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Τεύχος 50-51
EDITORIAL
Ο άνθρωπος που έμελε να συνδέσει το
όνομά του με ολόκληρη την πορεία

Έτος 5ο Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2014
Οι Κεντρικοί Στόχοι της Πολιτικής
Συνοχής της ΕΕ 2014-2020

της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Jean
Monnet, είχε κάποτε επισημάνει ότι
«υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων:

αυτοί

που

θέλουν

να

είναι

κάποιοι και αυτοί που θέλουν να
κάνουν κάτι». Την αποστροφή αυτή
θυμήθηκα στο άκουσμα της απώλειας
του

Δημήτρη

ανθρώπου
«thinker»

Στεφάνου.

που
αλλά

δεν

Ενός

ήταν

απλώς

πρωτίστως

«doer».

Όταν ένα πρωϊνό του Μαρτίου του
2010,

ως

Εσωτερικών

Γ.Γ.
με

του

Υπουργείου

υποδέχθηκε

στο

γραφείο του, κατόπιν αιτήματός μου,
προκειμένου

να

συζητήσουμε

τον

τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε το
Υπουργείο να «βγει προς τα έξω»,
ενόψει

του

Προγράμματος

ράτη,

προσφέροντας

τεχνογνωσία

σε

Καλλικ-

στους

ΟΤΑ

ζητήματα

ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αμέσως κατάλαβα ότι είχα
να κάνω με έναν άνθρωπο που δεν
χρειαζόταν εμβριθείς αναλύσεις για
να αντιληφθεί τη σοβαρότητα ενός
θέματος.

Κάπως

έτσι

ξεκίνησε

η

ιστορία της τακτικής ενημέρωσης των
ΟΤΑ από το ΥΠΕΣ για το σύνολο των

Περιεχόμενα

προσκλήσεων υποβολής προτάσεων
των

ανταγωνιστικών

ευρωπαϊκών

Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

2

προγραμμάτων, την οποία δυστυχώς

Επιχειρησιακός & Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

16

κάποιοι

Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ.

18

θεωρούν

πολυτέλεια,

για

λόγους που αδυνατεί να συλλάβει ο
κοινός νους, και φυσικά, κάπως έτσι

Ευρωπαϊκά Προγράμματα-Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ

22

Βέλτιστες Πρακτικές Ευρωπαϊκών και Διεθνών Έργων

24

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

25

ξεκίνησε και η ιστορία αυτού του

Ευρωπαϊκά Θέματα

29

Δελτίου που έχει εισέλθει πλέον στο

Διεθνή Θέματα

35

Διαβουλεύσεις

36

Σεμινάρια Κατάρτισης EIPA

38

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

39

5ο έτος του, το παρόν διπλό τεύχος
του οποίου είναι αφιερωμένο στη
μνήμη του.

Τεύχος 50-51

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

8-9/2014

Οι στόχοι των τρεχουσών προσκλήσεων ποβολής

Ευρωπαϊκά και Διεθνή

προτάσεων είναι οι εξής:


Προγράμματα

να

αναπτυχθεί

πρωτοβουλία

μια

πανευρωπαϊκή

επιχειρηματικής

εκμάθησης

συνδέοντας τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές και

και Πρωτοβουλίες

εθνικές εμπειρίες, βάσει των προτάσεων
που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης
του 2020 για την επιχειρηματικότητα. Η

Προσκλήσεις-Προθεσμίες

δράση αυτή ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη
δικτύωση των φορέων που είναι υπεύθυνοι
για

την

χάραξη

πολιτικής

και

των

εμπειρογνωμόνων σε όλη την Ευρώπη που
έχουν έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη
της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα
και

την

ενίσχυση

της

συνεργασίας

σε

επίπεδο ΕΕ σε αυτόν τον τομέα˙


διευκόλυνση ανταλλαγών καλών πρακτικών,
η

ανάπτυξη

δικτύων

και

πλατφόρμας

συζήτησης μεταξύ των αρμόδιων για τη
λήψη των αποφάσεων και του ιδιωτικού

1. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την

τομέα

Ανταγωνιστικότητα των

στα

πεδία

του

πολιτιστικού

βιομηχανικού τουρισμού˙

Επιχειρήσεων και τις



Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

διευκόλυνση

και

ενσωμάτωση

ενθάρρυνση

των

επιχειρήσεων



επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή
της δημιουργίας και ανάπτυξης ΜΜΕ. Το εν λόγω
πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες που
ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση της εταιρείας
τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν

ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων των
είναι αρμόδιοι για την ανάπτυξη θεματικών

των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του

τουριστικών προϊόντων˙


ενίσχυση
ενδιάμεσων

υπάρχοντος
οργανισμών

δικτύου
που

επιχειρηματίες.

ή

εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές. Το πρόγραμμα
αποτελεί

τη

συνέχεια

του

Προγράμματος

Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτομία (CIP) και διασφαλίζει τη συνέχεια
των πρωτοβουλιών και δράσεων που έχουν
υιοθετηθεί

κάτω

από

το

πρόγραμμα

Επιχειρηματικότητα και καινοτομία (EIP), όπως
το Enterprise Europe Network.

2

δρουν

των
ως

τοπικά σημεία επαφής για τους νέους

ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε
διαμορφώνουν

του

φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που

της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας

που

και

αναπτυξιακές στρατηγικές˙

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση

αρχές

ΣΔΙΤ

πολιτιστικού τουρισμού στις περιφερειακές

(COSME, 2014-2020)

κρατικές

και

2
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(α) Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία επιχειρημα-

τικής εκμάθησης
Οι επιλέξιμοι φορείς καλούνται να υλοποιήσουν
τις κάτωθι δράσεις:
o

Δημιουργία δικτύου.

o

Δημιουργία διαδικτυακού εργαλείου.

o

Διοργάνωση εργαστηρίων και δράσεων
μάθησης ομοτίμων.

o

Δημιουργία και δοκιμή ενός μοντέλου
πανευρωπαϊκού

κέντρου

για

την

επιχειρηματική μάθηση.
Η

πρόσκληση

συμπράξεων
ανεξάρτητες

αποβλέπει

που

θα

νομικές

στην

επιλογή

αποτελούνται

από

θέμα˙ η αποτύπωση των πρόσθετων εταίρων,

ή

κύριων ενδιαφερόμενων φορέων και χορηγών

εκπαιδευτικά

κ.α. Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι η

ιδρύματα, ΜΚΟ, δημόσιοι και ιδιωτικοί πάροχοι

ανάπτυξη ή η προώθηση ενός Ευρωπαϊκού

εκπαίδευσης

Δρόμου

δικαίου

τοπικές/περιφερειακές
και

δημοσίου

υπηρεσιών που συνδέονται με το συγκεκριμένο

ή

ιδιωτικού

οντότητες

προορισμών και τουριστικών και πολιτιστικών

(εθνικές
αρχές,

κατάρτισης,

εμπορικά

και

που

βιομηχανικά επιμελητήρια) από τουλάχιστον 7

αναδεικνύει

διαφορετικές

αξιακής

προϋπολογισμός

συμμετέχουσες
της

χώρες.

παρούσας

Ο

πρόσκλησης

διαπερνά
τα

συμπράξεων

που

μέγιστο

ανεξάρτητες

νομικές

επιδότησης

είναι

350.000

του

θα

βήματα

και
της

παραγωγού.

αποβλέπει

ανέρχεται συνολικά στα 350.000 ευρώ και το
ποσό

κράτη-μέλη

σημαντικότερα

αλυσίδας

πρόσκληση

5

στην

επιλογή

αποτελούνται
οντότητες

Η

από

5

δημοσίου

ή

ευρώ/έργο. Η κοινοτική συνδρομή φθάνει το 90%

ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον

των επιλέξιμων δαπανών. Αναμένεται ότι

τουρισμό, στους δημιουργικούς κλάδους ή σε

θα

επιδοτηθεί μία (1) πρόταση.

οποιοδήποτε

(β) Αύξηση των Συνεργιών μεταξύ Τουρισμού και

Δημιουργικών Βιομηχανιών

πεδίο

καλύπτει

η

παρούσα

πρόσκληση (εθνικές ή τοπικές/περιφερειακές
αρχές και δίκτυά τους ή ενώσεις σε διεθνές,
εθνικό,

περιφερειακό

και

τοπικό

επίπεδο,

εκπαιδευτικά ιδρύματα, ταξιδιωτικά γραφεία,
Οι

επιλέξιμοι

να

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ΜΚΟ, δημόσιοι και

προτείνουν δράσεις όπως η έρευνα αγοράς για

ιδιωτικοί πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης,

την

εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια) από

ανάδειξη

φορείς
ενός

είναι
κοινού

ελεύθεροι
θέματος

που

σχετίζεται με την ευρωπαϊκή πολιτιστική ή

τουλάχιστον

βιομηχανική κληρονομιά˙ η χαρτογράφηση των

χώρες.

Ο

5

διαφορετικές

προϋπολογισμός

συμμετέχουσες
της

παρούσας

πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα 400.000
ευρώ και το μέγιστο ποσό επιδότησης είναι
400.000
φθάνει

ευρώ/έργο.
το

90%

των

Η

κοινοτική

συνδρομή

επιλέξιμων

δαπανών.

Αναμένεται ότι θα επιδοτηθεί μία (1) πρόταση.
(γ) ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες
Για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus
Νέοι Επιχειρηματίες θα επιλεχθούν Ενδιάμεσοι
Οργανισμοί σε τοπικό επίπεδο,

οι οποίοι θα

3

3
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Πληροφορίες:
Ιστοσελίδα Προγράμματος:
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/
calls-for-proposals/index_en.htm?tpa=1029
Εθνικό Σημείο Επαφής:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης- Enterprise Europe
Network (υπόψιν κας Γεωργίας Τζένου)
τηλ.: 210 7273965, e-mail: tzenou@ekt.gr

2. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την
υλοποιήσουν

δράσεις

προώθησης

Απασχόληση και την Κοινωνική

της

Καινοτομία (EaSI), 2014-2020:

κινητικότητας νέων επιχειρηματιών. Το Erasmus
Νέοι

Επιχειρηματίες

είναι

ένα

πρόγραμμα

Καινοτόμες Κοινωνικές Πολιτικές

διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο προσφέρει
σε

νέους

ή

ευκαιρία

φιλόδοξους

να

επιχειρηματίες

αποκομίσουν

γνώσεις

την
από

έμπειρους επιχειρηματίες, οι οποίοι διευθύνουν
μικρές

επιχειρήσεις

συμμετέχουσες

σε

στο

κάποια

από

πρόγραμμα

τις

χώρες.

Η

ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά
τη διάρκεια της παραμονής κοντά στον έμπειρο
επιχειρηματία,

γεγονός

που

βοηθά

το

νέο

επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες
δεξιότητες

για

επιχείρησης.
ωφελείται

Ο

από

τη

διοίκησης

μίας

επιχειρηματίας
τις

νέες

μικρής

υποδοχής

προοπτικές

που

παρέχονται για την επιχείρησή του/ της και
αποκτά

την

ευκαιρία

να

συνεργαστεί

με

εταίρους από άλλες χώρες ή να ενημερωθεί για
νέες αγορές. Η πρόσκληση αποβλέπει στην
επιλογή συμπράξεων που θα αποτελούνται από
τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες νομικές οντότητες

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την
κοινωνική

καινοτομία

(EaSI)

είναι

χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το
οποίο

διαχειρίζεται

Επιτροπή,

με

άμεσα

σκοπό

τη

η

Ευρωπαϊκή

στήριξη

διαφορετικές

προϋπολογισμός

συμμετέχουσες
της

παρούσας

χώρες.

εργασιακής κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η
χρηματοδότηση του EaSI χρησιμοποιείται για να
δοκιμαστούν στην πράξη και να αξιολογηθούν
μεταρρυθμιστικές ιδέες, ώστε, στη συνέχεια, οι
καλύτερες

από

αυτές

να

αξιοποιηθούν

της

κοινωνικής

καινοτομίας,

με

επιλέξιμων

δαπανών.

φθάνει

EaSI.

Το

πρόγραμμα

θα

χορηγήσει

κοινωνικής καινοτομίας.

Ο

Αναμένεται

90%

των

ότι

θα

επιδοτηθούν 8 έως 10 προτάσεις.
Προθεσμίες:
19 Αυγούστου (ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες),
20 Αυγούστου (Επιχειρηματική Εκμάθηση),
16 Σεπτεμβρίου (Αύξηση Συνεργιών)

4

10-14

εκατομμύρια ευρώ ετησίως για δραστηριότητες

πρόσκλησης

το

ιδιαίτερη

έμφαση στη νεολαία, βρίσκεται στον πυρήνα του

μέγιστο ποσό επιδότησης είναι 500.000 ευρώ. Η
συνδρομή

σε

ευρύτερη κλίμακα από τα κράτη μέλη. Η έννοια

ανέρχεται συνολικά στα 4,12 εκατ. ευρώ και το
κοινοτική

της

απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και της

(δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) από τουλάχιστον
4

ένα

4
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Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο
της

παρούσας

πρόσκλησης

οφείλουν

3. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο

να

«ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και

παρουσιάσουν μια μακροπρόθεσμη προοπτική
για

τον

τρόπο

υλοποίησης

σχεδιασμού,

επιτυχημένων

ελέγχου

και

καινοτομιών

και

μεταρρυθμίσεων. Η καινοτομία στις κοινωνικές
πολιτικές σημαίνει νέες πρακτικές, πολιτικές,
διαδικασίες για την ικανοποίηση νέων αναγκών
που

δεν

καλύπτονται

εργαλεία πολιτικής.
της

παροχής,

τα

υφιστάμενα

Αυτό σημαίνει βελτίωση

διαθεσιμότητας,

αποτελεσματικότητας
υφιστάμενων

από

και

υπηρεσιών

ή

ποιότητας,

8-9/2014

την Καινοτομία, 2014-2020
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1291/2013
του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

και

του

Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη
θέσπιση

του

προγράμματος-πλαισίου

«Ορίζοντας 2020»

για

την

έρευνα

και

την

καινοτομία (2014-2020), το πρόγραμμα θα συμ-

αποδοτικότητας
δημιουργία

νέας

υπηρεσίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις
ανάγκες των πολιτών. Περαιτέρω, οι προτάσεις
θα

πρέπει

να

λάβουν

υπόψη

τους

το

συγκεκριμένο εθνικό πλαίσιο και τις εθνικές
συστάσεις στο πλαίσιο του Εαρινού Εξαμήνου
αναφορικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες, όπως η
φροντίδα των παιδιών, η μακροχρόνια φροντίδα,
οι

υπηρεσίες

δημόσιας

απασχόλησης,

η

κατάρτιση, η δια βίου μάθηση, η υγειονομική
φροντίδα και οι υπηρεσίες για την αντιμετώπιση
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης
ανέρχεται συνολικά στα 9.2
επιδοτήσεις

κυμαίνονται

εκατ. ευρώ και οι
μεταξύ

750.000€

(ελάχιστη) και 2.000.000€ (μέγιστη). Το ποσοστό
της

κοινοτικής

χρηματοδότησης

δεν

θα

υπερβαίνει το 80% των συνολικών επιλέξιμων
δαπανών.
Προθεσμία: 28 Αυγούστου
Πληροφορίες:
Ιστοσελίδα Προγράμματος:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&l
angId=en&callId=408&furtherCalls=yes

βάλλει κατά γενικό στόχο στην οικοδόμηση μιας
κοινωνίας και μιας οικονομίας που βασίζονται
στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την
Ένωση,

προσελκύοντας

πρόσθετη

χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης και
της

καινοτομίας

και

συμβάλλοντας

στην

επίτευξη των στόχων της έρευνας και της
καινοτομίας,

συμπεριλαμβανομένου

και

του

στόχου του 3% της ΑΕγχΠ για την έρευνα και την
ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση έως το 2020.
Με τον τρόπο αυτόν θα στηρίξει την υλοποίηση
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και άλλων
πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την επίτευξη
και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας
(ΕΧΕ).
Ο

γενικός

επιδιωχθεί

στόχος
μέσω

του

τριών

προγράμματος

θα

αλληλοενισχυόμενων

προτεραιοτήτων που αφορούν στα εξής:

o Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science).
o Βιομηχανική
Υπεροχή
(Ιndustrial
Leadership).

o Κοινωνικές

Challenges).

