Ελληνική

Δ
ΔΕΕΛ
ΛΤ
ΤΙΙΟ
ΟΔ
ΔΙΙΕΕΘ
ΘΝ
ΝΩ
ΩΝ
Ν ΚΚΑ
ΑΙΙ ΕΕΥΥΡΡΩ
ΩΠ
ΠΑ
ΑΙΙΚΚΩ
ΩΝ
ΝΘ
ΘΕΕΜ
ΜΑ
ΑΤ
ΤΩ
ΩΝ
Ν
&
&Α
ΑΝ
ΝΑ
ΑΠ
ΠΤ
ΤΥΥΞ
ΞΙΙΑ
ΑΚΚΟ
ΟΥΥ Σ
ΣΧ
ΧΕΕΔ
ΔΙΙΑ
ΑΣ
ΣΜ
ΜΟ
ΟΥΥ
Τ
ΤΗ
ΗΣ
ΣΤ
ΤΟ
ΟΠ
ΠΙΙΚΚΗ
ΗΣ
ΣΑ
ΑΥΥΤ
ΤΟ
ΟΔ
ΔΙΙΟ
ΟΙΙΚΚΗ
ΗΣ
ΣΗ
ΗΣ
Σ

ΕΕΕΛ
Λ
Λ
Η
Ν
Κ
Η
Δ
Η
Μ
Ο
Κ
Α
Τ
Α
ΛΛ
ΛΗ
ΗΝ
ΝΙΙΙΚ
ΚΗ
ΗΔ
ΔΗ
ΗΜ
ΜΟ
ΟΚ
ΚΡΡΡΑ
ΑΤ
ΤΙΙΙΑ
Α
Υ
Π
Ο
Υ
Ρ
Γ
Ε
Ι
Ο
Ε
Σ
Ω
Τ
Ε
Ρ
Ι
Κ
Ω
Υ
Ν
ΥΠ
ΠΟ
ΟΥ
ΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟ
Ο ΕΕΣΣΩ
ΩΤ
ΤΕΕΡΡΙΙΚ
ΚΩ
ΩΝ
Ν

Έτος 5ο

Τεύχος 52
EDITORIAL
Οι

Οκτώβριος 2014

12η Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων

φετινές

εκδηλώσεις

της

12ης

Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών
και

Πόλεων

(OPEN

DAYS

2014)

συμπίπτουν με την προετοιμασία των
ευρωπαϊκών

τοπικών

περιφερειακών

και

αρχών

για

να

συμμετάσχουν

ενεργά

στις

χρηματοδοτικές

ευκαιρίες

που

προσφέρει η νέα πολιτική συνοχής
της

ΕΕ.

Ωστόσο,

σύμφωνα

με

πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, οι πόλεις, κατά πρώτο
λόγο, θα πρέπει μόνον μέσω της
δικτύωσης και της συμμετοχής τους
ως εταίροι σε διακρατικά έργα, να
αξιοποιήσουν τα καινοτόμα εργαλεία
της νέας πολιτικής συνοχής. Προς
αυτήν την κατεύθυνση, θα πρέπει να
υπάρξει

ένας

συντονισμός

των

ευρωπαϊκών
ενωσιακό

συστηματικός

δικτύων

επίπεδο

Ευρωπαϊκή

διαφόρων
πόλεων

ώστε

Επιτροπή

όσο

σε

τόσο

η

και

το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέχουν
την αναγκαία πλατφόρμα ανάδειξης
των
αυτόν

αστικών
τον

αποκτήσουν
ρόλο

κατά

προτεραιοτήτων.

τρόπο,

οι

πόλεις

θα

θέση

και

σημαίνουσα
την

Με

υλοποίηση

των

Περιεχόμενα

επιχειργησιακών προγραμμάτων των
Συμφώνων

Εταιρικής

Σχέσης.

Υπό

Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

2

αυτήν την έννοια, καθίσταται επιτακ-

Επιχειρησιακός & Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

9

τική η ανάγκη σύστασης του δικτύου

Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ.

αστικής ανάπτυξης που προβλέπεται
από το άρθρο 9 του Κανονισμού για

10

Ευρωπαϊκά Προγράμματα-Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ

11

Βέλτιστες Πρακτικές Ευρωπαϊκών και Διεθνών Έργων

13

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

14

το ΕΤΠΑ. Το δίκτυο αυτό μπορεί να

Ευρωπαϊκά Θέματα

17

χρησιμεύσει

ως

Διεθνή Θέματα

21

ενίσχυση

της

Διαβουλεύσεις

22

επάρκειας

και

Σεμινάρια Κατάρτισης EIPA

23

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

24

φόρουμ

για

την

επιχειρησιακής
την

ανταλλαγή

πρακτικών μεταξύ των πόλεων.
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Ο γενικός στόχος του προγράμματος θα επιδιωχθεί
μέσω τριών αλληλοενισχυόμενων προτεραιοτήτων
που αφορούν στα εξής:

o Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science).
o Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges).

και Πρωτοβουλίες

(α) Ενσωμάτωση της Κοινωνίας στην Επιστήμη και
στην Καινοτομία

Προσκλήσεις-Προθεσμίες

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα των δράσεων της
Ευρωπαϊκής

Επιτροπής,

στο

πλαίσιο

της

παρούσας πρόσκλησης, είναι η βελτίωση της
ενσωμάτωσης της κοινωνίας στην επιστήμη και
την καινοτομία.
Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτήν την
πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν ένα από τα εξής
θέματα:


Πανευρωπαϊκή δημόσια επαφή: εκθέσεις και
καφέ επιστημών με τη συμμετοχή πολιτών
στην επιστήμη.



1. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο

και πολυμερής συμμετοχή στην

κατάστρωση σεναρίων.

«ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και
την Καινοτομία, 2014-2020

Πολίτες

Συνολικός

Προϋπολογισμός

Πρόσκλησης:

10,300,000€.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1291/2013
του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

και

του

Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη

(β) Προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην
Έρευνα και την Καινοτομία

θέσπιση

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα των δράσεων της

του

«Ορίζοντας 2020»

προγράμματος-πλαισίου
για

την

έρευνα

και

την

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής,

στο

πλαίσιο

της

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

παρούσας

πρόσκλησης

βάλλει κατά γενικό στόχο στην οικοδόμηση μιας

συμμετοχή

των

κοινωνίας και μιας οικονομίας που βασίζονται

βελτιωθεί η σταδιοδρομία τους, να επιτευχθεί η

στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την

ισορροπία μεταξύ των φύλων στη διαδικασία

Ένωση,

πρόσθετη

λήψης αποφάσεων και να προωθηθεί η αριστεία

χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης και

της Ε & Κ με την ενσωμάτωση της διάστασης του

της

φύλου

προσελκύοντας

καινοτομίας

και

συμβάλλοντας

στην

επίτευξη των στόχων της έρευνας και της
καινοτομίας,

συμπεριλαμβανομένου

και

στον

είναι

γυναικών

τομέα

της

να

αυξηθεί

στην

έρευνα,

έρευνας

καινοτομίας.

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).

2

2

και

η
να

της
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Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτήν
την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν ένα από
τα εξής θέματα:


Καινοτόμος

προσέγγιση

για

την

επικοινωνία, ενθαρρύνοντας γυναίκες να
μελετήσουν την επιστήμη.


Ο

αντίκτυπος

πολυμορφίας

της

στην

φυλετικής

έρευνα

και

την

καινοτομία.
Συνολικός

Προϋπολογισμός

Πρόσκλησης:

9,500,000€.

(γ) Εξατομίκευση της Υγειονομικής και Ιατρικής
Περίθαλψης

(δ) Καινοτομία στη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Ο τομέας της παρούσας πρόσκλησης είναι η

την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν ένα από

εξατομίκευση

τα εξής θέματα:

της

ιατρικής

περίθαλψης.

Οι

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτήν

προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την



Επίδειξη/πολιτικές δράσεις.

πρόσκληση



Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για

θα

πρέπει,

μεταξύ

άλλων,

να

επισιτιστική

αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα:


Προώθηση

της

υγείας

και

ασφάλεια,

τη

την

χαμηλή

κατανάλωση διοξειδίου του άνθρακα,

πρόληψη

ασθενειών.

την αειφόρο διαχείριση υδάτινων πόρων,



Νέες θεραπείες για σπάνιες ασθένειες.

και τον περιορισμό των επιπτώσεων της



Εργαλεία

κλιματικής αλλαγής.

και

τεχνολογίες

για

προωθημένες θεραπείες.






Προώθηση της διανοητικής υγείας στον

εργαλείων για την παροχή ύδρευσης και

πληθυσμό της τρίτης ηλικίας.

αποχέτευσης.

Ανάπτυξη νέων διαγνωστικών εργαλείων

Συνολικός

και τεχνολογιών.

75,000,000€.

Αποτελεσματικές

Προϋπολογισμός

Πρόσκλησης:

υγειονομικές

Νέες προσεγγίσεις για τη βελτίωση του

(ε) Απόβλητα: Ένας Πόρος για ανακύκλωση,
επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση πρώτων
υλών

προληπτικού ελέγχου της ανθρώπινης

Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει το ζήτημα των

ασφάλειας.

αποβλήτων ως πόρου για την ανακύκλωση, την

παρεμβάσεις

στον

παιδιατρικό

πληθυσμό.


