών αρχών, καθώς και
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ημέρας
συνεργασίας.



Ενσωμάτωση των ΕΟΕΣ στις εξωτερικές
δράσεις
CORLEAP,

της

ΕτΠ,

στην

ιδιαίτερα

ARLEM,

στις

στην
Μικτές

networks.



Publication of the study 'EGTC Monitoring
Report 2015' focusing in particular on the
action of the Groupings related to the
Investment Plan for Europe, the proposal
for

a

European

Fund

for

Strategic

Development, and the instruments of the
European Investment Bank. Other short

τις

studies may deal with the staff, taxation

Δρομολόγηση της δεύτερης εκδήλωσης

new Regulation, and on legal provisions to

Συμβουλευτικές

Επιτροπές

και

ομάδες εργασίας.



the EGTC web portal, and use of social

Συνεργασία με τα προγράμματα Interreg
Europe και INTERACT, ιδίως για την

Communication actions: Publication of a
map of the EGTCs, a handbook about the

της ΕΤΠ. Η ετήσια συνεδρίαση της
ασχοληθεί

Launching the second edition of the award

του βραβείου «Οικοδόμηση της Ευρώπης

or procurement of the EGTCs under the
enhance cross-border cooperation.

πέραν των συνόρων» για τους ΕΟΕΣ με
στόχο τη δημιουργία ανάπτυξης και
απασχόλησης (προβλέπεται ενδιάμεση
επανεξέταση για το 2016).




της

μελέτης

παρακολούθησης ΕΟΕΣ 2015»

12

https://portal.cor.europa.eu/egtc/news/Page
s/Raffaele-Cattaneo-assumes-the-

Επικοινωνιακές δράσεις.
Δημοσίευση

Πληροφορίες/Information:

«Έκθεση

coordination-of-the-EGTC-Platform-andpresents-the-working-plan.aspx

12
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Municipality of Piraeus

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Energy Efficient Buildings-

European Programmes

SEE TRACE

Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ

(South East Programme)

EU funded Projects of Greek Local Authorities

The Administrative Department for European

Δήμος Πειραιά
Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια
SEE– TRACE

Αξιοποίησης

Εθνικών

Πειραιά διοργάνωσε
του

κοινού

αποδοτικά

Ευρωπαϊκών

Πόρων
με
κτίρια

and National Funds of the Municipality of
Piraeus organised a public information day on
Energy Efficient Buildings in the premises of
the

(Πρόγραμμα South East Europe)
Το Τμήμα

4-5/2015

του

Piraeus

Chamber

of

Commerce

and

Industry.
και

Δήμου

ημερίδα ενημέρωσης

θέμα
στην

τα

ενεργειακά

αίθουσα

του

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πειραιά.

The

InfoDay

framework

was
of

the

(Transnational
improvement

organised

within

SEE-TRACE

cooperation
of

project

for

buildings

the
the

energy

performance and efficiency), which is cofunded by the European Union and by national
funds.
Η εκδήλωση διεξήχθη στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού έργου SEE-TRACE (Διακρατική
συνεργασία για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αποτελεσματικότητας
κτιρίων), το οποίο συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς
πόρους. Στο TRACE συμμετέχουν 13 φορείς
από 9 χώρες, ενώ την Ελλάδα εκπροσωπεί
ο Δήμος Πειραιά ως επικεφαλής εταίρος
και

το

Κέντρο

Ανανεώσιμων

Ενέργειας.
Πληροφορίες:
www.see-trace.eu

Πηγών

TRACE

is

implemented

by

a

consortium

consisting of 13 partners from 9 countries,
while

Greece

is

represented

by

the

Municipality of Piraeus as the leading partner
and the Centre for Renewable Energy Sources
and Saving (CRES).
Information:
www.see-trace.eu

13
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Selected organisations

Ευρώπη για τους Πολίτες

for Operating grants

2014-2020
Europe for Citizens 2014-2020

Within the framework of the Europe for
Citizens Programme – Call for proposals
COMM C2/01/2013 (Structural support for
European public policy research organisations

Απονομή Λειτουργικών Επιδοτήσεων
σε Οργανώσεις της Κοινωνίας

του προγράμματος ‘Ευρώπη

υποβολής προτάσεων για τη διαρθρωτική
υποστήριξη των ευρωπαϊκών ερευνητικών
οργανισμών δημόσιας πολιτικής (δεξαμενές
–

λειτουργικές

the

society

2015

/

Balkan

countries,

on

Οργανισμός ανακοίνωσε πρόσφατα τους

7

5

των

το

4

Βέλγιο και τη Γαλλία, με τη Γερμανία και το

3

από

Ηνωμένο Βασίλειο να ακολουθούν.

selected

organizations.

The

from Belgium

and France, while

6

επιλεγμένους οργανισμούς. Η πλειονότητα
προέρχονταν

of

10

8

οργανισμών

civil

Germany and United Kingdom are following.

Εκτελεστικός

ο

list

coming

9

χώρες,

for

majority of the selected organisations is

επιδοτήσεις

2015/Βαλκανικές

and

06/02/2015 the Executive Agency adopted

για τους Πολίτες και της πρόσκλησης

γνώσεων)

tanks)

organisations at European level) – operating
grants

Πολιτών
Στο πλαίσιο

(think

2
1

7
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Πληροφορίες:

6

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-

5
4

citizens/selection-results/selected-

3

organisations-for-operating-grants_en

2
1
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˙
Πληροφορίες:
https://eacea.ec.europa.eu/europe-forcitizens/selection-results/selectedorganisations-for-operating-grants_en
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ICLEI World Congress 2015

Εκδηλώσεις-Συνέδρια
(Διεθνή και Ευρωπαϊκά)

(Seoul, 8-12 April)

International and

The triennial event is the flagship assembly

European Conferences

for ICLEI Member local governments and the
extended ICLEI community worldwide, and

Παγκόσμια Σύνοδος του ICLEI
(Σεούλ, 8-12 Απριλίου)
Η

εν

θέματι

εκδήλωση

που

πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια αποτελεί
εμβληματικό γεγονός για τη συνέλευση του
διεθνούς δικτύου τοπικών αρχών για την
will

provide

practical

local

governments

solutions

accelerate

towards

that

they
their

with

the

need

to

ambitious

sustainability goals
Information:
http://www.iclei.org/ourαειφορία

και

θα

παρέχει

στους

activities/events/icleiworldcongress2015.html

συμμετέχοντες την ευκαιρία να συζητήσουν
πρακτικές λύσεις για την επίτευξη των
αειφόρων στόχων τους.
Πληροφορίες:
http://www.iclei.org/ouractivities/events/icleiworldcongress2015.html

Ημέρα για την Ευρωπαϊκή
Πρωτοβουλία Πολιτών 2015

European Citizens' Initiative Day 2015
(Brussels, 13 April)
Introduced by the Treaty of Lisbon, the
European Citizens' Initiative (ECI) is the most
important instrument for direct democracy at
European level. On 1 April 2015, the European
Commission

will

present

an

assessment

report on the first three years of ECI practice.

