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Ευρωπαϊκής Ένωσης 2013
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει το βραβείο
πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ / Βραβεία Europa
Nostra από το 2002 μέσω του προγράμματος
«Πολιτισμός» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το βραβείο ανταμείβει τα καλύτερα έργα διαφύλαξης
της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη,
αυξάνοντας την προβολή τους μεταξύ των
επαγγελματιών, των υπεύθυνων για τη λήψη
αποφάσεων και του ευρέος κοινού. Αποσκοπεί επίσης
στην προώθηση υψηλών προτύπων και δεξιοτήτων
υψηλής ποιότητας στον τομέα της διαφύλαξης
μνημείων, στην τόνωση της διασυνοριακής

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

κινητικότητας μεταξύ επαγγελματιών του εν λόγω
τομέα και στην ενθάρρυνση της εφαρμογής σχεδίων
σχετικών με την πολιτιστική κληρονομιά σε όλη την



Ευρωπαϊκά Βραβεία Πολιτιστικής
Κληρονομιάς (Europa Nostra) 2013



Επιδότηση διεθνών δράσεων
νεολαίας



Πράσινη Πρωτεύουσα της
Ευρώπης 2015



Erasmus για Αιρετούς των ΟΤΑ



Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική
Περιφέρεια



Εκστρατείες ενημέρωσης για την
Κοινή Αγροτική Πολιτική



Παγκόσμιο δίκτυο νέων αιρετών



Σεμινάρια κατάρτισης για τα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα και το ΕΣΠΑ (ΕΚΔΔΑΙΝΕΠ)

Ευρώπη.
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 Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τεχνικά έργα και
συναφείς χώρους·
 Πολιτιστικά τοπία: ιστορικά πάρκα και κήποι,
ευρύτερες περιοχές σχεδιασμένου τοπίου ή
περιοχές πολιτιστικής, περιβαλλοντικής και/ή
γεωργικής σημασίας·
 Αρχαιολογικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένης της υποβρύχιας αρχαιολογίας·
 Έργα τέχνης και συλλογές: συλλογές
καλλιτεχνικής και ιστορικής σημασίας ή παλιά
έργα τέχνης.
Η Επιτροπή διαθέτει για το βραβείο 200.000 ευρώ
(60% του συνολικού προϋπολογισμού). Η Europa
Nostra αναλαμβάνει να καλύψει τον υπόλοιπο
προϋπολογισμό. Η συμβολή της Επιτροπής καλύπτει
τη διαδικασία επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των
Το βραβείο μπορούν να το διεκδικήσουν υποψήφιοι από τις 37 χώρες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα «Πολιτισμός» της ΕΕ [τα 27 κράτη μέλη
της ΕΕ, καθώς επίσης χώρες του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Λιχτενστάιν και Νορβηγία),

δαπανών ταξιδιού και διαμονής για τα μέλη των
κριτικών επιτροπών, των δραστηριοτήτων
προβολής, περιλαμβανομένων των δημοσιεύσεων,
και των δαπανών που αφορούν την ίδια την τελετή.
Προθεσμία: 1 Oκτωβρίου 2012

υπό προσχώρηση και υποψήφιες για ένταξη στην

Πληροφορίες:

ΕΕ χώρες (Κροατία, Τουρκία, Ισλανδία, πρώην

Υπουργείο Πολιτισμού

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας,

Εθνικό σημείο επαφής για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Μαυροβούνιο) και πιθανές υποψήφιες χώρες

‘Πολιτισμός, 2007-2013’: υπόψιν κας Ειρ. Κομνηνού

(Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Αλβανία)].

Τηλ: 210 82.01.501, 210.32.30.894

Για να είναι επιλέξιμα για το βραβείο, τα σχέδια

E-mail: ccp.greece@culture.gr

πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια
των δύο προηγούμενων ετών. Οι νικητές
επιλέγονται από ειδικές, ανεξάρτητες κριτικές
επιτροπές σε τέσσερις κατηγορίες:
 Διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
 Έρευνα
 Ειδικές υπηρεσίες διαφύλαξης της
πολιτιστικής κληρονομιάς από άτομα και/ή
ομάδες
 Εκπαίδευση, κατάρτιση και
ευαισθητοποίηση.
Ο όρος «πολιτιστική κληρονομιά» νοείται υπό
ευρεία έννοια και περιλαμβάνει:
 Κτίρια ή ομάδες κτιρίων σε αγροτικό ή
αστικό περιβάλλον·
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2. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας:
Διεθνείς Δράσεις για τη Νεολαία (2013)
Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας (EYF) ιδρύθηκε το
1972 από το Συμβούλιο της Ευρώπης για να
παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε ευρωπαϊκές
δράσεις της νεολαίας. Εν προκειμένω, σκοπός του
Ιδρύματος είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας
μεταξύ των νέων της Ευρώπης μέσω της
επιδότησης πρωτοβουλιών του για την προώθηση
της ειρήνης, της κατανόησης και της συνεργασίας
στο πλαίσιο του πνεύματος σεβασμού των
θεμελιωδών αξιών του Συμβουλίου της Ευρώπης,
όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, η

(β) Άλλες δράσεις: πρόκειται για δράσεις που

ανοχή και η αλληλεγγύη. Το Ίδρυμα επιδοτεί

περιλαμβάνουν εξειδικευμένες εκδόσεις

κυρίως δράσεις εκπαιδευτικές, κοινωνικές,

(εκπαιδευτικά εγχειρίδια), δελτία τύπου ή

πολιτιστικές και ανθρωπιστικού χαρακτήρα,

περιοδικά, εκστρατείες ενημέρωσης, εκθέσεις και

πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης της ειρήνης και της

παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, εκτύπωση

συνεργασίας στην Ευρώπη, ανταλλαγές

αφισών και αυτοκόλλητων, καθώς και έρευνες για

πρακτικών, έρευνες και μελέτες πάνω σε θέματα

θέματα νεολαίας. Το Ίδρυμα καλύπτει τα 2/3 των

νεολαίας.

δαπανών, ενώ απαιτείται η συμμετοχή νέων, το 75%

Στην παρούσα πρόσκληση προβλέπεται η

των οποίων πρέπει να έχουν ηλικία κάτω των 30

επιδότηση δύο κατηγοριών δράσεων:

ετών.
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν διεθνείς ΜΚΟ

(α) Διεθνείς συναντήσεις νέων: πρόκειται για

νεολαίας, εθνικές, τοπικές μη κυβερνητικές

δράσεις που αφορούν σεμινάρια, συνέδρια,

οργανώσεις νεολαίας ή δίκτυα των κρατών-μελών

εργαστήρια, φεστιβάλ νέων. Επιλέξιμοι φορείς

του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το EYF καλύπτει τα

είναι κυρίως διεθνή δίκτυα και ΜΚΟ νεολαίας και

2/3 των δαπανών που πραγματοποιούνται στο

εθνικές ή τοπικές μη κυβερνητικές

πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων, εντός των ορίων

οργανώσεις/δίκτυα νεολαίας. Το Ίδρυμα καλύπτει

ενός ρεαλιστικού προϋπολογισμού για το εύρος του

τα 2/3 των δαπανών, ενώ απαιτείται η συμμετοχή

οποίου κρίνεται σκόπιμη η επικοινωνία του

νέων από τουλάχιστον επτά (7) κράτη-μέλη του

ενδιαφερόμενου φορέα με την Γραμματεία του EYF.

Συμβουλίου της Ευρώπης, το 75% των οποίων

Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες οι

πρέπει να έχουν ηλικία κάτω των 30 ετών.

αμοιβές προσωπικού, η αγορά εξοπλισμού και τα
λειτουργικά έξοδα ενός οργανισμού.
Τα σχέδια των προτάσεων θα πρέπει να
υποβληθούν ηλεκτρονικά κατόπιν εγγραφής των
ενδιαφερομένων οργανώσεων στην ηλεκτρονική
βάση του EYF (http://www.coe.int/t/dg4/youth/fej/
how_ to_register_EN.asp).
Προθεσμία: 1 Οκτωβρίου 2012
Πληροφορίες:
Ιστοσελίδα:
http://www.eyf.coe.int/fej/
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3. Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας του
Συμβουλίου της Ευρώπης:
Διεθνείς Δράσεις για τη Νεολαία
Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας (EYCs) του
Στρασβούργου και της Βουδαπέστης αποτελούν
μόνιμες δομές για την υλοποίηση της πολιτικής
για τη νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Πρόκειται για διεθνή κέντρα κατάρτισης με υποδομές για τη φιλοξενία συνεδρίων και δράσεων
για τη νεολαία. Παρέχουν ένα ευέλικτο και
σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον για διεθνείς
δραστηριότητες. Σε ετήσια βάση διοργανώνουν
40-50 δραστηριότητες σε συνεργασία με μη
κυβερνητικές οργανώσεις νέων που περιλαμβάνουν συνεδρίες μελέτης, συμπόσια και άλλες
δράσεις, οι οποίες αντανακλούν τις αρχές της
συνδιαχείρισης και συνεργασίας με τους νέους
ανθρώπους και τις οργανώσεις τους. Αυτές οι
δράσεις, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου επιδοτούμενες
από το Συμβούλιο της Ευρώπης, βασίζονται στη
συνεργασία ανάμεσα σε οργανώσεις-εταίρους και
στη Διεύθυνση Νεολαίας και Αθλητισμού του
Συμβουλίου της Ευρώπης.
Στην παρούσα πρόσκληση προβλέπεται η
επιδότηση τριών κατηγοριών δράσεων:
(α) Συνεδρίες μελέτης:
Εξετάζουν σύγχρονα προβλήματα των
ευρωπαϊκών κοινωνιών από την πλευρά της
νεολαίας ή που επηρεάζουν τη νεολαία και τις
οργανώσεις της, οι οποίες διαθέτουν έδρα σε
κάποιο από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της
Ευρώπης.

