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, 10 Ιουνίου 2022
Α.Π. 38431

Προς:
Δήμους και Περιφέρειες
της Χώρας

international@ypes.gr

ΘΕΜΑ: PLATFORMA: Διαγωνισμός για τη βράβευση περιφερειών και
πόλεων που συμμετέχουν στη βιώσιμη ανάπτυξη τρίτων χωρών
Η PLATFORMA είναι ο πανευρωπαϊκός συνασπισμός πόλεων και
περιφερειών – καθώς και των εθνικών, ενωσιακών και παγκόσμιων ενώσεών
τους – που δραστηριοποιείται στην αναπτυξιακή συνεργασία από πόλη σε
πόλη και από περιοχή σε περιοχή. Αποτελεί τον κόμβο εμπειρογνωμοσύνης
στη διεθνή δράση των ευρωπαϊκών τοπικών και περιφερειακών αρχών και
στοχεύει στην ενίσχυση της συμβολής των ευρωπαϊκών τοπικών και
περιφερειακών αρχών στις πολιτικές της ΕΕ για την αναπτυξιακή συνεργασία.
Πρόσφατα, η PLATFORMA δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για τη βράβευση τοπικών ή περιφερειακών αρχών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεργάζονται με τουλάχιστον μία τοπική ή
περιφερειακή αρχή από χώρα-εταίρο στην Αφρική, την Ασία, τη Λατινική και
Νότια Αμερική, την Ανατολική Ευρώπη ή τη Μέση Ανατολή και η συνεργασία
αυτή να συμβάλλει στην αμοιβαία ανάπτυξη και συγκεκριμένα στην
υλοποίηση ενός ή περισσότερων από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
(SDGs).
Το βραβείο αφορά την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού ύψους
20.000 ευρώ για την προώθηση και προβολή του βραβευθέντος έργου
συνεργασίας, την κάλυψη των δαπανών για τη συμμετοχή στην τελετή
απονομής (Νοέμβριος τ.ε.), καθώς και την πρόσβαση στο δίκτυο της
PLATFORMA για την απόκτηση ειδημοσύνης σε συνέδρια και εργαστήρια.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται ηλεκτρονικά
στην ιστοσελίδα της PLATFORMA (https://platformawards.eu/form/), μέχρι
την 15η Ιουλίου 2022. Περισσότερες
πληροφορίες
για τα βραβεία και
τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορείτε να αναζητήσετε στην
κάτωθι ιστοσελίδα:
https://platformawards.eu/
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Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν
διευκρινίσεις.
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
κ.α.α.
Δρ. Αντώνιος Καρβούνης
Κοινοποίηση:
1) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
(E-mail: epolis@efxini.gr)
4) ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ AMKE
(E-mail: helicas.egtc@gmail.com)
5) ΚΕΔΕ
(E-mail: info@kedke.gr)
6) EΝΠΕ
(Ε-mail: info@enpe.gr)
7) ΠΕΔ της Χώρας
8) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ ΑΕ.)
(E-mail: info@eetaa.gr)
9) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
(E-mail: comm-rep-athens@ec.europa.eu)
10) 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 Γραμματέως
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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