Προκλήσεις

(Societal

5
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Περιλαμβάνει

την

έρευνα,

8-9/2014
την

τεχνολογική

ανάπτυξη, την καινοτομία και την επίδειξη υπέρ
της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των
οχημάτων οδικών μεταφορών και τη χρήση των
νέων τύπων μη συμβατικών πηγών ενέργειας
στις

οδικές

μεταφορές,

όπως

η

ηλεκτρική

ενέργεια, το συμπιεσμένο φυσικό αέριο, το
υγροποιημένο φυσικό αέριο και τα ανανεώσιμα
και προσαρμοσμένα καύσιμα. Οι προτάσεις που

(α) Μεταφορές για την Ανάπτυξη

θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα

Η πρόσκληση που αφορά στον τομέα των

Επόμενης

πρέπει να αφορούν ένα από τα εξής θέματα:

Μεταφορών για την ανάπτυξη περιλαμβάνει
τρεις

τομείς

του

προγράμματος:

(α)

σχετικού
Οδικές

επιχειρησιακού

συγκοινωνίες,

(β)

Υποδομή και (γ) Κοινωνικο-οικονομική έρευνα
και

έρευνα

συμπεριφοράς

και

πρωτοπόρες

δραστηριότητες για τη χάραξη πολιτικής.

Οι

προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την
πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν ένα από τα
εξής

θέματα:

Ενίσχυση

των

στρατηγικών

έρευνας και καινοτομίας για τη βιομηχανία των
μεταφορών

στην

κινητικότητα

Ευρώπη˙

και

απρόσκοπτη

αντιμετώπιση

του

κατακερματισμού της εξάπλωσης των ευφυών
συστημάτων

μεταφοράς

στην

Ευρώπη˙

εξυπνότερος

σχεδιασμός,

κατασκευή

και

συντήρηση˙ νέας γενιάς υποδομές μεταφορών:
αποδοτικές

στη

κατανάλωση

πόρων,

εξυπνότερες και ασφαλέστερες˙ συνεργατικά
ευφυή

συστήματα

μεταφορών

για

ασφαλή,

χωρίς συμφόρηση και αειφόρα κινητικότητα. Ο
προϋπολογισμός

της

παρούσας

πρόσκλησης

ανέρχεται συνολικά στα 10 εκατ. ευρώ και οι
επιδοτήσεις κυμαίνονται από 500.000 έως 5
εκατ. ευρώ (αναλόγως τον τύπο της δράσης). Η
πρόσκληση αν και αφορά τουλάχιστον μία (1)
νομική οντότητα

τύπου

γενιάς

Li-ion

ανταγωνιστικές

για

την

ικανοποίηση

των

προσδοκιών του καταναλωτή˙ βελτιστοποιημένη
και

συστηματική

ηλεκτρικά
φυσικού

ενεργειακή

οχήματα˙
αερίου

διαχείριση

μελλοντικοί

και

στα

κινητήρες

εξαρτημάτων

για

αυτοκίνητα και φορτηγά˙ υβριδικά ελαφρά και
βαριά οχήματα˙ ηλεκτρικά δίκυκλα και νέες
έννοιες

ελαφρών

κινητήρες

οχημάτων˙

εναλλακτικών

μελλοντικοί

καυσίμων

και

εξαρτημάτων για βαριά οχήματα. Η πρόσκληση
αποβλέπει στην επιλογή συμπράξεων που θα
αποτελούνται

από

3

ανεξάρτητες

νομικές

οντότητες δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που
δραστηριοποιούνται

στον

τομέα

των

μεταφορών. Ο προϋπολογισμός της παρούσας
πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα 129 εκατ.
ευρώ και οι επιδοτήσεις κυμαίνονται από 3 έως
20 εκατ. ευρώ (αναλόγως το είδος της δράσης).

(γ) Δημιουργία Ηλεκτρονικών Υποδομών
Οι

προτάσεις

ηλεκτρονικών
βασικών

που

αφορούν

υποδομών

υπηρεσιών

για

στους

τη

δημιουργία

την

παροχή

χρήστες

θα

συνδυάζουν με συντονισμένο τρόπο τη δικτύωση

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου

που δραστηριοποιείται σε επιλέξιμη χώρα στον
τομέα των μεταφορών.

(β) Πράσινα Οχήματα
Η παρούσα πρόσκληση αντιπροσωπεύει μια
ουσιαστική συνιστώσα της έρευνας και της
καινοτομίας στον τομέα των οδικών μεταφορών.

6

μπαταρίες
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δραστηριότητες υπηρεσιών και έρευνας. Πιο
συγκεκριμένα,

οι

υποβάλλονται

σε

προτάσεις
αυτή

την

που

θα

πρόσκληση

θα

πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα:
Διαχείριση,

συντήρηση

ερευνητικών

και

δεδομένων

χρήση
με

μεγάλων

τη

βοήθεια

υπολογιστή˙ πανευρωπαϊκή υψηλή επίδοση στη
χρήση υπολογιστή˙ παροχή βασικών υπηρεσιών
μέσω ηλεκτρονικών υποδομών˙ ερευνητική και
εκπαιδευτική δικτύωση (GÉANT)˙

παγκόσμιες

ηλεκτρονικές υποδομές δεδομένων˙ δίκτυο για
την κατάρτιση σε υψηλής απόδοσης χρήσης
υπολογιστών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η
πρόσκληση

αποβλέπει

συμπράξεων

που

θα

ανεξάρτητες

νομικές

στην

επιλογή

αποτελούνται
οντότητες

από

3

δημοσίου

ή

ιδιωτικού δικαίου αν και στις περιπτώσεις των
παγκόσμιων

ηλεκτρονικών

υποδομών

δεδομένων, της δικτύωσης κέντρων κατάρτισης
για

τη

χρήση

υπολογιστών

απαιτείται

τουλάχιστον μία (1) νομική οντότητα δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιείται σε
επιλέξιμη

χώρα.

Ο

προϋπολογισμός

της

παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα
82 εκατ. ευρώ.

θέματα:

ασφάλεια˙

των

τεχνολογιών

και

εξοπλισμού,

Θαλάσσια

ασφάλεια

διασυνοριακή

της

εφοδιαστικής

αλυσίδας (τεχνολογίες για τον έλεγχο και τη
διάσωση

μεγάλων

φορτίων)˙

διαχείριση

πληροφοριακών συστημάτων και συστήματα για
κοινοτικές

εξωτερικές

συγκρούσεων
πρόσκληση,

και
με

δράσεις˙

ειρηνευτικές

εξαίρεση

πρόληψη

δράσεις.

τις

δράσεις

Η
που

αφορούν την πρόληψη των συγκρούσεων όπου
αρκεί

τουλάχιστον

δημοσίου

ή

μία

(1) νομική

ιδιωτικού

δραστηριοποιείται

σε

οντότητα

δικαίου

που

επιλέξιμη

χώρα,

αποβλέπει στην επιλογή συμπράξεων που θα
αποτελούνται από τρεις (3) ανεξάρτητες νομικές
οντότητες δημοσίου

ή ιδιωτικού δικαίου. Ο

της

παρούσας

επιδοτήσεις φθάνουν έως τα 12
των

ικανοτήτων που απαιτούνται για την ενίσχυση
συστημάτων,

εξής

πρόσκλησης

ανέρχεται συνολικά στα 20.780.000 ευρώ και οι

Από τη μία πλευρά η πρόσκληση έχει ως στόχο
ανάπτυξη

πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν ένα από τα

προϋπολογισμός

(δ) Διασυνοριακή και Εξωτερική Ασφάλεια

την

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την

εργαλείων,

διαδικασιών και μεθόδων ταχείας αναγνώρισης
για τη βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων.

(αναλόγως

τον

τύπο

της

εκατ. ευρώ

δράσης)

με

την

κοινοτική συνδρομή να κυμαίνεται από 70 έως
100%.

(ε) Πολιτιστική
Ταυτότητες

Κληρονομιά

και

Ευρωπαϊκές

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την
πρόσκληση

θα

πρέπει

να

αφορούν

την

τρισδιάστατη μοντελοποίηση για την πρόσβαση
και κατανόηση των πολιτιστικών αγαθών της
Ευρώπης.

Η

καταγραφή

των

πολιτιστικών

αγαθών αποτελεί πλέον μια διαδικασία με τη
χρήση των πολυμέσων, κυρίως της ψηφιακής
αναπαράστασης του μεγέθους, της εμφάνισης
και των συνθηκών συντήρησης του πολιτιστικού
αγαθού.

Αυτό

προϋποθέτει

συνεργασίες

ανάμεσα σε επιστημονικά πεδία, τεχνολογίες,
γνωστικά

πεδία

του

ακαδημαϊκού

χώρου

(αρχαιολογία, ιστορία, πολιτιστικές σπουδές,

7 πρακτικές
κ.α.), δημιουργικές
7
και ψηφιακές εφαρμογές. Οι επιδοτούμενες
δράσεις είναι οι εξής:
ανθρωπολογία
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Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης
ανέρχεται συνολικά στα 14 εκατ. ευρώ και οι
επιδοτήσεις κυμαίνονται από 2 έως 4 εκατ.
ευρώ, δίχως να προβλέπεται εθνική συνδρομή
αφού καλύπτονται 100% από το πρόγραμμα οι
προτεινόμενες δράσεις.
Προθεσμίες:
(α) 28 Αυγούστου (Μεταφορές για Ανάπτυξη)
(αρχαιολογία, ιστορία, πολιτιστικές σπουδές,
ανθρωπολογία κ.α.), δημιουργικές πρακτικές και
ψηφιακές εφαρμογές. Οι επιδοτούμενες δράσεις
είναι

οι

εξής:

Ερευνητικές

και

καινοτόμες

δράσεις (οι εν λόγω δράσεις αποβλέπουν στη
δημιουργία νέας γνώσης και/ή στη διερεύνηση
νέας ή βελτιωμένης τεχνολογίας, προϊόντων,

(β) 28 Αυγούστου (Πράσινα Οχήματα)
(γ) 28 Αυγούστου (Διασυνοριακή Ασφάλεια)
(δ) 2 Σεπτεμβρίου (Ηλεκτρονικές Υποδομές)
(ε) 30 Σεπτεμβρίου (Πολιτιστική Κληρονομιά)
Πληροφορίες:
Ιστοσελίδα Προγράμματος:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/d
esktop/en/home.html

διαδικασιών και υπηρεσιών και για το σκοπό
αυτό

οι

δράσεις

αφορούν

βασική

και

εφαρμοσμένη έρευνα, δοκιμή και πιστοποίηση σε
εργαστηριακό περιβάλλο)˙ συντονιστικές και
υποστηρικτικές δράσεις: οι εν λόγω δράσεις
αφορούν κυρίως συνοδευτικά μέτρα όπως η
διάχυση, η ευαισθητοποίηση και η επικοινωνία,
η δικτύωση, ο συντονισμός ή υποστηρικτικές
υπηρεσίες,

διάλογοι

πολιτικών

της

ΕΕ

και

αμοιβαία μάθηση, μελέτες για νέες υποδομές,
στρατηγικό

σχεδιασμό,

συντονισμός

μεταξύ

δικτύωση

και

προγραμμάτων

σε

διαφορετικές χώρες.

4. Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020
Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης
επαφής της Ένωσης με τους πολίτες, το νέο
πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες, 20142020 αποβλέπει στο να βοηθήσει τους πολίτες
να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την
πολυμορφία της, να προωθήσει την ευρωπαϊκή
ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες για τη
συμμετοχή

των

πολιτών

στις

δημοκρατικές

διαδικασίες και στα κοινά, σε επίπεδο Ένωσης.

Αναφορικά με τις ερευνητικές και καινοτόμες
δράσεις, η πρόσκληση αποβλέπει στην επιλογή
συμπράξεων

που

ανεξάρτητες

νομικές

ιδιωτικού

θα

δικαίου

διαφορετικές

αποτελούνται
οντότητες

δημοσίου

προερχόμενες

χώρες

που

από
από

συμμετέχουν

3
ή
3

στο

πρόγραμμα.
Σε

σχέση

με

τις

συντονιστικές

και

υποστηρικτικές δράσεις, η πρόσκληση αφορά
τουλάχιστον μία (1) νομική οντότητα δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιείται σε
επιλέξιμη χώρα καίτοι θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως η
δημιουργία συμπράξεων με αλλοδαπούς φορείς
στο πλαίσιο της δικτύωσης και του συντονισμού
με προγράμματα και πρακτικές σε διαφορετικές
χώρες.

8
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Σκέλος 2: Δημοκρατική συμμετοχή:
1. Αδελφοποιήσεις Πόλεων: θα επιδοτηθούν
έργα αδελφοποιημένων πόλεων που αφορούν
στόχους του προγράμματος. Προτεραιότητα θα
δοθεί σε εκείνα που καλύπτουν τις ετήσιες
προτεραιότητες
Δικαίωμα

του

συγκεκριμένου

συμμετοχής

έχουν

μέτρου.

πόλεις/δήμοι

ή

επιτροπές αδελφοποίησης ή άλλες ΜΚΟ με
νομική

προσωπικότητα

που

εκπροσωπούν

τοπικές αρχές από τουλάχιστον 2 επιλέξιμες
χώρες (εκ των οποίων η μία να είναι κράτοςμέλος της ΕΕ). Το μέγιστο ποσό της επιδότησης
ανέρχεται σε 25.000€, ενώ η διάρκεια του έργου
δεν πρέπει να ξεπερνά τους 9 μήνες.
Ειδικότερα,

την

2. Δίκτυα Πόλεων: δήμοι και ενώσεις που

ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη

συνεργάζονται επί ενός κοινού θεματικού πεδίου

μνήμη, την κοινή ιστορία και τις αξίες, καθώς

πολιτικής μπορούν να μετεξελιχθούν σε δίκτυο

και

πόλεων για να καταστήσουν τη συνεργασία τους

τον

το

πρόγραμμα

σκοπό

της

προάγει

Ένωσης,

(α)

δηλαδή

την

προώθηση της ειρήνης, των αξιών της και της

περισσότερο

βιώσιμη.

ευημερίας των λαών της μέσα από την τόνωση

προσδοκάται

να

του διαλόγου, του προβληματισμού και της

θεματικό πεδίο πολιτικής κοινού ενδιαφέροντος

ανάπτυξης δικτύων και (β) την ενθάρρυνση της

μεταξύ των εταίρων, στο πλαίσιο των στόχων

συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές

και

διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο,

προγράμματος˙

με υποβοήθηση των πολιτών να κατανοήσουν τη

στόχους για τις οποίες υφίσταται συνάφεια με

διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης και

τα επιλεγόμενα θεματικά πεδία πολιτικής˙ και

με την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και

να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές πρω-

διαπολιτισμική

τοβουλίες και δράσεις μεταξύ εμπλεκομένων

δράση

και

εθελοντισμό

σε

των

πόλεων.

Το πρόγραμμα κυρίως υλοποιείται σε δύο σκέλη:

πόλεις/δήμοι

να

πόλεων

δράσεις

προτεραιοτήτων
προσδιορίσουν

Δικαίωμα
ή

δίκτυα

υλοποιήσουν

ετήσιων

επίπεδο Ένωσης.

Τα

συμμετοχής

επιτροπές

σε

του

ομάδες-

έχουν

αδελφοποίησης,

περιφερειακές αρχές που έχουν την έδρα τους


Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή μνήμη: Αύξηση της

σε κάποια επιλέξιμη χώρα.

ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη,
την κοινή ιστορία, καθώς και τις αξίες
και το στόχο της Ένωσης.


Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές
διαδικασίες και στα κοινά: Ενθάρρυνση
της

συμμετοχής

των

πολιτών

στις

δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά
σε ενωσιακό επίπεδο.
Τα μέτρα σε αυτό το σκέλος είναι τα εξής:


Αδελφοποίηση πόλεων



Δίκτυα πόλεων



Έργα της κοινωνίας των πολιτών

9

9

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τεύχος 50-51

8-9/2014

Ένα έργο προϋποθέτει τη συμμετοχή δήμων/
περιφερειών/οργανώσεων από τουλάχιστον 4
χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εκ των
οποίων η μία να είναι από κράτος-μέλος της ΕΕ.
Το

μέγιστο

ποσό

επιδότησης

ανέρχεται

σε

150.000€, ενώ η μέγιστη διάρκεια του έργου
φθάνει τα 2 έτη.
3. Έργα της Κοινωνίας Πολιτών: Το μέτρο αυτό
αποσκοπεί

στην

υποστήριξη

έργων

που

προωθούνται από διακρατικές εταιρικές σχέσεις
και δίκτυα στα οποία συμμετέχουν απευθείας οι
πολίτες.
πολίτες

Τα

εν

από

δραστηριότητες

λόγω

έργα

διάφορους
άμεσα

συγκεντρώνουν
ορίζοντες,

συνδεδεμένες

με

σε
τις

Ένα έργο της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να
περιλαμβάνει




της

τα

θέματα

προτεραιότητας του προγράμματος σε τοπικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο.