Ανάπτυξη τεχνολογίας, συστημάτων και

Συνολικός

Προϋπολογισμός

306,000,000€.

Πρόσκλησης:

επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση πρώτων
υλών. Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε
αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν σε
ένα από τα εξής θέματα:


Οικο-καινοτομικές λύσεις.



Οικο-καινοτομικές στρατηγικές.



Διασφάλιση της αειφόρου χρήσης των
γεωργικών

αποβλήτων

και

υπο-

προϊόντων.
Συνολικός

Προϋπολογισμός

Πρόσκλησης:

54,000,000€.

3

3
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25 Οκτωβρίου (ΤΠΕ 2014)
Ιστοσελίδα Προγράμματος:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/d
esktop/en/home.html
Εθνικό Σημείο Συντονισμού των Σημείων Επαφής :
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας,
Υπόψιν κας Μαρίας Κουτροκόη,
Τηλ.: 210 7458 094
Ε-mail: mkoutr@gsrt.gr

(στ) ΤΠΕ 2014 – Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών

2. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την
Απασχόληση και την Κοινωνική

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την

Καινοτομία (EaSI), 2014-2020:

πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν σύνθετη
υποδομή

δικτύου

Διαδικτύου.

Οι

5G

για

μελλοντικές

το

μέλλον

λύσεις

για

του

Σχέδιο Στοχευμένης Κινητικότητας

τις

(EURES)

μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις θα απαιτήσουν
την ανάπτυξη των κύριων τεχνολογιών γενικής
εφαρμογής,

συστατικών

στοιχείων

και

συστημάτων των Τεχνολογιών Πληροφοριών και
Επικοινωνιών

(ΤΠΕ),

και

την

επικοινωνιακή

υποδομή

(συμπεριλαμβανομένου

του

διαστήματος). Οι δραστηριότητες, στο πλαίσιο
της παρούσας πρόσκλησης, θα αναπτύξουν
περαιτέρω τις τεχνολογίες για υποσχόμενες
λύσεις σε σημαντικούς τομείς και εφαρμογές για
την

αντιμετώπιση

εξασφαλίζοντας

κοινωνικών

ότι

η

προκλήσεων,

βιομηχανία

της

ΕΕ

παραμένει ισχυρή στις βασικές τεχνολογίες που
βρίσκονται στη βάση των μελλοντικών αλυσίδων
αξίας, και στοχεύοντας στην πρόοδο που θα
πρέπει

να

επιτευχθεί

και

να

αναπτυχθεί

περαιτέρω στις αντίστοιχες αλυσίδες αξίας.
Συνολικός

Προϋπολογισμός

Πρόσκλησης:

125,000,000€.

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

Οκτωβρίου

(Ενσωμάτωση

Κοινωνίας

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

EaSI.

Το

πρόγραμμα

θα

χορηγήσει

κοινωνικής καινοτομίας.

στην

στην Έρευνα και την

Ιατρικής Περίθαλψης),
(Καινοτομία

στη

Διαχείριση

Υδάτινων Πόρων, Απόβλητα: Ένας Πόρος για
ανακύκλωση,

επαναχρησιμοποίηση

και

ανάκτηση πρώτων υλών),

4

10-14

εκατομμύρια ευρώ ετησίως για δραστηριότητες

14 Οκτωβρίου (Εξατομίκευση Υγειονομικής και
Οκτωβρίου

ιδιαίτερη

έμφαση στη νεολαία, βρίσκεται στον πυρήνα του

Καινοτομία),

16

σε

ευρύτερη κλίμακα από τα κράτη μέλη. Η έννοια

Επιστήμη και την Καινοτομία, Προώθηση της
Ισότητας των Φύλων

της

απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και της

Προθεσμίες:
2

ένα

4
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Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να
τοποθετήσει τουλάχιστον 1800 νέους σε θέσεις
εργασίας

ή

σε

σεμινάρια

επαγγελματικής

κατάρτισης στις χώρες της ΕΕ ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή
Ζώνη Ελευθερων Συναλλαγων) EFTA / ΕΟΧ εκτός
της χώρας διαμονής τους καθ 'όλη τη διάρκεια
των επιλεγμένων έργων.
Συνολικός

Προϋπολογισμός

6,900,000€

(95%

η

κοινοτική

δικαιούχοι

προέρχονται

από

Πρόσκλησης:
συνδρομή).
το

Οι

δημόσιο,

ιδιωτικό ή τρίτο τομέα.

Στην

Προθεσμία: 15 Οκτωβρίου

τρέχουσα

παρουσιάζουν

Πληροφορίες:

χρονική
οι

περίοδο

κάτωθι

ενδιαφέρον

θεματικές

της

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων:

Ιστοσελίδα Προγράμματος:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&la
ngId=en&callId=415&furtherCalls=yes

(α) Στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα της
νεολαίας
Οι στρατηγικές συνεργασίες αποσκοπούν στην
υποστήριξη της ανάπτυξης, της μεταφοράς ή /

3. Erasmus+, 2014-2020

και της εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών σε
οργανωτικό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, το νέο

ευρωπαϊκό επίπεδο.

πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την
Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό,

(β) Κινητικότητα φυσικών προσώπων στον τομέα
της νεολαίας μόνο

στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της

Μπορεί να περιλαμβάνει την κινητικότητα των

απασχολησιμότητας,

νέων

καθώς

και

στον

(ανταλλαγές

νέων,

ευρωπαϊκές

εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης,

εθελοντικές υπηρεσίες) και την κινητικότητα των

κατάρτισης και νεολαίας. Το πρόγραμμα θα

νέων εργαζομένων.

διαρκέσει επτά έτη και ο προϋπολογισμός του
θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι

(γ) Συνάντηση μεταξύ των νέων και των φορέων
λήψης αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας

αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με τα σημερινά

Έργα Δομημένου Διαλόγου μπορεί να λάβουν τη

επίπεδα δαπανών, αντανακλώντας τη δέσμευση

μορφή συναντήσεων, συνεδρίων, διαβουλεύσεων

της ΕΕ να επενδύσει στους τομείς αυτούς.

και εκδηλώσεων. Αυτά τα γεγονότα προωθούν

Επίσης,

χρηματοδοτήσει

την ενεργό συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική

διακρατικές συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων και

ζωή στην Ευρώπη και την αλληλεπίδρασή τους

οργανισμών στους τομείς της εκπαίδευσης, της

με τους φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις. Οι

κατάρτισης και της νεολαίας, ώστε να ενισχυθεί

δραστηριότητες καθοδηγούνται από νέους. Οι

η συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της

νέοι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμμετέχουν

εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, με

ενεργά σε όλες τις φάσεις του προγράμματος,

απώτερο στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις
δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη .

από

το

πρόγραμμα

θα

την

προετοιμασία

μέχρι

την

παρακολούθηση.
Προθεσμία: 1 Οκτωβρίου
Πληροφορίες:
Ιστοσελίδα Προγράμματος:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.362.01.0
062.01.ENG

Το Erasmus+ συνιστά τη συνένωση επτά ήδη
υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ στους
τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και
της νεολαίας, ενώ για πρώτη φορά,

5
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4. Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020

Βοηθά



τους

10/2014

πολιτιστικούς

και

δημιουργικούς τομείς να προσαρμοστούν
Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει

στη

και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική

παγκοσμιοποίηση.

πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα

Δημιουργεί



του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το
πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διαθέτει 1,46
την

ενίσχυση

δημιουργικών

των

τομέων

πολιτιστικών

της

Ευρώπης.

εποχή

νέες

και

διεθνείς

στην

ευκαιρίες,

αγορές και ακροατήρια.
Οικοδομεί



δισεκατομμύρια ευρώ σε διάστημα επτά ετών
για

ψηφιακή

πάνω

στην

επιτυχία

των

προγραμμάτων MEDIA, MEDIA Mundus και
Culture.

και
Το

Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη θα συνεχίσει
να

απευθύνεται

στην

οπτικοακουστική

βιομηχανία μέσα από το υπο-πρόγραμμα MEDIA
και

για

τον

πολιτιστικό

τομέα,

μέσω

του

υποπρογράμματος «Πολιτισμός». Επιπρόσθετα,
στο

Πρόγραμμα

προβλέπεται

ένα

Δημιουργική
κοινό

Ευρώπη

δια-τομεακό

σκέλος

(Cross-sectorial strand ) που συμπεριλαμβάνει
ένα νέο οικονομικό ταμείο εγγυήσεων για τις
πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες.

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να
στηριχθεί

η

δημιουργικού

ικανότητα του
τομέα

της

πολιτιστικού
Ευρώπης

και
να

λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο
και να προωθηθεί τη διακρατική κυκλοφορία
των

πολιτιστικών

καθώς

και

και

δημιουργικών

έργων,

τη διακρατική κινητικότητα

των

πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων, ιδίως
Η

κατανομή

του

προϋπολογισμού

που

έχει

των καλλιτεχνών.

συμφωνηθεί είναι τουλάχιστον 56% για το υπο-

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης:

πρόγραμμα MEDIA, τουλάχιστον 31% για το υπο-

€38,000,000

πρόγραμμα πολιτισμός και 13% μέγιστο για το

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

δια-τομεακό σκέλος (Cross-sectorial strand).

