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ΘΕΜΑ: «Οικοδόμηση της Ευρώπης δια μέσου των συνόρων»: Βραβείο
για Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2020
1. Γενικά
Η Γραμματεία της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) θέσπισε στις 7
Οκτωβρίου 2013 ευρωπαϊκό βραβείο με τίτλο «Οικοδόμηση της Ευρώπης δια
μέσου των συνόρων», με σκοπό την αναγνώριση και την προβολή της
βέλτιστης πρακτικής ενός Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας
(ΕΟΕΣ) που σχετίζεται με τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στην
Ευρώπη (Στρατηγική «Ευρώπη 2020»). Το βραβείο απονέμεται ανά διετία,
και το 2020 θα απονεμηθεί για τέταρτη φορά.
2. Στόχος του Βραβείου
Με το βραβείο αυτό επιδιώκεται η ανάδειξη των δυνατοτήτων των ΕΟΕΣ ως
μέσου προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης και των ευκαιριών
απασχόλησης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της φύσης και ως
μοχλοί προώθησης της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης, της πολιτιστικής
κληρονομιάς και της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Το βραβείο σκοπεύει στην
αναγνώριση συγκεκριμένων επιτευγμάτων υφιστάμενων ΕΟΕΣ, την ανάδειξη
της προστιθέμενης αξίας του εν λόγω εργαλείου και την προβολή τους ως
καλών πρακτικών σε άλλους Ομίλους ή παρόμοιων διασυνοριακών,
διαπεριφερειακών και διακρατικών δομών. Το βραβείο αποσκοπεί στην
προώθηση ‘από τα κάτω προς τα πάνω’ πρωτοβουλιών των τοπικών και
περιφερειακών αρχών για την ικανοποίηση πολύμορφων αναγκών των
πολιτών τους. Επίσης, σκοπεύει στην καλύτερη γνώση για το ρόλο των ΕΟΕΣ
εκ μέρους των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, των ευρωπαϊκών
θεσμών και του κοινού γενικότερα.
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3. Κριτήρια επιλεξιμότητας
3.1 Επιλεξιμότητα αιτούντων
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι ΕΟΕΣ που συστάθηκαν, το αργότερο,
κατά το έτος που προηγείται της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η σύσταση
των οποίων έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή των Περιφερειών σύμφωνα με
το άρθρο 5 του κανονισμού αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου. Στην προκειμένη περίπτωση, μόνο ΕΟΕΣ που έχουν
δημιουργηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2018.
3.2 Επιλεξιμότητα δράσεων
Όσον αφορά το Βραβείο για Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας θα
ληφθούν υπόψη δράσεις και έργα που υλοποιούνται από ΕΟΕΣ στο έδαφός
τους και συμβάλλουν στους ακόλουθους τομείς:









αντίκτυπος και αποτελέσματα της δράσης που αξιολογούνται με βάση
μετρήσιμους δείκτες και σε συνάρτηση με το μέγεθος του ΕΟΕΣ και τις
πραγματικές ανάγκες της εκάστοτε περιοχής·
καινοτόμος προσέγγιση, με διακρατική διάσταση και ευρωπαϊκή
προστιθέμενη αξία λόγω του γεγονότος ότι η δράση έχει σχεδιαστεί και
εκτελείται από έναν ΕΟΕΣ·
πιθανές συνέργειες με άλλους ΕΟΕΣ·
εφαρμογή της αρχής της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και υιοθέτηση
προσέγγισης από τα κάτω προς τα πάνω (bottom-up)·
βιωσιμότητα και διάρκεια της δράσης, ένταξη των δράσεων σε
ευρύτερη στρατηγική για την περιοχή·
προβολή στο κοινό και στα ΜΜΕ της εδαφικής επικράτειας του ΕΟΕΣ·
δυναμικό μεταφοράς και αντιγραφής ως βέλτιστης πρακτικής·
προώθηση της ΕΕ από τον ΕΟΕΣ και τα μέλη του.

4. Υποβολή αίτησης, προθεσμία και πληροφορίες
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: egtc@cor.europa.eu
μέχρι τις 17 Απριλίου 2020. Το έντυπο της αίτησης και περισσότερες
πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα για τον ΕΟΕΣ:
https://portal.cor.europa.eu/egtc/news/Pages/egtc-awards2020.aspx#footer
και από το ΥΠΕΣ-εθνικό σημείο επαφής για τους ΕΟΕΣ (υπόψιν κ. Α.
Καρβούνη).
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
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Ι.ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού, κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου
2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Θεόδωρου Λιβάνιου
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης, κ. Μιχάλη
Σταυριανουδάκη
4. Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων
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