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ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΆΡΘΡΟ

Αυτή η παράξενη και ανορθόδοξη χρονιά του 2020 τελειώνει
περίπου την ίδια περίοδο που η τρέχουσα ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπληρώνει έναν χρόνο από τότε που ανέλαβε
τα καθήκοντά της.

και να ανακατευθύνουν τις οικονομίες μας προς ένα πιο πράσινο,
ψηφιακό μέλλον με περισσότερη συνοχή. Συμβολικά, ο REACT-EU
ήταν η πρώτη νομοθετική πρόταση από την Επόμενη Γενιά της
ΕΕ που υποβλήθηκε: πρωτοπόροι σε ζητήματα απόκρισης που
παίρνουν πρώτοι θέση στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων.

Όταν ξεκινήσαμε τον Δεκέμβριο του 2019, γνωρίζαμε ότι ο
χρόνος που θα ακολουθούσε θα ήταν γεμάτος προκλήσεις,
ιδίως όσον αφορά την έγκριση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027, τα
νομικά κείμενα σχετικά με τους αναθεωρημένους κανονισμούς σχετικά με τη Συνοχή
για την ίδια περίοδο, και τη δημιουργία
του νέου Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.

Αυτή η κρίση απέδειξε, για άλλη μια φορά, τον βαθμό στον
οποίο η συνοχή είναι θεμελιώδης πυλώνας της ΕΕ
και την ικανότητά της να αναπτύσσει μια φιλόδοξη απόκριση στηρίζοντας χώρες, περιφέρειες, εργαζόμενους και εταιρείες.
Αναλάβαμε τον ρόλο πυροσβέστη στο
ξεκίνημα της κρίσης με τις πρωτοβουλίες
CRII και CRII+ και θα είμαστε μηχανικοί
στο έργο της ανάκαμψης με τον κανονισμό REACT-EU και τη μακροπρόθεσμη
συνοχή.

Σκόπευα επίσης να επισκεφθώ τουλάχιστον μία περιφέρεια ανά χώρα κατά
τη διάρκεια του πρώτου έτους για την
εντατικοποίηση του διαλόγου και για να
ακούσω τους προβληματισμούς και τις
προσδοκίες των ντόπιων.

Το κίνητρό μου για την επόμενη χρονιά
είναι να ξεπεράσουμε την κρίση πιο ισχυροί, με σύγχρονες οικονομίες με συνοχή και
χωρίς να αφήσουμε κανέναν πίσω.

Η πραγματικότητα επέβαλε ένα πολύ διαφορετικό θεματολόγιο: μέσα σε δύο μήνες οι ζωές
μας και οι ζωές όλων των Ευρωπαίων άλλαξαν δραματικά ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορονοϊού. Σκέφτομαι
ιδιαίτερα όσους έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα ή νόσησαν
από τον ιό. Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη για όσους από σας συνεχίζουν να εργάζονται και να ανταποκρίνονται με επιτυχία σε τόσο
δύσκολες συνθήκες, για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και
την ανάγκη προσφοράς σας.

Τέλος, αυτό το 75ο τεύχος του Panorama αποτελεί επίσης μια ευκαιρία να τιμήσουμε τον μεγάλο αριθμό ατόμων που
υπέβαλαν άρθρα και που κατέστησαν δυνατή την κυκλοφορία
του από το 2000. Στο παρόν τεύχος, θα βρείτε μια σειρά επιλεγμένων άρθρων που αντανακλούν την εξέλιξη της πολιτικής
μας όλα αυτά τα χρόνια, με αποκορύφωμα την επίτευξη συμφωνίας για τη χρηματοδοτική περίοδο 2021-2027.

Τις περιόδους κορύφωσης της υγειονομικής κρίσης, καθώς και
κατά τις προετοιμασίες για την ανάκαμψη, η Πολιτική Συνοχής,
μία από τις πρώτες πολιτικές της ΕΕ, απέδειξε την ικανότητά της
να προσαρμόζεται στη νέα πραγματικότητα. Οι κανόνες της
άλλαξαν προσωρινά για να καταστεί δυνατό στα κράτη μέλη και
στις περιφέρειες να ανακατευθύνουν την οικονομική υποστήριξη
όπου ήταν περισσότερο αναγκαία, είτε στον τομέα της υγείας,
σε προγράμματα ανέργων ή στα κεφάλαια κίνησης ΜΜΕ, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κοινωνικές και υγειονομικές
επιπτώσεις της πανδημίας.

Το Panorama θα σηματοδοτήσει την άφιξη αυτού του νέου
κύκλου πολιτικής με ανανεωμένη μορφή, που θα σας προσφέρει
περιεχόμενο με μεγαλύτερη τακτικότητα, ευελιξία και αντιδραστικότητα, ιδίως μέσω βίντεο και διαδραστικών γραφημάτων. Θα
σας ενημερώσουμε για αυτές τις νέες εξελίξεις σύντομα.


Το νέο ΠΔΠ, καθώς και η δέσμη μέτρων ανάκαμψης «Επόμενη
Γενιά της ΕΕ», που σχεδιάστηκαν ειδικά για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της πανδημίας, εγκρίθηκαν, καθιστώντας δυνατό σε
όσους εμπλέκονταν να ξεκινήσουν γρήγορα να αναδιαμορφώνουν