Το θέμα μελέτης προτείνεται και αναπτύσσεται από
την αιτούσα οργάνωση στο πλαίσιο των
προτεραιοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης στον
τομέα της νεολαίας.
Έχουν διάρκεια τουλάχιστον 4 εργάσιμων ημερών
(μέχρι 8 εργάσιμες ημέρες).
Η συμμετοχή σε αυτές κυμαίνεται από 20 έως 40
άτομα.
Η πλειονότητα των συμμετεχόντων πρέπει να είναι
ηλικίας κάτω των 30 ετών.
(β) Συμπόσια:
Στοχεύουν στην παραγωγή γνώσης και
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της πολιτικής για τη
νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Οι αιτήσεις για την εν λόγω δράση θα πρέπει να
υποβάλλονται από 4 συνεργαζόμενους εταίρους.
(γ) Ειδικά σχέδια:
Πρόκειται για δράσεις καινοτόμου χαρακτήρα
πέραν της στοχοθεσίας των προηγούμενων δύο
δραστηριοτήτων.
Πρέπει να είναι επωφελή τόσο για την οργάνωση,
το δίκτυο νέων όσο και για το πρόγραμμα της
Διεύθυνσης Νεολαίας και Αθλητισμού του
Συμβουλίου της Ευρώπης.
Απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση με τη
Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Νεολαίας πριν
την υποβολή της αίτησης.
Προθεσμία: 1 Οκτωβρίου 2012
Πληροφορίες: http://www.coe.int/t/dg4/youth/EYC/
EYCS_Activities/Activities_EYCS_en.asp
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4. Δια Βίου Μάθηση, 2007-2013
Στρατηγικός στόχος του προγράµµατος είναι «να
συµβάλλει, µε τη δια βίου µάθηση, στην ανάπτυξη
της Κοινότητας ως προηγµένης κοινωνίας,
βασισµένης στη γνώση, µε βιώσιµη οικονοµική
ανάπτυξη, καλύτερες και περισσότερες θέσεις
απασχόλησης και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή,
διασφαλίζοντας, παράλληλα, ικανοποιητική
προστασία του περιβάλλοντος για τις µελλοντικές
γενιές. Αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση των
ανταλλαγών, της συνεργασίας και της
κινητικότητας µεταξύ των συστηµάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης στην Κοινότητα ώστε να καταστούν
παγκόσµιο σηµείο ποιοτικής αναφοράς».
Οι γενικοί στόχοι της πρόσκλησης υποβολής

περίοδο 2012-14, μέσω δραστηριοτήτων, οι οποίες
θα αυξήσουν το βαθμό δέσμευσης των θεσμικών
οργάνων και θα εντείνουν τόσο τη συνεργασία όσο
και την εταιρική σύμπραξη με όλους τους αρμόδιους
ενδιαφερόμενους φορείς σε εθνικό/περιφερειακό/
τοπικό επίπεδο. Για την επίτευξη των εν λόγω
στόχων προβλέπονται τα ακόλουθα:


δέσμευσης από τα θεσμικά όργανα, του

προτάσεων για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών

συντονισμού και της εταιρικής σύμπραξης με

στρατηγικών στόχων στον τομέα της εκπαίδευσης

όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, με

και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) (συνεργασία

επίκεντρο το ρόλο της εκπαίδευσης και της

ενδιαφερόμενων φορέων, πειραματισμός,

κατάρτισης στην πρόληψη και στη μείωση

καινοτομία) είναι ο εξής: να προωθήσει την

της ανεργίας των νέων (Μέρος Α).

υλοποίηση, αφενός, των τεσσάρων στρατηγικών
στόχων του «Στρατηγικού πλαισίου για την

υποστήριξη της ευαισθητοποίησης και της



υποστήριξη της διακρατικής συνεργασίας

ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης

(πειραματικές πολιτικές, συντονισμένη

και της κατάρτισης (ΕΚ 2020)» (διά βίου μάθηση και

χάραξη πολιτικών, ανταλλαγή ορθών

κινητικότητα, ποιότητα και αποτελεσματικότητα,

πρακτικών και καινοτομία) κατά την

ισοτιμία, κοινωνική συνοχή και ενεργός συμμετοχή

ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων

στα κοινά, δημιουργικότητα και καινοτομία) και,

προσεγγίσεων πολιτικής βάσει των

αφετέρου, την υλοποίηση των στρατηγικών

προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί στις

προτεραιοτήτων που χαράχτηκαν για την

στρατηγικές «Ευρώπη 2020» και «ΕΚ 2020»,
με επίκεντρο την πρωτοβουλία «Creative
Classrooms» (Μέρος B).
Το ανώτατο ποσό των επιδοτήσεων ανά σχέδιο
ανέρχεται σε 120.000 ευρώ για το Μέρος Α (Α.1 και
Α.2) και σε 800.000 ευρώ για το Μέρος Β.
Προθεσμία: 1 Οκτωβρίου 2012
Πληροφορίες:
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)
Μακρή 1 και Διονυσίου Αρεοπαγίτου (Μακρυγιάννη)
117 42- Αθήνα
Τηλ:210-3726344-45, 210-3726373
Φαξ: 210-3221863, 210- 3312759
Ε-mail: iky@hol.gr
Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/education/lifelonglearning-programme/doc78_en.htm
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5. Πολιτισμός, 2007-2013
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ‘Πολιτισμός, 20072013’ επιδιώκει την ανάδειξη του πολιτιστικού
χώρου ο οποίος είναι κοινός για τους ευρωπαίους
και βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά,
μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών δραστηριοτήτων μεταξύ πολιτιστικών παραγόντων από τις
χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με σκοπό
να ενθαρρύνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής
ιθαγένειας.
Το πρόγραμμα έχει τρεις ειδικούς στόχους:


ενθάρρυνση της διακρατικής κινητικότητας
των εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού˙



ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας των
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και
προϊόντων˙



ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο
πλαίσιο του προγράμματος ανήκουν σε τρεις
κύριες τυπολογίες, οι οποίες αντιστοιχούν στα
σκέλη του προγράμματος:


Στήριξη σχεδίων για πολιτιστικές δράσεις.



Στήριξη οργανισμών που
δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο στον πολιτιστικό τομέα.



Στήριξη εργασιών ανάλυσης καθώς και
συλλογής και διάδοσης πληροφοριών και
μεγιστοποίησης της επίδρασης των
σχεδίων στον τομέα της πολιτιστικής
συνεργασίας.

Το δεύτερο σκέλος αποσκοπεί στη συγχρηματοδότηση δαπανών που σχετίζονται με το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εργασίας οργανισμών που
επιδιώκουν την επίτευξη ενός στόχου γενικού
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τομέα του πολιτισμού ή ενός στόχου ο οποίος αποτελεί μέρος της
κοινοτικής πολιτικής στον εν λόγω τομέα. Στο
πλαίσιο του παρόντος σκέλους οι κατηγορίες των
επιλέξιμων οργανισμών είναι τρεις. Ένας
οργανισμός μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο για
μία από αυτές τις κατηγορίες. Στο πλαίσιο αυτού
του σκέλους είναι επιλέξιμες τρεις κατηγορίες
οργανισμών:


Πρεσβευτές



Δίκτυα προώθησης



Πλατφόρμες δομημένου διαλόγου

Τα όρια επιδοτήσεων είναι διαφορετικά για κάθε
κατηγορία και κυμαίνονται από 100.000 έως
600.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η κοινοτική
στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του
συνολικού επιλέξιμου κόστους ή του εκτιμώμενου
κόστους που αντιστοιχεί στο προτεινόμενο
πρόγραμμα εργασίας.
Προθεσμία: 10 Οκτωβρίου 2012
Πληροφορίες:
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Πολιτιστικό Σημείο Επαφής Ελλάδας
Πληροφορίες: υπόψιν κας Ειρήνης Κομνηνού
Τηλ: 210 82.01.501, 210.32.30.894
E-mail: ccp.greece@culture.gr
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6. Πράσινη Πρωτεύουσα
της Ευρώπης 2015
Το βραβείο της Πράσινης Πρωτεύουσας της
Ευρώπης αποτελεί προϊόν πρωτοβουλίας την
οποία ανέλαβαν πόλεις με πράσινο όραμα. Η
σύλληψη της ιδέας ανάγεται σε μια συνάντηση στο
Tαλίν της Εσθονίας, που πραγματοποιήθηκε στις
15 Μαΐου 2006, με πρωτοβουλία του κ. Jüri Ratas,
πρώην δημάρχου του Ταλίν και στην οποία 15
ευρωπαϊκές πόλεις και η Ένωση Εσθονικών Πόλεων
υπέγραψαν κοινό μνημόνιο συνεννόησης σχετικά με
τη θεσμοθέτηση ενός τέτοιου βραβείου.
Ο τίτλος αυτός έχει απονεμηθεί μέχρι τώρα σε
πέντε πόλεις – Στοκχόλμη, Αμβούργο, Vitoria-

Οι τρεις βασικοί στόχοι του βραβείου είναι να:


σαφώς καταγεγραμμένο ιστορικό

Gasteiz, Νάντη και Κοπεγχάγη– για τα έτη 2010 έως

επίτευξης υψηλών περιβαλλοντικών

2014 αντίστοιχα.
Η ευρωπαϊκή κοινωνία έχει πλέον χαρακτήρα

βραβεύονται πόλεις οι οποίες έχουν

στόχων,


ενθαρρύνονται οι πόλεις ώστε να

ουσιωδώς αστικό, όπου τέσσερις στους πέντε

προσηλώνονται στην επίτευξη φιλόδοξων

Ευρωπαίους ζουν σε πόλεις και κωμοπόλεις. Οι

στόχων περιβαλλοντικής βελτίωσης στο

περισσότερες από τις προκλήσεις που

μέλλον και στόχων αειφόρου ανάπτυξης,

αντιμετωπίζει η κοινωνία μας στον τομέα του

και

περιβάλλοντος προέρχονται από τις αστικές



προβάλλονται υποδειγματικές

περιοχές αλλά ακριβώς αυτές είναι και οι περιοχές

περιπτώσεις από τις οποίες να

που συγκεντρώνουν το δυναμικό ανάληψης

εμπνέονται άλλες πόλεις και να

δεσμεύσεων και καινοτομίας που είναι απαραίτητο

προωθούνται οι βέλτιστες πρακτικές και

για την αντιμετώπισή τους. Το βραβείο της

εμπειρίες σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές

Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης σχεδιάστηκε

πόλεις.

ως μια πρωτοβουλία για την προαγωγή και την
ανταμοιβή των προσπαθειών που καταβάλλονται,
για να παρακινούνται οι πόλεις να αναλαμβάνουν
δεσμεύσεις για περαιτέρω δράσεις και για να
προβάλλεται και να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ευρωπαϊκών πόλεων.

Όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις με περισσότερους
από 200.000 κατοίκους μπορούν να θέσουν
υποψηφιότητα για τον τίτλο της Πράσινης
Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2015.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό για το
βραβείο αυτό έχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ, το
προσχωρούν κράτος (Κροατία), οι υποψήφιες για
προσχώρηση χώρες (Τουρκία, FYROM,
Μαυροβούνιο, Ισλανδία και Σερβία) και άλλες
χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Νορβηγία και Λιχτενστάιν). Στις περιπτώσεις
χωρών που δεν διαθέτουν πόλεις με πληθυσμό
άνω των 200.000 κατοίκων, μπορεί να θέσει
υποψηφιότητα η μεγαλύτερη πόλη τους.
Προθεσμία: 15 Οκτωβρίου 2012
Πληροφορίες:
www.europeangreencapital.eu
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7. Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική
Περιφέρεια 2014

Η Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια (European
Entrepreneurial Region – EER) είναι ένα πρόγραμμα
εντοπισμού και βράβευσης των περιφερειών της ΕΕ

Για να λάβουν τον τίτλο EER, οι περιφέρειες

που διαθέτουν εξαιρετικό επιχειρηματικό όραμα,

πρέπει να προωθήσουν ένα σχέδιο οράματος που

ανεξαρτήτως του μεγέθους, της οικονομικής

να ανταποκρίνεται σε έξι κριτήρια. Οι περιφέρειες

ευρωστίας και των ικανοτήτων τους. Στις

θα πρέπει να προτείνουν μέτρα στους ακόλουθους

περιφέρειες με την πλέον πειστική και

τομείς:

μελλοντοστραφή στρατηγική θα απονεμηθεί ο
τίτλος: «Επιχειρηματική περιφέρεια της χρονιάς».

1) "Small Business Act" για την Ευρώπη και κύριες

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθούν

πολιτικές πρωτοβουλίες και μέσα της ΕΕ, όπως

δυναμικές, οικολογικές και επιχειρηματικές

π.χ. η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και η Πράξη για

περιφέρειες σε ολόκληρη την Ευρώπη και να

την Ενιαία Αγορά˙

υλοποιηθεί η "Small Business Act για την Ευρώπη" σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Η διάκριση θεσπίσθηκε από την Επιτροπή των
Περιφερειών το 2009, έχει δε ως τώρα απονεμηθεί
σε εννέα περιφέρειες: Βρανδεμβούργο (Γερμανία),
County Kerry (Ιρλανδία) και Μούρθια (Ισπανία) το
2011˙ Καταλωνία (Ισπανία), Ελσίνκι-Uusimaa
(Φινλανδία) και αυτοδιοικούμενη περιφέρεια Trnava
(Σλοβακία) το 2012˙ Νορ Πα ντε Καλέ (Γαλλία),
Νότιας Δανίας και Στυρίας (Αυστρία) το 2013. Μετά
το έντονο ενδιαφέρον για το διαγωνισμό του 2011
του 2012 και του 2013 και την επιτυχία του
πιλοτικού σταδίου, η ΕτΠ στο πλαίσιο της συνόδου
της Επιτροπής για την Κοινωνική και Οικονομική

2) προώθηση της επιχειρηματικότητας με την
εγγύηση της πλήρους συνέπειας μεταξύ των
θεματολογίων για την επιχειρηματικότητα της
περιφέρειας και της ΕΕ˙
3) διατομεακά ζητήματα/ενωσιακή διάσταση, π.χ.
βέλτιστη χρήση των ενωσιακών και των λοιπών
δημοσίων χρηματοδοτήσεων˙ προορατικότητα και
προώθηση του έτους EER καθαυτού, αφού ληφθούν
υπόψη και όσα πρόκειται να συμβούν μετά το έτος
EER˙
4) περιφερειακή ολοκλήρωση και συνεργασία

μεταξύ όλων των φορέων εντός της περιφέρειας
Πολιτική (ECOS), κήρυξε την έναρξη του διαγωνισμού αλλά και μεταξύ των περιφερειών EER˙ καλύτερη
για το πρόγραμμα ΕΕΠ 2014.
ένταξη της περιφέρειας στην αγορά της
γεωγραφικής περιοχής που την περιβάλλει˙
5) βιωσιμότητα, ήτοι συμβολή στην επίτευξη των
στόχων «20-20-20» της Ευρώπης˙
6) υλοποίηση, διακυβέρνηση και επικοινωνία:
εξασφάλιση της υλοποίησης των προτεινόμενων
δράσεων, κατά προτίμηση βάσει ενός συνόλου
δεικτών, παρουσίαση κατάλληλης επικοινωνιακής
στρατηγικής.
Προθεσμία: 25 Οκτωβρίου 2012
Πληροφορίες:

http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Pages/eer.aspx
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8. Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης
σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική
για το 2013
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα (27
Ιουλίου τ.ε.) πρόσκληση υποβολής προτάσεων για
τη δράση «Στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά
με την Κοινή Γεωργική Πολιτική». Πρόκειται για
πρόσκληση υποβολής προτάσεων με στόχο τη
χρηματοδότηση δράσεων ενημέρωσης όπως
περιγράφεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 814/2000 από πιστώσεις

προτάθηκαν από επίσημα ή ανεπίσημα συσταθέντα

του προϋπολογισμού του έτους 2013. Η παρούσα

δίκτυα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε δράσεις

πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά δράσεις

ενημέρωσης που περιλαμβάνουν τη δημιουργία

ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένης της

ή/και ανάπτυξη των εν λόγω δικτύων. Το θεματικό

προετοιμασίας, της υλοποίησης, της

πεδίο προτεραιότητας για την παρούσα πρόσκληση

παρακολούθησης και της αξιολόγησης) που θα

υποβολής προτάσεων είναι η ΚΓΠ γενικά και,

υλοποιηθούν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2013 και

ειδικότερα, οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις της.

της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Ως δράση

Στο πλαίσιο της εν λόγω προτεραιότητας, τα

ενημέρωσης νοείται κάθε αυτοτελής και συνεκτική

προτεινόμενα έργα πρέπει να έχουν ως στόχους:

ενημερωτική εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται με



βάση ενιαίο προϋπολογισμό. Οι ενέργειες που
περιλαμβάνονται σε μια τέτοια εκδήλωση

να διασφαλίσουν την καλύτερη κατανόηση
της ΚΓΠ από το κοινό˙



να αναδείξουν τον ρόλο της ΚΓΠ στην

μπορούν να κυμαίνονται από ένα απλό συνέδριο

προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς

έως μια πλήρη ενημερωτική εκστρατεία που

αποκλεισμούς ανάπτυξης˙

καλύπτει διάφορα είδη δραστηριοτήτων δημόσιας



ενημέρωσης/επικοινωνίας.

της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στην
εξασφάλιση υγιούς και ποιοτικής

Το 2013 θα αποτελέσει έτος-σταθμό για τις

παραγωγής τροφίμων για τους Ευρωπαίους

διαβουλεύσεις σχετικά με τη νέα Κοινή Γεωργική
Πολιτική. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων η Επιτροπή επιθυμεί να
δώσει προτεραιότητα σε έργα σε εθνικό ή
ενωσιακό επίπεδο που ενδέχεται να έχουν
σημαντικές επιπτώσεις, είναι πρωτοποριακά και
δημιουργικά. Η Επιτροπή θα δώσει επίσης
προτεραιότητα στις δράσεις ενημέρωσης που

να βελτιώσουν την κατανόηση της συμβολής

πολίτες˙


να τονώσουν το ενδιαφέρον του κοινού για το
ρόλο των γεωργών, της γεωργίας και της
αγροτικής ανάπτυξης στην κοινωνία μας.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις
δράσεις ενημέρωσης που θα υλοποιηθούν βάσει της
παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων
ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό της
επιχορήγησης που ζητείται από την Επιτροπή
πρέπει να ανέρχεται μεταξύ 100.000 και 500.000
ευρώ ανά συμφωνία επιχορήγησης που καλύπτει
δράσεις ενημέρωσης.
Προθεσμία: 31 Οκτωβρίου 2012
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/agriculture/grants-forinformation-measures/
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Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χανίων
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2053

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Χανίων: «Ορεινά Χανιά: ΦύσηΟλοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Κισάμου: «Κίσαμος Περιβάλλον
Οριζόντια Δράση»

Πολιτισμός»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χανίων

Νήσων Αιγαίου"

Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χανίων

Πληροφορίες:

Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2049

Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2054

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Σητείας: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο
Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου Τοπικής
Κοινότητας Ζάκρου Δήμου Σητείας»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λασιθίου
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2051

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Καντάνου – Σελίνου:
«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Πολιτιστικού
Αποθέματος Ορεινής Ζώνης Σελίνου»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χανίων
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2052

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Ρεθύμνης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ρεθύμνης
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2050

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Βιάννου: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο
Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Βιάννου»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2058

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Μυλοποτάμου: «Αποκατάσταση
και Ανάδειξη Δομημένου Περιβάλλοντος
Περιοχών Δήμου Μυλοποτάμου»

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Υπαίθρου Δήμου Σφακίων: «Σφακιά Περιβάλλον

Νήσων Αιγαίου"

- Πολιτισμός»

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ρεθύμνης
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2059
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Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Υπαίθρου του Συνδέσμου «Τα όμορφα χωριά της

Υπαίθρου Δήμου Αμαρίου: «Ανοικτό Φυσικό και

Κρήτης»: «Παράδοση και Πολιτισμός: Εργαλείο

Πολιτιστικό Πάρκο Αμαρίου»

Αειφόρου Ανάπτυξης»

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Νήσων Αιγαίου"

Νήσων Αιγαίου"

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ρεθύμνης

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης

Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση

Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2062

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2056

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου:

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Ηρακλείου

«Αγροξένιος Ζευς: Ολοκληρωμένο Σχέδιο

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Ανάπτυξης Περιοχών της Υπαίθρου Δήμου

Νήσων Αιγαίου"

Οροπεδίου Λασιθίου»

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λασιθίου
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2055

Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2061

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Αγίου Βασιλείου:
«Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Οικισμών και της
ευρύτερης περιοχής του Όρους Κέδρους»

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Πλατανιά «Κοινωνική και
Πολιτιστική Ανάπτυξη Ενδοχώρας Δήμου
Πλατανιά»

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ρεθύμνης
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Πληροφορίες:

Νήσων Αιγαίου"

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2041

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χανίων
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2057

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Ανωγείων: «ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΟΡ.Α.Μ.@: ΟΡ.ΕΙΝΗ Α.ΝΑΠΤΥΞΗ Μ.Ε @.ΡΧΕΣ»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2060

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων:
«Οικοτουριστικές Διαδρομές στο Δήμο Αρχανών
- Αστερουσίων»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2039

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Μαλεβιζίου: «Πολιτιστικές
Διαδρομές Ορεινού Μαλεβιζίου»
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Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χανίων

Νήσων Αιγαίου"

Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου

Πληροφορίες:

Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2036

Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2040

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Ιεράπετρας: «Ανάδειξη Ορεινών

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Φαιστού: «Από το Φαράγγι των
Μύθων στο Φαράγγι των Αγίων»