(Βρυξέλλες, 13 Απριλίου)
Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που
θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας
είναι το πιο σημαντικό εργαλείο για την
άμεση δημοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στις 1 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
παρουσίασε έκθεση αξιολόγησης για τα
τρία πρώτα χρόνια της εφαρμογής του
Κανονισμού.

15

15

No 58/59

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

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

The

event

is
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organised

by

the

European Economic and Social Committee in
partnership with the CoR, and will focus on
the reports from the European Commission
and the European Ombudsman on the ECI
procedure; ECI renewal and resetting; the
different perspectives: users, Member States,
Η εν θέματι εκδήλωση διοργανώνεται από
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή σε συνεργασία με την Επιτροπή
των Περιφερειών και θα επικεντρωθεί στις
εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και

Parliament and support structures.
Information:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.even
ts-and-activities-eci-day-2015

του Ευρωπαίου Συνηγόρου του Πολίτη˙
στην

ανανέωση

και

Interreg and EGTC?

επανεκκίνησης της

(Madrid, 14 April)

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλίας καθώς και στις
διαφορετικές προσεγγίσεις της από τους
χρήστες, τα κράτη-μέλη, τα Κοινοβούλια

INTERACT organises a special seminar for

και τις υποστηρικτικές δομές.

EGTCs to introduce them to the Interreg world
and also to promote their participation in

Πληροφορίες:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.even

programmes and projects.

ts-and-activities-eci-day-2015

Interreg και ΕΟΕΣ;
(Μαδρίτη, 14 Απριλίου)
Η πλατφόρμα INTERACT διοργανώνει ειδικό
σεμινάριο για τους ΕΟΕΣ προκειμένου να
τους εισάγει στον κόσμο του INTERREG,
καθώς και να προωθήσει τη συμμετοχή
τους

σε

προγράμματα

και

έργα

του.

By learning the legal framework, commonly
used terms (like Managing Authority, Lead
Partner,

etc.),

programme

and

project

lifecycles, the groupings would get a better
understanding of the “rules of the game”.
While by presenting cases of EGTCs already
involved in Interreg, INTERACT aims at raising
the awareness about use of EGTC in Interreg.

Μαθαίνοντας το θεσμικό πλαίσιο, τους
συνηθισμένους όρους (όπως διαχειριστική
αρχή,

επικεφαλής

κύκλους

ζωής

εταίρος

των

έργων

κτλ.),

τους

και

των

προγραμμάτων, οι Όμιλοι θα αντιληφθούν
καλύτερα ‘τους κανόνες του παιχνιδιού’.

Information:

Παράλληλα, παρουσιάζοντας περιπτώσεις

http://www.interact-

ΕΟΕΣ που ήδη συμμετέχουν στο INTERREG, η

eu.net/events/interreg_for_egtc_seminar/14/
18471
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Energy Cities’ Annual Conference
(Aberdeen, 22-24 April)

στo INTERREG.
Πληροφορίες:

4-5/2015

In Aberdeen, European local authorities will

http://www.interacteu.net/events/interreg_for_egtc_seminar/14/

share

examples

of

successful

energy

transition projects, the new business models
they are based on and their positive impact on

Ετήσιο Συνέδριο

the local economy.

των Ενεργειακών Πόλεων
(Αμπερντίν, 22-24 Απριλίου)
Στο

ετήσιο

συνέδριο

Ενεργειακών

Πόλεων

έχουν

ευκαιρία

την

επιτυχημένα

του
οι

δικτύου

τοπικές

των
αρχές

να

μοιραστούν

παραδείγματα

ενεργειακών

έργων, νέα μοντέλα επιχειρηματικότητας
στα οποία βασίζονται και έχουν θετικό
αντίκτυπο στην τοπική οικονομία.

The

energy

sector

has

been

driving

Aberdeen’s economy for a long time. This
Ο ενεργειακός τομέας είναι ο κινητήριος
μοχλός της οικονομίας του Αμπερντίν και
γι’ αυτό αποτελεί ιδανικό τόπο συνάντησης
και ανταλλαγής πρακτικών μεταξύ αιρετών

makes it an inspiring place to invite political
leaders and local representatives from all over
Europe to meet and exchange.
Information:
http://aberdeen2015.energy-

της τοπικής αυτοδιοίκησης.

cities.eu/About.html?page=sommaire

Πληροφορίες:
http://aberdeen2015.energycities.eu/About.html?page=sommaire

Ανέπτυξε την Περιφέρειά σου:

GROW your REGIOn: Delivering Smart
Specialisation and Economic
Transformation through Clusters
(Brussels, 27-28 April)

Έξυπνη Εξειδίκευση και Οικονομικός
Μετασχηματισμός μέσω Θυλάκων
(Βρυξέλλες, 27-28 Απριλίου)
Το συνέδριο παρέχει μοναδική ευκαιρία για
τα στελέχη των Περιφερειών και τους
φορείς των θυλάκων για να ανταλλάξουν
εμπειρίες για τον τρόπο με τον οποίο οι
στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και οι
θύλακες μπορούν να μετασχηματίσουν μια

This

conference

will

provide

a

unique

opportunity for regional policy makers and
cluster actors to share experiences on how
smart specialisation strategies and clusters
can help transform your region and drive
growth. Building upon success stories and
innovative practices, participants will learn
about novel ways of implementing smart

17
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στην

ανάπτυξη. Βάσει επιτυχημένων έργων και
καινοτόμων πρακτικών, οι συμμετέχοντες
θα γνωρίσουν

καινοτόμους τρόπους για

την υλοποίηση της έξυπνης εξειδίκευσης
μέσω δράσεων στο πλαίσιο θυλάκων.
specialisation through cluster-based activities
and cross-clustering actions. They will also
have the chance to explore new partnerships
for joint activities in the context of the new
generation of European programmes such as
ERDF, COSME and Horizon2020.
Επίσης,

θα

έχουν

την

ευκαιρία

να

εξερευνήσουν νέες εταιρικές σχέσεις για

Information:
http://www.cvent.com/events/grow-your-

κοινές δράσεις στο πλαίσιο της νέας γενιάς

region/event-summary-

των ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το

3fc031645ae345c39f97c8b2e6a48cd2.aspx

ΕΤΠΑ, το COSME και ο Ορίζοντας 2020.
Πληροφορίες:
http://www.cvent.com/events/grow-yourregion/event-summary-

Cities of the Future Conference
(Mülheim An Der Ruhr, 28-30 April)

3fc031645ae345c39f97c8b2e6a48cd2.aspx
Cities of the Future – Transitions to the Urban
Water Services of Tomorrow (TRUST) will

Συνέδριο για τις Πόλεις του

provide an opportunity to present and discuss

Μέλλοντος

leading-edge developments in the area of

(Mülheim An Der Ruhr, 28-30

urban water services with an international

Απριλίου)

audience

of

water

utility

personnel,

researchers, engineers, technology providers,
Το συνέδριο για τις Πόλεις του Μέλλοντος-

city planners, consultants, regulators and

Μεταβάσεις

policy makers.