Ελίζα Φερέιρα
Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για τη Συνοχή και τις
Μεταρρυθμίσεις
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Αντίστροφη μέτρηση: λήψη
αποφάσεων σε καιρούς πανδημίας
Την 1η Ιανουαρίου 2021, ξεκινά η νέα προγραμματική περίοδος για την πολιτική συνοχής της ΕΕ. Όλα τα
βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στη γερμανική προεδρία της ΕΕ προκειμένου να ολοκληρώσει το νομικό και
χρηματοοικονομικό πλαίσιο, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σαν να μην έφτανε αυτή η μεγάλη
πρόκληση, η πανδημία της νόσου COVID-19 έχει αλλάξει τη δυναμική της λήψης αποφάσεων και έχει
διαταράξει τα συνήθη μοτίβα εργασίας. Το Panorama ρώτησε τους Thomas Pickartz, Alexandra Marquardt
και Anna-Lena Zademach-Schwierz από τη γερμανική προεδρία πώς διαχειρίστηκαν τις διαπραγματεύσεις
της ΕΕ σε μια νέα, ψηφιακή πραγματικότητα και σχετικά με τα τελικά βήματα για την επίτευξη συμφωνίας για
τη δέσμη μέτρων της πολιτικής συνοχής.
Μετά από δυόμιση χρόνια
διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο και το
Κοινοβούλιο θέτουν τα θεμέλια για την
ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου.
Τι λείπει ακόμα;
Thomas Pickartz (TP): Ο στόχος μας
ήταν η σύναψη πολιτικής συμφωνίας για
ολόκληρη τη δέσμη μέτρων πολιτικής
συνοχής μέχρι το τέλος του έτους. Μετά
από 15 τριμερείς πολιτικούς διαλόγους
και 40 τεχνικές συσκέψεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βρισκόμαστε σε καλό
δρόμο για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Στις 18 Νοεμβρίου, σφραγίσαμε μια πολιτική συμφωνία για τον κανονισμό
REACT-EU, έναν ακρογωνιαίο λίθο του
Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης «Επόμενη Γενιά της ΕΕ». Οι διαπραγματεύσεις
για τον Κανονισμό περί Κοινών Διατάξεων επίσης προχωρούν ικανοποιητικά.
Ορισμένα δύσκολα ζητήματα παραμένουν,
αλλά η συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να επιτευχθεί.

Alexandra Marquardt (AM): Το Ταμείο
Δίκαιης Μετάβασης, καθώς ήρθε με την
Πράσινη Συμφωνία και όχι με τη δέσμη
μέτρων συνοχής, ήταν πάντα ο πιο
«αργοπορημένος» φάκελος. Ήταν μία από
τις πρώτες εντολές του Συμβουλίου υπό
τη γερμανική προεδρία και το Κοινοβούλιο το ψήφισε μόλις τον Σεπτέμβριο. Όταν
οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν με αργούς
ρυθμούς και έγιναν δύσκολες, σκεφτήκαμε ότι αυτός ο φάκελος θα πάει απευθείας στους Πορτογάλους συναδέλφους
μας. Αλλά, έπειτα, οι συζητήσεις συνεχίστηκαν πιο ομαλά και, μαζί με το ΕΤΠΑ,
που επίσης προχωρά ικανοποιητικά μετά
από μια επεισοδιακή αρχή, είμαστε σχεδόν στην τελική ευθεία.
Anna-Lena Zademach-Schwierz (AZ):
Οι διαπραγματεύσεις για το Interreg ήταν
ρεαλιστικές και με βάση τα αποτελέσματα
για πολύ καιρό, ακόμα και κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης κυκλοφορίας την
άνοιξη. Ωστόσο, όταν ξεκίνησε η γερμα-

νική προεδρία, αντιμετωπίσαμε εμπόδια
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λόγω της
δυσκολίας των δημοσιονομικών διαπραγματεύσεων. Ήταν μεγάλη πρόκληση να
επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και μερικές φορές είχαμε την
αίσθηση ότι περπατάμε σε τεντωμένο
σχοινί. Το ακριβώς αντίθετο συνέβαινε με
το ΕΚΤ+ όπου ξεκινήσαμε με μεγάλη
ταχύτητα τον Ιούνιο με δύο τεχνικές
συσκέψεις αλλά αντιμετωπίσαμε μεγαλύτερες δυσκολίες κατά τη διάρκεια των
πολιτικών συζητήσεων.

Όταν η γερμανική προεδρία της ΕΕ
ξεκίνησε τον Ιούλιο, η χειρότερη φάση
της πανδημίας της νόσου COVID-19
φαινόταν να είχε τελειώσει – μέχρι που
σημειώθηκε το δεύτερο κύμα. Πώς αυτό
άλλαξε τον τρόπο εργασίας σας;
AZ: Με το Κοινοβούλιο, συνεχίσαμε για
ορισμένο καιρό με τις απαραίτητες συσκέψεις σε τεχνικό επίπεδο με φυσική
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σημαντική αν θέλουμε να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις σε ευαίσθητα ζητήματα.
Η ψηφιακή μορφή αποδυναμώνει τον
ανθρώπινο παράγοντα. Αν κάνεις ένα
αστείο σε μια τηλεδιάσκεψη δεν μπορείς
να ακούσεις τους ανθρώπους να γελούν
καθώς τα μικρόφωνά τους είναι κλειστά.
Είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιληφθείς τη
διάθεση των συναδέλφων σε μια εικονική
αίθουσα συγκριτικά με μια πραγματική.

Πρέπει να εργαστείτε σε έναν τεράστιο
αριθμό νομοθετικών προτάσεων – από
τον κανονισμό REACT-EU μέχρι τον
κανονισμό για το Interreg. Τι σας
βοήθησε να τα βγάλετε πέρα;

Αριστερά: Anna-Lena Zademach-Schwierz· κέντρο: Thomas Pickartz· δεξιά: Alexandra Marquardt