προωθώντας

την

χρήσης

κοινωνικών

δικτύων,

και την παιδεία για τα μέσα.

να

ετήσιας

χρόνο,

διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) κ.λπ.]

τον σκοπό αυτόν, τα εν λόγω έργα θα καλέσουν
για

κάθε

προσέγγιση από τη βάση [περιλαμβανομένης

σχετικές πρωτοβουλίες που υλοποιούνται. Για

συζητήσουν

διάλογο/τις

Συλλογή απόψεων: δραστηριότητες με στόχο

ορίζεται

προτάσεων πολιτικής, παροχή ανάδρασης σε

ή

το

πολιτών για ένα συγκεκριμένο θέμα που

διαπραγμάτευση

μαζί

προωθήσουν

τη συλλογή των μεμονωμένων απόψεων των

διάταξης, υποστήριξη στη διάρκεια της φάσης

ενεργήσουν

και

Ένωσης.

ιδίως: δραστηριότητες καθορισμού ημερήσιας

να

δέσμευσης

δικαιωμάτων και ευθυνών των πολιτών της

να επιτευχθεί σε όλα τα στάδια και με όλους

πολίτες

κοινωνικής

ενδιαφέροντος στο ευρύτερο πλαίσιο των

προγράμματος. Υπενθυμίζεται ότι αυτό μπορεί

τους

τις

εκστρατείες/τις δράσεις στα θέματα κοινού

τομείς που σχετίζονται με τους στόχους του

στη

Προώθηση
να

διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης σε

και

από

αλληλεγγύης: δραστηριότητες που μπορούν

μια ευκαιρία να συμμετάσχουν έμπρακτα στη

προετοιμασίας

δύο

ακόλουθες τρεις κατηγορίες δραστηριοτήτων:

πολιτικές της Ένωσης, με στόχο να τους δώσουν

τους θεσμικούς συνομιλητές και περιλαμβάνει

τουλάχιστον



Εθελοντισμός.

Ένα έργο πρέπει να περιλαμβάνει οργανισμούς
από τουλάχιστον 3 επιλέξιμες χώρες, εκ των
οποίων η μία τουλάχιστον να είναι κράτος μέλος
της ΕΕ. Η µέγιστη διάρκεια ενός σχεδίου είναι 18
μήνες, ενώ το µέγιστο επιλέξιµο ποσό για
επιδότηση

σχεδίου

στο

πλαίσιο

αυτού

του

µέτρου είναι 150.000 ευρώ.
Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες:
Εθνικό Σημείο Επαφής
Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Υπόψιν κκ. Α. Καρβούνη & Α. Φαρούπου)
Τηλ:2103744710, 2103744721
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr; efc@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://efc.ypes.gr/?page_id=30
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5. Erasmus+, 2014-2020

την

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, το νέο
πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την
Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό,
στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της

κατάρτιση

βανομένων

8-9/2014

(«ΕΚ2020»),

των

συμπεριλαμ-

αντίστοιχων

κριτηρίων

αναφοράς˙
γ) της βιώσιμης ανάπτυξης χωρών εταίρων στον
τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης˙
δ) των συνολικών στόχων του ανανεωμένου
πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα
της νεολαίας (2010 -2018)˙
ε) του στόχου της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής
διάστασης στον αθλητισμό, και ιδίως στον
μαζικό

αθλητισμό,

σύμφωνα

με

το

σχέδιο

εργασίας της Ένωσης για τον αθλητισμό˙ και
στ) της προαγωγής των ευρωπαϊκών αξιών
σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την
απασχολησιμότητας,

καθώς

και

στον

εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης,
κατάρτισης και νεολαίας. Το πρόγραμμα θα
διαρκέσει επτά έτη και ο προϋπολογισμός του
θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι
αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με τα σημερινά
επίπεδα δαπανών, αντανακλώντας τη δέσμευση
της ΕΕ να επενδύσει στους τομείς αυτούς.
Επίσης,

το

πρόγραμμα

θα

χρηματοδοτήσει

διακρατικές συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων και
οργανισμών στους τομείς της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης και της νεολαίας, ώστε να ενισχυθεί
η συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της
εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, με
απώτερο στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις
δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη.
Το Erasmus+ συνιστά τη συνένωση επτά ήδη
υφιστάμενων

προγραμμάτων

της

ΕΕ

στους

τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της

Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων
καλύπτει την ακόλουθη δράση Βασική δράση 2
(ΒΔ2) — Συνεργασία για την καινοτομία και την
ανταλλαγή καλών πρακτικών και εν προκειμένω
την

ανάπτυξη

ικανοτήτων

στον

τομέα

της

νεολαίας. Τα έργα ενίσχυσης ικανοτήτων είναι
διεθνικά

έργα

βασισμένα

σε

πολυμερείς

συνεργασίες μεταξύ οργανισμών ενεργών στον
τομέα της νεολαίας σε χώρες του Προγράμματος
και σε συνεργαζόμενες χώρες.
Στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων,
μπορούν

να

δραστηριότητες,

υλοποιηθούν
όπως

για

πολλές
παράδειγμα,

δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τον πολιτικό
διάλογο, τη συνεργασία, τη δικτύωση και την
ανταλλαγή πρακτικών στον τομέα της νεολαίας,
όπως

σεμινάρια,

συνέδρια,

εργαστήρια

και

συναντήσεις· μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις για

νεολαίας, ενώ για πρώτη φορά, περιλαμβάνεται
ο

τομέας

αποτελεί

του

αθλητισμού.

ολοκληρωμένο

Δεδομένου

πρόγραμμα,

ότι
το

Erasmus+ παρέχει περισσότερες δυνατότητες
συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης, της νεολαίας, και του αθλητισμού.
Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη:
α) των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,
συμπεριλαμβανομένου του πρωταρχικού στόχου
στον τομέα της εκπαίδευσης˙
β) των στόχων του στρατηγικού πλαισίου για
την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και
την

κατάρτιση

βανομένων

των

(«ΕΚ2020»),
αντίστοιχων

συμπεριλαμκριτηρίων

αναφοράς˙
γ) της βιώσιμης ανάπτυξης χωρών εταίρων στον

11

11

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τεύχος 50-51
τη

νεολαία·

εκστρατείες

ευαισθητοποίησης·
πληροφόρησης,

ενημέρωσης

ανάπτυξη

επικοινωνίας

εργασίας στον τομέα της νεολαίας, καθώς και
εργασίας

στον

τομέα

της

νεολαίας, προγραμμάτων κατάρτισης και μέσων
τεκμηρίωσης όπως το Youthpass· δημιουργία
νέων μεθόδων εκτέλεσης εργασιών στον τομέα
της

νεολαίας

και

παροχής

Προσβάσιμη Πόλη 2015

ψηφιακών

μέσων· ανάπτυξη μεθόδων, μέσων και υλικού
προγραμμάτων

6. Ευρωπαϊκό Βραβείο για την

και

μέσων

και

κατάρτισης

και

8-9/2014

Οι πόλεις της ΕΕ καλούνται να συμμετάσχουν
στην πέμπτη διοργάνωση του Access City Award –
του ευρωπαϊκού βραβείου που απονέμεται σε
πόλεις που γίνονται πιο προσβάσιμες στους
ανθρώπους

με

αναπηρίες

και

τους

ηλικιωμένους.

υποστήριξης, ιδίως μέσω του ανοικτού και
ευέλικτου

υλικού

μάθησης,

της

εικονικής

συνεργασίας και των ανοικτών εκπαιδευτικών
πόρων. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε κάθε
είδους οργανισμό που δραστηριοποιείται σε
οποιονδήποτε

τομέα

της

εκπαίδευσης,

της

κατάρτισης και της νεολαίας ή σε άλλους
κοινωνικοοικονομικούς τομείς, καθώς και σε
οργανισμούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες
σε

διάφορους

τομείς

(π.χ.

τοπικές

και

περιφερειακές αρχές, κέντρα αναγνώρισης και
επικύρωσης,

εμπορικά

συνδικαλιστικές

επιμελητήρια,

οργανώσεις,

προσανατολισμού,

πολιτιστικές

κέντρα
οργανώσεις).

Στα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων, τα οποία
έχουν

διακρατικό

χαρακτήρα,

συμμετέχουν

τουλάχιστον 3 οργανισμοί από 3 διαφορετικές

Η

χώρες, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον είναι

ενθαρρύνει τις πόλεις (δήμους) με πληθυσμό

χώρα του προγράμματος και η άλλη είναι

πάνω από 50.000 από όλα τα κράτη μέλη να

επιλέξιμη

παρουσιάσουν

χώρα

προϋπολογισμός
παρούσα

εταίρος.
που

πρόσκληση

Ο

συνολικός

προβλέπεται
υποβολής

για

την

Ευρωπαϊκή

στρατηγικές

Επιτροπή

τις
τους

εξακολουθεί

δραστηριότητες
που

να

και

αποσκοπούν

τις
στην

προτάσεων

εξάλειψη των εμποδίων και τη βελτίωση της

εκτιμάται σε 174.200.000 ευρώ και η μέγιστη

ποιότητας ζωής την οποία προσφέρουν στο

επιδότηση ανέρχεται σε 150.000 ευρώ.

σύνολο των πολιτών. Είναι μια ευκαιρία για τις

Προθεσμία: 2 Σεπτεμβρίου

πόλεις της ΕΕ να προβάλουν και να μοιραστούν

Πληροφορίες:

το έργο και τα σχέδιά τους σε σχέση με την

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
index_el.htm

προσβασιμότητα.

Η

διαδικασία

αξιολόγησης

πραγματοποιείται σε δύο στάδια: πρώτα σε
εθνικό

επίπεδο

και

έπειτα

ακολουθεί

ευρωπαϊκή επιλογή.
Προθεσμία: 10 Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/justice/events/access-cityaward-2015/index_el.htm
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Επιδιώκοντας

7. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το
Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη
πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο
του προγράμματος LIFE για τη χρηματοδότηση
έργων

δράσης

για

το

κλίμα.

Μέσω

του

υποπρογράμματος LIFE για το περιβάλλον θα
διατεθούν το 2014 238,86 εκατ. ευρώ για την
ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων τρόπων
για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
προκλήσεων

σε

ολόκληρη

την

Ευρώπη,

με

έμφαση στη διατήρηση της φύσης και της
βιοποικιλότητας, την αποδοτικότητα των πόρων
και

την

περιβαλλοντική

διακυβέρνηση

και

πληροφόρηση.

τους

εν

8-9/2014

λόγω

στόχους,

το

πρόγραμμα LIFE θα συμβάλλει στη βιώσιμη
ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων και
σκοπών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», του
7ου Περιβαλλοντικού Προγράμματος Δράσης και
άλλων ευρωπαϊκών στρατηγικών και σχεδίων
σχετικών με περιβάλλον και κλιματική αλλαγή.
Το νέο Πρόγραμμα LIFE με δύο υποπρογράμματα:
ένα για το Περιβάλλον και άλλο για τη Δράση
Κλίμα θα προωθήσει τους πιο πάνω γενικούς
στόχους. Σημειώνεται ότι η δημιουργία του
υποπρογράμματος

για

τη

Δράση

Κλίμα

αναβαθμίζει την πρώην θεματική ενότητα της
“κλιματικής

αλλαγής”

στα

πλαίσια

της

Περιβαλλοντικής Πολιτικής και του μέρους της
Διακυβέρνησης

του

«Περιβάλλοντος»
καλύπτει

τρεις

LIFE+.

του

νέου

τομείς

Το

μέρος

του

προγράμματος
προτεραιότητας:

περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων˙
φύση και βιοποικιλότητα˙ και περιβαλλοντική
διακυβέρνηση και πληροφόρηση. Το μέρος της
“Δράσης για το Κλίμα» καλύπτει τον μετριασμό
της κλιματικής αλλαγής˙ την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή˙ και κλιματική διακυβέρνηση
και πληροφόρηση. Το πρόγραμμα αποτελείται
επίσης από μια νέα κατηγορία έργων, που
χρηματοδοτούνται από κοινού, και τα οποία θα
λειτουργήσουν σε μεγάλη περιφερειακή κλίμακα.
Οι γενικοί στόχοι το Προγράμματος LIFE είναι οι

Τα έργα αυτά θα έχουν ως στόχο την υλοποίηση

ακόλουθοι:

της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής





Να συμβάλλει στη στροφή προς μια

και να ενσωματωθούν καλύτερα σε άλλους

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου

τομείς πολιτικής. O συνολικός προϋπολογισμός

του άνθρακα.

του προγράμματος ανέρχεται σε 3,456,655,000

Να

βελτιώσει

υλοποίηση

την

και

ανάπτυξη,

την

ευρώ με το ποσοστό της κοινοτικής επιδότησης

επιβολή

της

να κυμαίνεται μεταξύ 55-100%.

την

περιβαλλοντικής

και

κλιματικής

πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης.


Να

υποστηρίξει

περιβαλλοντικής
διακυβέρνησης

τη

βελτίωση

και
σε

όλα

της

κλιματικής
τα

επίπεδα,

συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης
συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών,
των ΜΚΟ και τοπικών παραγόντων.


Να υποστηρίξει την υλοποίηση του 7ου
Περιβαλλοντικού Προγράμματος Δράσης.

13
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Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις

και για τα

δύο υπο-προγράμματα του LIFE (Περιβάλλον και
Δράση για το Κλίμα). Για το υποπρόγραμμα για
το

περιβάλλον,

καλύψει

η

παρούσα

επιχορηγήσεις

για

πρόσκληση

έργα, προπαρασκευαστικά έργα, ολοκληρωμένα
(integrated) έργα, τα έργα τεχνικής βοήθειας και
για έργα ενίσχυσης των ικανοτήτων. Για το
υποπρόγραμμα για την Κλιματική Δράση, η
παρούσα

πρόσκληση

θα

καλύψει

τις

επιχορηγήσεις δράσης μόνο για "Παραδοσιακά"
έργα και έργα ενίσχυσης των ικανοτήτων (οι
άλλοι τύποι θα καλυφθούν από το 2015 και
μετά).

Εν

προκειμένω,

τα

«έργα

8. 3o Πρόγραμμα Δράσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της
Υγείας, 2014-2020

θα

«παραδοσιακά»

τεχνικής

βοήθειας» παρέχουν, μέσω επιχορηγήσεων για
δράση, χρηματοδοτική στήριξη για να βοηθηθούν
οι αιτούντες να καταρτίσουν ολοκληρωμένα
έργα, και ειδικότερα να διασφαλισθεί ότι αυτά

8-9/2014

Οι γενικοί στόχοι του 3ου Προγράμματος Δράσης
της

ΕΕ

στον

τομέα

της

Υγείας

είναι

να

συμπληρώνει, να στηρίζει και να προσθέτει
αξία στις πολιτικές των
στοχεύουν
πολιτών

στη

κρατών μελών που

βελτίωση

της Ένωσης

και

της

υγείας

των

στη

μείωση

των

ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, προάγοντας
την καλή υγεία, ενθαρρύνοντας την καινοτομία
στον

τομέα

της

βιωσιμότητα

των

υγείας,

αυξάνοντας

συστημάτων

υγείας

τη
και

προστατεύοντας τους πολίτες της Ένωσης από
σοβαρές

διασυνοριακές

απειλές

κατά

της

υγείας.

τα έργα συμμορφώνονται με τον χρονισμό, τις
τεχνικές και τις οικονομικές απαιτήσεις του
προγράμματος

LIFE

σε

συντονισμό

με

τους

πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης,

του

Ευρωπαϊκού

Κοινωνικού

Ταμείου, του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, με
σκοπό τη δημιουργία συνεργειών, κυρίως στο
πλαίσιο των ολοκληρωμένων έργων, και την
υποστήριξη

της

χρησιμοποίησης

λύσεων,

μεθόδων και προσεγγίσεων που αναπτύσσονται
βάσει του προγράμματος LIFE.
Προθεσμία: 15 Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life
2014/index.htm

Με συνολικό προϋπολογισμό 449.4 εκατ. ευρώ,
οι κύριοι στόχοι του Προγράμματος είναι

οι

εξής:


Βελτίωση της υγείας, πρόληψη ασθενειών
και

ενθάρρυνση

υποστηριχτικού

περιβάλλοντος για υγιή διαβίωση.


Προστασία

πολιτών

από

σοβαρές

διασυνοριακές απειλές στην υγεία.


Συνεισφορά
αποδοτικότητα

στην
και

καινοτομία,

βιωσιμότητα

των

συστημάτων υγείας.


Διευκόλυνση

στην

καλύτερη

και

ασφαλέστερη πρόσβαση στις υπηρεσίες
υγειονομικής

περίθαλψης

πολίτες της Ένωσης.