50%-60%

Το πρόγραμμα:

Δικαιούχοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Κρατικοί



Διασφαλίζει και προωθεί την ευρωπαϊκή
πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία
και ενισχύει τον πολιτιστικό πλούτο της
Ευρώπης.



Συμβάλλει στους στόχους της Ευρώπης
για

ευφυή,

βιώσιμη

και

χωρίς

αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη.

6

Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Προθεσμία: 1 Οκτωβρίου
Πληροφορίες:
Ιστοσελίδα Προγράμματος:
http://eacea.ec.europa.eu/creativeeurope/funding/cooperation-projects-2015_en

6
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Επιδιώκοντας

5. 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

10/2014

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 το περιβάλλον και την κλιματική
αλλαγή. Το νέο Πρόγραμμα LIFE περιλαμβάνει
δύο υποπρογράμματα: ένα για το Περιβάλλον
και άλλο ένα για τη Δράση Κλίμα που θα
προωθήσουν τους πιο πάνω γενικούς στόχους.
Το

μέρος

του

προγράμματος

«Περιβάλλοντος»
καλύπτει

του

τρεις

νέου
τομείς

προτεραιότητας: περιβάλλον και αποδοτικότητα
των πόρων˙ φύση και βιοποικιλότητα˙ και
περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση.
Το μέρος της “Δράσης για το Κλίμα» καλύπτει το
μετριασμό
προσαρμογή

της

κλιματικής

στην

κλιματική

αλλαγής˙

την

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. Τα έργα αυτά θα
έχουν

ως

στόχο

την

υλοποίηση

της

περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και
να ενσωματωθούν καλύτερα σε άλλους τομείς
πολιτικής. O συνολικός προϋπολογισμός του
Οι γενικοί στόχοι το Προγράμματος LIFE είναι οι

προγράμματος ανέρχεται σε 3,456,655,000 ευρώ

ακόλουθοι:

με το ποσοστό της κοινοτικής επιδότησης να



Να συμβάλλει στη στροφή προς μια

κυμαίνεται μεταξύ 55-100%.

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα.


Να

βελτιώσει

υλοποίηση

την

και

ανάπτυξη,

την

επιβολή

της

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 των τοπικών παραγόντων.


Να υποστηρίξει την υλοποίηση του 7ου
Περιβαλλοντικού Προγράμματος Δράσης.

7
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Κατά την τρέχουσα περίοδο
προτάσεις για τα κάτωθι έργα:

10/2014

υποβάλλονται

(α) Παραδοσιακά έργα που καλύπτουν τις κάτωθι
θεματικές προτεραιότητες:


Περιβάλλον

και

αποδοτικότητα

των

πόρων.


Φύση και Βιοποικιλότητα.



Περιβαλλοντική

διακυβέρνηση

και

πληροφόρηση.


Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής.



Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.



Κλιματική

διακυβέρνηση

και

πληροφόρηση.
Τα προτεινόμενα «παραδοσιακά» έργα μπορούν
να έχουν τις κάτωθι μορφές:


πιλοτικά έργα΄



έργα επίδειξης΄



έργα βέλτιστων πρακτικών΄



ολοκληρωμένα έργα΄



έργα τεχνικής βοήθειας΄



έργα οικοδόμησης δυναμικού΄



προπαρασκευαστικά έργα΄



έργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης
και διάδοσης΄



οποιαδήποτε άλλα έργα απαιτούνται για
την επίτευξη των γενικών στόχων.

(β) Προπαρασκευαστικά έργα που ορίζονται
κυρίως από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα
κράτη μέλη για να υποστηρίζουν συγκεκριμένες
ανάγκες για την ανάπτυξη και υλοποίηση της
περιβαλλοντικής ή κλιματικής πολιτικής και
νομοθεσίας της Ένωσης.

(γ)

Ολοκληρωμένα

έργα

που

υλοποιούν

εκτεταμένη

εδαφική

κλίμακα,

περιφερειακή,

πολυ-περιφερειακή,

σε

ιδίως
εθνική

ή

διεθνική κλίμακα, στρατηγικές ή έργα για το
περιβάλλον ή το κλίμα, κυρίως στους τομείς της
φύσης, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων
της διαχείρισης του δικτύου Natura 2000, των
υδάτων, των αποβλήτων, του αέρα και του
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της
προσαρμογής

σε

διασφαλίζεται

αυτήν,
η

ενώ

παράλληλα

συμμετοχή

των

ενδιαφερομένων και προωθείται ο συντονισμός
με τουλάχιστον μία ακόμη σχετική ενωσιακή,
εθνική ή ιδιωτική χρηματοδοτική πηγή και η
ενεργοποίησή

της,

όπως

απαιτείται

από

συγκεκριμένη νομοθεσία της Ένωσης για το
περιβάλλον

ή

το

κλίμα,

τα

οποία

αναπτύσσονται δυνάμει άλλων πράξεων της
Ένωσης ή αναπτύσσονται από τις αρχές των
κρατών-μελών.
Οι

δυνητικοί

δημοσίου

ή

δικαιούχοι,
ιδιωτικού

νομικά

δικαίου,

πρόσωπα

μπορούν

να

υποβάλλουν πρόταση μόνοι τους (coordinating
beneficiary), ενώ ενθαρρύνεται η συνεργασία
ενός ή περισσοτέρων φορέων είτε ως εταίροι
(associated

beneficiaries)

είτε

ως

συγχρηματοδότες (co-financer).
Προθεσμίες:
10 Οκτωβρίου (Ολοκληρωμένα Έργα)
16 Οκτωβρίου (Παραδοσιακά Έργα)
29 Οκτωβρίου (Προπαρασκευαστικά Έργα)
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life
2014/index.htm

8
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Επιχειρησιακός &

Παρ’ όλα αυτά, αυτή η γεωγραφική προσέγγιση

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

των στόχων των αναπτυξιακών στρατηγικών που

δεν θα πρέπει να εννοηθεί ως μια αποτύπωση
εκπονούνται

από

γειτονικές

αρχές.

Με

άλλα

λόγια, ο διασυνοριακός σχεδιασμός θα πρέπει να
αποτελεί

κάθε

αναπτυξιακό

φορά

βασικό

εργαλείο,

διασυνοριακή
πολλαπλών

προσαρμοζόμενος

συνεργασία
διαστάσεων,

κοινωνικο-οικονομική

περιφερειακό

σε
με

μια

αναφορές

συνοχή,

την

στη
σειρά
στην

εδαφική

ολοκλήρωση, τη θεσμική νομιμοποίηση και την
περιβαλλοντική

Διασυνοριακή Συνεργασία &

25

χρόνια

για

την

πλήρη

αξιοποίηση του δυναμικού των εμπλεκόμενων

Διασυνοριακός Σχεδιασμός
Συμπληρώνονται

αειφορία,

περιφερειών με αποδοτικό και αποτελεσματικό

κοινοτικής

τρόπο.

χρηματοδοτικής υποστήριξης της διασυνοριακής
συνεργασίας,

αρχικά

μέσω

της

Κοινοτικής

Πρωτοβουλίας INTERREG-A, και πιο πρόσφατα το
2007, μέσω του τρίτου στόχου της πολιτικής
συνοχής

(εδαφική

συνεργασία).

Σήμερα

καταγράφονται 12 περίπου διασυνοριακές δομές
(Ευρω-περιφέρειες,

ΕΟΕΣ,

ευρωπαϊκά

δίκτυα

πόλεων κ.α.), οι οποίες προωθούν ενεργά τη
διασυνοριακή
αξιοσημείωτη
υπάρχουν

συνεργασία. Ωστόσο,
πρόοδο

ακόμη

υλοποίηση

που

αρκετά

παρά

έχει

σημειωθεί

εμπόδια

διασυνοριακών

την

για

την

αναπτυξιακών

σχεδίων. Οι όποιες διασυνοριακές αναπτυξιακές
στρατηγικές

σχεδιάζονται

και

υλοποιούνται

αποκλειστικά στο πλαίσιο των προγραμμάτων
εδαφικής συνεργασίας INTERREG μόνο για επτά
χρόνια. Ακόμη και με τη σύσταση δομών, όπως οι
Ευρωπεριφέρειες ή οι ΕΟΕΣ, οι διασυνοριακές
στρατηγικές

εξαρτώνται

από

τα

εν

λόγω

προγράμματα που αποτελούν τη βασική πηγή
χρηματοδοτικής υποστήριξής τους.
Τί

εννοούμε,

διασυνοριακού

όμως,

με

σχεδιασμού;

την

έννοια

Σύμφωνα

με

του
τον

Eduardo Medeiros, ερευνητή του Πανεπιστημίου
της Λισαβόνας, ‘διασυνοριακός σχεδιασμός είναι
μια ‘συστηματική προετοιμασία και υλοποίηση
μιας χωρικά προσανατολισμένης πολιτικής σε μια
παραμεθόρια

περιφέρεια

δρομολόγηση

χωροταξικών

με

στόχο

αλλαγών

για

βέλτιστη αξιοποίηση του εδαφικού κεφαλαίου’.