Οικισμών Δήμου Ιεράπετρας ως Περιοχών

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Κατοικίας, Αναψυχής και Εναλλακτικού

Νήσων Αιγαίου"

Τουρισμού»

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λασιθίου
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:

Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2043

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Χερσονήσου: «Βιώσιμη Ανάδειξη

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2037

του Οικοπολιτισμικού και Φυσικού Αποθέματος

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

της Ενδοχώρας ή Βιώσιμη Ενδοχώρα»

Υπαίθρου Δήμου Μινώα Πεδιάδας:
«Αποκατάσταση, Ανάδειξη και Προβολή
Πολιτιστικών Στοιχείων Δήμου Μινώα Πεδιάδας»

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση

Νήσων Αιγαίου"

Πληροφορίες:

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2045

Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2038

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αναβάθμισης Δημόσιων
Χώρων, Ποιότητας Ζωής και Ανάπτυξης
Περιοχών Υπαίθρου Δήμου Αγίου Νικολάου
Κρήτης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Γόρτυνας: «Αστερίων (Γόρτυς Αστερούσια)»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2048

Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λασιθίου
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2035

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Αποκορώνου: «Οι Δρόμοι του
Νερού»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου Δήμου Χανίων: «Ορεινά Χανιά: ΦύσηΠολιτισμός»
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χανίων
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2046
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Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας

Υπαίθρου Δήμου Ρεθύμνης

κλίμακας στην περιοχή Ξεροκάμαρες του Δήμου

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ρεθύμνης
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2047

Σητείας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λασιθίου
Προθεσμία: 1/10/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1258

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας

Υπαίθρου Δήμου Γαύδου: «Ανάπτυξη και

κλίμακας στον Δήμο Γαζίου Κρήτης

Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων Δήμου Γαύδου»

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χανίων
Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2044

Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου
Προθεσμία: 1/10/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1261

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας
κλίμακας στην περιοχή Σταυρού του Δήμου Αγ.

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας

Νικολάου Κρήτης

κλίμακας στο Δήμο Νέας Αλικαρνασσού Κρήτης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Νήσων Αιγαίου"

Νήσων Αιγαίου"

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λασιθίου

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου

Προθεσμία: 1/10/2012

Προθεσμία: 1/10/2012

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1257

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1260

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας
Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας

κλίμακας στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

κλίμακας στον Δήμο Χανίων Κρήτης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και

Νήσων Αιγαίου"

Νήσων Αιγαίου"

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηρακλείου

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χανίων

Προθεσμία: 1/10/2012, Άμεση Αξιολόγηση

Προθεσμία: 1/10/2012

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1256

x?item=1254

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας
κλίμακας για το αστικό κέντρο του Δήμου
Ιεράπετρας Κρήτης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λασιθίου
Προθεσμία: 1/10/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1259

Επέκταση και συμπλήρωση του δικτύου των
υποδομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη
και προστασία των ευάλωτων ομάδων
πληθυσμού στην Περιφέρεια Κρήτης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου"
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης
Προθεσμία: 1/10/2012
Πληροφορίες:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1911
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. Δήμος Χερσονήσου:
Γέφυρες Πολιτισμού Για Το Μέλλον
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Νέα Γενιά σε
Δράση, 2007-2013’)
Με απόλυτη επιτυχία και σε κλίμα συγκίνησης και
ενθουσιασμού διεξήχθη στο Δήμο Χερσονήσου η
διακρατική συνάντηση μεταξύ ομάδων νέων από
την Ελλάδα, την Ιταλία, την Τουρκία, την Ισπανία
και την Πορτογαλία, στο πλαίσιο του έργου με
τίτλο «ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» που
συγχρηματοδοτείται με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση, 2007-2013». Η
συνάντηση είχε διάρκεια 7 ημέρες και η θεματική
που βρέθηκε στο επίκεντρο ήταν η παράδοση και
ο πολιτισμός και των πέντε συμμετεχουσών
χωρών και ιδιαίτερα των τόπων αναφοράς των
νέων. Την ευθύνη για το συντονισμό, το
σχεδιασμό και την οργάνωση του σχεδίου είχε η
άτυπη ομάδα νέων του Δήμου Χερσονήσου.
Επισημαίνεται δε, η ουσιαστική συμμετοχή και
στήριξη του Δήμου Χερσονήσου στο σχέδιο,
καθώς και άλλων τοπικών φορέων και
επιχειρήσεων, ως και εθελοντών που συνέβαλλαν
στην επιτυχή οργάνωση και διεξαγωγή.

Η άτυπη ομάδα νέων του Δήμου Χερσονήσου
συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα
δραστηριοτήτων ενέργειες που έδωσαν τη
δυνατότητα να αναπτυχθεί ένας γόνιμος
διαπολιτισμικός διάλογος αλλά και να γίνει
ανταλλαγή στοιχείων σε θέματα που
αφορούσαν: την παραδοσιακή κουζίνα, τους
παραδοσιακούς χορούς, την αφήγηση και την
αξία της στη διάδοση και τη διάσωση της
προφορικής παράδοσης, τα ήθη και τα έθιμα
καθώς και τον τρόπο ζωής, τη σχέση μεταξύ
της παράδοσης και των νέων. Συγκεκριμένα,
πραγματοποιήθηκαν:


Σεμινάρια παραδοσιακών χορών



Σεμινάριο για την κρητική κουζίνα



Σεμινάριο για την προφορική παράδοση



Αναβίωση του Κλήδονα,



Σεμινάριο κεραμικής τέχνης της Κρήτης.



Με αφορμή την επέτειο 25 χρόνων
λειτουργίας του ευρωπαϊκού
προγράμματος Erasmus της Ευρωπαϊκής
Ένωσης παρουσίαση του διαδραστικού
παιχνιδιού με τίτλο «Erasmus Book», με
στόχο τη καλλιέργεια της ενιαίας
ευρωπαϊκής ταυτότητας στους πολίτες
και τη διάδοση των προγραμμάτων
εκπαιδευτικής κινητικότητας,
συνδυάζοντάς τα με τη διασκέδαση
ενός παιχνιδιού.

Πληροφορίες:
Δήμος Χερσονήσου
Τμήμα Προγ/σμού, Οργάνωσης & Εσωτ.Ελέγχου
Υπόψιν κας Ελένης Μαραγκάκη
Τηλ: 2813404614
E-mail: e.maragkaki@hersonisos.gr
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2. Δήμος Ηρακλείου:
«Είμαι Ρομά»
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο
Θεμελιώδη Δικαιώματα και
Δικαιοσύνη, 2007-2013)
Ο Δήμος Ηρακλείου μέσω του Τμήματος
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, προχώρησε στην
υλοποίηση του διακρατικού έργου με τίτλο: “I am
Roma, Changing Mindsets”, στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού Προγράμματος-Πλαισίου



μύθι διάρκειας 10 λεπτών και συνεργασία

Θεμελιώδη Δικαιώματα και Δικαιοσύνη. Το έργο

με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαί-

αποβλέπει στο σχεδιασμό και τη δημιουργία

δευσης και τους Διευθυντές των Δημο-

μιας εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητο-

τικών Σχολείων για την παρουσίασή του

ποίησης της τοπικής κοινωνίας σε θέματα

στα παιδιά με σκοπό την ευαισθητοποίηση

διακρίσεων και την προσπάθεια απαλοιφής

και συζήτηση με τη συμμετοχή των

διαφόρων στερεοτύπων σε βάρος των Ρομά

μαθητών˙

γενικά και ειδικότερα των παιδιών Ρομά.
Προς τούτο πραγματοποιήθηκαν διακρατικά



δημιουργία ενός τηλεοπτικού spot με
σύντομα μηνύματα κατά των διακρίσεων

εργαστήρια με στόχο την ενδυνάμωση και τον

και προβολή του σε τοπικά μέσα

εμπλουτισμό των γνώσεων της Τοπικής Ομάδας

επικοινωνίας˙

Δράσης με δεδομένα που προέρχονταν από στελέχη του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα δικαιώ-

δημιουργία ενός καινοτόμου DVD-παρα-



διοργάνωση δράσης ενημέρωσης, διανομή

ματα των Ρομά, από ειδικούς σε θέματα εκστρα-

εντύπου και πραγματοποίηση κοινωνικής

τειών κατά των διακρίσεων από νομικούς που

έρευνας σχετικά με τις στάσεις/

ανέλυσαν τη νομοθεσία για την προστασία των

αντιλήψεις σε θέματα διακρίσεων˙

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και από
ειδικούς επικοινωνιακών στρατηγικών, οι
οποίες έχουν με επιτυχία εφαρμοστεί στην
Ευρώπη. Σε συνεργασία με την Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου και την Τοπική Ομάδα
Δράσης του Προγράμματος διοργανώθηκαν οι
ακόλουθες δράσεις:



διοργάνωση εκπαιδευτικού φεστιβάλ με τη
συμμετοχή των μαθητών δημοτικών
σχολείων του Δήμου Ηρακλείου.

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν ως εταίροι ο
Δήμος Ηρακλείου, η Πράγα (Δημοκρατία της
Τσεχίας), η Τιμισοάρα και το Βουκουρέστι
(Ρουμανία), η Μπρατισλάβα (Σλοβακία), ο Δήμος
Ντόμπριχ (Βουλγαρία), η Σίντρα (Πορτογαλία) και
το Μπέλφαστ (Ιρλανδία). Ο συνολικός
προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται
στα 870.430,00 ευρώ (με 100% χρηματοδότηση)
και έχει χρονική διάρκεια 24 μήνες έως
31/1/2013.
Πληροφορίες:
Δήμος Ηρακλείου
Γραφείο Αντιδημάρχου Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων κ. Γεωργίου Ελ. Αεράκη
Τηλ:2810399225
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3. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:
Διευκολύνοντας την Υπεύθυνη
Καινοτομία στις χώρες της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα διακρατικής
συνεργασίας για έναν ευρωπαϊκό
χώρο μετάβασης προς την
ολοκλήρωση «Νοτιοανατολική
Ευρώπη-SEE)
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
διακρατικής συνεργασίας για έναν ευρωπαϊκό
χώρο μετάβασης προς την ολοκλήρωση
«Νοτιοανατολική Ευρώπη (South East Europe - SEE)
2007-2013» και με συγχρηματοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), εγκρίθηκε το νέο Ευρωπαϊκό Έργο "FaRInn
– Διευκολύνοντας την Υπεύθυνη Καινοτομία στις
χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης", στο οποίο
συμμετέχει η Περιφέρεια Β.Αιγαίου και υλοποιεί
το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β.Αιγαίου.
Σε γενικές γραμμές, τα σημερινά μοντέλα
ανάπτυξης δεν αναγνωρίζουν τα πιθανά
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη Υπεύθυνης
Καινοτομίας. Ιδίως σε περιόδους οικονομικής
δυσχέρειας, υπάρχει αναπόφευκτα μια
επιστροφή σε βραχύβια μέτρα περικοπής του

Το FaRInn προτείνει μια λύση διπλής κατεύθυνσης. Αφενός την ενίσχυση της ικανότητας των
θεσμικών οργάνων να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν υπεύθυνες στρατηγικές καινοτομίας,
αφετέρου την ευαισθητοποίηση των πολιτών που
θα πρέπει να είναι ολοένα και πιο ενημερωμένοι
και να συμμετέχουν στη χάραξη της δημόσιας
πολιτικής.
Στο FaRInn λαμβάνονται ιδίως υπόψη: η
λογοδοσία, η διαφάνεια, οι χαμηλές
περιβαλλοντικές επιτώσεις, η υγεία και η
ασφάλεια, οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας, οι
Επενδύσεις στην Έρευνα & Ανάπτυξη, η δια βίου
μάθηση, η διαχείριση του κινδύνου, η δίκαιη
κατανομή βαρών μεταξύ των γενεών .
Οι 8 εταίροι, που καλύπτουν 7 από τις 16 χώρες
της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, είναι τοπικοί και
περιφερειακοί φορείς λήψης αποφάσεων και
ανάπτυξης, 1 πανεπιστήμιο και 1 Εμπορικό
Επιμελητήριο.