14

14
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Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή
προτάσεων

στη

βάση

τριών

θεματικών

προτεραιοτήτων, ως εξής:


Προαγωγή

της

υγείας,

πρόληψη

ασθενειών και προώθηση υποστηρικτικού
περιβάλλοντος για υγιεινό τρόπο ζωής,
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «υγεία σε
όλες τις πολιτικές».


Συμβολή σε καινοτόμα, αποδοτικά και
βιώσιμα συστήματα υγείας.



Διευκόλυνση της πρόσβασης σε καλύτερη
και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη
για τους πολίτες της Ένωσης.

Με

βάση

τις

πιο

προτεραιότητες,
χρηματοδότηση

πάνω

οι
σε

θεματικές

δράσεις

αυτή

την



προς

δεδομένα στον τομέα της τιμολόγησης

πρόσκληση

των

υποβολής προτάσεων είναι οι εξής:


για

την

πρόληψη



και



Προώθηση της έγκαιρης διάγνωσης και
ελέγχου

για

Ανάπτυξη

καινοτόμων



της απασχολησιμότητάς τους.


Υποστήριξη σε τομείς που σχετίζονται
με τη θεραπευτική συμμόρφωση των
ασθενών

με

ολοκληρωμένη

εμμονή,

αδυναμία,

φροντίδα

πολλαπλές χρόνιες καταστάσεις.

και

βιώσιμο

σύστημα

και

υποβολής

Νοσοκομειακές λοιμώξεις – Πρόληψη

Νοσοκομειακές λοιμώξεις – Πρόληψη
και έλεγχος σε οίκους ευγηρίας και σε

για την προαγωγή της επαγγελματικής
από χρόνιες ασθένειες και βελτίωση

ένα

κέντρα μακροχρόνιας φροντίδας.

προσεγγίσεων

επανένταξης των ατόμων που πάσχουν

στα

και έλεγχος σε οίκους ευγηρίας και σε

ασθένειες

που μπορούν να προληφθούν.


προϊόντων

εκθέσεων.

(διαβήτης, καρδιαγγειακές παθήσεις).
προληπτικού

Προς

παρακολούθησης

διαχείριση κύριων χρόνιων ασθενειών


φαρμακευτικών

Κράτη Μέλη.

Χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων της
καινοτομίας

Χρηματοδοτική στήριξη για στατιστικά

κέντρα μακροχρόνιας φροντίδας.
Η

πρόσκληση

αποβλέπει

συμπράξεων

που

θα

ανεξάρτητες

νομικές

στην

αποτελούνται
οντότητες

επιλογή
από

3

δημοσίου

ή

ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον
τομέα

της

υγείας

διαφορετικές
προϋπολογισμός

από

τουλάχιστον

συμμετέχουσες
της

χώρες.

παρούσας

3
Ο

πρόσκλησης

ανέρχεται συνολικά στα 12.300.000 ευρώ και το
μέγιστο ποσό επιδότησης είναι 3.000.000 ευρώ.
Η δε κοινοτική συνδρομή φθάνει το 60% των
επιλέξιμων δαπανών, ενώ το ποσοστό αυτό
μπορεί να ανέλθει σε 80% σε περιπτώσεις
εξαιρετικής χρησιμότητας.
Προθεσμία: 25 Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/d
esktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj2014.html
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2. Δημιούργησε συμμαχίες και εμπιστοσύνη με

ανθρώπους που μπορούν να φέρουν την
αλλαγή (Εταιρική Σχέση)

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

Παράλληλα με την αποτύπωση των τοπικών
αναγκών

δρομολογείται

προσωπικής

επαφής

η

με

διαδικασία

μέλη

της

της

τοπικής

κοινότητας και της ανακάλυψης των βασικών
προβλημάτων που τα βασανίζουν σε χρόνια βάση.
Εργαλεία της διοίκησης έργου όπως η ανάλυση
των ενδιαφερόμενων φορέων (stakeholder analysis)
μπορούν να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά, το
ενδιαφέρον

Η Στρατηγική της Ανάπτυξης με

άτυπες

Ως ένα από τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της
πολιτικής συνοχής της ΕΕ 2014-2020, η Ανάπτυξη
με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD),
αναπτύσσεται σε υπο-περιφερειακό επίπεδο με
πρωτοβουλία ομάδων τοπικής δράσης και οι
τοπικής

ανάπτυξης

καθορίζουν

περιοχή και πληθυσμό, αναλύουν αναπτυξιακές
ανάγκες, περιγράφουν στόχους και διαμορφώνουν
σχέδιο δράσης. Ωστόσο, ακόμη και σε κοινότητες
με

εμπειρία

στον

αναπτυξιακό

σχεδιασμό,

η

υλοποίηση των στρατηγικών συνήθως χρειάζεται
ένα διάστημα από 6 έως 12 μήνες. Αυτό δεν
οφείλεται τόσο στη διαδικασία κατάρτισης της
αναπτυξιακής στρατηγικής της CLLD αλλά στην
πολυμορφία των τοπικών κοινοτήτων. Η έναρξη
της διαδικασίας της CLLD μπορεί να προσεγγιστεί
σε μια σειρά βημάτων ή κύκλων για το σχεδιασμό
και τη διαμόρφωση τριών βασικών συστατικών –
της στρατηγικής, της εταιρικής σχέσης και της
περιοχής (η τριάδα της CLLD). Αυτά τα βασικά
βήματα απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα
με τη μορφή ενός σπιράλ.
1. Αποφάσισε

τί

θέλεις

να

την ικανότητα

επιρροής των

εμπλεκομένων ομάδων. Χρήσιμες είναι επίσης οι

Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων

στρατηγικές

και

ομάδες

εργασίας

για

τη

δημιουργία

κλίματος εμπιστοσύνης.
3. Οριοθέτησε

την

περιοχή

παρέμβασης

(Περιοχή)
Η οριοθέτηση

της περιοχής παρέμβασης δεν

ταυτίζεται

αναγκαστικά

γεωγραφικές

διαιρέσεις.

με
Οι

διοικητικές

εθνικές

αντίθεση

αναπτυξιακές

με

τις

παραδοσιακές

προσεγγίσεις

που

επιλέξιμες

περιοχές,

να

διασαφηνίσουν

τα

κριτήρια επιλογής τους ώστε να είναι αρκετά
μεγάλες για την επίτευξη των στόχων, πλην όμως
ελεγχόμενες

από

την

τοπική

κοινότητα

και

συνεκτικές από κοινωνικο-οικονομική άποψη και
στοχοθεσία.
4. Προετοίμασε

μια τοπική στρατηγική
αλλαγής βάσει της συμμετοχής και των
τοπικών αναγκών (Στρατηγική)
Εφόσον πλέον υπάρχει συναίνεση ως προς το τί
πρέπει να αλλάξει, ποιος μπορεί να συνδράμει σε
αυτό και την περιοχή παρέμβασης, το επόμενο
βήμα είναι η τοπική αναπτυξιακή στρατηγική.

αλλάξεις
τοπικές
δίνουν

προβάδισμα στη χρηματοδότηση, προτεραιότητα
δίνεται στην ανταπόκριση στις τοπικές ανάγκες,
ενώ η χρηματοδότηση δεν είναι αυτοσκοπός αλλά
το μέσο.

16
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(Στρατηγική)
Σε

ή
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Η τοπική αναπτυξιακή στρατηγική αποτελεί τον
οδικό χάρτη για την υλοποίηση της CLLD. Η
προετοιμασία της προϋποθέτει μια SWOT ανάλυση
με την καθολική εμπλοκή της τοπικής κοινότητας
ώστε

να

γίνουν

από

όλους

αντιληπτοί

οι

παράγοντες που επηρεάζουν τις ανάγκες τους.
5. Συμφωνία για τη δομή της εταιρικής

σχέσης και ανάθεση ρόλων (Εταιρική Σχέση)
Τα μέλη των τοπικών κοινοτήτων διακρίνονται για
τα διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων, εμπειριών
και θεσμικών καταβολών. Επομένως, ο σχεδιασμός
της εταιρικής σχέσης θα πρέπει να «ακουμπά» σε
αυτές

τις

συνθήκες,

επιλέγοντας

είτε

τη

δημιουργία μιας νέας νομικής οντότητας (κυρίως
με τη μορφή των μη-κερδοσκοπικών ενώσεων),

7. Προετοίμασε ένα Σχέδιο Δράσης και ένα

είτε την αξιοποίηση της διοκητικής ικανότητας και

αίτημα για χρηματοδότηση (Στρατηγική)

εμπειρίας

ενός

απαιτείται

εταίρου.

σεβασμός

Σε

κάθε

των

περίπτωση

αρχών

της

Μόλις υπάρξει συμφωνία μεταξύ των εταίρων για
το είδος της αλλαγής και της ‘παρεμβατικής

αντιπροσωπευτικότητας, της διαφάνειας και της

λογικής’

λογοδοσίας.

απαιτείται η μετάφραση αυτών των προθέσεων

που

αναδεικνύει

τα

είδη

δράσεων,

σε ένα ρεαλιστικό σχέδιο δράσης και σε ένα

Προσάρμοσε τα όρια της περιοχής
παρέμβασης (Περιοχή)

αίτημα χρηματοδότησης. Σε αυτό το στάδιο, οι

Κατά τη διαδικασία προετοιμασίας της τοπικής

ως προς την αξιοπιστία του σχεδίου και την

αναπτυξιακής στρατηγικής και της δημιουργίας

ευελιξία

της εταιρικής σχέσης γίνεται φανερό ότι ορισμένα

καταστάσεις. Επίσης είναι σημαντικό να δείξουν

θέματα είναι καλύτερο να αντιμετωπιστούν με τη

ότι το χρονοδιάγραμμα, οι ανθρώπινοι και υλικοί

συμπερίληψη και άλλων γεωγραφικών περιοχών.

πόροι για τις διάφορες δράσεις αντιστοιχούν στις

Τα ακριβή όρια της περιοχής παρέμβασης είναι,

τοπικές ανάγκες. Τέλος, το εταιρικό σχήμα πρέπει

επομένως,

να

να επιδείξει ότι διαθέτει δεξιότητες, συστήματα

προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες

και διαδικασίες για την υλοποίηση του σχεδίου

και τοπικές ανάγκες.

δράσης με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο.

6.

ρευστά

που

θα

πρέπει

αιτούντες καλούνται να παρέχουν λεπτομέρειες
να

ανταποκριθούν

σε

απρόβλεπτες

8. Δημιουργία

ενός συστήματος για την
περιοδική επιθεώρηση, αξιολόγηση και
ανανέωση της στρατηγικής

Μια εταιρική σχέση χρειάζεται μηχανισμούς για
τη

μέτρηση

του

βαθμού

επιτυχίας

των

προσδοκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων και
του επιπέδου μάθησης από παρελθόντα λάθη και
επιτυχίες.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgen
er/informat/2014/guidance_clld_local_actors.pdf
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Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ.

Εργαστήριο της Επιτροπής των
Περιφερειών για την εφαρμογή της νέας
νομοθεσίας για τους ΕΟΕΣ
Με τις διατάξεις του νέου Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ.1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013
για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ.1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο
εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά στην
αποσαφήνιση, στην απλούστευση και στη
βελτίωση
της
διαδικασίας
ίδρυσης
και
λειτουργίας αυτών των ομίλων, επέρχονται
σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας των ΕΟΕΣ, τις οποίες τα κράτη-μέλη
της ΕΕ, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις
του
νέου
Κανονισμού,
καλούνται
να
ενσωματώσουν
στο
εθνικό
τους
δίκαιο,
τροποποιώντας τις σχετικές εθνικές διατάξεις
που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 16 του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1082/2006, και να τις
υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στόχος του εν θέματι εργαστηρίου που
διοργάνωσε η ΕτΠ στις Βρυξέλλες στις 26
Ιουνίου τ.ε. με τη συμμετοχή εκπροσώπων της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής,
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, των αρμόδιων εθνικών αρχών για
την αδειοδότηση των ΕΟΕΣ, των ίδιων των ΕΟΕΣ,
τοπικών και περιφερειακών αρχών, ενώσεων και
εμπειρογνωμόνων ήταν να συμβάλλει σε μια
εναρμονισμένη
εφαρμογή
του
Κανονισμού
σε εθνικό επίπεδο και να διευκολύνει την
επικοινωνία μεταξύ των εθνικών αρχών για την
ανταλλαγή καλών πρακτικών αλλά και μεταξύ
των εθνικών αρχών και των ενδιαφερόμενων
ΕΟΕΣ.

18

Τη χώρα μας εκπροσώπησαν ο κ. Α. Καρβούνης,
εθνικό σημείο επαφής για τους ΕΟΕΣ και
εκπρόσωπος της Ελληνικής Προεδρίας του
Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και οι κκ. Β. Ξένος,
Διευθυντής
του
ΕΟΕΣ
Αμφικτυονία,
Ν.
Κριμνιανιώτης και Ν. Ταμπακίδης, εκπρόσωποι
του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη, καθώς και ο κ. Ε.
Σταυρόπουλος από την ΜΕΑ στην ΕΕ.
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο κ. Καρβούνης
υποστήριξε ότι στη σημερινή συγκυρία που οι
ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες αναζητούν
τρόπους να ξεπεράσουν την οικονομική κρίση
και να θέσουν τις βάσεις για την οικονομική
ανάκαμψη, η θεσμική αρχιτεκτονική της νέας
πολιτικής συνοχής της ΕΕ απονέμει στους ΕΟΕΣ
ενεργό ρόλο κατά τη νέα προγραμματική
περίοδο μέσω της αξιοποίησης των νέων
χρηματοδοτικών εργαλείων όπως τα Κοινά
Σχέδια Δράσης και οι ολοκληρωμένες εδαφικές
επενδύσεις, συνδυάζοντας τη διασυνοριακή
συνεργασία και τις τοπικές πρωτοβουλίες,
σχεδιάζοντας μακροπεριφερειακές στρατηγικές
και εμπεδώνοντας τη συνεργασία με φορείς
τρίτων χωρών. Εκτός του νέου αναθεωρημένου
Κανονισμού
(ΕΕ)
αριθ.1302/2013
του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1082/2006 για τον
ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ),
μια σειρά ρυθμίσεων σε άλλους Κανονισμούς
(τον Γενικό Κανονισμό για τα διαρθρωτικά
Ταμεία, τον Κανονισμό για την Εδαφική
Συνεργασία,
τον
Ευρωπαϊκό
Κώδικα
Δεοντολογίας για την Εταιρική Σχέση) ανοίγει
νέες προοπτικές για τους ΕΟΕΣ ως δυνάμει
διαχειριστικές αρχές και δικαιούχοι έξυπνων
χρηματοδοτικών μέσων.
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Στη συνέχεια, ο κ. Καρβούνης έκανε ειδική
αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στην
Ελλάδα για τους ΕΟΕΣ, στην κατάσταση των
ΕΟΕΣ στη χώρα μας (ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ &
ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ), στην πολύ καλή συνεργασία της
αρμόδιας εθνικής αρχής (Υπουργείο Εσωτερικών)
με
τους
εκπροσώπους
τους
μέσω
της
ενημέρωσης και της ανάληψης κοινών δράσεων
ευαισθητοποίησης για το θεσμό των ΕΟΕΣ σε
εθνικό επίπεδο, αλλά και στις προοπτικές
προσαρμογής του ανωτέρω πλαισίου στις
ρυθμίσεις του αναθεωρημένου Κανονισμού.

8-9/2014

θεώρησης καθώς δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι οι
ΕΟΕΣ δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τις
εθνικές αρχές όσον αφορά τον προγραμματισμό,
τις συνεργασίες και τις δικτυώσεις αλλά
αντίθετα συμπληρωματικά. Το έλλειμμα της
πληροφόρησης και το πλεόνασμα καχυποψίας
θα πρέπει να αντιμετωπισθούν και το ΕΚ
αποτελεί συμπαραστάτη για την προετοιμασία
του εδάφους προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο κ.
Zeller αναγνώρισε, ωστόσο, ότι στην Ελλάδα
καταβάλλονται προσπάθειες για την αξιοποίηση
των δυνατοτήτων που προσφέρει αυτή η μορφή
συνεργασίας και πέραν των συνόρων της ΕΕ.
Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Διευθυντής του
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, κ. Βασίλειος Ξένος, ως
εκπρόσωπος
των
ΕΟΕΣ
που
έχουν
την
καταστατική έδρα στη χώρα μας. Ο κ. Ξένος
επεσήμανε ότι οι προβλέψεις του νέου
Κανονισμού κινούνται στη σωστή κατεύθυνση
αλλά «μένει να δούμε αν θα υλοποιηθούν στην
πράξη». Η Ευρώπη προσδοκά από τους ΕΟΕΣ να
αποτελέσουν ένα εργαλείο για την ανάπτυξη σε
διασυνοριακό, και όχι μόνον, επίπεδο.

