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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ιεθνούς Αστικής Συνεργασίας (20162019): Πρόσκληση για ανάπτυξη συνεργασιών µε Κινεζικές Πόλεις
1. Γενικά
Το 2016 το Μέσο Εταιρικής Σχέσης ξεκίνησε το πρόγραµµα «∆ιεθνής Αστική
Συνεργασία (IUC): Βιώσιµες και Καινοτόµες Πόλεις και Περιφέρειες».
Πρόκειται για µια διεθνή πρωτοβουλία που χρηµατοδοτείται από την ΕΕ και
στοχεύει στη βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας σε επίπεδο τοπικής
αυτοδιοίκησης (city-to-city cooperation), υποστηρίζοντας δράσεις για τη
βιώσιµη αστική ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζονται συνεργασίες
ευρωπαϊκών πόλεων µε τοπικές αρχές από την Κίνα, τη Λατινική Αµερική και
την Καραϊβική, την Ινδία, την Ιαπωνία και τη Βόρειο Αµερική.
Σε αυτήν την πρώτη φάση µιας µακροπρόθεσµης στρατηγικής υποστήριξης
της αστικής διπλωµατίας – όχηµα των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ – το
πρόγραµµα υποστηρίζει την τοµεακή, εγκάρσια και διεθνή αστική συνεργασία
και ανταλλαγή µεταξύ στελεχών των εµπλεκοµένων πόλεων και άλλων
δηµοσίων ή ιδιωτικών φορέων σε τοπικό επίπεδο. Με προϋπολογισµό άνω
των 20 εκατ. ευρώ, οι δράσεις του προγράµµατος υποστηρίζουν του στόχους
του προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών HABITAT III, τη διακήρυξη των
Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή (Paris COP 21) και τους Βιώσιµους
Αναπτυξιακούς Στόχους.
2. Συνεργασίες Πόλεων για τη Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη
Αξιοποιώντας τα αποτελέσµατα του έργου των Παγκόσµιων Πόλεων αλλά και
την προσέγγιση της θεµατικής δικτύωσης του προγράµµατος εδαφικής
συνεργασίας URBACT, οι συνεργαζόµενες πόλεις θα υποστηριχθούν στις
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προσπάθειές τους να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να διαχειριστούν
βιώσιµες αστικές πρακτικές µε ένα ολοκληρωµένο και συµµετοχικό τρόπο. Τα
Τοπικά Σχέδια ∆ράσης θα αναπτυχθούν µέσω µιας περιεκτικής, χωρίς
αποκλεισµούς, πολύ-εταιρικής διαδικασίας και θα προβλέπουν συγκεκριµένες
δραστηριότητες και βραχυπρόθεσµα οικονοµικά βιώσιµα πιλοτικά έργα
προκειµένου να διασφαλιστούν απτά αποτελέσµατα και να ανοίξουν ευκαιρίες
στην αγορά. Αυτά τα Σχέδια θα συνδράµουν σε θεµατικά clusters γνώσης και
στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών µεταξύ πόλεων που αντιµετωπίζουν
παρόµοιες προκλήσεις.
Κατά την τρέχουσα περίοδο, καλούνται ευρωπαϊκές πόλεις να προχωρήσουν
σε συνεργασίες µε τις εξής κινεζικές πόλεις: Chongqing, Shantou, Zhengzhou,
Changchun/Jingyue, Longyan.
Οι εκπρόσωποι των επιλεγόµενων πόλεων θα συµµετάσχουν σε επισκέψεις
εργασίας, ανταλλαγή προσωπικού, σεµινάρια κατάρτισης και θα εκπονήσουν
Τοπικά Σχέδια ∆ράσης για τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη σε επιλεγµένες
περιοχές. Οι επιλεγόµενες πόλεις θα δεσµευτούν να συνεργαστούν εντατικά
µε τους εταίρους τους για τουλάχιστον 12 µήνες προκειµένου να
παρακολουθήσουν την πρόοδο της συνεργασίας. Μετά το πέρας του έτους οι
πόλεις δεσµεύονται να αναφέρουν την πρόοδό τους και τις συγκεκριµένες
µελλοντικές δράσεις τους. Κάθε πόλη υπογράφει µια Συµφωνία Εταιρικής
Σχέσης. Τα Τοπικά Σχέδια ∆ράσης θα ακολουθήσουν τη µεθοδολογία του
προγράµµατος URBACT. Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση αυτών των
ανταλλαγών, οι πόλεις καλούνται να δεσµεύσουν επαρκές προσωπικό και
πόρους για την υλοποίηση των σχεδιαζόµενων δράσεων.
3. Τρόπος υποβολής προτάσεων και προθεσµία
Οι ενδιαφερόµενοι δήµοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους µε
ηλεκτρονικό τρόπο, συµπληρώνοντας το έντυπο της αίτησης στην εξής
διεύθυνση:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHeycDLgubmYj6Lu9hS1AbHcdUhI6RZYSxtDCebp6P258A/viewform?c=0&w=1
µέχρι τις 10 Απριλίου 2017.
4. Περισσότερες Πληροφορίες
Περαιτέρω πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραµµα είναι διαθέσιµες από την
κάτωθι ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/international/u
rban/#1
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5. Σύµφωνη γνώµη Επιτροπής άρθ.4 παρ.2β ν.3345/2005
Tέλος, σας υπενθυµίζουµε ότι για τη συµµετοχή σας στο ανωτέρω πρόγραµµα,
εφόσον προϋποτίθεται για την υλοποίησή του εταιρική σχέση µε αντίστοιχους
οργανισµούς της αλλοδαπής, πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου
219 παρ.3 του ν.3463/2006.

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.
.
H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ

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