κόστους. Η πρόκληση είναι να αναδειχτούν τα

Ηγέτης Εταίρος του Προγράμματος είναι το CISE

πλεονεκτήματα που έχουν τόσο οι επιχειρήσεις

(το Κέντρο για την Καινοτομία και Οικονομική

όσο και η κοινωνία στο σύνολό της από μια

Ανάπτυξη - του Εμπορικού Επιμελητήριου της

υπεύθυνη καινοτομία και να σχεδιάσουν και να

Τσεζένα Ιταλίας) και συμμετέχουν η Περιφέρεια

δοκιμάσουν ολοκληρωμένα μοντέλα γι’ αυτό.

Β.Αιγαίου, το Επιμελητήριο Σάμου και φορείς από
Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία, ΒοσνίαΕρζεγοβίνη και Μαυροβούνιο.
Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 2ετής, με
συνολικό Προϋπολογισμό 1.240.711,31 €, από τα
οποία 157.508 € (85% συμμετοχή της ΕΕ- 15%
Εθνική Συμμετοχή) είναι για τη Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου.
Πληροφορίες:
Περιφέρεια Β.Αιγαίου
Ιστοσελίδα: http://www.pvaigaiou.gov
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Πρόκειται για μια πλατφόρμα ανταλλαγής
πρακτικών και καινοτόμων υπηρεσιών, στο
πλαίσιο του στόχου της αειφορίας.
Πληροφορίες:

Συνέδριο των Πόλεων

http://www.futurecitiesevent.com/

για τον Παγκόσμιο Τουρισμό

15ο Διεθνές Συμπόσιο για τα Ποτάμια

(Κουάλα Λουμπούρ, 30 Σεπτεμβρίου

(Μελβούρνη, 8-11 Οκτωβρίου 2012)

-2 Οκτωβρίου 2012)

Το διεθνές συμπόσιο για τα ποτάμια είναι μια
κορυφαία παγκόσμια εκδήλωση για τη

Ο καθορισμός της έννοιας των παγκόσμιων
τουριστικών προορισμών-πόλεων του μέλλοντος
αποτελεί βασικό στόχο διεθνούς συνεδρίου

διαχείριση των ποταμών. Η φετινή διοργάνωση
θα διερευνήσει τις πιέσεις που ασκούνται στο
υδάτινο περιβάλλον των ποταμών με την
αύξηση του αστικού πληθυσμού.
Πληροφορίες:
http://riversymposium.com/

που διοργανώνεται στη Μαλαισία από τη Διεθνή
Εταιρεία των Δημοτικών και Περιφερειακών Σχεδιαστών.

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τις Μεταφορές
(Γλασκόβη, 8-10 Οκτωβρίου 2012)
Η Ένωση για τις Ευρωπαϊκές Μεταφορές

Πληροφορίες:

διοργανώνει το 40ο ετήσιο συνέδριο με θέμα τις

http://www.globaltourismcitiesconference.com/

Πόλεις του Μέλλοντος
(Ντουμπάι, 2-4 Οκτωβρίου 2012)
Ο δήμος του Ντουμπάι και το Περιβαλλοντικό
Κέντρο των Αραβικών Πόλεων διοργανώνει το 2ο
ετήσιο συνέδριο για τις Πόλεις του Μέλλοντος.

καινοτόμες λύσεις στα προβλήματα των
αστικών μεταφορών, τις βέλτιστες πρακτικές
και τα ερευνητικά δεδομένα για όλο το εύρος του
εν λόγω τομέα πολιτικής.
Πληροφορίες:
http://abstracts.etcproceedings.org/
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10η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Πόλεων και

Εβδομάδα Αρχιτεκτονικής

των Περιφερειών

(Τίρανα, 9-12 Οκτωβρίου 2012)

(Βρυξέλλες, 8-11 Οκτωβρίου 2012)
Με θέμα ‘Οι ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες

Στόχος της εβδομάδας αρχιτεκτονικής στην
πρωτεύουσα της Αλβανίας είναι η ανάπτυξη

που κάνουν τη διαφορά’, η φετινή ευρωπαϊκή
εβδομάδα εστιάζει το ενδιαφέρον της σε τρία

των βαλκανικών πόλεων αλλά και η ανταλλαγή
τεχνογνωσίας μεταξύ διεθνών ειδημόνων.
ζητήματα: έξυπνη και πράσινη μεγέθυνση για
όλους˙ εδαφική συνεργασία˙ και παραγωγή

Πληροφορίες:
http://www.tiranaarchitectureweek.com/intro/

αποτελεσμάτων. Κατά τη διάρκεια των

Τοπικές Δράσεις για τη Νεολαία

συνεδριών, θα αναπτυχθεί, μεταξύ άλλων, το

(Λειψία, 10-12 Οκτωβρίου 2012)

κυοφορούμενο νομοθετικό πλαίσιο για την
πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2013.

Στο πλαίσιο ενός διακρατικού έργου, στο

Πληροφορίες:

πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος

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

‘Νεολαία σε Δράση’, το Ομοσπονδιακό

2012/index.cfm

Αναστοχασμός των Πόλεων του
Μέλλοντος
(Βαρκελώνη, 8-10 Οκτωβρίου 2012)
Η Παγκόσμια Τράπεζα σε συνεργασία με τη
δημοτική αρχή της Βαρκελώνης διοργανώνουν το

Υπουργείο για τα Οικογενειακά Θέματα
διοργανώνει συνέδριο με θέμα τις πολιτικές για
τη νεολαία και εν προκειμένω τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν οι νέοι κατά τη μετάβαση
από την εφηβεία στην ενηλικίωση (ανεργία,
εκπαίδευση, κοινωνική απομόνωση κ.α.).
6ο συμπόσιο για την αστική έρευνα με αντικείμενο
τη διαμόρφωση αστικών πολιτικών σε περιόδους
στενότητας οικονομικών πόρων και αβεβαιότητας.
Πληροφορίες:
http://www.rethinkingcities.org/

Πληροφορίες:
http://www.saltoyouth.net/downloads/trainingcalendar_training_do
wnload-file-3560/InterCITY_EN.pdf

18

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τεύχος 28

10/2012

2Ο Ευρω-Μεσογειακό Περιφερειακό

Αειφόρος Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Συνέδριο: Η Πόλη, Ζώσα Κληρονομιά

(Σινσινάτι, 15-17 Οκτωβρίου 2012)

(Μαρόκο, 11-12 Οκτωβρίου 2012)
Σκοπός του εν θέματι συνεδρίου είναι η

Η αειφόρος διαχείριση των περιορισμένων
υδάτινων πόρων, η υιοθέτηση της καινοτομίας

ανταλλαγή εμπειριών, ιδεών και γνώσεων στο

για την ανάκτηση χαμένων ενεργειακών πόρων
αποτελούν βασικές θεματικές ενότητες διεθνούς
θέμα της κληρονομιάς ως πηγής για την

συνεδρίου που διοργανώνει η Αμερικανική

κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική συνοχή που

Συμμαχία για καθαρούς υδάτινους πόρους.

προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό

Πληροφορίες:

επίπεδο.

http://www.cleanwateramericaalliance.org/event/2
012-urban-water-sustainability-leadership-

Πληροφορίες:
http://www.montada-forum.net/

conference/

Βιώσιμες Κοινότητες με δημόσιες

Το Ευρωπαϊκό Λεωφορείο του

μεταφορές

Μέλλοντος

(Λος Άντζελες, 13-17 Οκτωβρίου 2012)

(Βρυξέλλες, 15 Οκτωβρίου 2012)

Η μητροπολιτική αρχή για τις μεταφορές του Λος

Η παρουσίαση των καινοτόμων αποτελεσμάτων

Άντζελες διοργανώνει 75 εργαστήρια στο πλαίσιο

τεσσάρων εντατικών ετών έρευνας από τη
Διεθνή Ένωση για τις Δημόσιες Μεταφορές για
το ολοκληρωμένο σύστημα λεωφορείων, στο
πλαίσιο του έργου European Bus System of the

Future, το οποίο επιδοτήθηκε από το 7ο Πρόγσυνεδρίου για τη δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων
στις οποίες είναι διαδεδομένη η χρήση των
δημόσιων μέσων μεταφοράς.
Πληροφορίες:
http://www.railvolution.org/

ραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική
Ανάπτυξη, αποτελεί βασικό αντικείμενο
ευρωπαϊκού συνεδρίου.
Πληροφορίες:
http://brussels-ebsf.uitp-events-expo.org/
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Πολιτισμός σε Κίνηση
(Βρυξέλλες, 15-17 Οκτωβρίου 2012)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει το ετήσιο
συνέδριο για οργανισμούς που σχεδιάζουν
πολιτιστικές εκδηλώσεις όπου θα παρουσιαστούν

πολιτικές για την κινητικότητα στις αγροτικές
και αστικές περιοχές, νέες στρατηγικές
σχέδια του ευρωπαϊκού προγράμματος
‘Πολιτισμός, 2007-2013’, η πρόταση της
Επιτροπής για την επιλογή των Πολιτιστικών
Πρωτευουσών για το 2020 καθώς το νέο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα ‘Δημιουργική Ευρώπη’.