Κλείνοντας, ο κ. Καρβούνης, δεδομένου ότι μέχρι
σήμερα
κανένα
κράτος-μέλος
δεν
έχει
προχωρήσει στην προσαρμογή της εθνικής
νομοθεσίας του στις επιταγές του νέου θεσμικού
πλαισίου για τους ΕΟΕΣ, υπογράμμισε τον
κίνδυνο να υποτιμηθεί και να παραγνωριστεί σε
πολιτικό επίπεδο η προστιθέμενη αξία αυτού
του εργαλείου με αποτέλεσμα οι νέες ρυθμίσεις
τελικά να αναγνωρίζονται από τα στελέχη των
εθνικών διοικήσεων μόνο σε τεχνικό επίπεδο.
Ο κ. Joachim Zeller, Ευρωβουλευτής και εισηγητής
της αναθεώρησης του Κανονισμού υποστήριξε
ότι πολλοί πολιτικοί επικαλούνται την ΕΕ αλλά
όταν θίγονται εθνικά ζητήματα τότε αρχίζουν οι
αντιδράσεις. Από την άποψη αυτή, επεσήμανε
ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η προσπάθεια ανα-
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Ωστόσο, αναρωτήθηκε, εάν η πολιτική βούληση
που εκφράστηκε από το ΕΚ με τους δύο
Κανονισμούς για τους ΕΟΕΣ υπάρχει και στα
κράτη-μέλη; «Προσβλέπουν τα κράτη-μέλη
στους ΕΟΕΣ ως εταίρους μελλοντικούς ή
θεωρούνται ότι είναι εμπόδια; Έχει γίνει η
αναγκαία εκστρατεία ενημέρωσης ώστε οι
τοπικές
και
περιφερειακές
αρχές
να
αντιληφθούν τη δύναμη αυτού του εργαλείου;».
Αυτά ήταν μερικά από τα ερωτήματα που έθεσε
ο κ. Ξένος κατά την αρχική του τοποθέτηση. Στη
συνέχεια,
ο
κ.
Ξένος
αναφέρθηκε
στα
προβλήματα που οι ΕΟΕΣ προβάλλουν ως πιο
σημαντικά, στο πλαίσιο ενός ερωτηματολογίου
που μοιράστηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους
(εθνικές αρχές, ΕΟΕΣ) από την πλατφόρμα των
ΕΟΕΣ της ΕτΠ. Αυτά, όπως σημείωσε, είναι
κυρίως νομικά προβλήματα, το ζήτημα της
συμμετοχής
των
ΕΟΕΣ
στη
διαδικασία
κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων,
η δυνατότητα να αποτελέσουν οι ίδιοι
ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης, η δυνατότητα να
συμμετέχουν
σε
προγράμματα
εδαφικής
συνεργασίας και συνοχής, η δυνατότητα
παρέμβασής
τους
στο
σχεδιασμό
των
Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών της ΕΕ όπου
για
όλα
αυτά,
στην
πλειονότητα
των
περιπτώσεων,
παρατηρείται
ευκαιριακή
συνδρομή των ΕΟΕΣ. Επίσης, ο κ. Ξένος έθεσε το
μείζον ζήτημα του προσωπικού των ΕΟΕΣ και
την αντίφαση σύμφωνα με την οποία, ενώ τα
μέλη των ΕΟΕΣ, κυρίως οι δήμοι, συμμετέχουν σε
μια σειρά δράσεων και προγραμμάτων, οι ίδιοι
οι ΕΟΕΣ δεν δύνανται να το κάνουν αυτό, είτε σε
ότι αφορά προγραμματικές συμβάσεις είτε σε
διαβουλεύσεις για σχεδιαζόμενες διοικητικές
μεταρρυθμίσεις.
Καταλήγοντας, ο κ. Ξένος
υπογράμμισε την αγαστή συνεργασία με την
εθνική αρχή της χώρας μας (σ.σ. Υπουργείο
Εσωτερικών) και τον κοινό προβληματισμό που
μοιράζονται για την επόμενη ημέρα των ΕΟΕΣ.

8-9/2014

Σε αυτό το πλαίσιο πρότεινε τα εξής: Πρώτον, οι
εθνικές αρχές να εφαρμόσουν άμεσα τον
Κανονισμό (ΕΕ) 1032/2013 χωρίς εκπτώσεις και
περαιτέρω ερμηνείες. Δεύτερον, ο διάλογος με
τις εθνικές αρχές θα πρέπει να καθιερωθεί και
μάλιστα οι συναντήσεις της πλατφόρμας των
ΕΟΕΣ να γίνονται περιοδικά στις χώρες όπου
υπάρχουν οι καταστατικές έδρες των ΕΟΕΣ για
να αντιληφθούν οι τοπικές κοινωνίες ότι η
Ευρώπη είναι κοντά τους.
Στη συνέχεια, ο κ. Dirk Peters, μέλος της νομικής
υπηρεσίας της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής
και

Αστικής

Πολιτικής

της

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής σκιαγράφησε τα βήματα που πρέπει
να ακολουθήσουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές για
την προσαρμογή των εθνικών νομοθεσιών τους
στις

νέες

ρυθμίσεις

που

εισήγαγε

ο

αναθεωρημένος Κανονισμός. Ο εκπρόσωπος της
Ευρωπαϊκής

Επιτροπής

ανέφερε

μια

σειρά

θέματα που ρυθμίζονται με το νέο Κανονισμό:
(α) Δικαίωμα συμμετοχής σε ΕΟΕΣ, (β) διαδικασία
έγκρισης συμμετοχής φορέων σε ΕΟΕΣ (το θέμα
της σύστασης ενός ΕΟΕΣ αφορά τα μέλη του και
όχι την εκάστοτε εθνική αρχή), (γ) εφαρμοστέο
δίκαιο για ΕΟΕΣ (σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε
μεταξύ άλλων και στους κανόνες που αφορούν
το προσωπικό των ΕΟΕΣ και τη δυνατότητα που
τους δίδεται από τον Κανονισμό για την επιλογή
του

καθεστώτος

δημοσίου

ή

πρόσληψης

ιδιωτικού

προσωπικού

δικαίου),

(γ)

έλεγχος

διαχείρισης δημοσίων πόρων (εκτός κοινοτικών
πόρων), (δ) ετήσιες αναφορές, (ε) περιορισμένη
ευθύνη ΕΟΕΣ, (στ) συνδρομές κτλ.
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Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο κ. Ελευθέριος
Σταυρόπουλος από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία
της Ελλάδας στην ΕΕ, ο οποίος προήδρευσε στην
αρμόδια Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ
που διαπραγματεύτηκε με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο τη νέα νομοθεσία για τους ΕΟΕΣ,
λαμβάνοντας
υπόψη
τις
συστάσεις
και
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
για το συγκεκριμένο θέμα. Ο κ. Σταυρόπουλος
τόνισε ότι τα κράτη-μέλη έχουν εκφραστεί
θετικά στο πλαίσιο του Συμβουλίου της ΕΕ για
την εφαρμογή του Κανονισμού. Επίσης, σημείωσε
την ανάγκη αναζήτησης απαντήσεων σε μια
σειρά θεμάτων που απασχολούν τους ΕΟΕΣ στις
ανταλλαγές πρακτικών μεταξύ περιφερειών και
κρατών μελών.
Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του ΕΟΕΣ Εύξεινη
Πόλη, κ. Νικόλαος Κρημνιανιώτης πρότεινε όταν
συζητούνται θέματα εδαφικής συνεργασίας οι
ΕΟΕΣ να είναι επίσημα στον κατάλογο των
συμμετεχόντων στις διαβουλεύσεις.

8-9/2014

O κ. Κρημνιανιώτης υπογράμμισε ότι το
πρόβλημα του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη αφορά την
πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση
έργων εδαφικής συνεργασίας και όχι απλώς τη
στελέχωση της γραμματείας του. Έθιξε τη
χρονοβόρο διαδικασία του ΑΣΕΠ για την έγκριση
της πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού κάτι
που σήμαινε απώλεια προγραμμάτων και την
αναγκαστική
απασχόληση
του
μονίμου
προσωπικού του δήμου που φιλοξενεί τον ΕΟΕΣ.
Επίσης, ο κ. Κρημνιανιώτης ανέδειξε το ζήτημα
της
εταιρικότητας
και
πρότεινε
στα
προγράμματα της εδαφικής συνεργασίας η
εταιρικότητα που υφίσταται στους ΕΟΕΣ να
λαμβάνεται υπόψη και όχι να ζητούνται
επιπλέον εταίροι.

Από τη μεριά του, ο κ. Jens Gabbe, επικεφαλής
της συμβουλευτικής επιτροπής της Ένωσης των
Ευρωπαϊκών
Παράκτιων
Περιφερειών,
υποστήριξε ότι στους ΕΟΕΣ δόθηκαν αντικείμενα
και όχι εξουσίες ή αρμοδιότητες των εθνικών
αρχών. Τέλος, η Dr. Nora Ivady, προϊσταμένη του
Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης
της Ουγγαρίας επεσήμανε ότι στη χώρα της οι
ΕΟΕΣ
επιλέγουν
απλούστερες
λύσεις,
εφαρμόζοντας τη νομοθεσία του κράτους όπου
έχουν την καταστατική έδρα τους όσον αφορά
την απασχόληση και τη φορολογία.
Κλείνοντας το εργαστήριο, ο κ. Alfonso Alcolea
αναγνώρισε την ανάγκη ύπαρξης διαλόγου σε
εθνικό επίπεδο, τονίζοντας ότι η συζήτηση για
τους ΕΟΕΣ δεν σταματά εδώ καθώς θα πρέπει να
αναδειχθούν
οι
βασικές
προτεραιότητες
διαπεριφερειακής συνεργασίας ενόψει του νέου
προγράμματος Interreg Europe αλλά και των
άλλων ανταγωνιστικών προγραμμάτων.
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ
Ενημερωτική Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα
Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 8
Ιουλίου τ.ε. από το Υπουργείο Εσωτερικών και τον
Ευρωπαϊκό

Όμιλο

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Ευρωπαϊκό

Εδαφικής

Ενημερωτική
Πρόγραμμα

Συνεργασίας

Ημερίδα

‘Ευρώπη

για
για

το
τους

Πολίτες, 2014-2020’ στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. με τη
συμμετοχή κυρίως στελεχών των Δήμων.
Οι

παρευρισκόμενοι

ενημερωθούν
Υπουργείου

από

είχαν
τους

την

ευκαιρία

εκπροσώπους

Εσωτερικών

και

εθνικά

να
του

σημεία

επαφής του ευρωπαϊκού προγράμματος ‘Ευρώπη
για

τους

Καρβούνη

Πολίτες,
και

κα

2014-2020’,
Άννα

κ.

Φαρούπου,

Αντώνιο
για

τις

επιδοτούμενες δράσεις καθώς και τις τεχνικές
παραμέτρους για την υποβολή προτάσεων στο
πλαίσιο του προγράμματος.
Κατά

τη

διάρκεια

των

παρουσιάσεων

έγινε

αναλυτική αναφορά στις δυνατότητες των δήμων
να χρηματοδοτήσουν τις αδελφοποιήσεις τους με
ευρωπαϊκές πόλεις και να δημιουργήσουν τις
κατάλληλες συνθήκες, όσον αφορά τη διαχειρισ-

τική τους ικανότητα, για τη διεύρυνση των
εταιρικών τους σχέσεων με ευρωπαϊκούς φορείς
της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημιουργώντας έτσι
τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αξιοποίηση
κοινοτικών πόρων και από άλλα ευρωπαϊκά
προγράμματα. Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, ο
Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αμαρουσίου και
Πρόεδρος

της

Πανελλήνιας

Ένωσης

Γενικών

Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’,
κ. Μιχάλης Χριστάκης και ο Γενικός Γραμματέας
του Δήμου Χαϊδαρίου κ. Παναγιώτης Γρηγοράκος
παρουσίασαν

τις

εμπειρίες

τους

από

την

υλοποίηση επιτυχημένων δράσεων στο πλαίσιο
του

προγράμματος

κατά

την

προηγούμενη

προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Εν προκειμένω, ο κ. Χριστάκης ανέπτυξε την
ιστορική διαδρομή, τον τρόπο λειτουργίας, τα
οφέλη για το δήμο και τους δημότες του αλλά και
τα

λειτουργικά

ζητήματα

του

ευρωπαϊκού

δικτύου πόλεων Q-Cities που βραβεύτηκε με το
Χρυσό Αστέρι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως
βέλτιστη πρακτική αδελφοποίησης πόλεων το
2008.

Από

τη

μεριά

του,

ο

κ.

Γρηγοράκος

αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις για την ευρωπαϊκή
μνήμη

που

πραγματοποιήθηκαν

στο

Δήμο

Χαϊδαρίου με τα έργα HOPE I και ΙΙ, τα οποία, με
τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού προσκεκλημένων
από ευρωπαϊκές χώρες, ανέδειξαν την ανάγκη
επαγρύπνησης των ευρωπαίων πολιτών ώστε να
μην απειληθούν στο μέλλον η δημοκρατία, η
ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη
γηραιά ήπειρο.
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Δήμος Καστοριάς:
Μικρά Μεγάλα Πράγματα στην Ευρώπη
και στις Τοπικές μας Κοινότητες
(Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013)

Ο Δήμος Καστοριάς στο πλαίσιο του έργου «Little
big things in Europe and in our local communities
(Μικρά μεγάλα πράγματα στην Ευρώπη και στις
τοπικές μας κοινότητες)» διοργάνωσε συνάντηση
από τις 4 έως τις 8 Απριλίου τ.ε. με τη συμμετοχή
αντιπροσωπειών
(Βέλγιο),

Santa

από

τους

Venera

Δήμους

Viroinval

(Μάλτα),

Lousã

(Πορτογαλία), Siderno (Ιταλία) και το Σύνδεσμο
Δήμων της περιοχής Locride (Ιταλία).
Το “Little big things in Europe and in our local
communities”
δικτύωσης,

αποτελεί
στο

ένα

πλαίσιο

θεματικό
του

έργο

Ευρωπαϊκού

Προγράμματος ‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 20072013’, που αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία του
Δήμου Καστοριάς και τη συμμετοχή ευρωπαϊκών
δήμων και ενώσεων τοπικών αρχών με σκοπό την
ενίσχυση της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξής
τους

μέσα

από

την

αξιοποίηση

και

την

ανταλλαγή καλών πρακτικών που έχουν προκύψει
σε τοπικό επίπεδο αλλά και τη δημιουργία νέων
εργαλείων συμμετοχής των πολιτών τους.
Στόχος είναι να παρουσιαστούν καλές πρακτικές
αλλά και παραδείγματα που αντιπροσωπεύουν
τις αξίες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπως η αλληλεγγύη, η καταπολέμηση
του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων,
η

αειφόρος

ανάπτυξη,

η

προώθηση

της

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Ο

Δήμαρχος

Καστοριάς,

κ.

Μανώλης

Χατζησυμεωνίδης υποδέχτηκε στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου, σε μία δημόσια εκδήλωση,
τους 30 συμμετέχοντες από τους πέντε εταίρους,
ενώ ακολούθησε δεντροφύτευση για τον εορτασμό
έναρξης του προγράμματος.
Επισημαίνεται
αξιολογήθηκε

ότι
ως

η
η

πρόταση
τέταρτη

του

Δήμου

καλύτερη

σε

ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελεί τη μοναδική
ελληνική

πρόταση

προτάσεις

που

από

τις

συνολικά

εντάχθηκαν

25
προς

συγχρηματοδότηση από τον EACEA (στον πρώτο
κύκλο του 2013).
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Βέλτιστες Πρακτικές
Ευρωπαϊκών & Διεθνών
Έργων
Τονώνοντας Αγροτικές Αγορές
Βιοενέργειας
Οι αγροτικές περιοχές στις βόρειες παρυφές της
Ευρώπης προσφέρουν μια ποικιλία εγχώριων
πηγών ανανεώσιμης ενέργειας, ειδικά θαλάσσιας
και βιομάζας από ξύλο. Ένα διακρατικό έργο που
συνδέει τέσσερις χώρες στοχεύει στη δημιουργία
δυναμικά
καυσίμων

αναπτυσσόμενων
που

τοπικών

αξιοποιούν

αγορών

αυτούς

τους

ανανεώσιμους πόρους.
Η βιομάζα έχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την
ΕΕ, στην προσπάθεια κάλυψης του 20% της
ενέργειάς της από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το
2020.