στις

Αστικές

Υπηρεσίες

Υδάτινων Πόρων του Αύριο παρέχει την
ευκαιρία για να παρουσιαστούν και να
συζητηθούν πρωτοποριακές εξελίξεις στο
πεδίο των αστικών υπηρεσιών για τους
υδάτινους

πόρους

προσκεκλημένων
υπηρεσίες
μηχανικών,

που

μεταξύ

διεθνών

εργάζονται

ύδρευσης,
τεχνολογικών

στις

ερευνητών,
παρόχων,

χωροτακτών, συμβούλων και σχεδιαστών
πολιτικής. Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί
στις τεχνικές, στις τεχνολογίες και σε
διαχειριστικές
υποστήριξη της

18

προσεγγίσεις
μεταβατικής

για

την

περιόδου

18
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It

will

be

focused

on

4-5/2015
the

techniques,

technologies and management approaches
aiming

at

enabling

and

supporting

the

transition towards more sustainable urban
water futures, but also zoom-in on the socioπρος ένα πιο αειφόρο αστικό υδάτινο
μέλλον.
Πληροφορίες:

economic requirements and aspects of this
transition.
Information:

https://conference.trust-i.net/

https://conference.trust-i.net/

5o Συνέδριο Media City

Media City 5

(Πλίμουθ, 1-3 Μαΐου)
Το

εν

θέματι

συνέδριο

(Plymouth, 1-3 May)
εξετάζει

προσεγγίσεις και σχεδιαστικές προτάσεις

The conference addresses the approaches and

για την αντιμετώπιση των προκλήσεων

the corresponding design responses that

κοινωνικά

έξυπνων

meet the challenges of social, citizen-centred,

πόλεων και κοινοτήτων με επίκεντρο τον

smart cities and communities. It will offer

πολίτη.

reflective, high quality theoretical and design-

προσανατολισμένων

based

responses to the question of how

προκλήσεις.

media

and

Πληροφορίες:

responses to current societal challenges.

Η εκδήλωση θα προσφέρει αναστοχαστικές,
υψηλής

ποιότητας

θεωρητικές

και

επικεντρωμένες στο σχέδιο λύσεις για τον
τρόπο με τον οποίο τα ΜΜΕ και οι ΤΠΕ
μπορούν

να

απαντήσεις

προσφέρουν
στις

εναλλακτικές

σύγχρονες

κοινωνικές
ICTs

create

can

alternative

Information:

http://mediacity.i-dat.org/

http://mediacity.i-dat.org/

Φεστιβάλ Πόλεων URBACT 2015

The URBACT City FESTIVAL

(Ρίγα, 6-8 Μαΐου)
Η

Τεχνική

αφορμή

Γραμματεία
την

URBACT,

έναρξη

προγράμματος URBACT

(Riga, 6-8 May)

III

του
της

και

με

νέου
νέας

προγραμματικής περιόδου 2014-2020, δι-

The URBACT City FESTIVAL will present the
participants with top edge content on urban
development, will create links with the urban

19
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agendas in Europe around the globe and
provide you with the opportunity to meet over
400 peers in the field. Celebrating the results
of URBACT II, the networks created and the
knowledge produced, the festival will set the
scene for URBACT III, the new features and
οργανώνει

στη Ρίγα, στο

πλαίσιο

της

activities foreseen for 2014 – 2020.

Λετονικής Προεδρίας του Συμβουλίου της
ΕΕ,

το

πρώτο Φεστιβάλ

Πόλεων.

Το

πρόγραμμα συνεργάζεται με 550 πόλεις
και αριθμεί 7.000 ενεργούς συμμετέχοντες:
όλοι αναμένονται να συγκεντρωθούν στην
Λετονική πρωτεύουσα για να ασχοληθούν
με

την

αντιμετώπιση

των

αστικών

προκλήσεων σε θέματα αστικής ανάπτυξης
και

να

συζητήσουν για

ολοκληρωμένες

λύσεις όσον αφορά στη βιώσιμη αστική
ανάπτυξη.

stage.

http://urbact.eu/urbact-city-festival

αυτής

είναι

τις

ευκαιρίες

που

προσφέρει

walkshops,

‘meet

the

in

cities’

complex challenges are being met in all
η

corners of Europe.
Information:
http://urbact.eu/urbact-city-festival

η

θάλασσα και τη σπουδαιότητα τους, τις

European Maritime Day 2015

προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ναυτιλία,

(Piraeus, 28-29 May)

καθώς και τα σύγχρονα περιβαλλοντικά
προβλήµατα. Πρόκειται για έναν εορτασµό
που αφορά όλο το ναυτιλιακό κλάδο, το
ναυτικό κόσµο, το θαλάσσιο περιβάλλον
και τις παράκτιες περιοχές.

and

and

about realities on the ground, and how

ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση όλων µας
για

workshops

encounters, one will have the chance to talk

(Πειραιάς, 28-29 Μαΐου)
Ηµέρας

In

masterclasses

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας 2015

της

co- creation, the URBACT City Festival will put
cites, and the people who run them, centre

Πληροφορίες:

Σκοπός

In true URBACT tradition, and in the spirit of

The purpose of this Day is to raise awareness
and inform everyone about the opportunities
offered by the sea and the importance of the
challenges

facing

the

shipping

and

contemporary environmental problems. This
is

a

celebration

of

the

entire

maritime

industry, navy world, the marine environment
and coastal areas. Europe is a continent with
almost 70,000 km of coastline and the
majority

of

the

Member

States

of

the

European Union are either coastal or island
regions, that is, directly connected to the
water element.
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Η Ευρώπη είναι µια ήπειρος µε ακτογραµµή
µήκους περίπου 70.000 χιλιοµέτρων ενώ η
πλειοψηφία