παρουσία ή με «υβριδική» μορφή. Υπήρξε
μόνο μία περίεργη στιγμή όπου ο κύριος
διαπραγματευτής στην άλλη πλευρά βρισκόταν στο γραφείο του σπιτιού του, ενώ
πολλοί άλλοι συνάδελφοι κάθονταν σε
μια μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων. Αλλά
ακόμα και τότε σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο, με την προϋπόθεση ότι δεν υπήρχαν
πολλοί ενοχλητικοί θόρυβοι ή κορναρίσματα στους εικονικούς χώρους που
ακούγονταν δυνατά στην αίθουσα
συσκέψεων.
TP: Στο Συμβούλιο, στην αρχή συνεχίσαμε
να κάνουμε συσκέψεις με φυσική παρουσία. Οι φάκελοι της πολιτικής συνοχής
είχαν προτεραιότητα λόγω της σύνδεσής
τους με το ΠΔΠ και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο
Ανάκαμψης. Μόλις τον Νοέμβριο, όταν
ξεκίνησε το δεύτερο κύμα πολύ δυναμικά
στις Βρυξέλλες, η ομάδα εργασίας ξεκίνησε να κάνει συσκέψεις ψηφιακά. Λειτούργησε αναπάντεχα καλά.
AM: Το δεύτερο κύμα μας έπληξε σε
μεγάλο βαθμό, αλλά στην πραγματικότητα
η νόσος COVID αποτέλεσε μέρος της προεδρίας μας από την αρχή μέχρι το τέλος.
Δεν υπήρχαν παράπλευρες εκδηλώσεις,
δεν διοργανώθηκαν συναντήσεις γνωριμίας, δεξιώσεις, εκθέσεις, συναυλίες ή
παρόμοιες διοργανώσεις. Το ταξίδι των
ακολούθων στο Βερολίνο/Βρανδεμβούργο επίσης ακυρώθηκε, που συνήθως

αποτελεί μια σημαντική στιγμή κατά τη
διάρκεια κάθε προεδρίας. Ως εκ τούτου,
ήταν μια ιδιαίτερη περίοδος στη δουλειά,
όχι μόνο με τις ψηφιακές συσκέψεις και
την εργασία από το σπίτι αλλά και όσον
αφορά τον τρόπο που η γερμανική προεδρία μπορούσε να προβληθεί.

Μπορεί η ψηφιακή επικοινωνία – από τις
τηλεδιασκέψεις μέχρι τις εικονικές
επισκέψεις – να αντικαταστήσει τις
μορφές επικοινωνίας που είχαμε συνηθίσει;
AZ: Τους τελευταίους μήνες, έχω αρχίσει
να βλέπω τα οφέλη του ψηφιακού
κόσμου κατά τη διάρκεια των πολλών
ωρών των τεχνικών συσκέψεων για διαφορετικούς φακέλους. Μπορεί να αποδειχθεί ευκολότερη η γρήγορη ανταλλαγή
απόψεων και η συμφωνία για μια θέση
όταν κλείνει το μικρόφωνο, παρά όταν
ζητάμε διάλειμμα σε μια σύσκεψη με
φυσική παρουσία. Ωστόσο, αυτό λειτούργησε αποτελεσματικά μόνο επειδή μπορούσαμε να καθίσουμε όλοι σε μια
αίθουσα σαν ομάδα. Μόνη μου στο γραφείο μου, είναι πολύ δυσκολότερο να
παρακολουθήσω παρά τις διάφορες επιλογές «συνομιλίας».
TP: Η ψηφιακή επικοινωνία μάς έχει
σίγουρα βοηθήσει να συνεχίσουμε το έργο
μας κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αλλά
η προσωπική επαφή παραμένει πολύ

TP: Είναι αλήθεια ότι ο φόρτος εργασίας
είναι τεράστιος. Βοήθησε πολύ η κοινή
ανάληψη ευθυνών μεταξύ των μελών της
ομάδας μας στις Βρυξέλλες, ιδίως κατά
τον συντονισμό της ομάδας εργασίας και
των τεχνικών διαπραγματεύσεων με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά τις
διαπραγματεύσεις σε πολιτικό επίπεδο, ο
Γενικός Διευθυντής μας και συνάδελφοι
από το Βερολίνο ταξίδεψαν από το Βερολίνο στις Βρυξέλλες για κάθε τριμερή
διάλογο, παρά την πανδημία Αυτή η αφοσίωση ήταν πολύ ενθαρρυντική.
AM: Μπορώ μόνο να συμφωνήσω με τον
Τόμας. Έχουμε μια υπέροχη ομάδα! Οι
εργάσιμες ημέρες είναι πολλές φορές
κουραστικές και αποτελεί πραγματικά
πρόκληση να διοργανώνουμε τρεις τριμερείς διαλόγους ανά εβδομάδα. Αλλά
έχουμε πάντα καλή διάθεση, λατρεύουμε
να γελάμε όλοι μαζί και όλοι γνωρίζουμε
ότι κάθε μέλος της ομάδας είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη όλων
αυτών των σπουδαίων αποτελεσμάτων.
AZ: Η οικογένειά μου ήταν πολύ υποστηρικτική κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Με τρία παιδιά, τα οποία
περιστασιακά παρακολουθούσαν τα
μαθήματα του σχολείου από το σπίτι, τα
πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για ένα
ζευγάρι με υπεύθυνες θέσεις εργασίας.
Η 75χρονη μητέρα μου δεν φοβήθηκε να
ταξιδέψει από μια περιοχή με υψηλό κίνδυνο και να εξεταστεί [το αποτέλεσμα
ήταν αρνητικό :-) ] κατά την επιστροφή
της. Σε γενικές γραμμές, είχα πάντα την
αίσθηση ότι η δουλειά μου χαίρει εκτίμη-
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Από αριστερά προς τα δεξιά: Heinz Heitmeier (γερμανική προεδρία), Elisa Ferreira (Επίτροπος αρμόδια για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις), Pascal Arimont
(Εισηγητής, Ευρωκοινοβούλιο) και Younous Omarjee (Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωκοινοβούλιο) διατηρούν αποστάσεις σε μια
σύσκεψη στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου για τη διασυνοριακή συνεργασία

σης και ότι η προσπάθεια αξίζει. Με όλη
την υποστήριξη που λάβαμε από την
ομάδα στο Βερολίνο, τους συναδέλφους
στη Γραμματεία του Συμβουλίου και την
Επιτροπή, πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει
την απαραίτητη πρόοδο σε αυτούς τους
φακέλους και κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας ολοκληρώσαμε όλα τα πολιτικά σημεία.