Το

έργο

RASLRES

(Περιφερειακές

προσεγγίσεις για την τόνωση τοπικών λύσεων
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) επιδιώκει να
αυξήσει τη χρήση και απορρόφηση των τοπικώς
παραγόμενων πόρων βιοενέργειας σε αγροτικές
περιοχές της βόρειας περιφέρειας της Ευρώπης.
Το έργο υπόσχεται μεγάλα οικονομικά, κοινωνικά
και

περιβαλλοντικά

οφέλη

για

τις

τοπικές

κοινότητες.
Το έργο περιλαμβάνει εταίρους από τις Ιρλανδία,
Βόρεια

Ιρλανδία,

Σκωτία

και

Σουηδία.

Μαζί

αναζητούν τρόπους να δημιουργήσουν αγορές
ανανεώσιμης

ενέργειας

από

τοπικό

ξύλο,

θαλάσσια βιομάζα (φαιοφύκια) και φαλαρίδα την
καλαμοειδή (RCG), μια ενεργειακή σοδιά που
αναπτύσσεται καλά στη βόρεια Ευρώπη.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία τοπικών
θέσεων απασχόλησης από κατά τόπους ενέργεια.
Ξεχωριστό στοιχείο αυτού του στρατηγικού έργου
είναι η έμφαση σε ολοκληρωμένες εφοδιαστικές
αλυσίδες. Αυτό σημαίνει ότι διασφαλίζεται πως
όλοι, από τους προμηθευτές μέχρι τους χρήστες,
είναι

βέβαιοι

ότι

αυτά

τα

βιοκαύσιμα

θα

παράγονται σε επαρκείς ποσότητες και ποιότητα
για την προώθηση αυτο-συντηρούμενων τοπικών
αγορών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Το νέο ηλεκτρονικό «εργαλείο βιοενέργειας» του
έργου, που

εγκαινιάστηκε από τον Ιρλανδό

Υπουργό περιβάλλοντος, αποτελεί τεράστιο βήμα
για

να

διασφαλιστεί

Απευθυνόμενο
ενέργειας

σε

αυτή

η

προμηθευτές

στις

τέσσερις

επάρκεια.

και

χώρες

χρήστες
εταίρους,

προσφέρει τοπικές, περιφερειακές και εθνικές
πληροφορίες σχετικά με την ξυλεία ως καυσίμου,
θαλάσσια

βιομάζα

και

RCG.

«Το

εργαλείο

βιοενέργειας υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων με
σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της μετάβασης
από την ενεργειακή εξάρτηση από τα ορυκτά
καύσιμα

στην

ανανεώσιμων»,
Επικεφαλής
εργαλείο

αυξημένη
λέει

της

ο

χρήση
Nicolas

Γραμματείας

συνοδεύεται

από

Forsling,

του

έναν

των

NPP.

Το

υπολογιστή

βιοενέργειας, που δείχνει σε γενικές γραμμές
στους χρήστες την εξοικονόμηση χρημάτων και
εκπομπών

ρύπων

που

θα

μπορούσαν

να

επιτύχουν με την αντικατάσταση των ορυκτών
καυσίμων με βιοκαύσιμα για τις ενεργειακές τους
ανάγκες.
Πληροφορίες:

24

http://www.raslres.eu/
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Εκδηλώσεις

Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά)
Σύνοδος Κορυφής των Λατινοαμερικανικών
Πρωτοπόρων Πόλεων στην Αειφόρο
Κινητικότητα
(Λίμα, 5-8 Αυγούστου)

ταβατικές οικονομίες. Η αειφόρος διαχείριση και

Η εκδήλωση θα επιτρέψει στις Λατινοαμερικάνικες
πόλεις

να

δημιουργήσουν

μηχανισμούς

μόνιμης

συνεργασίας με ευρωπαϊκές πόλεις καθώς και την
Ομάδα

για

το

Κλίμα

C40

προκειμένου

να

αναδειχθούν λύσεις για υψηλής ποιότητας δημόσιες
μεταφορές και για μια ανθρωποκεντρική αστική

συντήρηση, οι πρακτικές για το τοπίο και την
αστική

γεωργία

είναι

μερικοί

από

τους

προβληματισμούς των επιμέρους εργαστηρίων.
Πληροφορίες:
http://www.ihc2014.org/symposium_28.html

Ασφαλείς Πόλεις

ανάπτυξη.

(Τουρκού,18-20 Αυγούστου)
Το θέμα του συνεδρίου που διοργανώνεται από
το τοπικό πανεπιστήμιο της Τουρκού θέτει το
ζήτημα της βιωσιμότητας και της ποιότητας της
αστικής διαβίωσης με ασφάλεια στο επίκεντρο
των συζητήσεων.

Το εν θέματι συνέδριο θα προωθήσει, επίσης, την
ιδέα

οι

κυβερνήσεις

να

αναγνωρίσουν

την

κινητικότητα ως ένα κοινωνικό δικαίωμα όπως η
εκπαίδευση και η υγεία.
Πληροφορίες:
http://www.sibrtonline.org/en/upcoming-events/53

Επίσης,

η

ίση

πληροφοριακών

5ο Διεθνές Συνέδριο για το Τοπίο και την
Αστική Γεωργία

αρχιτεκτονική

καλύπτει

θέματα

πόρων,

η

χρήση

των

ασφάλεια

στο

ιδρύματα, η κυβερνοασφάλεια καθώς και ο
του

πολιτισμού

στην

αστική

ασφάλεια είναι μερικά από τα θέματα που

Το διεθνές συμπόσιο με θέμα το τοπίο και την
πράσινη

ασφαλή

εργασιακό περιβάλλον και στα εκπαιδευτικά
αντίκτυπος

(Μπρίσμπέιν, 17-24 Αυγούστου)

και

που

αφορούν τις καινοτόμες προσεγγίσεις για το τοπίο
και την αστική γεωργική πολιτική, ιδιαίτερα σε με -

πρόκειται να συζητηθούν.
Πληροφορίες:
http://www.marebalticum.org/brehca/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=116&Itemid=
131
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Με

5ο Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτική
Προστασία

φυσικών

ενέργεια

και

παγκόσμια

τους

υδάτινους

εβδομάδα

νερού

και τεχνογνωσίας καθώς και τη δημιουργία

Το διεθνές συνέδριο στο Νταβός για την πρόληψη
διαχείριση

την
η

προσφέρει ευκαιρίες για ανταλλαγή εμπειριών

(Νταβός, 24-28 Αυγούστου)

και

θέμα

πόρους,

8-9/2014

καταστροφών

θα

αναζητήσει λύσεις για τη μείωση των κινδύνων

εταιρικών σχέσεων.
Πληροφορίες:
http://www.worldwaterweek.org/

14ο Παγκόσμιο Συνέδριο
Ιστορικών Πόλεων
(Γιαγκτζού,2-4 Σεπτεμβρίου)
Ο Σύνδεσμος των Ιστορικών Πόλεων διοργανώνει
το 14ο συνέδριό του για την ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ των ιστορικών πόλεων και

και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Σε
αυτό το πλαίσιο, θα υπάρξει μια πολυτομεακή
προσέγγιση για την ανάδειξη μοντέλων ΣΔΙΤ για
μια

ολοκληρωμένη

αντιμετώπιση

των

καταστροφών και των κινδύνων.
Πληροφορίες:
http://idrc.info/index.php?id=274

Παγκόσμια Εβδομάδα Νερού
(Στοκχόλμη, 31 Αυγούστου-5 Σεπτεμβρίου)

την

προώθηση

της

καινοτομίας

σε

αστικά

κέντρα που αποτελούν την κοινή κληρονομιά της
Όπως υπολογίζεται, η παγκόσμια ζήτηση για

ανθρωπότητας.

ενέργεια και νερό αναμένεται να αυξηθεί κατά
50% τα επόμενα χρόνια.

Πληροφορίες:
http://14lhc.yangzhou.gov.cn/engshijie/

Μοντέλα Αποφάσεων
στις Έξυπνες Πόλεις
(Μιλάνο, 2-5 Σεπτεμβρίου)
Η γήρανση του πληθυσμού, η μετανάστευση, η
πολυμορφία των κοινωνικών εταίρων και ο
ρόλος

τους

αποφάσεων

στις

διαδικασίες

συνιστούν

λήψης

προκλήσεις

για

των
τις

σύγχρονες πόλεις αλλά και οδηγούν σε νέες ευ-
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Διεθνές Συνέδριο
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
(Παλεμπάγκ-Ινδονησία, 17-19
Σεπτεμβρίου)
Η

δημόσια

πολιτική,

η

αντιπροσώπευση,

η

συμμετοχή, η διαβούλευση, η τοπική οικονομική
ανάπτυξη
καιρίες χάριν των ανοικτών δικτύων δεδομένων
και

ανιχνευτών

καθιστώντας

τα

ανθρώπων
αστικά

και

κέντρα

αγαθών,

έξυπνα

και

επιλύοντας μια σειρά σχετικών προβλημάτων. Το
διεθνές συνέδριο στο Μιλάνο θα αναδείξει τα
θέματα του παραδείγματος των έξυπνων πόλεων.

και

πολιτισμός

η

και

οικονομική

το

κοινωνικό

διαχείριση,

ο

κεφάλαιο,

η

αναζήτηση των αρχών της διακυβέρνησης σε
τοπικό επίπεδο αποτελούν μερικά από τα θέματα
του

διεθνούς

συνεδρίου

για

την

τοπική

αυτοδιοίκηση που έχει κεντρικό θέμα την τοπικά
επικεντρωμένη εθνική ανάπτυξη.

Πληροφορίες:
https://www.airo2014.it/index.php/airo2014/airo20
14

6ο Φόρουμ για την Πολιτική Συνοχής
(Βρυξέλλες,8-9 Σεπτεμβρίου)
Βασικός σκοπός του Φόρουμ είναι η συζήτηση για
τη

νέα

γενιά

προγραμμάτων

της

πολιτικής

συνοχής, τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάκαμψη
της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Πρόκειται για το 5ο ετήσιο διεθνές συνέδριο για
την αυτοδιοίκηση που εγκαινιάστηκε το 2010 και
έχει

οδηγήσει

στη

δημιουργία

της

Διεθνούς

Ένωσης για τις Τοπικές Αρχές.
Πληροφορίες:
http://5th.iclg.in.th/

Οι Πόλεις του Μέλλοντος
(Ντουμπάι, 21-23 Σεπτεμβρίου)
Το

εν

λόγω

Φόρουμ

αποτελεί

μια

μοναδική

Καθώς

οι

πόλεις

ανταγωνίζονται

προσέλκυση

φορείς πώς οι κοινοτικές πολιτικές μπορούν να

κατοίκων,

βελτιώσουν

προβληματίζονται για τον τρόπο με τον οποίο θα

τις

συνθήκες

διαβίωσης

και

τις

καθώς

αντιμετωπίσουν

οι
τις

τουριστών

την

ευκαιρία για να συζητήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι

ευκαιρίες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

επιχειρήσεων,

για

ίδιοι

οι

και

κάτοικοι

περιβαλλοντικές

και

οικονομικές προκλήσεις, οι Πόλεις του Μέλλοντος
Πληροφορίες:

αναδεικνύουν

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/6th
cohesion_forum/index_en.cfm

επιδίωξη

ένα

ενός

ολιστικό

περισσότερο

όραμα

για

την

λειτουργικού

και

βιώσιμου κόσμου.
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κειμένου

οι

πόλεις

να
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γίνουν

περισσότερο

προσβάσιμες για όλους.
Πληροφορίες:
http://www.civitas.eu/content/civitas-forumconference-2014

7ο Συνέδριο για το Παιδί στην Πόλη
(Οντένσε, 29 Σεπτεμβρίου- 1 Οκτωβρίου)
Η εξισορρόπηση των πιέσεων για μεγέθυνση με
την κοινωνική και περιβαλλοντική αειφορία και ο
αστικός σχεδιασμός είναι μερικά από τα θέματα
του συνεδρίου.

Το εν θέματι συνέδριο προσφέρει μια πλατφόρμα
για τη διάχυση καλών πρακτικών, ανταλλαγή
εμπειριών και δοκιμής νέων ιδεών με ένα δίκτυο
επαγγελματιών,

ερευνητών,

ακαδημαϊκών

και

δημοσίων λειτουργών προκειμένου οι πόλεις μας

Πληροφορίες:
http://www.cityscapeglobal.com/en/futurecitieseven

να γίνουν καλύτεροι χώροι για τα παιδιά.

t/Home-new/

Αστική Κινητικότητα και Κοινωνική
Ένταξη- CIVITAS FORUM 2014
(Καζαμπλάνκα, 23-26 Σεπτεμβρίου)
Βασικό

θέμα

του

προσβασιμότητα

φόρουμ

και

η

CIVITAS

κοινωνική

είναι

ένταξη

η
ως

βασικός παράγοντας για την αστική κινητικότητα
και τον αστικό σχεδιασμό. Από χωρική άποψη, η
προσβασιμότητα

αποτελεί

συνιστώσα

στην

ανάλυση των κοινωνικο-χωρικών ανισοτήτων και
στη διερεύνηση του τρόπου συντονισμού της
αστικής

κινητικότητας,

του

χωροταξικού

σχεδιασμού και της θεσμικής διακυβέρνησης προ-

Βασικό

θέμα

του

φετινού

συνεδρίου

είναι

η

συμμετοχή των παιδιών και των νέων, κάτι που
αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση του κινήματος
των φιλικών προς το παιδί πόλεων. Άλλο βασικό
θέμα θα είναι το δικαίωμα του παιδιού στο
παιχνίδι, στην αναψυχή και στις τέχνες.
Η πόλη της Οντένσε είναι βασικός υποστηρικτής
του κινήματος για φιλικές προς τα παιδιά πόλεις,
έχοντας υιοθετήσει από το 2009 το όραμα για μια
πόλη όπου ‘το παιχνίδι σημαίνει ζωή’. Προς
τούτο,

το

δημοτικό

συμβούλιο

πρόγραμμα

πολιτικών,

δημιουργία

αστικών

ενέκρινε

ένα

εστιασμένων

στη

περιβαλλόντων

που

υποστηρίζουν τα παιδιά στη χρήση του δημοσίου
χώρου για να παίζουν και να μαθαίνουν σε ένα
περιεκτικό, χωρίς αποκλεισμούς, πλαίσιο.
Πληροφορίες:
http://www.childinthecity.com/page/9713
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Ευρωπαϊκά Θέματα
Οι Προτεραιότητες της Ιταλικής
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ
Η Ιταλία ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου
της Ε.Ε. από την 1η Ιουλίου, για τους επόμενους
έξι μήνες. Στις βασικές προτεραιότητες της
Ιταλικής

Προεδρίας

περιλαμβάνονται

η

αντιμετώπιση της ανεργίας και η προώθηση της
ανάπτυξης

στην

Ε.Ε.,

η

ολοκλήρωση

της

Ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς, καθώς και η

Βασική προτεραιότητα του νέου προγράμματος
είναι η παροχή εγγύησης προς τους ενδιάμεσους
χρηματοπιστωτικούς φορείς, για την κάλυψη
μέρους των τυχόν ζημιών τους από την δανειακή
χρηματοδότηση μεγάλων καινοτόμων έργων, που
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των μειζόνων
κοινωνικών προκλήσεων και συνάδουν με τη
στρατηγική "Ευρώπη 2020".
Πληροφορίες:
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/
2014/2014-134-eu-and-eib-group-join-forcesto-support-up-to-eur48-billion-in-r-iinvestment.htm

ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζει η Ε.Ε. σε
διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, η νέα προεδρία θα
επιδιώξει τη συνέχιση του έργου της Ελληνικής

Η ενεργειακή απόδοση, η απασχόληση

Προεδρίας αναφορικά με την αντιμετώπιση της

και οι ΜΜΕ είναι οι κεντρικοί στόχοι της

παράνομης μετανάστευσης και με την επίτευξη
της Διατλαντικής Εμπορικής και Επενδυτικής

πολιτικής συνοχής της ΕΕ για την
περίοδο 2014-2020

Συμφωνίας (T.T.I.P.).