προσεγγίσεις για τοπική και περιφερειακή
ενεργειακή προσφορά, μέτρα για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενόψει
και της νέας προγραμματικής περιόδου.
Πληροφορίες:
http://www.leipzigermesse.de/LeMMon/euregia_web_eng.nsf

Πληροφορίες:
http://www.worldgreenroofcongress.com/

4ο Ετήσιο Συνέδριο για τα Οικονομικών
των ΟΤΑ
(Πρίνστον, 19-20 Οκτωβρίου 2012)
Το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον φιλοξενεί το
ετήσιο συνέδριο για τα οικονομικά των δήμων και

Διεθνές Συνέδριο για την Ηλεκτροκίνητη
Κινητικότητα
(Λειψία, 23-24 Οκτωβρίου 2012)
Η έναρξη λειτουργίας υβριδικών λεωφορείων
στην πόλη της Λειψίας αποτελεί το πρώτο βήμα
για τη μετάβαση της γερμανικής πόλης σε
αειφόρες ηλεκτρικές πολιτικές. Το συνέδριο που

περιφερειών, όπου θα συμμετάσχουν 30-40
οικονομολόγοι από όλο τον κόσμο.
Πληροφορίες:
http://www.philadelphiafed.org/research-anddata/events/2012/urban-regional-economics/

Τοπική και Περιφερειακή
Ανάπτυξη στην Ευρώπη
(Λειψία, 22-24 Οκτωβρίου 2012)

θα πραγματοποιηθεί στην εν λόγω πόλη θα
αναδείξει τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού
σχεδίου «TROLLEY» και θα εξετάσει μελλοντικές
πολιτικές για την ανάπτυξη καινοτόμων
ηλεκτρικών μέσων μεταφοράς και τη διασύνδεση
πόλεων και ολόκληρων περιφερειών.

Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
διοργανώνεται για όγδοη χρονιά συνέδριο με θέμα

Πληροφορίες:
http://www.trolley-project.eu/index.php?id=65
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Έξυπνες Τεχνολογίες
για Καλύτερες Πόλεις
(Κολονία, 24-26 Οκτωβρίου 2012)
Η έκθεση URBANTEC αναδεικνύει καινοτόμες
τεχνολογικές εφαρμογές για βιώσιμες λύσεις
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θέματι διεθνούς συνεδρίου.
Πληροφορίες:
http://constructedenvironment.com/conference2012/#back

Αστικές Μεταφορές
(Τζακάρτα, 30-31 Οκτωβρίου 2012)
Το δεύτερο ετήσιο φόρουμ για τις αστικές
μεταφορές σε παγκόσμιο επίπεδο προσφέρει

στους τομείς των μεταφορών, των κατασκευών,
της ενέργειας και των υδάτινων πόρων.
Πληροφορίες:
http://www.urbantec.com/en/urbantec/home/index.
php

Τοπικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(Φράϊμπουργκ, 25-26 Οκτωβρίου 2012)

μια μοναδική ευκαιρία για δικτύωση και

Το 5ο διεθνές συνέδριο για τις τοπικές

ανταλλαγή πρακτικών πάνω στις τελευταίες

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που διοργανώνει το

τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των αστικών

διεθνές δίκτυο τοπικών αρχών για την αειφορία

υποδομών για τα σύγχρονα μέσα μεταφορών.
Πληροφορίες:
http://www.terrapinn.com/2012/urban-transportworld-asia/?pk_campaign=TerrListing&pk_kwd=transport+%26amp%3b+logistics

(ICLEI) επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στο
συνδυασμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε
τοπικό επίπεδο, έξυπνων δικτύων και έξυπνων
τελικών χρηστών.
Πληροφορίες:
http://www.local-renewablesconference.org/freiburg2012

Η Αναζήτηση της Τοπικής και
Περιφερειακής Αειφορίας
(Joensuu-Φινλανδία,
30 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2012)
Τα οικοσυστήματα του δάσους, ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και κλιματική αλλαγή,

Δομημένο Περιβάλλον
(Βανκούβερ, 25-26 Οκτωβρίου 2012)
Η διερεύνηση των τύπων και των λειτουργιών
καθώς και η μελλοντική μορφή του δομημένου
φυσιολατρικός τουρισμός, διασυνοριακά
περιβαλλοντικά δίκτυα και συνεργασίες είναι
μερικές από τις βασικές ενότητες τριήμερου
διεθνούς συνεδρίου στη Φινλανδία.
περιβάλλοντος σε καιρούς δραστικών αλλαγών
αποτελούν μερικές από τις θεματικές του εν

Πληροφορίες:
http://cemr2012cadiz.es/cemr/index.php/en/

21

Τεύχος 28

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ευρωπαϊκά Θέματα

10/2012

Το πρόγραμμα διαρκεί έξι μήνες – από το
φθινόπωρο του 2012 έως την άνοιξη του 2013 –
και αποτελείται από 3 μέρη: πρώτα, θα

Erasmus για τους αιρετούς
των δήμων και των περιφερειών
Μετά την επιτυχία που σημείωσε το πρόγραμμα
Erasmus της ΕΕ για την προώθηση της
κινητικότητας και της εκπαίδευσης των
σπουδαστών, η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαινίασε
τώρα μία παρόμοια πρωτοβουλία με σκοπό την
κατάρτιση εκπροσώπων των περιφερειακών και
των τοπικών αρχών από τα κράτη μέλη. Έχοντας
σχεδιαστεί σε συνεργασία με την Επιτροπή των
Περιφερειών, η πρωτοβουλία θα επιτρέψει σε
μία ομάδα περιφερειαρχών και δημάρχων να
γνωρίσει καλύτερα την ευρωπαϊκή πολιτική
συνοχής, μέσα από ένα διασυνοριακό
πρόγραμμα ειδικής κατάρτισης και μάθησης.
Αφού δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε
περισσότερες από 1100 αιτήσεις από
περιφερειάρχες και δημάρχους που επιθυμούν
να γνωρίσουν καλύτερα την ΕΕ και την
ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική. Επελέγησαν
εκατό υποψήφιοι (οκτώ από τους οποίους είναι
μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών), από το
Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο
Βασίλειο, τη Λιθουανία, την Ιρλανδία και την
Πολωνία.

πραγματοποιηθεί μία επίσκεψη στις Βρυξέλλες
(8-11 Οκτωβρίου 2012), όπου οι επιλεγέντες θα
παρακολουθήσουν την εκδήλωση «Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων –
OPEN DAYS 2012», που διοργανώνουν από κοινού
η ΓΔ «REGIΟ» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η
Επιτροπή των Περιφερειών. Η εκδήλωση θα
περιλαμβάνει εργαστήρια για θέματα που έχουν
σχέση με την πολιτική συνοχής της ΕΕ.
Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί μία επίσκεψη
διάρκειας δυόμισι ημερών σε μία πόλη ή
περιφέρεια της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας οι
συμμετέχοντες θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν
όσα αποκόμισαν από την εκδήλωση OPEN DAYS
και να εξετάσουν ορισμένα θέματα από πιο
κοντά. Στα θέματα αυτά περιλαμβάνονται η
ανάπτυξη με τη στήριξη της τοπικής κοινότητας,
η ενεργειακή απόδοση, η τοπική αναβάθμιση και
οι εταιρικές σχέσεις αστικών-αγροτικών
περιοχών, καθώς και η κοινωνική και οικονομική
ένταξη. Τέλος, το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με
ένα διήμερο σεμινάριο στις Βρυξέλλες,
προκειμένου οι συμμετέχοντες να μπορέσουν να
αναλύσουν σε βάθος τα θέματα που
καλύφθηκαν, να συζητήσουν τα διδάγματα που
αποκόμισαν και να συγκρίνουν τις σημειώσεις
τους.
Πληροφορίες:
http://cor.europa.eu/el/news/highlights/Pages/era
smus-local-regional-actors-kicks-off.aspx

Κοπεγχάγη: Η πιο φιλική πόλη προς το
ποδήλατο παγκοσμίως
Από το Πόρτλαντ μέχρι τη Μινεσότα, όλες οι
αμερικανικές πόλεις προσπαθούν να
αποκτήσουν τις υποδομές για τη
ποδηλατοκίνηση που διαθέτει η Κοπεγχάγη.
Μετά την έναρξη λειτουργίας της λεωφόρου
μήκους 11 μιλίων για τα ποδήλατα, που συνδέει
την πρωτεύουσα της Δανίας με τα δυτικά
προάστια, η Κοπεγχάγη προηγείται με μεγάλη
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6-27

Η κοιλάδα πρόκειται να αποτελέσει το πρότυπο
για την προσαρμογή της αναπτυξιακής της
διαφορά σε αυτόν τον τομέα άλλων πόλεων σε
παγκόσμιο επίπεδο. Σε μια πόλη στην οποία οι
μισοί κάτοικοί της χρησιμοποιούν το ποδήλατο
για το σχολείο ή το χώρο εργασίας, η κατασκευή
ενός δικτύου μεγάλων λεωφόρων στοχεύει μια
περιοχή ώριμη για τη διάδοση του ποδηλάτου –
κάτοικοι των προαστίων, η πλειονότητα των

στρατηγικής με τους στόχους της Στρατηγικής
ΕΕ2020. Το όραμα της ‘Πράσινης Πόλης’
(NICEGRID) της Μεσογείου αναμένεται να
αποτελέσει παράδειγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
προσελκύοντας το ενδιαφέρον των επικεφαλής
των δημοτικών αρχών και των επιχειρηματικών
κύκλων. Το σχέδιο NICEGRID, το μεγαλύτερο έργο

οποίων χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο ή τα μέσα
δημόσιας μεταφοράς για να φθάσει στο κέντρο
της πόλης. Έρευνες, πάντως, έχουν επισημάνει
ότι οι Δανοί χρησιμοποιούν το ποδήλατο, όχι
επειδή είναι πιο περιβαλλοντικά
συνειδητοποιημένοι από άλλους λαούς, αλλά
επειδή το ποδήλατο είναι το πιο γρήγορο μέσο
μετακίνησης.
Πληροφορίες:
http://www.nytimes.com/2012/07/18/world/euro
pe/in-denmark-pedaling-to-work-on-asuperhighway.html?_r=3&smid=twnytimesworld&seid=auto

Νίκαια: Το ενεργειακό επίκεντρο της
Μεσογείου, της Περιβαλλοντικής και
Οικονομικής Ανάπτυξης

στη Γαλλία, στο πλαίσιο του 7ου ευρωπαϊκού
προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την
τεχνολογική ανάπτυξη, φιλοδοξεί να βελτιστοποιήσει τη χρήση μεσαίας και μικρής κατανάλωσης ηλεκτρικών δικτύων με τη σύνδεσή τους

Η γαλλική πόλη της Νίκαιας με το έργο της για

με ανανεώσιμα δίκτυα ενέργειας.