Έχετε κάποια αγαπημένη ιστορία από
τις διαπραγματεύσεις της πολιτικής
συνοχής;
TP: Ο αποφασιστικός τριμερής διάλογος
για τον REACT-EU έγινε την ημέρα των
γενεθλίων της συνεισηγήτριας Constanze
Krehl (S&D, Γερμανία). Της φέραμε λουλούδια, η σύσκεψη ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ήπιαμε όλοι μαζί στο τέλος. Δύο
καλοί λόγοι να γιορτάσουμε την ίδια μέρα.
AM: Για μένα, οι διαπραγματεύσεις ήταν
πολύ ιδιαίτερες. Κατά τη διάρκεια των
τελευταίων συζητήσεων για τη δέσμη
μέτρων της πολιτικής συνοχής, δούλευα
με την Constanze Krehl που ήταν επίσης
συνεισηγήτρια για τον τρέχοντα ΚΚΔ
2014-2020. Η Constanze κι εγώ συμμετείχαμε σε πάνω από 90 τριμερείς διαλόγους πριν την τελική ψηφοφορία στη

συνεδρίαση της ολομέλειας τον Δεκέμβριο
του 2013. Ήταν πολύ έντονη περίοδος και
μου άρεσε πολύ να δουλεύω στο Κοινοβούλιο. Είναι ωραία εμπειρία να βρίσκομαι
«στην άλλη πλευρά» τώρα και να εκπροσωπώ το Κοινοβούλιο. Και για μένα προσωπικά είναι υπέροχο να εργάζομαι πάλι
με την πρώην «μου» ευρωβουλευτή.

Ε: Με την προεδρία της ΕΕ να
ανατίθεται στην Πορτογαλία τον
Ιανουάριο του 2021, τι θα σας λείψει
περισσότερο από την περίοδο που
περάσατε μαζί;

εβδομάδων της προεδρίας. Θα μου λείψει
σίγουρα η ζεστασιά και το γέλιο με τους
συναδέλφους μου.
TP: Πάνω απ’ όλα, θα μου λείψει ο Alex
και η Anna-Lena και η υπέροχη περίοδος
που περάσαμε μαζί. Η Anna-Lena θα ολοκληρώσει την απόσπασή της και θα επιστρέψει στην Επιτροπή στην αρχή του
επόμενου έτους. Ο Alex θα επιστρέψει
στη Γερμανία στα τέλη Μαρτίου. Είναι
δύσκολο για μένα να σκέφτομαι ότι θα
μείνω πάλι μόνος.


AM: Κερδίζω πολλά μαθαίνοντας από τις
τεράστιες γνώσεις και την εμπειρία των
συναδέλφων μου. Και λατρεύω τους διαφορετικούς χαρακτήρες μας και τον
τρόπο που συνεργαζόμαστε. Περισσότερο
λοιπόν θα μου λείψουν οι υπέροχοι συνάδελφοί μου!
AZ: Δεν νομίζω ότι έχω γελάσει περισσότερο στην επαγγελματική μου ζωή, μέχρι
δακρύων! Διασκεδάσαμε πολύ πίνοντας
ένα ποτήρι κρασί μετά από τρεις διαδοχικούς τριμερείς διαλόγους για να χαλαρώσουμε. Και καθώς έχουμε και οι τρεις
γενέθλια τον Νοέμβριο, γιορτάσαμε πολύ,
παρά το άγχος αυτών των τελευταίων έξι
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Συνδημιουργία μιας κοινής
ταυτότητας με διαδικτυακά
εργαλεία
Η ΓΔ REGIO παρουσίασε το διαδικτυακό
πρόγραμμα δημιουργίας και το εγχειρίδιο σχετικά με
την εμπορική επωνυμία. Οι δικαιούχοι έργων
μπορούν πλέον να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις
επικοινωνίας και προβολής της Επιτροπής
αποτελεσματικά με μερικά μόνο κλικ. Κοινοποιώντας
τις δραστηριότητες και τα επιτεύγματά τους τοπικά,
συμβάλουν στην πανευρωπαϊκή αναγνώριση της
υποστήριξης της ΕΕ.

COMMUNICATING
COHESION POLICY

Η

IN 2021-2027

βελτίωση της προβολής της Πολιτικής Συνοχής έχει γίνει
μέγιστη προτεραιότητα. Κάθε χρόνο, η χρηματοδότηση
της Συνοχής στηρίζει χιλιάδες έργα σε όλη την Ευρώπη,
αποτελώντας την πιο απτή απόδειξη της ΕΕ σε πρακτικό
επίπεδο.
Η πιο αποτελεσματική επικοινωνία αυτών των παρεμβάσεων θα
συμβάλει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των οφελών της ΕΕ
στις ζωές των ανθρώπων και στη βελτίωση της δημόσιας εικόνας
της Ένωσης. Πράγματι, ορισμένες ερευνητικές μελέτες έχουν βρει
αποδείξεις ότι η Πολιτική Συνοχής έχει θετικό αντίκτυπο στη γνώμη
των πολιτών όσον αφορά το ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Regional and
Urban Policy

Το κανονιστικό πλαίσιο για την επικοινωνία της Πολιτικής Συνοχής έχει σταδιακά εξελιχθεί κατά τη διάρκεια επιτυχημένων
προγραμματικών περιόδων, από απλές διαφημιστικές απαιτήσεις
σε πιο λεπτομερείς υποχρεώσεις επικοινωνίας και διαφάνειας.
Η προγραμματική περίοδος 2014-2020 έκανε ένα αποφασιστικό
βήμα μπροστά, αναγνωρίζοντας την επικοινωνία ως μια στρατηγική λειτουργία των προγραμμάτων.