Η 6η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την

Πληροφορίες:

οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή που

http://italia2014.eu/en/

δημοσιεύτηκε πρόσφατα δείχνει ότι η πολιτική

Θέσπιση νέου χρηματοδοτικού εργαλείου
για την καινοτομία

συνοχής

της

ΕΕ

αναπτυξιακών
«Ευρώπη

βοηθά

στην

στόχων

της

2020»

με

τη

επίτευξη

των

στρατηγικής

δημιουργία

θέσεων

εργασίας και τη μείωση των ανισοτήτων σε
Στις 12 Ιουνίου τ.ε., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε
συνεργασία

με

την

Ευρωπαϊκή

Τράπεζα

Επενδύσεων (ΕΤΕπ) παρουσίασαν το πρόγραμμα
"InnovFin – EU finance for innovators" που θα
διαθέσει

24

διευκολυνθεί
επιχειρήσεων,

δισ.
η
των

ευρώ,

προκειμένου

χρηματοδότηση
πανεπιστημίων

και

να
των
των

ερευνητικών ιδρυμάτων που επενδύουν στην

ολόκληρη την Ευρώπη.
Σε ό,τι αφορά την περίοδο 2014-2020, η έκθεση
περιγράφει
επενδύσεις
τομείς,

τον
θα

όπως

τρόπο

με

τον

οποίο

επικεντρωθούν

σε

η

απόδοση,

ενεργειακή

οι

βασικούς
η

απασχόληση, η κοινωνική ένταξη και οι ΜΜΕ,
έτσι ώστε οι επενδύσεις να αξιοποιηθούν στο
έπακρο προς όφελος των πολιτών.

έρευνα και την καινοτομία.
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,, υπηρεσίες για 5 εκατομμύρια πολίτες και
βελτιώθηκε ο εφοδιασμός σε πόσιμο νερό για 3,3
εκατομμύρια άτομα. Επιπλέον, δόθηκε βοήθεια
σε 5,7 εκατομμύρια άτομα που αναζητούσαν
εργασία, καθώς και υποστήριξη σε άλλα 8,6
εκατομμύρια άτομα προκειμένου να αποκτήσουν
προσόντα.
Οι

επενδύσεις

βάσει

του

τρέχοντος

δημοσιονομικού γύρου, 2014-2020, αναμένεται
να

προχωρήσουν

ακόμη

περισσότερο,

με

μεγαλύτερη εστίαση σε βασικούς τομείς όπως η
οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα, η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, η
καινοτομία και η απασχόληση και η κοινωνική
ένταξη. Οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής
της ΕΕ θα διαθέσουν πάνω από 38 δισ. ευρώ για
την υποστήριξη της μετάβασης σε μια πιο
φιλική προς το περιβάλλον οικονομία, μέσω
επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας — σε σύγκριση με
την επένδυση 16,6 δισ. ευρώ στην οικονομία με
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για
την

περίοδο

2007-2013.

Σύμφωνα

με

τα

προγράμματα δαπανών και τις «συμφωνίες
Η έκθεση αναλύει την κατάσταση της Ένωσης

εταιρικής σχέσης» των κρατών μελών, ένα ποσό

όσον

τις

έως 33 δισ. ευρώ (αύξηση σχεδόν κατά 10 δισ.

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εθνικές,

ευρώ) θα υποστηρίξει τις ΜΜΕ της Ευρώπης,

περιφερειακές

στην

ώστε να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές.

ξεπεράσουν

τις

Πάνω από 80 δισ. ευρώ θα επενδυθούν σε

χρηματοπιστωτικής

και

ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω του Ευρωπαϊκού

οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα, διαπιστώνει ότι

Κοινωνικού Ταμείου και της «Πρωτοβουλίας για

η πολιτική συνοχής απορρόφησε τη δραματική

την απασχόληση των νέων».

αφορά

τη
και

προσπάθειά
επιπτώσεις

μείωση

συνοχή

τοπικές

τους
της

των

και

να

τονίζει
αρχές

δημόσιων

επενδύσεων,

διοχετεύοντας επενδυτικούς πόρους για τους
οποίους υπήρχε επιτακτική ανάγκη σε πολλά
κράτη

μέλη

και

χρηματοπιστωτική
ζωτικής

δημιουργώντας

σταθερότητα

σημασίας

για

την

που

είναι

προσέλκυση

ιδιωτικών επενδύσεων.
Οι

επενδύσεις

στο

πλαίσιο

της

πολιτικής

συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013
έχουν απτά αποτελέσματα. Τα στοιχεία μέχρι
στιγμής (έως το τέλος του 2012) δείχνουν ότι
δημιουργήθηκαν περίπου 600 000 νέες θέσεις
εργασίας, δόθηκε υποστήριξη σε 80 000 νέες
επιχειρήσεις, δόθηκε πρόσβαση σε ευρυζωνικές
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Η ανάγκη για χρηστή διακυβέρνηση τονίζεται
επίσης στην έκθεση, η οποία αναφέρει ότι

,,

Έναρξη εγγραφών για τις Ημέρες
Ελεύθερης Προσέλευσης

χωρίς αυτήν είναι αδύνατο να επιτευχθούν
υψηλά

ποσοστά

σύγκλιση

των

ανάπτυξης
περιφερειών.

και

(OPEN DAYS 2014)

οικονομική

Αν

και

η

διακυβέρνηση σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει
βελτιωθεί, οι επενδύσεις θα εξακολουθήσουν να
δημιουργούν διοικητική ικανότητα σε ορισμένα

8-9/2014

Περί τους 3000 συμμετέχοντες έχουν ήδη κλείσει
τις θέσεις τους για τις 109 εκδηλώσεις στη
διάρκεια της 12ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των

κράτη μέλη μέσω κατάρτισης και υποστήριξης
του προσωπικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί
η πλέον αξιόπιστη και αποδοτική χρήση των
χρημάτων των φορολογουμένων της ΕΕ.

Περιφερειών και των Πόλεων - τη μεγαλύτερη
ετήσια εκδήλωση για όσους ενδιαφέρονται ή
εμπλέκονται

στην

περιφερειακή

και

αστική

πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι έχει ήδη καλυφθεί το
15% των διαθέσιμων θέσεων.

Το 40% των

αιτήσεων προέρχεται από το Βέλγιο και από
κοντά ακολουθεί η Πολωνία, οι Κάτω Χώρες και
η Ελλάδα! Το υπόλοιπο 40% προέρχεται από τις
τοπικές και περιφερειακές αρχές και το 10% από
τα πανεπιστήμια. Υπενθυμίζεται ότι η λήξη της
προθεσμίας για τις εγγραφές είναι στις 22
Παρόλο που οι πόλεις προσδιορίζονται ως

Σεπτεμβρίου 2014.

κινητήριος δύναμη για την καινοτομία και την

Πληροφορίες:

ανάπτυξη, έχουν πληγεί περισσότερο κατά τη

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/o

διάρκεια της κρίσης απ’ ό,τι άλλες περιοχές

d2014_ie/index.cfm

από

την

άποψη

εργασίας.

Οι

της

απώλειας

κάτοικοι

των

θέσεων
πόλεων

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας
και κοινωνικού αποκλεισμού σε πολλά κράτη
μέλη. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για
τους οποίους οι κανόνες της νέας πολιτικής
συνοχής προβλέπουν ότι το 20% τουλάχιστον
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει
να επενδυθεί στην ενδυνάμωση της κοινωνικής
ένταξης και στην καταπολέμηση της φτώχειας.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docof
fic/official/reports/cohesion6/6cr_en.pdf

Δημιουργώντας Εταιρικές Σχέσεις
Η καλοκαιρινή έκδοση του περιοδικού Panorama
καταγράφει την πρόοδο της υιοθέτησης των
Συμφώνων Εταιρικής Σχέσης και αναλύει το
πρώτο

Σύμφωνο

συνέντευξη

της

με

τον

Δανίας,

φιλοξενώντας

επικεφαλής

των

διαχειριστικών αρχών της χώρας. Επίσης, το
περιοδικό κάνει μια αναδρομή στη διαδικασία
της πρόσφατης διεύρυνσης της ΕΕ στις χώρες
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που
έκλεισε φέτος 10 έτη.
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,, Στη

διάσκεψη

8-9/2014

υψηλού

επιπέδου

που

πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου τ.ε. στο
Fabriano, στην περιφέρεια Marche της Ιταλίας,
εκπρόσωποι

όλων

των

ενδιαφερομένων

θεσμικών φορέων συζήτησαν σχετικά με τα
στάδια υλοποίησης της ΣΕΕΠΑΙ μετά το πράσινο
φως που αναμένεται να δοθεί από το Συμβούλιο
τον Οκτώβριο. Η ΕτΠ επιθυμεί να αναλάβουν
πρωταρχικό ρόλο οι τοπικές και περιφερειακές
αρχές στη διαχείριση της εν λόγω στρατηγικής,
αλλά

και

στον

παρεμβάσεων

προγραμματισμό

συνεκτικών

χρηματοδότησης

από

τα

διαρθρωτικά ταμεία κατά την περίοδο 20142020.

Απαιτείται

επίσης

ενδεδειγμένη

χρηματοδοτική στήριξη εκ μέρους της ΕΕ για την
εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας.
Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, σε συνδυασμό με
επενδυτικά

σχέδια,

κυριότερη

πρόκληση

υλοποίηση

της

αποτελεί
που

πράγματι

τίθεται

στρατηγικής

για

την
την

για

τη

μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου, της τρίτης
Σε

άλλες

στήλες

περιγραφή

των

του

περιοδικού

εργαλείων

γίνεται

για

την

καταπολέμηση της διαφθοράς. Ο εορτασμός των
20 ετών από τη σύσταση της Επιτροπής των

συναφούς στρατηγικής που διαμορφώθηκε από
την ΕΕ έπειτα από τις στρατηγικές για την
περιοχή

της

Βαλτικής

Θάλασσας

και

του

Δούναβη.

Περιφερειών, το έργο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
για τη Θαλάσσια και Αλιευτική Πολιτική για την
υποστήριξη

των

παράκτιων

επιχειρήσεων

καθώς και η έκθεση του φετινού Παγκόσμιου
Αστικού Φόρουμ στο Μεντεγίν της Κολομβίας
αποτελούν μερικά από τα υπόλοιπα θέματα της
ανωτέρω έκδοσης.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docge
ner/panorama/pdf/mag49/mag49_en.pdf

Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου:
κινητοποίηση των περιφερειών για

Ο εισηγητής της ΕτΠ για τη ΣΕΕΠΑΙ και Πρόεδρος

κοινή διακυβέρνηση και

της περιφέρειας Marche κ. Gian Mario Spacca

προγραμματισμό των επενδύσεων
Η

Ευρωπαϊκή

δεσμεύεται
υλοποίηση

Επιτροπή

να
της

των

υποστηρίξει

πλήρως

στρατηγικής

για

μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (ΣΕΕΠΑΙ).
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(IT/ALDE) επεσήμανε ότι «Η ανάπτυξη ενός

Περιφερειών
την
τη

"Νέφους Αδριατικής-Ιονίου" για τη σύνδεση των
υφιστάμενων

πλατφορμών

υποδομών

στον

τομέα της ενέργειας, των μεταφορών και των
ΤΠΕ θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις βασικές
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προτεραιότητες

του

πρώτου

Συνδεδεμένες κοινότητες

σταδίου υλοποίησης, μαζί με πρωτοβουλίες
αποκατάστασης μετά από καταστροφές και
αξιολόγησης του κινδύνου καταστροφών, καθώς
και

με

σχέδια

εστιασμένα

στην

ανάπτυξη

διοικητικών ικανοτήτων, όπως η ίδρυση μιας
Ανώτατης Σχολή Διοίκησης Αδριατικής-Ιονίου»
και πρόσθεσε ότι «η κοινωνική συνοχή, η υγεία,
το

οργανωμένο

μετανάστευση

8-9/2014
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έγκλημα
θα

και

η

πρέπει

παράνομη

επίσης

να

συμπεριληφθούν στα πεδία παρέμβασης της εν
λόγω στρατηγικής, όπως προτάθηκε στη σχετική
γνωμοδότηση της ΕτΠ που εγκρίθηκε τον Ιούνιο».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε πρόσφατα την
πρωτοβουλία «Συνδεδεμένες κοινότητες», η οποία
καλύπτει διάφορα συστήματα και έχει σχεδιαστεί
για

να

εξασφαλίσει

σε

πόλεις,

τοπικές

συμπράξεις και φορείς εκμετάλλευσης του κλάδου
των ευρυζωνικών συνδέσεων τις συμβουλές που
χρειάζονται για να βρουν χρηματοδοτήσεις και να
αναπτύξουν τα επιχειρηματικά μοντέλα που θα
φέρουν

την

ταχεία

ευρυζωνική

κάλυψη

στην

περιοχή τους.

Η συνεδρίαση των «φορέων υλοποίησης», η
οποία θα διοργανωθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

το

Νοέμβριο,

θα

συμβάλει

στην

αποσαφήνιση τόσο της πρακτικής λειτουργίας
της δομής διακυβέρνησης της ΣΕΕΠΑΙ όσο και
των επόμενων σταδίων υλοποίησής της.

Όλα

τα

ενδιαφερόμενα

μέρη

που

δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο, καλούνται να υποβάλουν στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ιδέες και τα σχέδιά τους
για έργα ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων. Οι
αιτήσεις πρέπει να παραληφθούν μέχρι τις 15

Οκτωβρίου 2014. Οι καλύτερες ιδέες θα λάβουν
«σφραγίδα έγκρισης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
και
Στο Fabriano, τα μέλη της επιτροπής COTER
εξέτασαν επίσης έγγραφο εργασίας σχετικά με
μια

μακροπεριφερειακή

στρατηγική

για

την

περιοχή των Άλπεων, το οποίο παρουσίασε ο
εισηγητής του κ. Herwig Van Staa (AT/EPP). Η
σχετική γνωμοδότηση θα συμβάλει στη χάραξη
της προαναφερθείσας στρατηγικής, η οποία
αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του
2015,

σύμφωνα

με

τις

οδηγίες

που

παρασχέθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της
19ης και 20ής Δεκεμβρίου 2013.
http://cor.europa.eu/el/news/Pages/speed-upeu-urban-agenda.aspx

Λιουμπλιάνα

επιλέχθηκε

έχουν

πρόσβαση

σε

πιο

ενισχυμένη

στήριξη.
Γιατί χρειαζόμαστε μια πρωτοβουλία για τις
συνδεδεμένες κοινότητες; Οι στόχοι του ψηφιακού
θεματολογίου είναι: ευρυζωνική σύνδεση 30 Mbps
για το 100% των νοικοκυριών της ΕΕ και 100 Mbps
και άνω για το 50% των νοικοκυριών, μέχρι το
2020. Οι επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα είναι
λιγότερες από όσες χρειαζόμαστε καθώς μόνο το
18% των ευρωπαϊκών αγροτικών νοικοκυριών έχει
πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής
ταχύτητας.
Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

Η

θα

ως

η

Πράσινη

Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2016 σε ειδική

https://ec.europa.eu/digitalagenda/en/node/70418
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Οι Συνέπειες της Οικονομικής Κρίσης
στην Κοινωνική, Οικονομική και
Εδαφική Συνοχή της ΕΕ
Το Νοέμβριο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εκπόνησε

ένα

Οικονομική

Ευρωπαϊκό

Ανάκαμψη

Σχέδιο

για

προκειμένου

την
να

συντονίσει τις δράσεις των κρατών-μελών για
την

αντιμετώπιση

της

οικονομικής

και

χρηματοπιστωτικής κρίσης. Μεταξύ άλλων, το
Σχέδιο υπογράμμιζε τη σημασία του ρόλου της
πολιτικής

συνοχής

και

των

διαρθρωτικών

ταμείων, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου, για το μετριασμό των συνεπειών της
κρίσης.
Ωστόσο,

η

διαδικασιών

ικανότητα
των

προσαρμογής

εκάστοτε

Ταμείων

των
στα

διαφορετικά εθνικά και τοπικά πλαίσια που
έπληξε η κρίση και η δυνατότητα υποστήριξης
των διαφορετικών τομέων της οικονομίας είναι
προς διερεύνηση.

νάται ο τρόπος με τον οποίο η γεωγραφία

Σε αυτό το πλαίσιο δημοσιεύθηκε πρόσφατα

καθορίζεται

δίτομη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

χαρακτηριστικά και θεσμικές αρμοδιότητες.

όπου

μακροοικονομικές

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, είναι λάθος

επιπτώσεις της κρίσης στη γεωγραφία των

να προσεγγίσουμε την κρίση με το σχήμα Βορράς-

υπο-εθνικών επιπέδων διοίκησης, ενώ διερευ-

Νότος. Η μετά το 2008 κρίση διακρίνεται από το

εξετάζονται

οι

χωρικό

από

πλαίσιο

συγκεκριμένα

οικονομικά

Κέντρου-Περιφέρειας.

