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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2016: Πρόσκληση
υποβολής προτάσεων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για την αναζήτηση της δεύτερης Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας της
Καινοτομίας, ή αλλιώς «iCapital».
1. Γενικά
Η καινοτομία έχει κομβικό ρόλο για την οικονομική ανάπτυξη και την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, και βρίσκεται στον πυρήνα της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο να
καταστεί «Ένωση της Καινοτομίας». Μέσα από τις πολιτικές της για την
έρευνα και την καινοτομία αλλά και τις περιφερειακές της πολιτικές, η ΕΕ
προωθεί την έξυπνη και βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας, «Ορίζοντας 2020», είναι περισσότερο
από ποτέ επικεντρωμένο στη χρηματοδότηση ολόκληρης της «αλυσίδας
καινοτομίας», από την επιστημονική ανακάλυψη μέχρι τη συνεργασία με την
αγορά. Τα τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα επικεντρώνονται όλο και
σε μεγαλύτερο βαθμό στην έρευνα και την καινοτομία, π.χ. στην δημιουργία
υποδομών έρευνας.
2. Στόχος της πρόσκλησης
Πρόκειται για βραβείο που θα απονεμηθεί στην πόλη που δημιουργεί το
καλύτερο «οικοσύστημα καινοτομίας», συνδέοντας τους πολίτες μεταξύ
1

τους, τις δημόσιες αρχές, την πανεπιστημιακή κοινότητα και τις επιχειρήσεις
της. Δεδομένου ότι το 68% του πληθυσμού της ΕΕ κατοικεί σήμερα σε
αστικές περιοχές, αναμένεται ότι οι περιοχές αυτές θα διαδραματίσουν
καίριο ρόλο για την τόνωση της καινοτομίας στην Ευρώπη. Οι πόλεις
προάγουν την καινοτομία στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχουν οι
ίδιες, αλλά το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για
να καινοτομήσουν άλλοι και να υπάρξει σύνδεση του δημόσιου με τον
ιδιωτικό τομέα.
3. Επιλέξιμοι φορείς
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι πόλεις όλων των κρατών
μελών ή των χωρών που είναι συνδεδεμένες στο ερευνητικό πρόγραμμα
της ΕΕ. Το βραβείο απονέμεται σε πόλεις με περισσότερους από 100.000
κατοίκους και για πρωτοβουλίες που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται
τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρίου 2012. Στις χώρες που δεν έχουν πόλεις
με περισσότερους από 100.000 κατοίκους, δικαίωμα συμμετοχής έχει η
μεγαλύτερη πόλη.
4. Κριτήρια απονομής
Οι υποψήφιες πόλεις θα κριθούν τόσο με βάση τις πρωτοβουλίες και τα
επιτεύγματά τους μέχρι σήμερα όσο και με βάση τις ιδέες τους για την
ενίσχυση των καινοτόμων ικανοτήτων τους στο μέλλον. Θα πρέπει να
δείξουν ότι ακολουθούν μια συνολική στρατηγική που είναι:








καινοτόμος – όσον αφορά τις ιδέες, τις διαδικασίες και τα
εφαρμοζόμενα μέσα,
πηγή έμπνευσης – να έχει ως στόχο την προσέλκυση ταλέντων,
χρηματοδοτών και επενδυτών, καθώς και την ενθάρρυνση της
συμμετοχής και της πρωτοβουλίας των πολιτών,
ολοκληρωμένη – να είναι συναφής με τους στόχους της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», δηλαδή να επιδιώκει μια έξυπνη και βιώσιμη
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σε όλη την Ευρώπη,
διαδραστική – να δημιουργεί μια κοινότητα καινοτομίας στην ίδια την
πόλη αλλά και μαζί με άλλες πόλεις.
βιώσιμη – να αποτυπώνει το δυναμικό της πόλης για την υλοποίηση
των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων του βραβείου, τη δέσμευσή
της για το μέλλον καθώς και τα βιώσιμα σχέδια στη βάση των
ανωτέρω επιτευγμάτων.

5. Χρηματικά βραβεία
Η νικήτρια πόλη θα επιλεγεί την άνοιξη του 2016 από ανεξάρτητη ομάδα
εμπειρογνωμόνων και θα λάβει 950.000 ευρώ προκειμένου να εντείνει
ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές της. Στη δεύτερη και τρίτη πόλη θα
δοθούν χρηματικά βραβεία ύψους 100.000 και 50.000 αντιστοίχως.
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6. Προθεσμία υποβολής προτάσεων
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 18 Νοεμβρίου 2015
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τους όρους
συμμετοχής, οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να επισκεφθούν τον ιστότοπο
των βραβείων iCapital
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital

Ερωτήσεις σχετικά με τις αιτήσεις μπορούν επίσης να αποστέλλονται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: rtd-i-capital@ec.europa.eu.
Παραμένουμε
διευκρινίσεις.
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ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
2) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια
(E-mail: epolis@efxini.gr)
3) ΠΕΔ της Χώρας
4) Κ.Ε.Δ.Ε.
Ακαδημίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα
(E-mail: info@kedke.gr),
5) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 104 36 ΑΘΗΝΑ
(E-mail: info@eetaa.gr)
6) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα
(α) Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)
(β) Επικεφαλής Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe
Direct, κα Κ. Σόκολη (E-mail: Katerina.SOKOLI@ec.europa.eu)
7) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αμαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)
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Προϊστάμενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu)
8) Πανεπιστήμιο Πειραιώς-Βιβλιοθήκη,
Επικεφαλής Κέντρων
Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης
Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 18534 Πειραιάς
Εσωτερική Διανομή:
1.
Γραφείο κ. Υπουργού
2.
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3.
Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και
Διοικητικής Υποστήριξης
4.
Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
 Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Κρατικών Ενισχύσεων
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