πολύ περίπλοκη και δυσνόητη για τους πολίτες, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι όλα τα προγράμματα θα χρησιμοποιούν μόνο το έμβλημα της ΕΕ. Παρομοίως, τα επτά ταμεία του
Κανονισμού περί Κοινών Διατάξεων και προγράμματα, όπως ο
«Ορίζων» και η «Δημιουργική Ευρώπη», θα χρησιμοποιούν τη
δήλωση χρηματοδότησης «Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση» δίπλα από το έμβλημα της ΕΕ. Με αυτό το σαφές
μήνυμα, η επιλεγμένη προσέγγιση ασπάζεται την ΕΕ ως την ισχυρότερη εμπορική επωνυμία της και την ενισχύει περαιτέρω.

Οι νέες διατάξεις για την περίοδο 2021-2027 διατηρούν την
εν λόγω προσέγγιση. Προσπαθούν να διατηρήσουν μια ισορροπία μεταξύ της αύξησης των ευθυνών των κρατών μελών, των
διαχειριστικών αρχών και των δικαιούχων και της ελάφρυνσης
του κανονιστικού φορτίου που διαθέτουν.

Αποστολή μηνύματος

Τέλος, η επιτυχημένη επικοινωνία εξαρτάται από τη δέσμευση
των εμπλεκόμενων αρχών και όσων προωθούν τα έργα. Η επικοινωνία θα πρέπει να θεωρείται κεντρική πτυχή της υλοποίησης
του προγράμματος και του έργου και όχι μια γραφειοκρατική
ρουτίνα.

Και το πιο σημαντικό, η νέα προγραμματική περίοδος συνοδεύεται
από μια δραματική αλλαγή των προτύπων. Αναγνωρίζοντας ότι
η τρέχουσα κατάσταση με τα πολλά διαφορετικά λογότυπα είναι
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Προκειμένου οι διαχειριστικές αρχές και οι δικαιούχοι των
έργων να εκπληρώσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις των διατάξεων
επικοινωνίας αποτελεσματικά, η ΓΔ REGIO, σε συνεργασία με
εθνικούς εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη, έχει δημιουργήσει μια λεγόμενη δέσμη μέτρων στήριξης για την προώθηση
της Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2021-2027.

Πιο ευδιάκριτα οπτικά βοηθήματα

Association Fort Cézon

Η εν λόγω δέσμη μέτρων αποτελείται από τρία μέρη: το φυλλάδιο Επικοινωνία της Πολιτικής Συνοχής που αναφέρει τις
βέλτιστες πρακτικές προώθησης από την προγραμματική περίοδο 2014-2020 σαν πηγή έμπνευσης, και ένα δεύτερο φυλλάδιο για την Παρακολούθηση και την Αξιολόγηση δράσεων
επικοινωνίας. Τα δύο φυλλάδια δημοσιεύτηκαν το 2019. Το
τελευταίο μέρος της δέσμης μέτρων στήριξης αφορά το μάρκετινγκ και έχει δύο βασικά στοιχεία: «ένα διαδικτυακό πρόγραμμα δημιουργίας» και ένα εγχειρίδιο σχετικά με την εμπορική
επωνυμία.

Responsible for publication: John M. DOE

www.cezon.org

Duration
07/2020
02/2021

L’ÎLE CÉZON: UN
LIEU DE CULTURE

Total budget
16 000 000 €

EU funding
7 500 000 €

Ο κανονισμός απαιτεί από τους δικαιούχους να τοποθετήσουν
μια πινακίδα, πλάκα ή πόστερ σε ορατό σημείο στην τοποθεσία
του έργου. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των έργων που
υποστηρίζονται από την ΕΕ, Ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν τη
δυνατότητα να δουν αυτά τα διαφημιστικά στοιχεία σχεδόν
παντού.

Témoignage remarquable du patrimoine naturel et architectural
du Pays des abers, le fort est réhabilité par les bénévoles
de l’association Cézon avec le soutien actif de nombreux
partenaires.

Cofinancé
par l’UNION
EUROPÉENNE

Ένα τυπικό υπόδειγμα για δημοσιεύσεις διασφαλίζει την οπτική
συνοχή μεταξύ των εργαλείων επικοινωνίας

Ωστόσο, επί του παρόντος, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπάρχει
μια κοινή οπτική ταυτότητα και, ως αποτέλεσμα, υπάρχει μια
κακοφωνία οπτικών στοιχείων: μεταξύ των επιχειρησιακών
προγραμμάτων, των διαφορετικών ταμείων της ΕΕ, και μεταξύ
κρατών μελών ακόμα και περιφερειών, όλα με διαφορετικές
οπτικές ταυτότητες. Για την εναρμόνιση της κατάστασης και τη
διευκρίνιση και ενίσχυση του μηνύματος της στήριξης της ΕΕ,
το διαδικτυακό πρόγραμμα δημιουργίας θα φτιάξει μια πανευρωπαϊκή οπτική ταυτότητα επιτρέποντας σε όλους τους δικαιούχους έργων να εξατομικεύσουν τα απαιτούμενα διαφημιστικά
στοιχεία χρησιμοποιώντας το ίδιο υπόδειγμα.

δημιουργίας και το εγχειρίδιο σχετικά με την εμπορική επωνυμία
συνιστούν προσφορά, όχι υποχρέωση, στις διαχειριστικές αρχές
και στους δικαιούχους έργου για μια λύση χωρίς έλεγχο προκειμένου να εκπληρώσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις προβολής
μέσω διαδικτύου με μόνο μερικά κλικ! Έτσι, οι δικαιούχοι διαθέτουν τους βέλτιστους πόρους για να αφιερωθούν σε άλλες
δράσεις επικοινωνίας, ενώ εναρμονίζεται η επικοινωνία προς
τους Ευρωπαίους πολίτες.