των

κρατών

µελών

της

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι είτε παράκτιες
είτε νησιωτικές περιοχές, δηλαδή άµεσα
συνδεδεµένες µε το θαλασσινό στοιχείο. Η
θάλασσα και οι πόροι της καθώς και τα
ναυτικά

επαγγέλµατα

είναι

ζωτικής

σηµασίας για την ευηµερία και την καλή
ποιότητα ζωής στην Ευρώπη. Η χώρα µας,
µε ακτογραµµή 16.000 χιλιοµέτρων και µε
πολύµορφα νησιωτικά συµπλέγµατα, είναι
από την αρχαιότητα άρρηκτα συνδεδεµένη
µε τη ναυτιλία, η οποία σήµερα αποτελεί
έναν από τους πιο παραγωγικούς και
δυναµικούς

κλάδους

της

ελληνικής

οικονοµίας. Ο ελληνικός εµπορικός στόλος
είναι ένας από τους µεγαλύτερους του
κόσµου, γεγονός που καθιστά τον εορτασµό
της

συγκεκριµένης

Ηµέρας,

µεγάλης

σηµασίας για τη χώρα µας. Η οικονοµία της
χώρας

µας

στηρίζεται

σηµαντικά

στις

θαλάσσιες µεταφορές, παρέχοντας θέσεις
εργασίας

σε

ναυτικούς

30.000

και

περίπου

150.000

Έλληνες

προσωπικό

σε

ναυτιλιακές επιχειρήσεις και οργανισµούς.
Στο συνέδριο αναμένεται να συμμετάσχουν

Greece, with a coastline of 16,000 km and
polymorphs archipelagos, is from ancient
times inextricably connected with shipping,
which today is one of the most prolific and
dynamic sectors of the Greek economy. The
Greek merchant fleet is one of the largest in
the world, making the celebration of this day,
of great importance for the country. The
Greek economy relies heavily on maritime
transport, providing jobs to about 30,000
Greek seamen and 150,000 staff in shipping
companies and organizations. The conference
is expected to involve more than 1,200 guests
from all countries and ports of EU, ministers
and commissioners, officers of DG Mare and
European actors of the shipping industry.

περισσότεροι από 1.200 προσκεκλημένοι
από όλες τις χώρες και λιμάνια της Ε.Ε.,
υπουργοί και επίτροποι, στελέχη της DG
Mare

και

ευρωπαϊκοί

φορείς

της

της

διοργάνωσης

της

Ημέρας

Ναυτιλίας

ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Την

ευθύνη

Ευρωπαϊκής

2015

ανέλαβε και επισήμως με την ανάληψη των
καθηκόντων

της

η

νέα

Δημοτική

Αρχή

Πειραιά. Επιβλέπων της αρμόδιας ομάδας
εργασίας

για

την

προετοιμασία

της

διοργάνωσης, ορίστηκε από τον δήμαρχο
Πειραιά ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πέτρος
Κόκκαλης.

The responsibility of organizing the European
Maritime Day 2015 was taken over officially
by the new Municipal Authority Piraeus. Mr.
Petros

Kokkalis

was

appointed

as

the

supervisor of the relevant working group to
prepare the whole organization.

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritime
day/en/home

Information:
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritime
day/en/home
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New expertise exchange initiative to

Ευρωπαϊκά Θέματα

better manage Regional Policy

European Affairs

investments

Νέα πρωτοβουλία για την
ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης για
την καλύτερη διαχείριση

and best practice around Europe, to further

πολιτικής
Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

εγκαινίασε

πρόσφατα μια νέα πλατφόρμα για την
ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των
στελεχών των δημόσιων αρχών της ΕΕ για
τη

βελτίωση

της

διαχείρισης

των

ευρωπαϊκών επενδύσεων. Ενισχύοντας τη
διοικητική ικανότητα των κρατών-μελών, η
πλατφόρμα PEER 2 PEER είναι μέρος της
ευρύτερης πρωτοβουλίας για την πλήρη
αξιοποίηση της περιφερειακής πολιτικής
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη
διασφάλιση

της

αειφόρου

Τhe Commission launched a new platform for
public service officials to exchange expertise

επενδύσεων περιφερειακής
Η

4-5/2015

ανάπτυξης,

σύμφωνα με τους στόχους της Στρατηγικής

improve how EU investments are spent and
managed.

By

strengthen

administrative

helping

Member

States

capacity,

TAIEX

REGIO PEER 2 PEER, or PEER 2 PEER, is part of
a broader initiative to fully use the potential
of Regional Policy to create jobs and ensure
sustainable growth, in line with the goals set
by the Europe 2020 Strategy and the EU's
new €315 billion Investment Plan. Across the
EU, 24.000 officials from national and local
administrations are involved in managing the
European Regional Development Fund (ERDF)
and the Cohesion Fund.

ΕΕ2020 και του νέου επενδυτικού σχεδίου
της ΕΕ ύψους 315 εκατ. ευρώ. Σε ολόκληρη
την

ΕΕ,

24.000

αξιωματούχοι

από

τις

εθνικές και τοπικές αρχές εμπλέκονται στη
διαχείριση των πόρων του ΕΤΠΑ και του
Ταμείου Συνοχής.

PEER 2 PEER aims to capitalise on their know
how and deliver better results by sharing their
Η νέα πλατφόρμα θα κεφαλαιοποιήσει την

expertise and good practice through a new

τεχνογνωσία

τους

online platform where administrations can get

αποτελέσματα

μέσω

για
της

καλύτερα
ανταλλαγής

and

offer

assistance.

This

initiative

is

καλών πρακτικών. Αυτή η πρωτοβουλία θα

implemented as a pilot project, and its impact

λειτουργήσει πιλοτικά και θα αξιολογηθεί

will be evaluated in 2016.

το 2016.

Information:

Πληροφορίες:

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

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

/how/improving-investment/taiex-regio-

/how/improving-investment/taiex-regio-

peer-2-peer/

peer-2-peer/
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Νέο Ευρωπαϊκό Δίκτυο υποστήριξης

New network aims to boost energy

των Ενεργειακών Επενδύσεων

investments

Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύστησε

A new Network of Energy and Managing

ένα

Authorities

νέο

Δίκτυο

Ενεργειακών

και

(EMA)

was

set

up

by

the

Διαχειριστικών Αρχών (EMA) προκειμένου

Commission.

