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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη, 2021-2027»:
Βραβεία της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας (European Capital
of Innovation Awards ) (Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 30 Ιουνίου
2022)
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά
πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την
καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και
αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (20142020). Ο Ορίζοντας Ευρώπη έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της
επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ, στην αναμόρφωση του
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και στην βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ
να καινοτομεί, ενώ αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με έξι
βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν στην αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής, στο ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και της
οικονομίας, στην ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στην
προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, δημοσιεύτηκε πρόσφατα η πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας. Το
παραδοσιακό οικοσύστημα καινοτομίας της πόλης ανοίγει σε νέα μοντέλα
καινοτομίας που προσελκύουν τους πολίτες. Ένας αυξανόμενος αριθμός
πόλεων λειτουργούν ως δοκιμαστήρια για την καινοτομία και διεξάγουν
πρωτοβουλίες με γνώμονα τους πολίτες για να βρουν λύσεις για τις σχετικές
κοινωνικές τους προκλήσεις. Ο δημόσιος τομέας αντιμετωπίζει ιδιαίτερα
προβλήματα με την εύρεση αποτελεσματικών τρόπων για τη διασφάλιση της
ενσωμάτωσης αυτών των πρακτικών στη συνήθη διαδικασία αστικής
ανάπτυξης. Οι επιτυχημένες πρακτικές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την
ενίσχυση της ικανότητας της πόλης να προσελκύει νέους πόρους, κεφάλαια
και ταλέντα για να τονωθεί η ανάπτυξη πρωτοποριακών καινοτομιών.
Επιπλέον, η συνεργασία και η ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των
οικοσυστημάτων καινοτομίας ενισχύουν την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα
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των πόλεων για την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων. Για το λόγο
αυτό, τα Βραβεία της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας θα
αναγνωρίσουν το ρόλο των πόλεων ως καταλύτες του τοπικού
οικοσυστήματος καινοτομίας και θα τονώσουν νέες δραστηριότητες που
στοχεύουν στην ενίσχυση της καινοτομίας που αλλάζει το παιχνίδι. Το
βραβείο θα ενισχύσει το προφίλ των πόλεων που έχουν αναπτύξει και
εφαρμόσει καινοτόμες πολιτικές· έχουν καθιερώσει πλαίσια που ενισχύουν την
πρωτοποριακή καινοτομία· έχουν αυξήσει την ελκυστικότητα της πόλης προς
τους επενδυτές, τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τα ταλέντα· έχουν
βοηθήσει στο άνοιγμα των συνδέσεων και στην ενίσχυση των δεσμών με
άλλες πόλεις, προωθώντας την αναπαραγωγή των βέλτιστων πρακτικών στον
τομέα της καινοτομίας· έχουν ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων· και έχουν υποστηρίξει την ανθεκτικότητα των
πόλεων.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι πόλεις όλων των κρατώνμελών ή των χωρών που είναι συνδεδεμένες στο ερευνητικό πρόγραμμα της
ΕΕ («Ορίζοντας Ευρώπη»). Το βραβείο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας
Καινοτομίας απονέμεται σε πόλεις με περισσότερους από 250.000 κατοίκους.
Το δε βραβείο της Ευρωπαϊκής Αναδυόμενης Πόλης της Καινοτομίας θα
απονεμηθεί σε πόλη με πληθυσμό από 50.000 έως 249.999 κατοίκους.
Η νικήτρια πόλη που θα επιλεγεί για το βραβείο της Ευρωπαϊκής
Πρωτεύουσας Καινοτομίας θα λάβει 1.000.000 ευρώ, ενώ οι επιλαχούσες, η
δεύτερη και η τρίτη πόλη κατά σειρά, θα λάβουν χρηματικά βραβεία ύψους
100.000 ευρώ. Η δε νικήτρια πόλη που θα επιλεγεί για το βραβείο της
Ευρωπαϊκής Αναδυόμενης Πόλης της Καινοτομίας θα λάβει 500.000 ευρώ,
ενώ οι επιλαχούσες, η δεύτερη και η τρίτη πόλη κατά σειρά, θα λάβουν
χρηματικά βραβεία ύψους 50.000 ευρώ.
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τους όρους
συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να επισκεφθούν τον
ιστότοπο του βραβείου iCapital:
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/europeancapital-innovation-awards_en
Ερωτήσεις σχετικά με τις αιτήσεις μπορούν επίσης να αποστέλλονται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
EISMEA-ICAPITAL@ec.europa.eu
Περισσότερες πληροφορίες για τα ανωτέρω και γενικότερα για το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη μπορείτε να αναζητήσετε στο Εθνικό Σημείο
Επαφής του Προγράμματος: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: Μονάδα του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Συντονιστής του Enterprise Europe Network –
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Hellas (Kολοκοτρώνη 8, 105 61, Αθήνα, τηλ:. 210 360 7690, Ε-mail:
praxi@praxinetwork.gr, ιστοσελίδα: https://horizoneurope.gr/).
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
κ.α.α.
Δρ. Αντώνιος Καρβούνης
Κοινοποίηση:
1) Δίκτυο Πράξη-Eθνικό Σημείο Επαφής Ορίζοντας Ευρώπη, 2021-2027
(E-mail: praxi@praxinetwork.gr)
2) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
3) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
4) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
(E-mail: epolis@efxini.gr)
5) ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ AMKE
(E-mail: helicas.egtc@gmail.com)
6) ΚΕΔΕ
(E-mail: info@kedke.gr)
7) EΝΠΕ
(Ε-mail: info@enpe.gr)
8) ΠΕΔ της Χώρας
9) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ ΑΕ.)
(E-mail: info@eetaa.gr)
10) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
(E-mail: comm-rep-athens@ec.europa.eu)
11) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κας Υπηρεσιακής Γραμματέα
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
5. Υπηρεσία Συντονισμού
6. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτηθεί
στο site του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και ΔράσειςΔιεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & ΣυνεργασίεςΕνημερώσεις-Ανακοινώσεις)
7. Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων
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