τη
την

Σε

αυτό

το

πλαίσιο,

τα

διασυνοριακά

αναπτυξιακά σχέδια θα πρέπει να αποβλέπουν,
αφενός,

στην

υπέρβαση

αποσπασματικών
αρχών,

στόχων των διασυνοριακών

αποβλέπονταις

διασυνοριακή
αφετέρου,

σε

αναπτυξιακή

στην

εξατομικευμένων/
μια

ενιαία

στρατηγική,

αναβάθμιση

των

και

χρονικά

περιορισμένων στόχων των 7ετών κοινοτικών
πρωτοβουλιών

τύπου

INTERREG

προς

μια

μακροπρόθεσμη προοπτική, με ισχυρή θεσμική
δικτύωση,

εναρμονισμένα

εθνικές/περιφερειακές

με

προτεραιότητες

και

μακροπεριφερειακές στρατηγικές, αναζητώντας
πολλαπλές

πηγές

χρηματοδότησης

και

ενισχύοντας την αρχή της επικουρικότητας.

9
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Στρατηγική

όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα, στοχεύοντας στην

η
οποία
περιλαμβάνει
υλικό
έτοιμο
να
χρησιμοποιηθεί
από
την
Τοπική
Αυτοδιοίκηση για την ευαισθητοποίηση
του κοινού. Στο υλικό η μόνη παρέμβαση
που γίνεται από την πλευρά του φορέα
είναι η προσθήκη του λογοτύπου του και
η εκτύπωση.
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δικτύωσης, η
οποία αποτελεί έναν εικονικό τόπο
συνάντησης ειδικών στα θέματα της
διαχείρισης αποβλήτων από διάφορες
χώρες. Περιέχει ηλεκτρονική βιβλιοθήκη
στην οποία μπορεί ο ενδιαφερόμενος να
αναζητήσει
υλικό και πληροφορίες,
συμπεριλαμβανομένων ορθών πρακτικών.
Η
Πλατφόρμα
είναι
ανοιχτή
σε
οποιονδήποτε
θέλει
να
ενταχθεί
(www.zerowastepro.eu/networking).
Οδηγός Χρήσης Υπολογιστή Ρύπων CO2:
Περιέχει οδηγίες για τη χρήση του
εργαλείου υπολογισμού ρύπων CO2 των
Δήμων και Περιφερειών ανάλογα με τις
πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων
που εφαρμόζουν. Ο οδηγός είναι πλέον
διαθέσιμος και στα ελληνικά, ενώ
υπάρχει
στη
διάθεση
των
ενδιαφερομένων και βίντεο με τις οδηγίες
βήμα προς βήμα.

πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων για

Επίσης, στη διάθεση των Σχολείων υπάρχει το

θέματα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

“Εκπαιδευτικό Πακέτο για την Ανακύκλωση”, το

Στη

οποίο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς με



Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ.



ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη:
Εργαλεία για τη Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων
Μία

σειρά

από

δημιουργηθεί

σημαντικά

μέσω

του

εργαλεία

έργου

έχουν

“Promoting



ZEROWASTE” Project (www.zerowastepro.eu) που
υλοποιεί

ο

ΕΟΕΣ

χρηματοδοτείται
Εδαφικής

‘Εύξεινη
μέσω

Πόλη’

του

Συνεργασίας

και

που

Προγράμματος

«Μεσογειακός

Χώρος

2007-2013» κατά 75% από το ΕΤΠΑ και 25% από
Εθνικούς

Πόρους.

Τα

εργαλεία

που

έχουν

δημιουργηθεί απευθύνονται τόσο στο Δημόσιο

διάθεση

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

σκοπό

υπάρχουν:

τους

βοηθήσει

οργανώσουν

δραστηριότητες

αρμόδιοι φορείς του δημοσίου μπορούν

Τέλος, στη διάθεση των επιχειρήσεων υπάρχει η

να

διαθέσιμες

“Λευκή

πρόληψης,

Περιοχές”. Το εγχειρίδιο υποστηρίζει τις ΜΜΕ

προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση

στην ενσωμάτωση της διαχείρισης αποβλήτων

και

στις διαδικασίες τους (http://www.zerowastepro.

βρουν

ορθές

αναφορές
πρακτικές

ανακύκλωσης,

εφαρμοστεί

στις

τις

οι

οποίες

τελευταίες

έχουν

δεκαετίες

στις χώρες της ΕΕ.
 Εκπαιδευτικός Οδηγός για στελέχη της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την
δυνατότητα

οργάνωσης

σεμιναρίων

κατάρτισης για τα στελέχη των Δήμων
στο

θέμα

Αποβλήτων.

της

Πράσινης

Διαχείρισης

πρόληψης,

να

Οδηγός Πράσινων Λύσεων για τη
Διαχείριση Αποβλήτων, στον οποίο οι

 Ο

10

να

επαναχρησιμο-

ποίησης και ανακύκλωσης μέσα στην τάξη.
Βίβλος

για

ΜΜΕ

και

Βιομηχανικές

eu/publications/publication).
Περισσότερες Πληρφορίες:
Υπόψιν κας Κρημνιανιώτη Μαίρης
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για Βιώσιμη
Ανάπτυξη
Σ. Πέτρουλα 3, 13341,
Άνω Λιόσια
Τηλ: +30 210 24 86 041-5
Fax: +30 210 24 86 046
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ
Δήμος Πειραιά:
SMILE
(Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας
MED)

Στόχος του ευρωπαϊκού έργου SMILE, το οποίο
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Μεσογειακός
Χώρος

Στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς διοργανώθηκε στις 22
Σεπτεμβρίου τ.ε., η 4η συνάντηση των εταίρων
του ευρωπαϊκού έργου SMILE

- Smart green

Innovative

Energy

urban

Logistics

for

efficient

Mediterranean Cities. Αντικείμενο της συνάντησης
ήταν οι «Πολιτικές και Στρατηγικές για Έξυπνες
Καινοτόμες

Δράσεις

Διαχείρισης

Αστικής

Εφοδιαστικής με Στόχο Πράσινες και Ενεργειακά
Αποδοτικές Πόλεις στην Περιοχή της Μεσογείου».
Στη συνάντηση συμμετείχαν με παρουσιάσεις,
αλλά και με παρεμβάσεις στο στρογγυλό τραπέζι
οι ακόλουθοι φορείς: Δήμος Πειραιά, ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ,
Εμπορικός

Σύλλογος

Πειραιά,

Εμπορικό

και

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, ΙΤS Hellas,
ΠΕΣΥΔΑΠ, Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Επαγγελματιών
Φορτηγών

Αυτοκινήτων

Αττικής,

Ελαφρών

Φορτηγών

Φορτηγών

Αυτοκινητιστών

Εμπορευματοκιβωτίων
Navigate

Ltd,

καθώς

δραστηριοποιούνται

Πειραιά,

Σωματείο
Ομοσπονδία

Ελλάδος,

Σταθμός

Πειραιά

Α.Ε.

και

ιδιώτες

που

τομέα

των

στον

εμπορευματικών μεταφορών.

(ΣΕΠ),

(MED), αποτελεί η ανάπτυξη και η

εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών σχεδίων και
δράσεων

για

την

υιοθέτηση

ενεργειακά

αποδοτικών λύσεων σε αστικές περιοχές της
Μεσογείου.

Το

έργο

αξιοποιεί

προηγούμενες

πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα
τεχνογνωσία, το απαιτούμενο κόστος, καθώς και
άλλα σχετικά ζητήματα. Μέσα από μια

σειρά

πιλοτικών δράσεων, το έργο SMILE στοχεύει στην
προώθηση

στρατηγικών

και

τη

δημιουργία

κατάλληλων εργαλείων και μηχανισμών για τη
βελτίωση

της

ενεργειακής

απόδοσης

των

διαδικασιών διανομής εμπορευμάτων σε αστικές
περιοχές

(urban

επιτυγχάνοντας,

logistics)

της

παράλληλα,

Μεσογείου,

μείωση

των

εκπεμπόμενων αέριων ρύπων.
Στο

πλαίσιο

αυτό,

ο

Δήμος

Πειραιά

ως

Επικεφαλής Εταίρος του έργου θα υλοποιήσει 2
πιλοτικές ενέργειες: Την τοποθέτηση αυτόματων
βυθιζόμενων

μπαρών

(ως

ICT

Tools)

σε

2

επιλεγμένα σημεία της πόλης, με τη δημιουργία
των αντίστοιχων εσοχών επί των πεζοδρομίων
για την εξυπηρέτηση των τοπικών εμπορικών
επιχειρήσεων, τα οποία μελλοντικά θα επεκτείνει
σε όλο το κέντρο της πόλης, καθώς και τον
ανασχεδιασμό των δρομολογίων των οχημάτων
καθαριότητας του Δήμου για την αποκομιδή των
απορριμμάτων της πόλης (waste management),
ώστε

να

ενέργειας,

πραγματοποιείται
μείωση

των

αέριων

εξοικονόμηση
ρύπων

και

βελτίωση του κυκλοφοριακού στον Πειραιά.
Πληροφορίες:
Δήμος Πειραιά
Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Υπόψιν κας Μαρίας Πούλου
τηλ.: 210 4199845
Ιστοσελίδα έργου: http://smile-urbanlogistics.eu/
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Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού:
LUCIDE
(Δια Βίου Μάθηση, 2007-2013)
Σε Διεθνές Συνέδριο με θέμα “Το μέλλον της
Πολυγλωσσικής

Πόλης”