να συνδράμει τα κράτη-μέλη να κάνουν τη

The

βέλτιστη χρήση των πόρων της πολιτικής

representatives of national energy authorities

συνοχής για την προώθηση της ενεργειακής

with

αποδοτικότητας, των ανανεώσιμων πηγών

Managing Authorities dealing with energy. It

ενέργειας

ενεργειακής

aims to help Member States make the best

υποδομής, καθώς και της σχετικής έρευνας

possible use of Cohesion Policy funding to

και καινοτομίας.

promote energy efficiency, renewable energy

και

έξυπνης

EMA

Network

representatives

brings
of

together

Cohesion

Policy

and smart energy infrastructure, as well as
energy-related research and innovation. The
inaugural meeting of the EMA Network on 1617 March looked at the use of financial
instruments

to

leverage

additional

investments in energy, as well as the role of
energy in the Commission’s Investment Plan
for Europe and how to design investments in
energy renovation of buildings.

Κατά
δικτύου

την

εναρκτήρια

στις

συμμετέχοντες

16-17

συνάντηση
Μαρτίου

εξέτασαν

τη

τ.ε.,

χρήση

του
οι
των

χρηματοδοτικών εργαλείων για πρόσθετες
επενδύσεις στην ενέργεια, καθώς και το
ρόλο της ενέργειας στο επενδυτικό πλάνο
για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και τον τρόπο σχεδιασμού επενδύσεων για
την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων. Η
εξαμηνιαία

συνάντηση

του

δικτύου

θα

λειτουργήσει ως μια άτυπη πλατφόρμα
ανταλλαγής
πρακτικών,

πληροφοριών,
εμπειριών

και

καλών
τελευταίων

εξελίξεων.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsr
oom/news/2015/03/new-network-aims-toboost-energy-investments

Meeting twice a year, the network will act as
an

informal

information,

platform
sharing

of
of

exchange

good

of

practices,

experiences and latest developments.
Information:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsr
oom/news/2015/03/new-network-aims-toboost-energy-investments
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Πιλοτικό Έργο

‘Culture for Cities and Regions’

‘Πολιτισμός για Πόλεις και

Pilot Project

Περιφέρειες’

This €1million

To εν θέματι πιλοτικό έργο ύψους ενός
εκατομμυρίου ευρώ του δικτύου Eurocities
χρηματοδοτείται

από

το

ευρωπαϊκό

πρόγραμμα ‘Δημιουργική Ευρώπη’ και έχει
διάρκεια από τον Ιανουάριο 2015 μέχρι το
Σεπτέμβριο 2017. Το έργο σκοπεύει να
εξετάσει
οποίες

υφιστάμενες
ο

πρακτικές

πολιτισμός

συνιστά

στις
βασικό

στοιχείο για τις στρατηγικές τοπικής και
περιφερειακής

ανάπτυξης.

Επίσης,

θα

συνδράμει στην ανταλλαγή και μεταφορά

of

the

Eurocities’

project,

funded under the Creative Europe programme
(European Commission DG Education and
Culture) runs from January 2015 to September
2017. It aims to examine existing examples
of culture as a key element in local and
regional development strategies. It will also
enable

the

exchange

and

transfer

of

knowledge to better understand successful
examples of cultural investment and go into
detail

on

policy

planning

and

implementation.

τεχνογνωσίας για την καλύτερη κατανόηση
επιτυχημένων

παραδειγμάτων

πολιτισ-

τικών επενδύσεων και την εμβάθυνση στον
πολιτικό σχεδιασμό και την υλοποίηση. Το
έργο θα εξετάσει τρεις βασικές οπτικές του
πολιτισμού: πολιτισμός και δημιουργικές
βιομηχανίες

για

την

τοπική

ανάπτυξη˙

πολιτιστική

κληρονομιά

κινητήριος

μοχλός

την

για

οικονομική
ως

οικονομική

ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη˙ και
πολιτισμός για την κοινωνική ένταξη, την
κοινωνική καινοτομία και το διαπολιτισμικό
διάλογο.

The project will explore three main aspects:
culture and the creative industries for local
economic

development

and

urban

regeneration; cultural heritage as a driver for
economic growth and social inclusion; and
Αναμένεται ότι περίπου 60 έως 90 πόλεις
και

περιφέρειες

θα

προβληθούν

σε

ευρωπαϊκό επίπεδο και θα επωφεληθούν
άμεσα από το έργο μέσω της συμμετοχής
τους σε επισκέψεις μελετών και συντονισμό
δράσεων.

and intercultural dialogue. Between 60 and
95 cities and regions of all sizes are expected
to gain visibility at European level, and will
benefit directly from the project, through
their involvement in study visits and coaching
activities.
Information:

Πληροφορίες:
http://www.eurocities.eu/eurocities/news/Culture-for-cities-and-regions-pilot-projectWSPO-9TTU2Y

24

culture for social inclusion, social innovation

http://www.eurocities.eu/eurocities/news/Culture-for-cities-and-regions-pilot-projectWSPO-9TTU2Y
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Έρευνα και Καινοτομία:

Research and Innovation:

«Περιφερειακή Πλατφόρμα

"Regional Knowledge Platform"

Γνώσεων»
Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και η
Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεσμεύτηκαν
πρόσφατα

να

Περιφερειών

ενισχυθεί

ως

ο

μοχλών

ρόλος

των

έρευνας

και

καινοτομίας, συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον
τρόπο στην ανάπτυξη και τη δημιουργία
θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, ιδίως μέσω
της

σύστασης

μιας

«Περιφερειακής

Πλατφόρμας Γνώσεων», η οποία αποσκοπεί
στη

συγκέντρωση

εμπειρογνωμοσύνης

γνώσεων
από

The European Committee of the Regions (CoR)
and the European Commission's DirectorateGeneral for Research and Innovation have
engaged to enhance the role of regions as
drivers for research and innovation, thereby
contributing to growth and job creation in
Europe, in particular via the setting-up of a
"Regional

Knowledge

Platform"

aimed

at

bringing together knowledge and expertise
from regions across the EU.

και

όλες

τις

περιφέρειες της ΕΕ.

Μια τέτοια πλατφόρμα, την οποία θα
διαχειρίζονται από κοινού η ΕτΠ και η ΓΔ
Έρευνας

και

Καινοτομίας,

θα

έχει

αποφασιστική σημασία για τον καθορισμό
των

επενδύσεων

στην

εκπαίδευση,

την

έρευνα και την καινοτομία, θα ενισχύσει
την εδαφική διάσταση, εξασφαλίζοντας
συγχρόνως καλύτερες συνέργειες με στόχο
την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της
ανάπτυξης

και

τη

δημιουργία

θέσεων

εργασίας.

Such a platform, jointly led by the CoR and DG
Research and Innovation, would be a key in
identifying investments in education, research
and innovation, increasing their territorial
focus and ensuring better synergy to fuel
productivity, growth and job creation.

