ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 10563, Αθήνα
Πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης
Τηλέφωνο: 213 136 1114
E-mail: a.karvounis@ypes.gr

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2022
Α.Π. 2812

Προς:
Δήμους της Χώρας

international@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το
2030»-Προθεσμία: 31 Ιανουαρίου 2022
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 25 Νοεμβρίου 2021 πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνόμενη στις πόλεις να συμμετάσχουν στην
ευρωπαϊκή αποστολή για κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις. Οι στόχοι
της αποστολής είναι να επιτευχθούν 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες
ευρωπαϊκές πόλεις έως το 2030 και να διασφαλιστεί ότι οι πόλεις αυτές
λειτουργούν ως κόμβοι πειραματισμού και καινοτομίας, ώστε να μπορέσουν
όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις να ακολουθήσουν το παράδειγμα έως το 2050. Η
συμμετοχή στην αποστολή θα θέσει τις επιλεγμένες πόλεις στην πρώτη
γραμμή της καινοτομίας στη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Καθώς η καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής στρέφεται όλο και περισσότερο στην ανάπτυξη λύσεων, οι
πόλεις είναι οι πλέον κατάλληλες για να είναι οι πρώτοι φορείς υιοθέτησης των
πολιτικών για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Στο πλαίσιο της
διαδικασίας, θα τους επιτραπεί να αποφέρουν πολλαπλά οφέλη στις
κοινότητές τους όσον αφορά τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της
ηχορύπανσης, τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, τη μείωση των
λογαριασμών ενέργειας και τον υγιεινότερο τρόπο ζωής. Οι πόλεις που
συμμετέχουν στην αποστολή θα προετοιμάσουν και θα εφαρμόσουν μια
«σύμβαση πόλης για το κλίμα» που θα συναφθεί από κοινού με τοπικούς
ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες. Τα οφέλη που θα προσφέρει η
αποστολή για τις «Πόλεις» περιλαμβάνουν τα εξής:
• Εξατομικευμένες συμβουλές και βοήθεια από μια «πλατφόρμα
αποστολής», για παράδειγμα, για την ανάπτυξη ενός επενδυτικού
σχεδίου για την άντληση εξωτερικής χρηματοδότησης.
• Απελευθέρωση
πρόσθετων
ευκαιριών
χρηματοδότησης
και
χρηματοδότησης μέσω ενός «σήματος αποστολής».
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61e6a1fc033378325a9c1ac9 στις 18/01/22 13:21

•
•
•
•
•

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις πόλεις ώστε να συμμετάσχουν σε
μεγάλες δράσεις καινοτομίας, πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης.
Στήριξη μέσω εθνικού δικτύου συντονισμού.
Ευκαιρίες δικτύωσης, μάθηση και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των
πόλεων.
Συμμετοχή και συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών κοινοτήτων για
κλιματικά ουδέτερες λύσεις.
Υψηλή προβολή — ενίσχυση του πολιτικού προφίλ και της
ελκυστικότητας των επενδύσεων και των ειδικευμένων εργαζομένων.

Η Επιτροπή δημοσίευσε το Info Kit για τις πόλεις και κατάλογο των Συχνών
Ερωτήσεων τον περασμένο Οκτώβριο που περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με το τι αναμένεται από τις πόλεις που θα συμμετάσχουν στην
αποστολή, καθώς και σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τη λειτουργία της
αποστολής.
Οι δήμοι μπορούν να εγγραφούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και να ανταποκριθούν στην πρόσκληση έως τις 31 Ιανουαρίου 2022. Μετά
από αξιολόγηση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα ανακοινώσει τον κατάλογο των επιλεγμένων πόλεων που θα
συμμετάσχουν έως τον Απρίλιο του 2022. Οι πρώτες πόλεις θα είναι σε θέση
να αρχίσουν να εργάζονται για τις συμβάσεις πόλης για το κλίμα με την
υποστήριξη της πλατφόρμας αποστολών μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία
επιλογής.
Περισσότερες πληροφορίες για την ανωτέρω πρόσκληση και τη διαδικασία
εγγραφής διατίθενται στην κάτωθι ιστοσελίδα:
https://ec.europa.eu/info/news/commission-invites-cities-express-theirinterest-become-part-european-mission-100-climate-neutral-and-smartcities-2030-2021-nov-25_en
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
κ.α.α.
Δρ. Αντώνιος Καρβούνης
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