την Οικολογική Κοιλάδα (Eco Vallée) έχει
μεταμορφωθεί σε μητρόπολη του
επιχειρηματικού τουρισμού.

Πληροφορίες:
http://www.grid4eu.eu/
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Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών για την
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
Δημοσιεύθηκε πρόσφατα οδηγός με βέλτιστες
πρακτικές για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας. Η εν λόγω έκδοση αναδεικνύει
πολυκεντρική λειτουργία της πόλης. Γι’ αυτό το
λόγο, το σύνολο των εκδηλώσεων σχεδιάστηκαν
με τη συμμετοχή και άλλων σλοβενικών πόλεων.
Το δε κόστος των προετοιμασιών ανήλθε σε 5
εκατ. ευρώ, ενώ το φετινό πολιτιστικό
πρόγραμμα άγγιξε τα 17 εκατ. ευρώ. Η
χρηματοδότηση του συνολικού έργου προήλθε
από τοπικούς και εθνικούς πόρους.
Πληροφορίες:
http://www.maribor2012.eu/

Η Εταιρικότητα στην Πολιτική Συνοχής
Οι εταιρικές σχέσεις των τοπικών φορέων για
το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την
αξιολόγηση των προγραμμάτων που
αποτελούν το κλειδί της επιτυχούς χρήσης
των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, είναι
μελέτες περιπτώσεων από 9 ευρωπαϊκούς
δήμους που συμμετείχαν στην περυσινή
εκδήλωση. Υπενθυμίζουμε ότι το θέμα της ΕΕΚ
για το 2011 ήταν ‘Εναλλακτική Κινητικότητα’,
προωθώντας τη σημασία των αειφόρων μέσων
μετακίνησης.
Πληροφορίες:
http://www.eukn.org/E_library/Transport_Infrastru
cture/Transport_Infrastructure/Best_Practice_Guide
_European_Mobility_Week

Μάριμπορ: Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης (2012)
Πριν λίγα χρόνια, η φετινή Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης, το Μάριμπορ, ήταν
από τις πλέον παρακμάζουσες ευρωπαϊκές

το βασικό θέμα του τελευταίου τεύχους του

πόλεις. Ωστόσο, επενδύοντας στο πολιτιστικό

περιοδικού PANORAMA της Ευρωπαϊκής

δυναμικό της, η σλοβενική πόλη κατάφερε να

Επιτροπής.

ανακτή σει τη χαμένη αίγλη της και την

Πληροφορίες:

υπερηφάνεια των κατοίκων της. Στόχος της

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

τοπικής αρχής είναι η διαπεριφερειακή και

ner/panorama/pdf/mag42/mag42_en.pdf
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Διεθνή Θέματα
Παγκόσμιο Δίκτυο Νέων Αιρετών για
την Αειφορία
Το διεθνές δίκτυο τοπικών αρχών για την
αειφορία (ICLEI) ξεκίνησε την πρωτοβουλία
FutureCityLeaders με σκοπό τη δικτύωση των
νέων αιρετών των τοπικών αρχών πάνω σε
θέματα αειφορίας και την επιμόρφωσή τους

(δ) μια αναφορά στα βασικά θέματα της συνόδου,
μέσω ανταλλαγών πρακτικών, διαδικτυακών
σεμιναρίων και διεθνών εκδηλώσεων. Οι
ενδιαφερόμενοι δήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών
συμβουλίων και δημοτικοί σύμβουλοι
καλούνται να συμμετάσχουν, αποστέλλοντας
το σχετικό έντυπο της εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Πληροφορίες:
http://www.iclei.org/index.php?id=12264

Έκθεση για τις Ανθεκτικές Πόλεις 2012
Δημοσιεύθηκε πρόσφατα η τρίτη έκθεση του
Παγκόσμιου Φόρουμ για την Αστική
Ανθεκτικότητα και Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή (Ανθεκτικές Πόλεις 2012). Η έκθεση
περιλαμβάνει (α) τα βασικά συμπεράσματα
του συνεδρίου, (β) τις εξελίξεις της διετίας
2011-2012, (γ) την περίληψη των συνεδριών,

συμπεριλαμβανομένων των καλών πρακτικών από
το Μεξικό, τη Δανία και τις Φιλιππίνες.
Πληροφορίες:
http://resilientcities.iclei.org/fileadmin/sites/resilientcities/files/Images_and_logos/Resilience_Resource_Poi
nt/RC2012__Congress_report.pdf

Μακάτι Σίτυ: Απονομή του Βραβείου των
Ηνωμένων Εθνών για Καινοτόμα Διεθνή
Συνεργασία
Η πόλη των Φιλιππίνων Μακάτι Σίτυ βραβεύτηκε
πρόσφατα για την καινοτόμα μαθησιακή εταιρική
σχέση με την πρωτεύουσα του Εκουαδόρ, Κίτο, στη
διάρκεια του 25ου ετήσιου συνεδρίου του δικτύου
τοπικών αρχών Ασίας-Ειρηνικού (CITYNET) που
πραγματοποιήθηκε στη Σουραμπάγια της
Ινδονησίας. Βασικό αντικείμενο της συνεργασίας
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παγκόσμιες πόλεις θεωρούνται ιδανικοί χώροι για
την υποστήριξη μεγάλου εύρους πολιτιστικών
δραστηριοτήτων. Διαθέτοντας έναν πολιτιστικά
πολύμορφο πληθυσμό και τουριστών, την
οικονομική δυνατότητα να υποστηρίξουν δαπανηρές
πολιτιστικές υποδομές, οι παγκόσμιες πόλεις
δύνανται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη
διαμόρφωση του παγκόσμιου πολιτισμού.

των δύο πόλεων ήταν η εκπόνηση στρατηγικών
για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε
καταστάσεις φυσικών καταστροφών. Σκοπός
του βραβείου City-to-City Cooperation του
γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση
των κινδύνων από φυσικές καταστροφές είναι
η ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών συνεργασίας
μεταξύ τοπικών αρχών. Μέχρι σήμερα, το
δίκτυο CITYNET έχει συνδράμει σε
περισσότερες από 500 ανταλλαγές μεταξύ
τοπικών αρχών και οργανώσεων της
περιφέρειας Ασίας-Ειρηνικού.
Πληροφορίες:
http://www.unisdr.org/archive/27604

Έκθεση για τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες
των Παγκόσμιων Πόλεων
Η πρώτη παγκόσμια έρευνα για τις
πολιτιστικές υποδομές και υπηρεσίες 12
παγκόσμιων πόλεων (Βερολίνο,
Γιοχάνεσμπουργκ, Λονδίνο, Βομβάη, Νέα Υόρκη,
Σιγκαπούρη, Σάο Πάολο, Σανγκάη,
Σινγκαπούρη, Σίδνευ και Τόκιο) παρουσιάστηκε
στην πολιτιστική σύνοδο των Παγκόσμιων
Πόλεων στο Λονδίνο (1 Αυγούστου τ.ε.).
Η έκθεση, την οποία είχε ζητήσει ο Δήμαρχος
του Λονδίνου από γραφείο συμβούλων (BOP
Consulting), καταγράφει τις πολιτιστικές
παροχές των εν λόγω πόλεων σύμφωνα με 60
δείκτες. Η έκθεση επιβεβαίωσε ότι οι

Πληροφορίες:
http://www.mckinsey.com/insights/mgi/research/urb
anization/urban_world_cities_and_the_rise_of_the_con
suming_class

Οι Πόλεις του Μέλλοντος στην Κίνα
Στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Foreign Policy,
το οποίο είναι αφιερωμένο στις σύγχρονες πόλεις,
υποστηρίζεται ότι η εποχή των αμερικανικών
πόλεων όπως το Σικάγο και η Νέα Υόρκη, οι οποίες
ήταν η πρωτοπορία στην αστική καινοτομία σε
παγκόσμιο επίπεδο παρήλθε, ενώ αντίθετα ο
κόσμος θα πρέπει να αναζητήσει την πόλη του
μέλλοντος στην Κίνα. Η Κίνα φαίνεται να διαθέτει
αυτή τη στιγμή το προβάδισμα στις εφαρμογές της
αστικής τεχνολογίας στις κατασκευές σπονδυλωτών
ουρανοξυστών, στα λεωφορεία που αψηφούν την
κυκλοφοριακή συμφόρηση και στις πρωτοπόρες
πρακτικές ανακύκλωσης. Ειδικότερα, η Κίνα
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περιλαμβάνει πέντε θεματικούς άξονες: πόλη με
μηδενικές εκπομπές αερίων του θεσμοκηπίου˙
ενεργός προσαρμογή στις συνέπειες της κλιματικής
αλλαγής˙ αποδοτική κατανάλωση πόρων˙ αύξηση
της αστικής πυκνότητας˙ πόλη-υποδοχής υδάτινων
πόρων. Η συνολική δαπάνη του εν λόγω σχεδίου
ξεπερνά τα 5 εκατ. δολάρια.
Πληροφορίες:
http://iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/Glo
bal/case_studies/151_cs_Melbourne_FINAL.pdf
αναδεικνύεται ιδιαίτερα επιθετική στο μερίδιό
της στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων. Η
κυβέρνηση έχει θέση ως στόχο την κυκλοφορία
500.000 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους
κινεζικούς δρόμους μέχρι το 2015 και
περισσότερων από 5 εκατομμύρια μέχρι το
2020, επιδοτώντας με 8.800 δολάρια κάθε
εταιρία αγοραίων αυτοκινήτων αλλά και κάθε
τοπική αρχή.