Πληροφορίες:
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-

Information:

and-ec-to-set-up-regional-knowledge-

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-

platform.aspx

and-ec-to-set-up-regional-knowledgeplatform.aspx
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Δημοσίευση Εκθέσεων του ΟΟΣΑ για

OECD launches two new City

τις Πόλεις

Publications

Ο

ΟΟΣΑ

δημοσίευσε

πρόσφατα

δύο

σημαντικές εκθέσεις που επικεντρώνονται
στις πόλεις με τους εξής τίτλους: The

Metropolitan
Century:
Understanding
Urbanisation and its Consequences και
Governing the City.

Τhe

OECD

launched

two

new

major

The
Metropolitan
Century:
Understanding
Urbanisation and its Consequences and
Governing the City. The books are the
publications

focusing

on

cities

–

culmination of two years of work on urban
trends and governance by the OECD. By
looking at metropolitan areas, the books
could shed some more light on the drivers of
economic growth and social development and
try to inform the policy debate that countries
are having on what to do to address the needs
and challenges in cities.

Τα δύο βιβλία είναι καρπός εργασίας δύο
ετών

πάνω

αστικών

στις

τάσεις

κέντρων

και

σε

επίπεδο

διακυβέρνησης.

Προσεγγίζοντας το μητροπολιτικό επίπεδο,
αυτές οι δύο εκδόσεις αναδεικνύουν τους
κινητήρες της οικονομικής μεγέθυνσης και
κοινωνικής ανάπτυξης και επικαιροποιούν
τη συζήτηση για τις πολιτικές επιλογές
των χωρών όσον αφορά τις προκλήσεις και
ανάγκες

σε

επίπεδο

Ο

προκειμένω,

Μητροπολιτικός

παρουσιάζει
μελλοντικές

πόλεων.

τις
τάσεις

Εν

Αιώνας

πρόσφατες

και

αστικοποίησης

των

αστικών κέντρων καθώς και των συνεπειών
τους. Η έκθεση εξηγεί το λόγο ύπαρξης των
πόλεων,

τί

μπορεί

ευημερούσες

και

επίσης

το

και

να

τις

λειτουργικές,
ρόλο

τους

κάνει
καθώς

για

τους

κατοίκους, τις χώρες και το παγκόσμιο
περιβάλλον. Σύμφωνα με τους συγγραφείς
της

έκθεσης,

αναπτύσσονται
οικονομικής

οι

πόλεις

επειδή

ευημερίας

υπάρχουν

αποτελούν
και

και
πηγή

προσφέρουν

υπηρεσίες επωφελείς για τους κατοίκους
τους.

26

The Metropolitan Century: Understanding
Urbanisation and its Consequences provides
an

outline

of

urbanisation

recent

trends

and

and

likely

future

discusses

the

consequences.The report aims to explain why
cities exist, what can make them prosperous
and function well and also discusses whether
cities are good for residents, for the countries
they are located in and for the global
environment. It argues that cities exist and
grow because they are a source of economic
prosperity and offer amenities that benefit
their residents.
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Governing the City highlights the variety of
governance structures and their central role in
the functioning of cities. A particular focus is
on

governance

of

transport

and

spatial

planning, and how effective metropolitan
governance reforms have been implemented.

Η Διακυβέρνηση της Πόλης εντοπίζει μια
πολυμορφία δομών διακυβέρνησης και τον
κεντρικό τους ρόλο για τη λειτουργία των
πόλεων.

Δίνεται

διακυβέρνηση

ιδιαίτερη

των

έμφαση

μεταφορών

στη

και

του

χωροταξικού σχεδιασμού και στον τρόπο
αποτελεσματικής

υλοποίησης

μεταρρυθμίσεων

της

μητροπολιτικής

διακυβέρνησης.

Η

στοιχεία

αντλήθηκαν

που

των

έκθεση

βασίζεται
από

σε

διεθνή

παραδείγματα μηχανισμών μητροπολιτικής
διακυβέρνησης και περιλαμβάνει μια σειρά

The report draws from international examples
of metropolitan governance mechanisms, and
includes a series of in-depth case studies in a
selection of six large metropolitan areas: AixMarseille

(France),

Tlaxcala

(Mexico),

States).

μητροπολιτικές

Information:

Μασσαλία

(Germany),

Athens (Greece), Daejeon (Korea), Puebla-

μελετών περιπτώσεων από έξι μεγάλες
περιοχές:

Frankfurt
and

Chicago

(United

(Γαλλία), Φρανκφούρτη (Γερμανία), Αθήνα

http://cities-today.com/2015/02/oecd-

(Ελλάδα),

launches-two-new-books-urbanisation-

Νταεχόν

(Κορέα),

Πουέμπλα

(Μεξικό) και Σικάγο (ΗΠΑ).

governance-cities/

Πληροφορίες:
http://cities-today.com/2015/02/oecdlaunches-two-new-books-urbanisationgovernance-cities/

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής
Δημοκρατίας 2015

European Local Democracy
Week 2015
“Living together in multicultural societies:
respect, dialogue, interaction” will be the
theme for the 2015 Week of Local Democracy,
as adopted by the Bureau of the Congress at

Κοινή ζωή σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες:
σεβασμός, διάλογος, αλληλόδραση. Αυτό

its meeting held in Strasbourg, on 23 March

είναι το θέμα της φετινής Ευρωπαϊκής

Congress. This topic echoes recent events, in

Εβδομάδας

particular the terrorist attacks of January 2015

Τοπικής

Δημοκρατίας

που

2015 – on the eve of the 28th Session of the

in Paris and several other European cities and
beyond, and the threat they pose to the
common European values.

27
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υιοθετήθηκε από το Κογκρέσο Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της
Ευρώπης στις 23 Μαρτίου τ.ε. Το θέμα
απηχεί τα πρόσφατα γεγονότα των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι και σε
αρκετές

ευρωπαϊκές

περασμένο
απειλή

Ιανουάριο,

που

θέτουν

πόλεις,
καθώς
για

τον

και

τις

την

κοινές

ευρωπαϊκές αξίες.
Πληροφορίες:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2303489
&Site=Congress&BackColorInternet=C3C3C3
&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogg
ed=EFEA9C

Πληροφορίες:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2303489
&Site=Congress&BackColorInternet=C3C3C3
&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogg
ed=EFEA9C

Οδηγός Αρχαρίων για τις
Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις

A Beginner’s Guide to EU Funding
The European Commission published recently

Η

Ευρωπαϊκή

πρόσφατα

οδηγό

Επιτροπή
για

τις

δημοσίευσε
ευρωπαϊκές

a guide to EU funding.