Οι

συνέπειες της κρίσης ήταν λιγότερο εμφανείς στην
καρδιά
Πολωνία

της

ευρωπαϊκής

και

γειτονικές

ηπείρου

(Γερμανία,

περιφέρειες)

και

περισσότερο ισχυρές στην Περιφέρεια της ΕΕ, δηλ.
στις περιφέρειες της Ιρλανδίας, της Ισπανίας, εν
μέρει της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Κύπρου, της
Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας.
Το

δεύτερο

εύρημα

της

μελέτης

αφορά

δύο

αντικρουόμενες τάσεις: Ενώ σε εθνικό επίπεδο οι
αποκλίσεις και ανισότητες ως προς τις συνέπειες
της κρίσεις δεν ήταν μεγάλες, σε διακρατικό
επίπεδο εντός της ΕΕ οι διαφορές ήταν μεγάλες,
κυρίως

στα

επίπεδα

της

ανεργίας

και

των

αστικών/αγροτικών οικονομικών ανισοτήτων.
Πληροφορίες:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
etudes/join/2014/529066/IPOLREGI_ET(2014)529066(ANN01)_EN.pdf
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Η Διακήρυξη της Βαρκελώνης:

Διεθνή Θέματα

Καίριος ρόλος των πόλεων στο θέμα της

Ξεπερνά κάθε προσδοκία το ΕυρωΛατινο-Αμερικανικό

μετανάστευσης
Η Διακήρυξη της Βαρκελώνης που υπογράφηκε
από

Δίκτυο Πόλεων

εκπροσώπους

πόλεων

οργανισμών,

οι

οποίοι

καταλανική

πρωτεύουσα

συγκεντρώθηκαν
στο

πλαίσιο

του

Ευρω-Λατινο-Αμερικανική Συμμαχία Συνερ-

Κινητικότητα και την Ανάπτυξη, υπογραμμίζει τη

γασίας

δίκτυο

σημασία των τοπικών αρχών στη διαδικασία

βασισμένο σε μια στρατηγική προσέγγιση

ένταξης των μεταναστών και απευθύνει έκκληση

που

για μεγαλύτερη αναγνώριση αυτού του ρόλου.

υπογραμμίζει

το

ένα

διεθνή

ρόλο

των

τη

στην

Διεθνούς

Πόλεων,

για

διεθνών

Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του, η
μεταξύ

Φόρουμ

και

Μετανάστευση,

την

πόλεων ως μέσου καινοτομίας σε παγκόσμιο
πλαίσιο,

έχει

αποδειχθεί

μια

αρκετά

επιτυχημένη πλατφόρμα, φέρνοντας κοντά
πόλεις που αναδεικνύουν τη σημασία των
διεθνών σχέσεων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κείμενο της
Διακήρυξης, «αντιμέτωπες με την πρόκληση της
διακυβέρνησης

της

μετανάστευσης,

της

κινητικότητας και της ανάπτυξης, οι πόλεις είναι
υπεύθυνες για τη διαδικασία ένταξης και την
κοινωνική συνοχή. Αυτές οι διαδικασίες ξεκινούν
Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα
που προσεγγίζει τις διεθνείς σχέσεις των
πόλεων ως μια πολύπλοκη, επαγγελματική
και

επείγουσα

δημάρχους

υπόθεση.

εκείνα

τα

Παρέχει

εργαλεία

στους

που

θα

χρειαστούν στις διεθνείς τους συνεργασίες
για

τη

διεκπεραίωση

νομικών,

επικοινωνιακών και οργανωτικών θεμάτων,
σχέσεων με ΜΚΟ σε τοπικό επίπεδο, και
συμμετοχής

στη

διαδικασία

λήψης

των

αποφάσεων. Συντονιστής του δικτύου είναι ο
κυβερνήτης της πόλης του Μεξικού ενώ μέλη
του είναι το Μοντεβίδεο (Ουρουγουάη), η
Λίμα

(Περού),

Γαλλίας

και

οι
το

Ενωμένες

Πόλεις

Ανδαλουσιανό

της

Δημοτικό

Ταμείο για τη Διεθνή Αλληλεγγύη.
Πληροφορίες:
https://www.proyectoallas.net/

από το επίπεδο της γειτονιάς, των διαμερισμάτων
και των πόλεων σε δημόσιους χώρους, σχολεία
και χώρους εργασίας. Η μετανάστευση απαιτεί
παγκόσμιες λύσεις σε έναν παγκοσμιοποιημένο
κόσμο. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Βαρκελώνης, κ.
Xavier

Trias,

οι

πόλεις

έχουν

αλλάξει,

είναι

περισσότερο ανεκτικές και θα πρέπει «να κάνουμε
τους ανθρώπους να αισθανθούν ότι ανήκουν σε
αυτές».
Το Φόρουμ διοργανώθηκε από την πόλη της
Βαρκελώνης σε συνεργασία με το ίδρυμα για την
κατάρτιση και την έρευνα των Ηνωμένων Εθνών,
την Παγκόσμια Τράπεζα, τη Διεθνή Οργάνωση για
τη

Μετανάστευση

και

με

τη

συμμετοχή

της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Πληροφορίες:
http://eldigital.bcn.cat/?p=61634&lang=en&lang=e
n
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Με βάση τα αποτελέσματα του φόρουμ των

Διαβουλεύσεις

πόλεων, προτείνεται μια σειρά θεμάτων προς
διαβούλευση

με

στόχο

την

περαιτέρω

αποσαφήνιση

της

ανάγκης

για

ένα

αστικό

θεματολόγιο της ΕΕ, τους στόχους που πρέπει να
έχει και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να
λειτουργήσει.

Οι

γνωμοδοτήσεις

και

οι

υποδείξεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις
αρμόδιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο θα αποτελέσουν σημαντική πηγή
εισροών

για

τη

νέα

Επιτροπή

και

το

νέο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρίως σε σχέση με τη
μελλοντική ανάπτυξη της στρατηγικής «Ευρώπη
2020».
Προθεσμία: 26 Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/u
rb_agenda/index_en.cfm

Αναθεώρηση των κατευθυντήριων
γραμμών της Επιτροπής για την
εκτίμηση επιπτώσεων
Η Αστική Διάσταση

Η

Ευρώπη

εξακολουθεί

να

αντιμετωπίζει

κλίμα, το περιβάλλον και την κοινωνία εν γένει.
Οι περισσότερες από αυτές τις προκλήσεις
ισχυρή

αστική

διάσταση·

είτε

εκδηλώνονται σε και γύρω από πόλεις - π.χ.
φτώχεια, κοινωνικός και εδαφικός διαχωρισμός,
περιβαλλοντική υποβάθμιση – ή βρίσκουν τις
λύσεις τους μέσα στις και μέσω των πόλεων πχ. αποτελεσματική

χρήση

των

πόρων

και

οικονομία χωρίς χρήση άνθρακα, οικονομική
ανάπτυξη και καινοτομία, κοινωνική καινοτομία
και ολοκλήρωση. Ως απάντηση σε αυτές τις
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή διοργάνωσε φόρουμ πόλεων (CITIES)
για να ξεκινήσει συζήτηση για την ανάγκη ενός
αστικού θεματολογίου της ΕΕ.

36

έχει

δεσμευτεί

να

ελάχιστο δυνατό κόστος, προς όφελος των

προκλήσεις που αφορούν την οικονομία, το

έχουν

Επιτροπή

επιτύχει τους στόχους των πολιτικών της με το

των Πολιτικών της ΕΕ
Η

Ευρωπαϊκή

πολιτών,

των

επιχειρήσεων

και

των

εργαζομένων, αποφεύγοντας παράλληλα κάθε
άσκοπη ρυθμιστική επιβάρυνση. Για τον σκοπό
αυτό, η Επιτροπή χρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία
εργαλείων

έξυπνης

νομοθεσίας.

Η

εκτίμηση

επιπτώσεων είναι ένα τέτοιο εργαλείο, που
λειτουργεί
πολιτικής,

στα

αρχικά

όταν

του

κύκλου

διαμορφώνονται

νέες

προτάσεις.

Συμβάλλει

χάραξης

των

στάδια
στην

ποιότητα

διαφόρων

της

πολιτικών

διασφαλίζοντας ότι οι πρωτοβουλίες και οι
νομοθετικές

προτάσεις

της

Επιτροπής

προετοιμάζονται βάσει διαφανών, εκτενών και
ισορροπημένων αποδεικτικών στοιχείων για τη
φύση

του

εκάστοτε

προβλήματος,

την

προστιθέμενη αξία της δράσης της ΕΕ καθώς και
το κόστος και τα οφέλη εναλλακτικών τρόπων
δράσης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
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Το σύστημα της Επιτροπής για την εκτίμηση

Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι απόψεις των

επιπτώσεων

βελτιώνεται

ενδιαφερομένων μερών συγκεντρώθηκαν μέσα

συνεχώς από το 2002 που δημιουργήθηκε , με τη

από τις 500 και πλέον διαβουλεύσεις που

δημοσίευση κατευθυντηρίων γραμμών το 2009

δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα «Η φωνή σας

και

στην Ευρώπη».

με

ενισχύεται

και

συμπληρωματικές

διάφορες

κατηγορίες

ανταγωνιστικότητα

οδηγίες

για

επιπτώσεων
και

πολύ

τις
(π.χ.

Οι κατευθυντήριες γραμμές εστιάζουν κυρίως

μικρές

στις διαβουλεύσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο

επιχειρήσεις, θεμελιώδη δικαιώματα, κοινωνικές

της

και εδαφικές επιπτώσεις). Με βάση την πείρα

πολιτικές, προγράμματα δαπανών, νομοθετικές

που έχει αποκτηθεί, η Επιτροπή έχει δεσμευτεί

προτάσεις,

να αναθεωρήσει το 2014 τις κατευθυντήριες

εκτελεστικές πράξεις - με ή χωρίς εκτίμηση

γραμμές για την εκτίμηση επιπτώσεων. Αυτές οι

επιπτώσεων).

κατευθυντήριες γραμμές προορίζονται μεν για

διαβουλεύσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο

εσωτερική

της

αξιολογήσεων. Παρέχουν συμβουλές και βοήθεια

παρούσας

για όλα τα στάδια των διαβουλεύσεων, από τον

χρήση

Επιτροπής,

από

αλλά

διαβούλευσης

τις

στόχος

είναι

να

υπηρεσίες
της

συγκεντρωθούν

οι

χάραξης

διαφόρων

πράξεις

πολιτικών

κατ’ εξουσιοδότηση

Ισχύουν

επίσης

(νέες
και

για

τις

καθορισμό των στόχων μέχρι την αξιολόγηση της

απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών για το

σχετικής διαδικασίας.

σχέδιο

Αν και οι κατευθυντήριες γραμμές προορίζονται

αναθεώρησης

των

κατευθυντήριων

γραμμών.

μόνο για εσωτερική χρήση της Επιτροπής, η

Προθεσμία: 30 Σεπτεμβρίου

συμβολή των ενδιαφερομένων μερών αποτελεί

Πληροφορίες:

σημαντικό στοιχείο για την εξασφάλιση της

http://ec.europa.eu/smart-

ποιότητας του τελικού προϊόντος. Ως εκ τούτου,

regulation/impact/consultation_2014/index_el.htm

η Επιτροπή παροτρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη
να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή.
Προθεσμία: 30 Σεπτεμβρίου

Κατευθυντήριες Γραμμές της

Πληροφορίες:

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις

http://ec.europa.eu/smart-

διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα

regulation/impact/planned_ia/consultation_2014/i

μέρη

ndex_el.htm

Η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη βοηθά

Αλιευτικές δυνατότητες για το 2015

ώστε η νομοθετική διαδικασία της ΕΕ να είναι

σύμφωνα με την Κοινή Αλιευτική

διαφανής, καλά στοχοθετημένη και συνεκτική.
Αυτό

προβλέπουν

διαβουλεύσεις

-

επιπτώσεων,

τις

και
μαζί

εμπειρογνωμοσύνη

οι
με

Συνθήκες.
τις

αξιολογήσεις
-

αποτελούν

εκτιμήσεις
και

Πολιτική

Οι

Αντικείμενο της διαβούλευσης είναι να δοθεί η

την

δυνατότητα σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες

βασικό

να εκφράσουν τη γνώμη τους για τον τρόπο

εργαλείο για τη χάραξη πολιτικής με διαφάνεια

καθορισμού

και την απαραίτητη πληροφόρηση. Βοηθούν στη

προσπάθειας και των αλιευτικών ποσοστώσεων

λήψη αποφάσεων που σέβονται τις αρχές της

σύμφωνα με τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική και

αναλογικότητας και της επικουρικότητας και

σε

βασίζονται

γνωμοδοτήσεις για τη βιώσιμη αλιεία.

σε

τεκμηριωμένα

στοιχεία,

στις

των

συνάρτηση

επιπέδων

με

τις

της

αλιευτικής

επιστημονικές

εμπειρίες και απόψεις αυτών τους οποίους

Προθεσμία: 30 Σεπτεμβρίου

αφορούν οι πολιτικές και οι οποίοι συμμετέχουν

Πληροφορίες:

στην υλοποίησή τους.

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consu
ltations/fishing-opportunities-2015/index_el.htm
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Σεμινάρια Κατάρτισης

8-9/2014

Introductory and Practitioners Seminar: European

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Public Procurement Rules, Policy and Practice

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

Τόπος: Μάαστριχτ

Ημερομηνία: 23-26 Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5390

Performance Assessment: Skills for Leadership
Ημερομηνία: 25-26 Σεπτεμβρίου
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5465

Financial Management of the New ESIF Programmes
and
Understanding Current Challenges to EU Trade Policy
Ημερομηνία: 11-12 Σεπτεμβρίου
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5472

Closure

of

current

EU

Structural

Programmes: Moving from 2007-2013 to 20142020
Ημερομηνία: 29-30 Σεπτεμβρίου
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5556

Strengthening the Performance of Your Organisation
with the Renewed Common Assessment Framework:
the CAF 2013
Ημερομηνία: 17-19 Σεπτεμβρίου
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5453

To Cooperate or to Merge Municipalities? That is the
Question
Ημερομηνία: 18-19 Σεπτεμβρίου
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5466

Practical Tools for Implementation of EU Policies at
the National Level: Modules 1 and 2
Ημερομηνία: 22-25 Σεπτεμβρίου
Τόπος: Λουξεμβούργο
Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5494
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Οι Πόλεις και η Κρίση

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής

Νέα Κριτική Αστική Θεωρία

Αυτοδιοίκησης
Ανθρώπινες Πόλεις

ΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Σελ.344
K. Fujita (επιμ.)
Εκδ. Sage Publications Ltd, 2013

Σελ.260
J. Gehl

Αναγνωρίζοντας

Εκδ. ΜΒΙΚΕ, 2013

τις

βαθιές

σχέσεις

μεταξύ

πολιτικής, οικονομίας, πόλεων και πολιτών, το
Πόλεις

είναι

τα

μέρη

όπου

οι

άνθρωποι

βιβλίο υποστηρίζει μια ανανεωμένη αστική θεωρία.

συναντιούνται για να ανταλλάξουν ιδέες, να

Υπογραμμίζει,

συνδιαλλαγούν ή απλώς να χαλαρώσουν και να

αντιληφθούμε

περάσουν όμορφα. Ο ζωτικός χώρος της πόλης -

χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και τον τρόπο

οι δρόμοι, οι πλατείες, τα πάρκα της- αποτελούν

επηρεασμού των πόλεων. Θέτοντας την αστική

τον χώρο έκφρασης αλλά και τον καταλύτη αυτής

θεωρία στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον, το έργο

της διαδικασίας. Ο Jan Gehl, ο κορυφαίος του

αναδεικνύει τη δυναμική μεταξύ της ιστορίας, της

σχεδιασμού

θεωρίας και της πρακτικής. Υπογραμμίζοντας πόσο

δημόσιων

χώρων,

διαθέτει

βαθιά

καταρχήν,
τη

την

σημασία

της

παγκόσμιας

καταστροφική

χώρο της πόλης και μας προτείνει τα εργαλεία

οικονομική

εκείνα

αναδιοργάνωση των αστικών δομών, της ζωής στις

χρειαζόμαστε

προκειμένου

να

και

άποψη
στις

η

από

να

κατανόηση του πώς χρησιμοποιούμε το ζωτικό
που

αποδείχθηκε

ανάγκη

κρίση,

βελτιώσουμε τη διαδικασία σχεδιασμού δημόσιων

πόλεις

χώρων και, ως συνέπεια αυτού, την ποιότητα της

προσπαθούν

ζωής μας στις σύγχρονες πόλεις.

προεκτάσεις αυτών των αλλαγών.

να

κοινωνική

και

οδηγώντας

σε

πολιτικές,

οι

συγγραφείς

αποδώσουν

τις

θεωρητικές
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
a.karvounis@ypes.gr

Ε λ λ η ν ικ ή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP©
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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