που

διοργάνωσε

το

London School of Economics and Political Science σε
συνεργασία με το Languages Company στο Λονδίνο
στις

10-11

Σεπτεμβρίου

2014

συμμετείχε

αντιπροσωπεία του Δήμου Αγίων ΑναργύρωνΚαματερού. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με
την ευκαιρία ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο
«Languages in Urban Communities – Integration and
Diversity for Europe (LUCIDE)», στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση.
Το LUCIDE είναι ερευνητικό έργο που σκοπό έχει
τη δικτύωση ξένων πόλεων με θέμα τη σημασία
της πολυγλωσσίας στον 21ο αιώνα. Αντικείμενο
προς εξέταση για κάθε πόλη που συμμετείχε στο
δίκτυο,

αποτέλεσε

ο

τρόπος

εκμάθησης

της

τοπικής γλώσσας από τους μετανάστες της
περιοχής,

η

υφιστάμενη,

καθώς

και

η

προγραμματισμένη πρακτική που θα ακολουθήσει
ο

φορέας

στο

θέμα

της

γλωσσικής

και

γενικότερης ένταξης των μεταναστών. Στο δίκτυο
συμμετείχαν 14 φορείς από την Ε.Ε., μεταξύ των

Στο Συνέδριο, συμμετείχαν με παρουσιάσεις και
εισηγήσεις,

καθηγητές

και

ερευνητές

Πανεπιστημίων της Ευρώπης, του Καναδά και της
Αυστραλίας,

εκπρόσωποι

Ινστιτούτων,

της

Ερευνητικών

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης,

κοινωνικοί φορείς και εκπαιδευόμενοι. Τα μέλη
της

Ομάδας

Έργου

του

ελληνικού

Δήμου

συμμετείχαν με παρουσίαση της έρευνας που
εκπόνησαν με αντικείμενο την καταγραφή της
υφιστάμενης

κατάστασης

αναφορικά

με

την

πολυγλωσσία/ πολυπολιτισμικότητα στην πόλη,
την πολιτική που ακολουθείται ως προς την
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους
αλλοδαπούς/μετανάστες

και

τη

γενικότερη

διευκόλυνσή τους στην καθημερινή ζωή. Επίσης,
συμμετείχαν σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης
και σε εργαστήρια (workshops).
Στη διάρκεια των δύο ημερών του Συνεδρίου

οποίων ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού

αναπτύχθηκαν

και 2 από Τρίτες Χώρες.

επιστήμονες

θέματα
και

παρουσίασαν

από

διακεκριμένους

επαγγελματίες,

επιλεγμένες

οι

οποίοι

εισηγήσεις

υψηλού

επιστημονικού ενδιαφέροντος και αρτιότητας και
πορίσματα ερευνών, για το παρόν και το μέλλον
της

πολυγλωσσίας

και

πολυπολιτισμικότητας

στις πόλεις της Ευρώπης και ανά τον κόσμο. Οι
συμμετέχοντες παρουσίασαν προγράμματα και
καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στις πόλεις
και στις χώρες τους, ενώ μικροί πολύγλωσσοι
μαθητές παρουσίασαν την εμπειρία τους κατά
την προσαρμογή τους στα σχολεία του Λονδίνου.
Πληροφορίες:
Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού
Γρ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής
και Διαφάνειας
Υπόψιν κας Ιωάννας Λεγάκη
τηλ.: 213-2023681 Fax 210-2611683
Ιστοσελίδα έργου: www.urbanlanguages.eu
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Βέλτιστες Πρακτικές
Ευρωπαϊκών & Διεθνών
Έργων
Ταχύτερες Σιδηροδρομικές Συνδέσεις
Ο

φιλόδοξος

στόχος

Νοτιοανατολικού

του

έργου

του

Άξονα Μεταφορών (South East

Transport Axis – SETA) είναι να προσφέρει πιο
γρήγορες

και

ανταγωνιστικές

σιδηροδρομικές

συνδέσεις για επιβάτες και φορτία από την
Κεντρική Ευρώπη στους λιμένες της Βόρειας Αδριατικής και από εκεί στα Δυτικά Βαλκάνια.
Αυτό σκοπεύει να το κάνει μέσω οργανωτικών
βελτιώσεων,

πιο

αποδοτικής

υπάρχουσας

σιδηροδρομικής

χρήσης

της

υποδομής

και

επενδύσεων μικρής κλίμακας, αντί τεράστιων
δαπανών. Για το σκοπό αυτό, η εταιρική σχέση
SETA περιλαμβάνει μεγάλο φάσμα περιφερειακών
και εθνικών αρχών, που αντιπροσωπεύουν μια
πολυ-τομεακή

κοινοπραξία

που

μπορεί

να

αξιοποιήσει την υφιστάμενη τεχνογνωσία και τις
δεξιότητες της περιφέρειας με συμπληρωματικό
τρόπο. Έχοντας ένα κοινό όραμα και στρατηγική,
11

εταίροι

από

έξι

Βιέννης/Μπρατισλάβας

χώρες
και

των

μεταξύ

της

λιμένων

της

Βόρειας Αδριατικής, Ριέκα, Koper και Monfalcone,
λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ μέσω του
προγράμματος

διακρατικής

Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

συνεργασίας

Οι

υφιστάμενες

μήκος του

υπηρεσίες

διαδρόμου

μεταφορών

SETA δεν

κατά

μπορούν

να

ανταγωνιστούν τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων. Με
χρόνο ταξιδιού, για παράδειγμα, που ξεπερνά τις
έξι

ώρες

μεταξύ

Ζάγκρεμπ

και

Βιέννης,

οι

υπάρχουσες σιδηροδρομικές συνδέσεις είναι πιο
αργές κατά δύο και περισσότερες ώρες σε σχέση
με το αυτοκίνητο για το ίδιο ταξίδι. Η βελτίωση
της ποιότητας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών
στην περιφέρεια είναι απαραίτητη προκειμένου
να

υπάρξει

μια

μετακινούμενους

ελκυστική
για

εναλλακτική

για

εργασίας

και

λόγους

τουρίστες, καθώς και για επιχειρήσεις που επί
του παρόντος εξαρτώνται από ιδιωτικά οχήματα
ή φορτηγά. Μέσω του έργου, εντοπίστηκαν τα
βασικά οργανωτικά και σε επίπεδο υποδομών
προβλήματα

κατά

σιδηροδρομικού

μήκος

διαδρόμου

του

υφιστάμενου

που

συνδέει

τη

Βιέννη/Μπρατισλάβα μέσω Δυτικής Ουγγαρίας με
τους λιμένες της Βόρειας Αδριατικής και ξεκίνησε
το έργο της ανάπτυξης κατάλληλων λύσεων.
Το έργο SETA κατέδειξε ότι είναι δυνατόν να
γίνουν

βελτιώσεις

χωρίς

να

δαπανηθούν

υπέρογκα ποσά χρημάτων. Μέσω της εφαρμογής
οργανωτικών

μέτρων

και

επιλεγμένων

επενδύσεων μικρής κλίμακας στις υφιστάμενες
υποδομές, είναι δυνατή όχι μόνο η παροχή
καλύτερων

υπηρεσιών

στους

κατοίκους

των

περιοχών κατά μήκος του διαδρόμου SETA αλλά
και

η

βελτίωση

της

ποιότητάς

τους

για

επιχειρηματική δραστηριότητα.
Πληροφορίες:
http://www.seta-project.eu/index.php/start
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Εκδηλώσεις

Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά)
Βιώσιμοι Τόποι
(Παρίσι, 1 Οκτωβρίου)
Η εν θέματι εκδήλωση φιλοδοξεί να καλύψει όλες
τις θεματικές που αφορούν τα ΣΔΙΤ για ενεργειακά
αποδοτικά

κτίρια.

εκδήλωσης

είναι

ενδιαφερόμενους
βέλτιστων

Πρωταρχικός

να

συγκεντρώσει

φορείς

πρακτικών

με

σκοπό

αλλά

και

στόχος

της

όλους

τους

τη

διάχυση

αναπτυξιακών

Η

σύνοδος

αποτελεί

εισακουστούν

οι

μια

ευκαιρία

αιρετοί

να

εκπρόσωποι

μητροπολιτικών κέντρων που εδώ και 30 χρόνια
συμμετέχουν ενεργά στο Metropolis.

σχεδίων.

Πληροφορίες:
http://hyderabad2014.metropolis.org/

12η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών
και Πόλεων
(Βρυξέλλες, 6-9 Οκτωβρίου 2014)
Η συνάφεια των περιφερειακών στρατηγικών
(έξυπνη

εξειδίκευση,

υποστήριξη

ΜΜΕ,

κατανάλωσης
Παράλληλα, η εν λόγω εκδήλωση στοχεύει να
αποτελέσει σημείο αναφοράς για ενδιαφερόμενους
φορείς που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε
πληροφόρηση

για

ερευνητικά

έργα

εκπαίδευση

και

ψηφιακή

ατζέντα,

οικονομία

χαμηλής

διοξειδίου
κοινωνική

του
ένταξη

άνθρακα,
κ.α.),

η

κατάρτιση (ανταλλαγή ορθών πρακτικών και
εργαλείων στη διαχείριση προγραμμάτων) και η

και

πρωτοβουλίες καθώς και για αναζήτηση εταίρων.
Πληροφορίες:
http://sustainable-places.eu/

11η

Παγκόσμια Σύνοδος Metropolis
Πόλεις για Όλους

(Hydrabad-Ινδία, 1 Οκτωβρίου)

εδαφική συνεργασία (νέα προγράμματα Interreg,

Η αστική ισότητα (φτώχεια και κοινωνική ένταξη), η
διακυβέρνηση

(συμμετοχή

των

πολιτών),

τα

οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης συνιστούν
τις βασικές θεματικές της 11ης παγκόσμιας συνόδου
του διεθνούς δικτύου Metropolis.