Το διαδικτυακό πρόγραμμα δημιουργίας συμπληρώνεται με ένα
εγχειρίδιο σχετικά με την εμπορική επωνυμία που δίνει συμβουλές και μυστικά για την αξιοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας, για παράδειγμα, μέσω της διατύπωσης και της θέσης.
Παρέχει επίσης περισσότερες λεπτομέρειες για την εμπορική
επωνυμία της ΕΕ για τους δικαιούχους που μπορεί να διαθέτουν
γραφίστες προκειμένου να εξατομικεύσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Σε συνδυασμό με την κοινή δήλωση χρηματοδότησης όλων των
προγραμμάτων με την υποστήριξη της ΕΕ, η νέα οπτική ταυτότητα αποτελεί ένα ισχυρό βήμα για μεγαλύτερη συνοχή. Η ενδυνάμωση του μηνύματος των επιτευγμάτων της ΕΕ είναι πιο
σημαντική από ποτέ. Με βάση τις κοινές αξίες και το κοινό
όραμα, είναι καλό να μας βλέπουν ως την Ευρωπαϊκή Ένωση!
Το διαδικτυακό πρόγραμμα δημιουργίας θα είναι διαθέσιμο
το πρώτο εξάμηνο του 2021 – μείνετε συντονισμένοι για
τον άμεσο σύνδεσμο!


Μεγαλύτερη απλούστευση, προβολή και διαφάνεια είναι οι βασικές αρχές στην προσέγγιση της επικοινωνίας κατά την επόμενη
προγραμματική περίοδο. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα
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ΤΟ PANORAMA
πηγαίνει πίσω στο μέλλον

Α

υτό είναι ένα ειδικό τεύχος του Panorama, όχι μόνο
γιατί έχουμε φτάσει στο 75ο τεύχος, αλλά και γιατί είναι
το τελευταίο περιοδικό που θα δημοσιευτεί στην τρέχουσα μορφή.
Το Panorama, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2001,
έχει προσπαθήσει να ευαισθητοποιήσει και να κάνει κατανοητή
σε ένα ευρύτερο κοινό την περιφερειακή και αστική πολιτική
της ΕΕ. Το περιοδικό έχει καλύψει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων,
από συνεντεύξεις με άτομα υψηλού κύρους μέχρι τεχνικά και
οικονομικά ζητήματα, εκθέσεις έργων, ανθρώπινες ιστορίες και
μαρτυρίες, όλα γραμμένα με προσβάσιμο και ελκυστικό τρόπο.
Διαβάζεται από πολιτικούς, ακαδημαϊκούς και το γενικό κοινό,
είτε μέσω άμεσης συνδρομής ή μέσω διανομής στα Κέντρα
Πληροφοριών Europe Direct και Αντιπροσωπείες της ΕΕ.
Η επιλογή των άρθρων που αναπαράγεται εδώ δίνει μια γεύση
του εύρους των ζητημάτων που καλύφθηκαν καθώς και του
τρόπου με τον οποίο έχει αλλάξει το στυλ του περιοδικού τις
τελευταίες δύο δεκαετίες.
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Και αυτές οι αλλαγές θα συνεχιστούν στο μέλλον, καθώς το
Panorama στρέφεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική δημοσίευση.
Το 2021, θα μεταβούμε από την τριμηνιαία μορφή PDF στη δημοσίευση άρθρων απευθείας στον δικτυακό τόπο Inforegio, με
μεγαλύτερη τακτικότητα, ευελιξία και αντιδραστικότητα. Θα αξιοποιήσουμε την ηλεκτρονική έκδοση για να ενσωματώσουμε
βίντεο και διαδραστικά γραφήματα, ενώ η νέα μορφή θα έχει πιο
άνετη προβολή σε μια ποικιλία ψηφιακών συσκευών.
Όπως πάντα, το Panorama είναι για σας και σχετικά με σας, για
αυτό θα θέλαμε να ακούσουμε τη γνώμη σας, είτε κάποιο σχόλιο
ή πρόταση, είτε μέσω ενός άρθρου, όπως στήλη, έκθεση ή μαρτυρία. Επικοινωνήστε μαζί μας στο regio-panorama@ec.europa.eu
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ΚΌΜΒΟΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Πίνακας Κορονοϊού: η Πολιτική
Συνοχής της ΕΕ ανταποκρίνεται
στην κρίση
Η πανδημία της νόσου COVID-19 αποτελεί μεγάλη
πρόκληση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κοινότητες
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση
της νόσου και του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου.
Η αλληλεγγύη και η ευθύνη των κοινωνιών και μεταξύ
των κρατών μελών διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην
αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης.

πόρων που δεν έχουν δαπανηθεί και την ανακατεύθυνσή τους
εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.
Άλλο ευέλικτο μέτρο είναι η μεταφορά χρηματοδότησης της ΕΕ
που δεν έχει διατεθεί μεταξύ ταμείων και κατηγοριών περιφερειών·
η αύξηση της προχρηματοδότησης της ΕΕ για τη βελτίωση της ροής
μετρητών· και μια επιλογή αύξησης του ποσοστού συγχρηματοδότησης της ΕΕ στο 100 % για το οικονομικό έτος 2020-21.
Στις 27 Μαΐου, οι πρωτοβουλίες CRII/CRII+ συμπληρώθηκαν με
τη δέσμη μέτρων REACT-EU, που βρίσκεται επί του παρόντος
υπό διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.

Τ

ον Απρίλιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε
δύο δέσμες μέτρων: την Πρωτοβουλία Επενδύσεων για
την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (CRII) και την Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού +
(CRII+) για την κινητοποίησης της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ κατά
τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού.