This publication

introduces beginners to the wide range of EU

έκδοση

funding opportunities available. It offers basic

εισάγει τους αρχάριους στο ευρύ φάσμα

guidance on the application procedures and

των

tells you where to find more details. This

χρηματοδοτήσεις.

Η

παρούσα

διαθέσιμων

δυνατοτήτων

guide contains the most recent information

χρηματοδότησης της ΕΕ.

about the current EU programmes for the
financial period 2014-20.

Προσφέρει βασική καθοδήγηση σχετικά με
τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και
σας

υποδεικνύει

πού

θα

βρείτε

περισσότερες λεπτομέρειες.

28
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Ο

παρών

οδηγός

τελευταίες
τρέχοντα

περιλαμβάνει

πληροφορίες
προγράμματα

ΕΕ

The guide targets six main categories of

με

τα

potential applicants: small and medium-sized

για

τη

enterprises

(SMEs),

δημοσιονομική περίοδο 2014-20. Ο οδηγός

organisations

στοχοθετεί

researchers,

έξι

βασικές

4-5/2015

τις

σχετικά
της
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κατηγορίες

non-governmental

(NGOs),
farmers

young

and

people,

public

bodies.

δυνητικών αιτούντων: μικρές και μεσαίες

However, it may also be a valuable source of

επιχειρήσεις

information for applicants from other fields.

(ΜΜΕ),

οργανώσεις
γεωργούς
Ωστόσο,

(ΜΚΟ),

μη

κυβερνητικές

νέους

και

δημόσιους

μπορεί

επίσης

ερευνητές,
οργανισμούς.

να

Information:
http://ec.europa.eu/budget/funding/sites/fu

αποτελέσει

nds/files/beginners_guide_en_0.pdf

πολύτιμη πηγή πληροφοριών για αιτούντες
από άλλα πεδία.

European Platform on Maritime

Πληροφορίες:

Investments

http://ec.europa.eu/budget/funding/sites/fu
nds/files/beginners_guide_en_0.pdf

The

launch

maritime

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για

of

a

networking platform on

investments

linked

to

smart

specialisation strategies and European funds

Θαλάσσιες Επενδύσεις

for maritime Regions and socio-economic
stakeholders was discussed during the recent

Τα

εγκαίνια

μια

νέας

δικτυακής

CPMR

Political

Bureau

meeting.

πλατφόρμας για θαλάσσιες επενδύσεις, η
οποία να είναι συναφής με στρατηγικές
έξυπνης εξειδίκευσης και τα ευρωπαϊκά
ταμεία για τις παράκτιες περιφέρειες και
τους

κοινωνικο-οικονομικούς

συζήτησε

πρόσφατα

η

φορείς
Πολιτική

Γραμματεία του δικτύου των παράκτιων
περιφερειών της Ευρώπης (CPMR).

Αντικείμενο

της

πλατφόρμας,

μεταξύ

άλλων, θα αποτελέσει και η ανάδειξη των
επενδύσεων που βρίσκονται στο πλαίσιο
των

επενδυτικών

προτεραιοτήτων

του

Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.
Juncker,

ή

να

συνιστά

η

ίδια

πηγή

προτάσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα,
όπως ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020.
Πληροφορίες:
http://news.crpm.org/cpmr-news/maritimecpmr/european-platform-on-maritimeinvestments/#

Τhe objective of the platform is also to
identify

investments

that

lie

within

the

framework of the Juncker investments, or to
be

a

source

of

proposals

on

European

programmes and policies, such as Horizon
2020.
Information:
http://news.crpm.org/cpmr-news/maritimecpmr/european-platform-on-maritimeinvestments/#
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Διεθνή Θέματα

Platform on Integrated Urban

International Affairs

Governance and Policy Transfer

Πλατφόρμα για Ολοκληρωμένη
Αστική Διακυβέρνηση και Μεταφορά

How is São Paulo successfully expanding
social housing? How are citizens helping to

Πολιτικών

make their city greener? Which experts work

Πώς το Σάο Πάολο είναι επιτυχημένο στον

on youth issues in Asia and Europe? Find

τομέα της κοινωνικής στέγασης; Πώς οι

answers to these and many other urban policy

πολίτες συμβάλλουν ώστε η πόλη τους να

questions

είναι

Transfer Platform, a global learning and

περισσότερο

πράσινη;

Ποιοι

using

the METROPOLIS

εμπειρογνώμονες εργάζονται στα θέματα

networking portal

for

urban

νεολαίας σε Ασία και Ευρώπη; Αυτές και

experts and researchers.

Policy

practitioners,

άλλες απαντήσεις μπορεί να αναζητήσει
κανείς

σε

θέματα

χρησιμοποιοώντας
μεταφοράς

αστικής
τη

νέα

πολιτικών

Metropolis. H

πολιτικής,
πλατφόρμα

του

δικτύου

πλατφόρμα εγκαινιάστηκε

κατά τη διάρκεια της 11ης συνόδου του
δικτύου

τον

επιτρέπει

περασμένο
στους

Οκτώβριο

χρήστες

της

και
να

αναζητήσουν γρήγορα καινοτόμες μελέτες
περιπτώσεων
εμπειρογνώμονες

και

συναφείς

ανάλογα

με

την

περιφέρεια, το θέμα, το αντικείμενο και την
πολιτική.

The
Ο καθένας μπορεί
προσωπικό

να δημιουργήσει ένα

προφίλ,

ενδιαφέροντά

διαφημίζοντας

του

και

τα
την

εμπειρογνωμοσύνη του, να έλθει σε επαφή
με εμπειρογνώμονες του συναφούς πεδίου
και

να

μοιραστεί

έργα,

προσδίδοντας

δημοσιότητα σε τοπικές καλές πρακτικές
σε θέματα, όπως την αρχιτεκτονική μέχρι
και τη διαχείριση υδάτινων πόρων.
Πληροφορίες:
http://policytransfer.metropolis.org/

30

platform,

the 11th METROPOLIS

launched
World

at

Congress

in

Hyderabad in October 2014, allows users to
quickly find innovative case studies and
relevant experts filtered by region, topic,
objective and policy instrument. Individuals
can create a public profile advertising their
interests

and

expertise,

find

and contact

experts in the same field, and share projects
on the platform giving international visibility
to

local good

practices

on

topics

from

architecture to water management..
Information:
http://policytransfer.metropolis.org/

30

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

No 58/59

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

4-5/2015

Service provision to long-term

Διαβουλεύσεις

unemployed

Consultations

The main purpose of this consultation is to
collect thoughts and opinions from citizens,
key stakeholders and experts on measures for
long-term unemployed to bring them back
into employment, and to shorten the period
they are unemployed. In particular:


integration of different services to
long-term unemployed;



an individualised approach to support
of long-term unemployed;