Ινδία: Σχεδιασμός βάσει Γεωγραφικών
Πληροφοριακών Συστημάτων
Αντιμετωπίζοντας το σοβαρό ενδεχόμενο της
αύξησης του πληθυσμού σε ένα δισεκατομμύριο
κατοίκους μέχρι το 2050, η κυβέρνηση της Ινδίας
ευελπιστεί ότι με τη χρήση των γεωγραφικών
πληροφοριακών συστημάτων θα μπορέσει να

Πληροφορίες:
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/08/
13/cities_of_the_future_made_in_china?page=0,0

Μελβούρνη: Οικοδομώντας
μια Αειφόρο Πόλη
Το οικολογικό όραμα της δεύτερης
μεγαλύτερης πόλης της Αυστραλίας (Eco-City)
αποτελεί μέρος Στρατηγικού Σχεδίου της
τοπικής αρχής για να κάνει τη Μελβούρνη μία
από τις δέκα πρώτες αειφόρες πόλεις σε
παγκόσμιο επίπεδο. Το όραμα του Eco-City

καταγράψει τις ανάγκες του 75% των πόλεών της
(7.935), η πλειονότητα των οποίων δεν διαθέτει
επιχειρησιακό σχέδιο. Για πρώτη φορά, η κυβέρνηση
της Ινδίας παρέχει στις δημοτικές αρχές της χώρας
τη δυνατότητα να δημιουργήσουν βάσεις δεδομένων
μέσω του γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος
με σκοπό να αποτυπωθούν αξιόπιστα δεδομένα
αναφορικά με τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων
αυτών πόλεων.
Πληροφορίες:
http://www.theatlanticcities.com/technology/2012/08
/master-planning-7935-indian-cities-andtowns/2835/0
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με διάφορες παραμέτρους του, όπως η κοινή
τεχνολογική πρωτοβουλία Clean Sky, οι κυψέλες
καυσίμου και υδρογόνου, η έρευνα και η
καινοτομία στις βιοεπιστήμες.
Προθεσμία: 4 Οκτωβρίου 2012
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_
en.cfm

Κρατικές Ενισχύσεις για την
Περιβαλλοντική Προστασία
Σύμφωνα με την ανακοίνωση σχετικά με τον
εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για τις
κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή σκοπεύει να

Σχέδιο δράσης για την τόνωση της
επιχειρηματικότητας:
«Επιχειρηματικότητα 2020»
Καθώς η Ευρώπη ακολουθεί τους ανταγωνιστές

αναθεωρήσει και να εναρμονίσει, μέχρι το τέλος
του 2013, τις κύριες νομοθετικές της πράξεις και
τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές
ενισχύσεις. Στόχος της διαβούλευσης αυτής
είναι να συλλεχθούν πληροφορίες όσον αφορά
την εφαρμογή των κοινοτικών κατευθυντήριων
γραμμών που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις

της σε επιχειρηματική νοοτροπία και στάση, ενώ

για την προστασία του περιβάλλοντος και τα

ως γνωστόν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

μέτρα περιβαλλοντικής στήριξης του γενικού

συνιστούν τη μεγαλύτερη πηγή θέσεων

κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία. Οι

απασχόλησης και μεγέθυνσης, ένα ευρωπαϊκό
επιχειρηματικό σχέδιο δράσης καθίσταται

πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν θα
συμβάλουν ουσιαστικά στην επιχειρούμενη
αναθεώρηση των κανόνων. Ο έλεγχος των

αναγκαίο. Σκοπός της διαβούλευσης είναι η

κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της

συλλογή δυνητικών μέτρων και βέλτιστων

προστασίας του περιβάλλοντος στοχεύει κατά

πρακτικών για την κατάρτιση ενός τέτοιου
σχεδίου.
Προθεσμία: 1 Οκτωβρίου 2012
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/publi
c-consultation/index_en.htm

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020
Η επικείμενη έγκριση του νέου ευρωπαϊκού
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την

κύριο λόγο να διασφαλίσει, αφενός, ότι το
περιβάλλον προστατεύεται καλύτερα μέσω των
κρατικών ενισχύσεων απ΄ ό,τι χωρίς αυτές και,
αφετέρου, ότι τα θετικά αποτελέσματα των
ενισχύσεων αντισταθμίζουν τον αρνητικό
αντίκτυπο που έχουν αυτές από την άποψη της
στρέβλωσης του ανταγωνισμού, λαμβάνοντας
υπόψη την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" που
ορίζεται στο άρθρο 191 της Συνθήκης ΣΛΕΕ.
Προθεσμία: 23 Οκτωβρίου 2012

καινοτομία (HORIZON 2020), που θα ισχύσει από

Πληροφορίες:

τη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020),

http://ec.europa.eu/competition/consultations/20

καθιστά αναγκαία τη συλλογή απόψεων σχετικά

12_state_aid_environment/index_el.html
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Σεμινάρια Κατάρτισης

Cost-Benefit Analysis (CBA) of EU Financed Projects -

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο

Ημερομηνία: 4-5 Οκτωβρίου 2012
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

Advanced Course

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4981

Management and Control Structures for Migration
Funds
Ημερομηνία: 4-5 Οκτωβρίου 2012
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5009

Which Skills and Competencies are Needed to
Become an Effective National Representative in
Brussels?
Ημερομηνία: 8-9 Οκτωβρίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
From Project Proposal to Final Report: Formal
Writing in English for Public Officials
Ημερομηνία: 1-2 Οκτωβρίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5102

Understanding EU Decision-Making: Principles,
Procedures, Practice

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4879

Practical Tools for Implementation of EU Policies at
the National Level: Modules 1 and 2
Ημερομηνία: 8-11 Οκτωβρίου 2012
Τόπος: Λουξεμβούργο
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5096

Τόπος: Μάαστριχτ

Main Principles of EU Environmental Law
Ημερομηνία: 15-16 Οκτωβρίου 2012
Τόπος: Λουξεμβούργο

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: 4-5 Οκτωβρίου 2012

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4824

Evaluation and Monitoring of EU Structural Funds
Ημερομηνία: 4-5 Οκτωβρίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4924

CAF Training Event: The Common Assessment
Framework in Action
Ημερομηνία: 4-5 Οκτωβρίου 2012
Τόπος: Βαρκελώνη
Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4971

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5014

European Information Management - Europe on the
Internet: Finding your Way through the European
Information Jungle
Ημερομηνία: 18-19 Οκτωβρίου 2012
Τόπος: Μάαστριχτ
Πληροφορίες:
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4954

Financing PPP schemes - Choices, challenges and
opportunities
Ημερομηνία: 26 Οκτωβρίου 2012
Τόπος: Βρυξέλλες
Πληροφορίες:

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4911
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Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
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ΕΣΠΑ - Σχεδιασμός και Διαχείριση
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
Ημερομηνίες/Τόπος: 17-21 Σεπτεμβρίου 2012
(Αθήνα)

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας

1-5 Οκτωβρίου 2012
(Θεσσαλονίκη)

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

15-19 Οκτωβρίου 2012
(Αθήνα)

(Προγράμματα Επιμόρφωσης

26-30 Νοεμβρίου 2012

Β΄ Εξαμήνου 2012)

(Αθήνα)
3-7 Δεκεμβρίου 2012
(Αθήνα)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_
wrapper&Itemid=403
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
Ημερομηνίες/Τόπος: 24-28 Σεπτεμβρίου 2012
(Αθήνα)
19-23 Νοεμβρίου 2012

Ευρωπαϊκά Προγράμματα : Αναζήτηση

(Αθήνα)

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και

10-14 Δεκεμβρίου 2012

συγγραφή πρότασης χρηματοδότησης

(Θεσσαλονίκη)

Ημερομηνίες/Τόπος:: 17-19 Οκτωβρίου 2012
10-12 Δεκεμβρίου 2012
(Αθήνα)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com
_wrapper&Itemid=403
Ευρώπη 2020: Στρατηγική για μια έξυπνη,

Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_
wrapper&Itemid=403
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης: Δημοσιονομικό
Έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος
Ημερομηνίες/Τόπος: 24-27 Σεπτεμβρίου 2012
(Αθήνα)

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

5-11 Νοεμβρίου 2012

Ημερομηνίες/Τόπος: 8-10 Οκτωβρίου 2012

(Αθήνα)

(Θεσσαλονίκη)

10-13 Δεκεμβρίου 2012

22-24 Οκτωβρίου 2012
(Αθήνα)
12-14 Νοεμβρίου 2012
(Θεσσαλονίκη)
28-30 Νοεμβρίου 2012

(Αθήνα)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_
wrapper&Itemid=403

(Αθήνα)
10-12 Δεκεμβρίου 2012
(Ηράκλειο)
Πληροφορίες:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com
_wrapper&Itemid=403
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης

10/2012

Οικολογική Διαχείριση Κτηρίων, Οικισμών
και Πόλεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Planning Through Projects: Moving from
Master Planning to Strategic Planning - 30
Cities

Σελ.360
Α. Οικονόμου, Ρ. Μητούλα
Εκδ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ
Στο βιβλίο καταγράφεται η καταστροφή που έχει
υποστεί το περιβάλλον από τις ανθρώπινες
Σελ.560
M. Carmona, R. Burgess, M.S. Badenhorst (επιμ.)
Εκδ. Techne Press

ενέργειες. Υπογραμμίζεται ότι ο άνθρωπος, στην
προσπάθειά του να θέσει τη φύση στην υπηρεσία
του, έθιξε την ισορροπία της, προκαλώντας
σοβαρότατες και συχνά ανεπανόρθωτες βλάβες

Αφετηριακό σημείο του εν λόγω έργου είναι η

και καταστροφές. Επεδίωξε την ανάπτυξη και δεν

ποικιλομορφία των ιστορικών, πολιτικών,

έλαβε υπόψη του τη "βιώσιμη ανάπτυξη". Η

κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών

αλόγιστη χρήση φυσικών πόρων από μη ανανεώ-

παραγόντων που επιδρούν στις αστικές

σιμες πηγές, η κακή χρήση απορριμμάτων, η κοπή

πραγματικότητες κάθε πόλης. Το βιβλίο

και εξαφάνιση δένδρων και δασών, η κατασπα-

υπογραμμίζει ότι η στροφή προς τον στρατηγικό

τάληση και ρύπανση των υδάτων, οι πυρκαγιές

σχεδιασμό μέσω μεγάλων αστικών έργων

και πολλά άλλα, καταδεικνύουν το βαθμό στον

αποτελεί μια παγκόσμια διαδικασία που

οποίο ο άνθρωπος δεν εκτίμησε την αξία της

επηρεάζει όλες τις χώρες και αναδεικνύει την

φύσης και δεν τη σεβάστηκε στην πορεία για την

απήχηση αυτών των μεγάλων έργων στην αστική

ανάπτυξή του. Τα παραπάνω αναπτύσσονται στα

διακυβέρνηση. Μια θεωρητική εισαγωγή

κεφάλαια του βιβλίου και η κατεύθυνση που

προηγείται της ανάλυσης 30 περιπτώσεων

δίνεται ορίζεται από την προσπάθεια ανάδειξης

πόλεων μέσω του κοινωνικο-οικονομικού και

των βασικών θεμάτων που αφορούν στον

περιβαλλοντικού περιβάλλοντος και των

περιβαλλοντικό και οικολογικό σχεδιασμό και τη

στρατηγικών τους.

δυνατότητα βιωσιμότητας των κτηρίων, των
οικισμών και των πόλεων.
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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
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YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης
Τηλ: 210 3744735
Fax: 210 3744713
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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