Παρακολούθηση της απόκρισης της
Πολιτικής Συνοχής έναντι της
νόσου COVID-19
Η παρακολούθηση της απόκρισης αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση
για την Πολιτική Συνοχής που χρησιμοποιεί κοινή διαχείριση για
πάνω από 390 προγράμματα. Τα αρχικά συστήματα παρακο-

Αντί για την παροχή νέων οικονομικών πόρων της ΕΕ, η δέσμη
μέτρων CRII επιτρέπει την ευελιξία στη χρήση υπαρχόντων

ΑΝΤΊΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΈΤΡΩΝ CRII / CRII+
Από τις 19 Νοεμβρίου 2020, τα κύρια στοιχεία για τον όγκο των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο των νέων μέτρων
είναι:
ΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ
6,3 δισεκατομμύρια EUR για αναδιάθεση κονδυλίων της ΕΕ για δράσεις στον τομέα της υγείας που οδήγησε σε καθαρή
αύξηση ύψους 5,9 δισεκατομμυρίων EUR σε επίπεδο ΕΕ·
k
8,5 δισεκατομμύρια EUR για αναδιάθεση κονδυλίων της ΕΕ για δράσεις στον τομέα της υγείας που οδήγησε σε καθαρή
αύξηση ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων EUR σε επίπεδο ΕΕ·
k
2,7 δισεκατομμύρια EUR άμεσης υποστήριξης για άτομα, συμπεριλαμβανομένων εργαζόμενων και ευπαθών ομάδων.
k

(Όσον αφορά την «άμεση υποστήριξη σε άτομα», σε ορισμένες περιπτώσεις τα κονδύλια που διατίθενται μπορούν να επικαλύπτονται με τον αναπρογραμματισμό του ΕΚΤ στον τομέα της υγείας και των επιχειρήσεων.)
ΚΑΝΌΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΈΝΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ
7,6 δισεκατομμύρια EUR παρέχονται ως πρόσθετη προχρηματοδότηση της ΕΕ·
k
129 προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής έχουν επιλέξει 100 % συγχρηματοδότηση της ΕΕ·
k
3,3 δισεκατομμύρια EUR έχουν μεταφερθεί μεταξύ ταμείων ή/και κατηγοριών περιφερειών.
k
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Κατόπιν συμφωνίας με τη δέσμη μέτρων REACT-EU, τα κράτη μέλη αξιοποιούν
πλήρως όλα τα ευέλικτα μέτρα και τη ρευστότητα που προσφέρουν τα Ταμεία Συνοχής για
να βοηθήσουν αυτούς που έχουν πληγεί περισσότερο: εργαζόμενους στον τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης και νοσοκομεία, ΜΜΕ και εργαζόμενους… Ενώ η τυπική
στήριξη για τη συνοχή εστιάζει σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις για περιφερειακή σύγκλιση,
η CRII παρείχε βοήθεια έκτακτης ανάγκης όπου ήταν περισσότερο απαραίτητη.
Ελίζα Φερέιρα, Επίτροπος αρμόδια για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις

2,5
λούθησης
της οικονομίας και των δεικτών δεν είχαν σχεδιαστεί
να παρακολουθούν τις συγκεκριμένες δράσεις που λαμβάνονται
2 παρόντος. Στις 12 Μαΐου 2020, οι υπηρεσίες της Επιεπί του
τροπής πρότειναν νέους δείκτες οικονομίας και αποτελεσμάτων
1,5
– «κοινούς»
δείκτες COVID-19 που θα χρησιμοποιηθούν από
εθνικά και περιφερειακά προγράμματα.

ΕΚΤ σε πολλά προγράμματα έχει οδηγήσει σε καθαρή αύξηση
της υποστήριξης των δράσεων υγείας. Μετά την υιοθέτηση των
νέων κανονισμών CRII/CRII+, επιταχύνθηκαν οι τροποποιήσεις
προγραμμάτων καθώς νέα μέτρα έγιναν επιλέξιμα για χρηματοδότηση, όπως η αγορά εξοπλισμού ατομικής προστασίας,
φαρμάκων, δοκιμών, πρόσληψης επιπλέον προσωπικού υγείας,
υπηρεσιών ιατρικής πρόνοιας ή κατ΄οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες.

1

0,5
Μεγάλη
αύξηση των κονδυλίων για
την0υγεία

Πιο συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με την οικονομική υποστήριξη της ΕΕ για την απόκριση στον τομέα της υγείας έναντι της
νόσου COVID-19 παρέχεται από τα εν λόγω εθνικά και περιφερειακά προγράμματα που έχουν συμφωνήσει να προσδιορίσουν
και να παρακολουθήσουν την οικονομική υποστήριξη με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Η Επιτροπή συνεργάζεται με αυτά τα προ-

Στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα της υγείας ενισχύθηκαν
-0,5
αρχικά στα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 όπου η υποστήριξη της ΕΕ ήταν άνω των 10 δισεκατομμυρίων EUR. Οι
-1
μεταφορές κονδυλίων στο πλαίσιο και μεταξύ του ΕΤΠΑ και του
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γράμματα προκειμένου να βελτιωθεί η κάλυψη δεδομένων
καθώς το συνολικό ποσό της υποστήριξης της ΕΕ για τέτοιους
σκοπούς ενδέχεται να είναι υψηλότερο. Τα δεδομένα θα επικαιροποιούνται τακτικά όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει πολλές φορές την αναδιάθεση
της χρηματοδότησης από μία δραστηριότητα με περισσότερους
πόρους που δεν έχουν δαπανηθεί σε άλλη με μεγαλύτερη δυνατότητα επανεκκίνησης της οικονομίας και αντιμετώπισης της
κρίσης. Η χρηματοδότηση μπορεί να προέρχεται από άλλους
τομείς υποστήριξης ή από διαφορετικές προτεραιότητες στο
πλαίσιο του ίδιου πεδίου.