Παροχή υπηρεσιών σε μακροχρόνια

unemployed and service providers;


ανέργους
Βασικός

σκοπός

πολίτες,

της



παρούσας

που αφορούν του μακροχρόνια ανέργους
και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα:
Ένταξη διαφόρων υπηρεσιών για
μακροχρόνια ανέργους˙


εξατομικευμένη προσέγγιση για την
υποστήριξη

των

μακροχρόνια

ευθύνη

μακροχρόνια

ανέργων˙


αμοιβαία

ανέργων και παρόχων υπηρεσιών˙


κίνητρα και υπηρεσίες σε εργοδότες
για

την

πρόσληψη

way forward for EU level initiatives in
this area;



κοινωνικο-οικονομικούς

φορείς και εμπειρογνώμονες για τα μέτρα



incentives and services for employers
to take up long-term unemployed;

διαβούλευσης είναι η συλλογή απόψεων
από

mutual responsibilities of long-term

the

categories

of

long-term

unemployed that need most support
All

citizens

and

organisations

that

are

interested in and/or affected by policy on
long-term unemployment are welcome to
contribute to this consultation. Contributions
are particularly sought from central, regional
and local governments, ministries, public
authorities,

workers'

organisations/trade

unions, employers' organisations, small or
medium enterprises, large companies, NGOs,
individual

citizens,

researchers/academics

and think-tanks/consultancies.

μακροχρόνια

ανέργων˙


κοινοτικές πρωτοβουλίες σε αυτόν
τον τομέα˙



κατηγορίες
που

μακροχρόνια

χρειάζονται

τη

ανέργων

μεγαλύτερη

δυνατή υποστήριξη.
Προθεσμία: 15 Μαΐου

Deadline: 15 May

Πληροφορίες:

Information:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=33

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=33

3&langId=el&consultId=15&visib=0&furtherC

3&langId=el&consultId=15&visib=0&furtherC

onsult=yes

onsult=yes
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Σεμινάρια Κατάρτισης

Developing and Managing the Project Pipeline

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Programmes 2014-2020

for European Structural and Investment Funds

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)
The Seminars of the

Date: 7-8 May
Location: Brussels
Additional Information:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5685

European Institute of Public
Administration (EIPA)

Major

Projects

and

Revenue-Generating

Projects in Practice
Date: 18-19 May
Location: Maastricht
Additional Information:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5718

Risk Management in the Context of CAF and
TQM

Working with Impact Assessment at the EU

Date: 18-20 May

Level

Location: Maastricht

Date: 9-10 April

Additional Information:

Location: Maastricht

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5777

Additional Information:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5687

Financial Management of EU Structural and
Investment Funds

Wellbeing
Location: Barcelona

Location: Maastricht

Additional Information:

Additional Information:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5700

Project

2020 SC1 Health, Demographic Change and
Date: 28-29 May

Date: 13-14 April

Tutorial:

How to Apply for Funding under Horizon

Cycle

Management:

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5665

A

Technical Guide
Date: 15-17 April
Location: Maastricht
Additional Information:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5630

Edition 2014+: How to Select and Develop a
Convincing Project Strategy for EU 2020
Funding:

Dos

and

Donts

for

Local

and

Regional Actors
Date: 4-6 May
Location: Barcelona
Additional Information:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5661
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The Responsive City: Engaging

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής

Communities Through Data-Smart

Αυτοδιοίκησης

Governance

The Library of Local Government
Town Twinning, Transnational
Connections and Trans-local
Citizenship Practices in Europe
(Europe in a Global Context)

Pages: 208
S. Goldsmith, S. Crawford
Publisher: John Wiley & Sons, 2014
The

Responsive

City is

a

guide to civic

engagement and governance in the digital age
that

Σελ.256

Το 2010 το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών
Περιφερειών

εκτίμησε

τον

αριθμό των ευρωπαϊκών αδελφοποιήσεων
πόλεων

στις

Επιτροπή

39.816.

θεωρεί

το

Η

Ευρωπαϊκή
θεσμό

των

αδελφοποιήσεων πόλεων ως ένα βασικό
πυλώνα για την οικοδόμηση της Ευρώπης
των Πολιτών. Ο συγγραφέας του ανωτέρω
έργου, βάσει εθνογραφικών παρατηρήσεων
και

συνεντεύξεων,

ευρωπαϊκή

υποστηρίζει

ολοκλήρωση

μέσω

ότι

η

των

αδελφοποιήσεων πόλεων μοιάζει ως ένα
μοντέλο ολοκλήρωσης που θεσπίζει την
ανταλλαγή και την αγορά ως γενικευμένο
μοντέλο συνεργασίας.

leaders
in

link

technology

important
and

data

analytics with age–old lessons of small–group

Εκδ. Palgrave Macmillan, 2015
και

help

breakthroughs

A. Langenohl

Δήμων

will

community

input

to

create

more

agile,

competitive, and economically resilient cities.
Featuring vivid case studies highlighting the
work of pioneers in

New York, Boston,

Chicago and more, the book provides a
compelling

model

for

the

future

of

governance. The book will help mayors, chief
technology

officers,

city

administrators,

agency directors, civic groups and nonprofit
leaders break out of current paradigms to
collectively

address

civic

problems.

The

Responsive City is the culmination of research
originating

from

the

Data–Smart

City

Solutions initiative, an ongoing project at
Harvard Kennedy School working to catalyze
adoption of data projects on the city level.
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Το Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων

The Bulletin of International and European

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκδίδεται μόνο σε

Affairs

ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε

Government of the Hellenic Ministry of Interior

προσθέσει την

is published and distributed only in digital

στη

λίστα

ηλεκτρονική σας διεύθυνση
παραληπτών

του

&

Development

Planning

of

Local

Δελτίου,

form. If you wish to subscribe to our bulletin,

μπορείτε να το κάνετε μέσω της κάτωθι

you can send us your contact details to the

ηλεκτρονικής διεύθυνσης:

following e-mail address:

a.karvounis@ypes.gr

a.karvounis@ypes.gr

Ε λ λ η ν ικ ή

Ε λ λ η ν ικ ή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF INTERIOR
AND ADMINISTRATIVE
RECONSTRUCTION

Σταδίου 27

Stadiou 27
P.C.10183 Athens

Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλεια έκδοσης
και πληροφορίες:
Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP©
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr

Ιστοσελίδα Δελτίου:
http://www.ypes.gr/el/Ministry/Act
ions/DiethEuroThemOTA/deltio_die
thnon_kai_europaikon_thematon/

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος ‘Ευρώπη για τους Πολίτες’
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