14

Espon, Urbact, Interact) αποτελούν τις κύριες
θεματικές της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Περιφερειών και Πόλεων.
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/o
d2014/index.cfm

14
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Παγκόσμια Σύνοδος των Περιφερειών
για το Κλίμα
(Παρίσι, 10-11 Οκτωβρίου)
Υπό την αιγίδα της μη κυβερνητικής οργάνωσης
R20 Regions of Climate Action, πραγματοποιείται
στη

Γαλλία

η

παγκόσμια

σύνοδος

των

περιφερειών για την κλιματική αλλαγή. Η εν λόγω
Η εκδήλωση παρέχει την ευκαιρία στις τοπικές
αρχές και τα δίκτυά τους να ανταλλάξουν
πρακτικές με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή
αναγνώριση

του

ρόλου

των

δημοσίων

υπηρεσιών και της έννοιας της επικουρικότητας.
Πληροφορίες:
http://www.cco-nantes.org/mosaique/thirdnantes-meeting-public-services

Νησιωτικότητα και Αστικό Αρχιπέλαγος
(Κοπεγχάγη, 21-25 Οκτωβρίου)
σύνοδος θα κινητοποιήσει περιφέρειες, πόλεις,
επιχειρήσεις, επενδυτές και πανεπιστήμια για την
εκπόνηση μιας κοινής διακήρυξης δέσμευσης σε
μια σειρά περιβαλλοντικών δράσεων ενόψει της
διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα που

Το εν θέματι συνέδριο διερευνά το βαθμό στον
οποίο η νησιωτικότητα επηρεάζει την αστική
ανάπτυξη,

τα

νησιωτικών

κοινά

δήμων

χαρακτηριστικά
παγκοσμίως

και

των
τις

ευκαιρίες που παρέχει η νησιωτικότητα για τις

θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι το προσεχές
έτος.
Πληροφορίες:
http://regions-climate.org/en/

Επικουρικότητα
και παροχή Δημοσίων Υπηρεσιών
(Ναντ, 16-17 Οκτωβρίου)
Από το 2012 αυτές οι ετήσιες εκδηλώσεις στη
Ναντ

υπογραμμίζουν

τον

κρίσιμο

ρόλο

των

δημοσίων υπηρεσιών ως ένα από τα θεμέλια του
ευρωπαϊκού

κοινωνικού

μοντέλου,

καθώς

συμβάλλουν στη δημιουργία πλούτου και θέσεων
απασχόλησης, στην ανταγωνιστικότητα και στην
κοινωνική και εδαφική συνοχή.

αναπτυσσόμενες οικονομίες.
Πληροφορίες:
http://www.islanddynamics.org/islandcities.html
αποφάσεων

συνιστούν

προκλήσεις

για

τις

15σε νέες ευσύγχρονες πόλεις αλλά και οδηγούν

15
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τον

Κινητικότητα και Έξυπνες Πόλεις
(Ρώμη, 27-29 Οκτωβρίου)

να

παρέχει

ανταλλαγή

μια

ιδεών

πλατφόρμα

και

την

σχεδιασμό
αντικείμενο

κτλ.

εκτίθενται

συζητήσεων

και
και

εργαστηρίων.

Βασικός στόχος του εν θέματι διεθνούς συνεδρίου
είναι

αστικό

αποτελούν

10/2014

για

την

Πληροφορίες:
http://www.euregia-leipzig.com/

παρουσίαση

πρωτοποριακών καινοτομιών και τεχνολογιών για

4ο Φόρουμ για το Μέλλον των Πόλεων

βιώσιμες λύσεις.

(Μόναχο, 30-31 Οκτωβρίου)
Το ετήσιο φόρουμ για το Μέλλον των Πόλεων
συγκεντρώνει δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους,
χωροτάκτες, ερευνητές και εκπροσώπους της
κοινωνίας πολιτών και του ιδιωτικού τομέα προ -

Το

εν

λόγω

Φόρουμ

αποτελεί

μια

μοναδική

ευκαιρία για την ενεργοποίηση της τριπλής έλικας
της πανεπιστημιακής έρευνας, της βιομηχανίας
και της κεντρικής διοίκησης, προσανατολισμένης
στην έξυπνη ανάπτυξη με την υποστήριξη των
ΤΠΕ.

κειμένου να συζητηθούν οι κύριες προκλήσεις
αλλά και πρακτικές για την αστική ανάπτυξη.
Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://www.futureofcitiesforum.com/

http://mobilityiot.org/2014/show/home

Απλούστευση της τοπικής διοίκησης

Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη στην

(Μπολόνια, 30-31 Οκτωβρίου)

Ευρώπη
(Λειψία, 27-29 Οκτωβρίου)

Το Παρατηρητήριο για την Τοπική Αυτονομία και
το

Η Euregia επιβεβαιώνει για ένατη χρονιά ότι

Συμβούλιο

των

Ευρωπαϊκών

Δήμων

και

Περιφερειών διοργανώνουν συνέδριο με θέμα τις

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως ευρωπαϊκή
πλατφόρμα για την τοπική και περιφερειακή
ανάπτυξη.

επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη διοικητική
οργάνωση των τοπικών και περιφερειακών αρχών
Προϊόντα

και

απασχόληση,

υπηρεσίες
την

που

ενέργεια,

αφορούν
την

την

κλιματική

προστασία, την αγροτική ανάπτυξη, την περιφερειακή διαχείριση, τον περιφερειακό σχεδιασμό,

16

της ΕΕ.
Πληροφορίες:
http://www.olaeurope.com/en/colloques/conference-in-bologna3031-october-2014/

16
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Ευρωπαϊκά Θέματα
Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ:
Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για να
βοηθήσει την Κεφαλλονιά
Ο επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ, κ.
Johannes Hahn, ανακοίνωσε πακέτο ενίσχυσης
ύψους περίπου 47 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο
προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
τη Σαρδηνία (Ιταλία), την Κεφαλλονιά (Ιόνια
Νησιά, Ελλάδα), τη Σλοβενία και την Κροατία

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

μετά από μια σειρά φυσικών καταστροφών που

(ΤΑΕΕ) συστάθηκε με σκοπό να στηρίξει τα κράτη

έπληξαν τις περιοχές αυτές στα τέλη του 2013

μέλη και τις υποψήφιες χώρες, προσφέροντας

και στις αρχές του 2014. Πιο συγκεκριμένα, 3,7

χρηματοδοτική

εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για την Ελλάδα,

φυσικές καταστροφές. Το Ταμείο ιδρύθηκε μετά

προκειμένου

τις

να

καλυφθεί

το

κόστος

των

σοβαρές

ενίσχυση

μετά

πλημμύρες

που

από

μεγάλες

έπληξαν

την

επιπτώσεων του σεισμού και των μετασεισμών

Κεντρική Ευρώπη το καλοκαίρι του 2002.

στην

Ο αναθεωρημένος κανονισμός για το Ταμείο

Κεφαλλονιά

και

τα

Ιόνια

Νησιά

στο

διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014.
Το

σύνολο

των

ετήσιων

Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε σε

κονδυλίων

που

ισχύ στις 28 Ιουνίου τ.ε. και απλουστεύει τους

διατίθενται από το Ταμείο Αλληλεγγύης για το

ισχύοντες

2014 ανέρχεται σε 530,604 εκατ. ευρώ (500

καταβάλλεται ταχύτερα από ό,τι στο παρελθόν.

εκατ. ευρώ σε τιμές του 2011). Προκειμένου να

Η χρήση προκαταβολών θα καταστεί δυνατή για

ληφθεί

πρώτη φορά για τα κράτη μέλη το 2015.

υπόψη

η

χαμηλότερη

ετήσια

κανόνες,

ώστε

η

ενίσχυση

να

χρηματοδότηση που θεσπίστηκε το 2014 (500
εκατ.

ευρώ

συν

τυχόν

υπόλοιπο

από

το

προηγούμενο έτος, σε σύγκριση με 1 δισ. ευρώ
προηγουμένως)

και

για

να

αποφευχθεί

Πληροφορίες:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-

η

948_el.htm

πρόωρη εξάντληση των κονδυλίων, η μέγιστη
χρηματοδοτική συνεισφορά για μια συγκεκριμένη

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής

καταστροφή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο

Δημοκρατίας 2014

τρίτα της ετήσιας χρηματοδότησης του Ταμείου
- 353,736 εκατ. ευρώ για το 2014.

Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιείται
η

ετήσια

ευρωπαϊκή

πρωτοβουλία

του

Συμβουλίου της Ευρώπης «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Τοπικής Δημοκρατίας» (13-19 Οκτωβρίου) με
θέμα τη «Συμμετοχική Δημοκρατία: Μοιράζομαι,
Προτείνω, Αποφασίζω». Οι ευρωπαϊκοί δήμοι
καλούνται

να

σχεδιάσουν

στοχευμένα

προγράμματα και δραστηριότητες σύμφωνα με
τις προτεραιότητές τους. Ειδικότερα, η νεολαία
θα πρέπει να ενημερωθεί για τα δημοκρατικά

17

17
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τρέχουσας
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προγραμματικής

περιόδους

2014-2020. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

δημοσίευσε

πρόσφατα

μελέτη

αναφορικά με τον ενισχυμένο ρόλο των πόλεων
στην ενωσιακή πολιτική συνοχής. Σκοπός της εν
λόγω

μελέτης

ενδιαφερόμενους

είναι

να

έναν

παρέχει

οδικό

στους

χάρτη

και

συμβουλές για την επιτυχή αξιοποίηση των
εργαλείων της νέας πολιτικής συνοχής στα
αστικά

κέντρα.

Μάλιστα,

οι

συντάκτες

της

μελέτης προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα για την
παρακολούθηση

της

προόδου

των

πόλεων.

Καίτοι, ωστόσο, αναγνωρίζεται ο σημαίνων
ρόλος των πόλεων στην περιφερειακή πολιτική
της ΕΕ, τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή τους
στο σχεδιασμό των Συμφώνων Εταιρικής Σχέσης
των κρατών-μελών της ΕΕ είναι πενιχρά και ο
μόνος τρόπος για να συμμετάσχουν στα νέα
προγράμματα είναι μέσω δικτύων ή εταίροι σε
έργα.

δικαιώματα και υποχρεώσεις της και για τους
τρόπους συμμετοχής στις τοπικές υποθέσεις. Οι
προτεινόμενες θεματικές ιδέες για το σχεδιασμό
των

σχετικών

διαβούλευσης,
κουλτούρας
ευπαθών

δράσεων

αφορούν

καλλιέργειας

μεταξύ

των

κοινωνικών

μεθόδους

συμμετοχικής

νέων,

ομάδων,

συμμετοχής
ηλεκτρονικής

δημοκρατίας και κοινοτικού ακτιβισμού.
Πληροφορίες:
http://www.congress-eldw.eu/en/page/117presentation.html

Ο ρόλος των Πόλεων στην Πολιτική
Συνοχής της ΕΕ, 2014-2020
Σύμφωνα

με

τον

Γενικό

Κανονισμό

του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της ΕΕ για τα διαρθρωτικά ταμεία, θα διατεθούν
περίπου 330 εκατ. ευρώ σε καινοτόμες δράσεις
στο πεδίο της αειφόρου αστικής ανάπτυξης.
Αυτό υποδηλώνει τον ενεργό ρόλο που θα
πρέπει να αναλάβουν οι πόλεις και γενικότερα
οι

αστικές

περιοχές

στην

περιφερειακή

ανάπτυξη και στη νέα πολιτική συνοχής της ΕΕ

18

Πληροφορίες:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/S
TUD/2014/529075/IPOL_STU(2014)529075_EN.pdf

18
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Καινοτομία και Πράσινη Ανάπτυξη

,,

Τα κράτη-μέλη μειώνουν τον
προϋπολογισμό της Ε.Ε. για την

Η φθινοπωρινή έκδοση του 50ου τεύχους του
περιοδικού

PANORAMA

περιλαμβάνει

Χαν,

όπου

γίνεται

εκτενής

αναφορά

στις

αλλαγές που επήλθαν στην πολιτική συνοχής
της ΕΕ κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Επίσης, στο εν λόγω τεύχος αναλύεται σε βάθος
η 6η Έκθεση για τη Συνοχή και ο τρόπος με τον
οποίο η πολιτική συνοχής συμβάλλει στην έξοδο
από την οικονομική κρίση. Ειδικότερα, για την
περίπτωση

της

χώρας

μας,

Ανάπτυξη και Απασχόληση, και

την

αποκλειστική συνέντευξη του Επίτροπου κ. Γ.

φιλοξενείται

10/2014

Καινοτομία
Τα κράτη μέλη πιέζουν για περικοπές στο σχέδιο
προϋπολογισμού της Επιτροπής για το 2015, σε
αντίθεση με τις κύριες προτεραιότητες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον προϋπολογισμό
που

καλύπτει

την

ανάπτυξη

και

την

απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της ανεργίας των νέων, κόβονται €1.3 δισεκατομμύρια σε
πληρωμές.

συνέντευξη του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων, κ. Γ.
Γιαννούση,

ο

προετοιμασία

οποίος
της

εξηγεί

διεξοδικά

την

για

νέα

Ελλάδας

τη

προγραμματική περίοδο.

Όσον αφορά τον τομέα της Έρευνας, περικοπή
ύψους

10%

θα

επηρεάσει

600

έργα

με

περισσότερους από 7000 συμμετέχοντες, εκ των
οποίων περίπου 1.400 είναι ΜΜΕ. Τα στοιχεία
αυτά

παρουσιάστηκαν

στο

Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο από τον Επίτροπο Προϋπολογισμού
Jacek Dominik στις 17 Σεπτεμβρίου τ.ε. Εκτός
από

τις

πολιτικές

πλήττονται,

οι

χώρες

προτεραιότητας
που

πιέζουν

που
για

περικοπές στον προϋπολογισμό της Ε.Ε., όπως
το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία ή η Γερμανία,
έχουν απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος του.
Αυτές οι χώρες είναι και οι κύριοι δικαιούχοι των
ερευνητικών

προγραμμάτων

που

πλήττονται

από τις εν λόγω περικοπές. Σύμφωνα με τις
στη

τροποποιήσεις του Συμβουλίου, στην πρόταση

Αδριατικής-

της Επιτροπής, οι μεγαλύτερες περικοπές που

Ιονίου και το νέο διακρατικό πρόγραμμα Interreg

ζήτησαν τα κράτη μέλη αφορούν την ενότητα

για

«Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την

Τέλος,

γίνεται

Μακροπεριφερειακή
την

Αδριατική

ειδική

μνεία

Στρατηγική
και

το

Ιόνιο

που

θα

χρηματοδοτήσει τις σχετικές δράσεις.

απασχόληση».
Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://www.euractiv.com/sections/eu-priorities-

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

2020/member-states-slash-eu-budget-growthand-jobs-innovation-308593

fic/official/reports/cohesion6/6cr_en.pdf
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,, Επενδύσεις στις πόλεις της περιφέρειας

Τοπικές Πρωτοβουλίες για τη
Χρηματοδότηση Πόλεων &

στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης

Περιφερειών
Το Παγκόσμιο Ταμείο για την Ανάπτυξη των
Πόλεων συστήθηκε τον Οκτώβριο του 2010 από
τα διεθνή δίκτυα Metropolis και το Ηνωμένο
Δίκτυο Τοπικών Αρχών (UCLG) προκειμένου να
προσανατολίσει τις τοπικές αρχές και τα δίκτυά
τους σε χρηματοδοτικές λύσεις για την αειφόρο
αστική

ανάπτυξη.

Λειτουργώντας

ως

10/2014

ένα

επιχειρησιακό εργαλείο, το εν λόγω Ταμείο

Το

Ευρωπαϊκό

Ινστιτούτο

για

τις

Αστικές

Υποθέσεις του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ
δημοσίευσε πρόσφατα μελέτη που αφορά τις
οικονομικές

επιδόσεις

124

πόλεων

και

31

πρωτευουσών της Ευρώπης. Οι 124 πόλεις που
κινούνται

στις

περιφέρειες

των

κρατών

αναδεικνύονται ως καταλύτες για την ανάπτυξη
των εθνικών οικονομιών τους.

υποστηρίζει τεχνοκρατικά τις τοπικές αρχές,
κατευθύνοντας το τοπικό οικονομικό δυναμικό
τους στις κατάλληλες χρηματοδοτικές πηγές για
τη στήριξη στρατηγικών αστικής ανάπτυξης.
Επίσης,

υποστηρίζει

εκπόνηση

το

στρατηγικών

σχεδιασμό
για

και

την

μακροπρόθεσμη

οικονομική βιωσιμότητα των σχετικών έργων.

Σύμφωνα

με

πρωτεύουσες

τα
και

στοιχεία
οι

της

έρευνας,

περιφερειακές

οι

πόλεις

συνεισφέρουν στο 56% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ με
Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκίνησε πρόσφατα μια
διεθνής εκστρατεία για την οικονομική στήριξη
των πόλεων και δημοσιεύθηκε, ειδικά για τις

την

συνεισφορά

των

πρωτευουσών

να

κυμαίνεται στο 23% και των υπολοίπων πόλεων
στο 33%!

ευρωπαϊκές τοπικές αρχές, οδηγός για πράσινες

Πληροφορίες:

χρηματοδοτήσεις.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/%CE

Πληροφορίες:

%A4%CE%B1%20%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE

http://www.fmdv.net/fileadmin/templates/ENsept-pdf.pdf

20

%B1%CF%86%CE%AC%20%CE%BC%CE%BF%CF%85/Do
wnloads/Second_Tier_Cities.pdf
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Η Παγκόσμια Αστικοποίηση σε Αριθμούς

Διεθνή Θέματα

Τον περασμένο Ιούνιο το αρμόδιο γραφείο για τον

Παγκόσμια Ημέρα των Πόλεων

Πληθυσμό

Πέρυσι, κατά τη διάρκεια της 68ης Συνόδου
της

Γενικής

Εθνών

Συνέλευσης

αποφασίστηκε

η

10/2014

των

Ηνωμένων

καθιέρωση

της

Παγκόσμιας Ημέρας των Πόλεων, η οποία

του

Τμήματος

Οικονομικών

και

Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών
δημοσίευσε

τις

εκτιμήσεις

του

για

την

πληθυσμιακή εξέλιξη των αστικών και αγροτικών
περιοχών του πλανήτη.

ορίστηκε να είναι η 31η Οκτωβρίου.

Κατά το φετινό πρώτο εορτασμό, με βασικό

Καλύτερη Πόλη, Καλύτερη ΖωήΠοδηγετώντας Αστικούς Μετασχηματισμούς,
θέμα

αναμένεται να αναδειχθούν τα ζητήματα της
παγκόσμιας

αστικοποίησης

και

η

ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των
κρατών για την αξιοποίηση των ευκαιριών
και την αντιμετώπιση των προκλήσεων για
ένα βιώσιμο αστικό περιβάλλον.
Πληροφορίες:
http://unhabitat.org/world-cities-day/

Σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής έκθεσης, το
Τόκιο (38 εκατ.), το Δελχί (25 εκατ.) και η Σαγκάη
(23

εκατ.)

αποτελούν

τις

πληθυσμιακά

μεγαλύτερες πόλεις παγκοσμίως. Τα στοιχεία των
Ηνωμένων Εθνών καταγράφουν 28 μεγαλουπόλεις
(οι 16 εξ αυτών βρίσκονται στην Ασία, 4 στη
Λατινική Αμερική, 3 σε Αφρική και Ευρώπη και 2
στη Β. Αμερική). Η Ινδία και η Κίνα συγκεντρώνουν
το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού (758 εκατ.).
Πληροφορίες:
http://esa.un.org/unpd/wup/Highlights/WUP2014Highlights.pdf
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Η

Διαβουλεύσεις

στρατηγική

προβλέπει

10/2014

επίσης

ορισμένα

προγράμματα δράσης, γνωστά ως "εμβληματικές
πρωτοβουλίες", σε επτά τομείς που θεωρούνται
κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης: καινοτομία,
ψηφιακή

οικονομία,

βιομηχανική

απασχόληση,

πολιτική,

νεολαία,

φτώχεια

και

αποτελεσματική χρησιμοποίηση των φυσικών
πόρων. Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της
στρατηγικής

«Ευρώπη

2020»

έχουν

επίσης

ενταχθεί στο λεγόμενο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τον
κύκλο

συντονισμού

των

οικονομικών

και

δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών,
που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο. Στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, διεξάγονται συζητήσεις
μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για τις
ευρύτερες

προτεραιότητες

της

Ένωσης,

τα

κράτη μέλη αναλαμβάνουν ετήσιες δεσμεύσεις
και

η

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

καταρτίζει

συστάσεις για κάθε κράτος μέλος χωριστά, οι
οποίες εγκρίνονται σε ανώτατο επίπεδο από
τους πρωθυπουργούς των κρατών μελών στο
Ευρωπαϊκό

Συμβούλιο.

Οι

συστάσεις

αυτές

ενσωματώνονται στη συνέχεια στις πολιτικές
και τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών.

Στρατηγική ‘Ευρώπη 2020’

Κατά συνέπεια, οι συστάσεις ανά κράτος μέλος,
μαζί με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, συνιστούν

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» παρουσιάστηκε

σημαντικά εργαλεία εφαρμογής της στρατηγικής

τον Μάρτιο του 2010 ως η στρατηγική της ΕΕ για

«Ευρώπη 2020». Μετά την παρέλευση τεσσάρων

την προώθηση μιας έξυπνης, βιώσιμης και

ετών, η

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Αποσκοπεί στη

επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής

και η πρότασή της αυτή έγινε δεκτή από το

οικονομίας,

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 20-21 Μαρτίου 2014.

διατηρώντας
κοινωνικής

βασισμένης
παράλληλα
οικονομίας

στη

γνώση,

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

πρότεινε

την

το

μοντέλο

της

Στις 5 Μαρτίου 2014, η Επιτροπή εξέδωσε

της

αγοράς

και

ανακοίνωση

με

τίτλο

«Απολογισμός

της

βελτιώνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα. Η

στρατηγικής "Ευρώπη 2020" για μια έξυπνη,

στρατηγική σχεδιάστηκε ως μια εταιρική σχέση

διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπ-

ανάμεσα στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της με στόχο

τυξη», συνάγοντας προκαταρκτικά συμπεράσ-

την

της

ματα από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής της

απασχόλησης. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020»

στρατηγικής. Με βάση τα πρώτα αποτελέσματα

είναι δομημένη με βάση πέντε πρωταρχικούς

και σε ένα πλαίσιο σταδιακής ανάκαμψης της

στόχους στους τομείς της απασχόλησης, της

ευρωπαϊκής οικονομίας, είναι πλέον καιρός να

έρευνας και της ανάπτυξης, του κλίματος και

ξεκινήσουμε το σχεδιασμό της στρατηγικής για

της

της

τα επόμενα έτη.

του

Προθεσμία: 31 Οκτωβρίου

προώθηση

της

ανάπτυξης

ενέργειας,

της

εκπαίδευσης

καταπολέμησης

της

φτώχειας

κοινωνικού αποκλεισμού.

και

και
και

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/europe2020/publicconsultation/index_el.htm
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Σεμινάρια Κατάρτισης

10/2014

Europe on the Internet - Finding your Way through

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

the European Information Jungle

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

Τόπος: Μάαστριχτ

Ημερομηνία: 16-17 Οκτωβρίου
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5507

CAP 2014: Administrative Challenges for Direct
Payments, Market Measures and Rural Development
Ημερομηνία: 20-21 Οκτωβρίου
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5606

Edition
Cost-Benefit Analysis (CBA) of EU-Financed Projects:
Why and How?

2014+: How to Select and Develop a

Convincing Project Strategy for EU 2020 Funding:
Dos and Donts for Local and Regional Actors
Ημερομηνία: 20-22 Οκτωβρίου

Ημερομηνία: 6-8 Οκτωβρίου

Τόπος: Βαρκελώνη

Τόπος: Βαρκελώνη

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5575

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5484

Main Principles of EU Environmental Law

Procedures and Strategies of Litigation before the
Court of Justice of the European Union

Ημερομηνία: 9-10 Οκτωβρίου

Ημερομηνία: 20-22 Οκτωβρίου

Τόπος: Λουξεμβούργο

Τόπος: Λουξεμβούργο

Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5491

Implementation

of

Partnership

Principle

in

Programming of the Home Affairs Funds 2014-2020
Ημερομηνία: 9-10 Οκτωβρίου

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5559

Public Sector Contract Management for Public-Private
and

other

Complex

Public

Procurements: Realising Value for Money in the
Contract Execution Phase
Ημερομηνία: 13-14 Οκτωβρίου
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:

European

Public

Procurement,

Public-Private

Partnerships (PPP) and Concessions
Τόπος: Ντουμπρόβνικ

Πληροφορίες:

(PPP)

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5500

Ημερομηνία: 20-21 Οκτωβρίου

Τόπος: Μάαστριχτ

Partnerships

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5405

Successful

Preparation

and

Implementation

of

Twinning Projects
Ημερομηνία: 23-24 Οκτωβρίου
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5470

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5407
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Future Cities (All That Matters)

Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
The Future of Cities and Regions
Simulation, Scenario and Visioning, Governance
and Scale

ΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Σελ.160
C. Ween
Εκδ. Hodder & Stoughton, 2014

Η

αναμενόμενης ανάπτυξης των παγκόσμιων πόλεων

Σελ.260
L.Bazzanella, L. Caneparo, F. Corsico, G. Roccasalva
(επιμ.)

παρόν

έργο

πληροφοριακών

επόμενες

αντικείμενο

δεκαετίες

των

Πόλεων

αποτελεί
του

το

βασικό

Μέλλοντος.

Η

μιας ισορρροπίας μεταξύ της αντιμετώπισης των
κάνει

μια

μοντέλων

επισκόπηση

και

των

επικοινωνιακών

εργαλείων για την προβολή των μελλοντικών
επιπτώσεων των διαφορετικών πολιτικών και
σχεδιαστικών στρατηγικών σε περιφερειακό και
αστικό επίπεδο στο πλαίσιο της εξέτασης 15
βέλτιστων πρακτικών.

24

τις

μεγαλύτερη πρόκληση συνίσταται στην αναζήτηση

Εκδ. Springer, 2014
Το

αποτύπωση των βασικών προκλήσεων της

προβλημάτων στις υποδομές των πόλεων και της
απαίτησης για βιώσιμες λύσεις και μέτρα για τον
μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.
Αυτό βέβαια έχει προεκτάσεις στις συμπεριφορές
και

νοοτροπίες

του

πληθυσμού

των

αστικών

κέντρων και το στοίχημα των τοπικών αρχών είναι
η προβολή ενός άλλου τρόπου ζωής που αξιοποιεί
με αποδοτικό τρόπο τους υπάρχοντες πόρους.
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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
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP©
Τηλ.: 213 136 4710
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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