Η επιχειρηματική υποστήριξη έχει αυξηθεί
Από την αρχή, η υποστήριξη προς τις επιχειρήσεις ήταν σημαντικός τομέας επενδύσεων για την Πολιτική Συνοχής που στήριξε
ένα ευρύ φάσμα δράσεων, κυρίως για ΜΜΕ. Η εν λόγω υποστήριξη κυμαίνεται από την έρευνα και την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την ενεργειακή απόδοση, την πρόσβαση σε
κονδύλια, την ψηφιοποίηση και πολλά ακόμη.

Υποστήριξη σε άτομα για την καταπολέμηση των επιπτώσεων
της πανδημίας
Η κρίση του κορονοϊού έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις
στην κοινωνία επηρεάζοντας άτομα με πολλούς διαφορετικούς
τρόπους. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) συνιστά τη βασική
μορφή υποστήριξης για τις κοινωνικές υπηρεσίες, τη διατήρηση
θέσεων εργασίας, την υποστήριξη σε ευπαθείς ομάδες και άλλα.

Κάθε χώρα και περιφέρεια έχει διαμορφώσει τις δικές της στρατηγικές για την καλύτερη διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού.

COVID-19 / CRII – ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΈΝΗ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ 1Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2020
(ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ EUR)
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2,5
Θέλετε
να προτείνετε κάποιο ζήτημα που επιθυμείτε να συζητηθεί στο μέλλον στη στήλη ΚΟΜΒΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ του Panorama;
2

Υπάρχει κάποιο σύνολο δεδομένων που θα θέλατε να συμπεριλάβουμε στην πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων των ΕΔΕΤ;

1,5

Αν ναι, στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: REGIO-EVAL@ec.europa.eu
Ακολουθήστε τη συζήτηση στο TWITTER #ESIFOpendata

1

ή εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο: http://ec.europa.eu/newsroom/index.cfm?service_id=788
0,5
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Η παραπάνω εικόνα δείχνει το ποσό που έχει προγραμματιστεί
για την καταπολέμηση ή την ισοστάθμιση των επιπτώσεων της
πανδημίας, π.χ. μέσω υποστήριξης σε προγράμματα μειωμένου
ωραίου εργασίας, πρόσθετου μισθού για ιατρικό προσωπικό,
εξοπλισμό ΤΠ, εξοπλισμό ατομικής προστασίας και υπηρεσίες
για ευπαθείς ομάδες.

Ορισμένες χώρες έχουν μεταφέρει πόρους μεταξύ ταμείων
Κατόπιν αιτήματος χώρας, οι διαθέσιμοι πόροι για προγραμματισμό για το 2020 μπορούν να μεταφέρονται μεταξύ του ΕΤΠΑ,
του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής.
Παρομοίως, οι πόροι που είναι διαθέσιμοι για το 2020 μπορούν
επίσης να μεταφέρονται μεταξύ κατηγοριών περιφερειών. Οι
αστικοποιημένες περιοχές έχουν πληγεί περισσότερο από τον
ιό, γεγονός που απαιτεί πρόσθετες επενδύσεις για την υγειονομική περίθαλψη.


Αύξηση της ετήσιας προχρηματοδότησης
Από αυτό το μέτρο στην πρώτη δέσμη μέτρων CRII επωφελήθηκαν όλα τα προγράμματα με την προχρηματοδότηση της ΕΕ
που δεν είχε ανακτηθεί το 2019 ύψους 7,6 δισεκατομμυρίων EUR και εφαρμόστηκε αυτόματα από την Επιτροπή. Τα
ποσά ετήσιας προχρηματοδότησης του 2019 που δεν ανακτήθηκαν μπορούν να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για την
επιτάχυνση των δαπανών που σχετίζονται με την πανδημία.
Ουσιαστικά πρόκειται για προκαταβολή της χρηματοδότησης της
ΕΕ καθώς τα ποσά που δεν ανακτήθηκαν το 2020 θα απαλειφθούν ή θα ανακτηθούν στο κλείσιμο της προγραμματικής
περιόδου.
Πολλά προγράμματα έχουν επιλέξει μέχρι και 100 % της
χρηματοδότησης της ΕΕ

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Κατόπιν αιτήματος μιας χώρας, οι δαπάνες που δηλώθηκαν στο
οικονομικό έτος 2020-2021 μπορούν προσωρινά να χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από πόρους της ΕΕ. Αυτή η επιλογή της
100 % ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης είναι από τα πιο δημοφιλή μέτρα στα περισσότερα τροποποιημένα προγράμματα.

Πίνακας Κορονοϊού
Επισκόπηση όλων των μέτρων της ΕΕ για τον Κορονοϊό
Τελευταία νέα για ειδικά πολιτικά μέτρα ανά χώρα
και περιφέρεια για ΕΤΠΑ/Ταμείο Συνοχής
Τελευταία νέα για τα ειδικά πολιτικά μέτρα ΕΚΤ
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Το Interreg διοργανώνει την ετήσια
εκδήλωσή του διαδικτυακά
Η φετινή Ετήσια Εκδήλωση του Interreg για το 2020
πραγματοποιήθηκε σε πολύ ιδιαίτερες συνθήκες, σε
μια περίοδο όπου όλοι έχουν πληγεί από την πανδημία
της νόσου COVID-19.

Η

μεγαλύτερη εκδήλωση στο ημερολόγιο του Interreg που
συγκεντρώνει τις διαχειριστικές αρχές και τις κοινές
γραμματείες όλων των προγραμμάτων του Interreg συμπεριλαμβανομένων των ΜΠΒ και ΕΜΓ CBC – για να συζητήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες συνεργασίας με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

το Interreg) και ακολούθησε μια συνεδρίαση της ολομέλειας
σχετικά με τον συντονισμό, που διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Interact.

Η φετινή εκδήλωση αναμενόταν επίσης να σηματοδοτήσει τον
εορτασμό των 30 ετών του Interreg. Καθώς επιθυμούσαμε να
γιορτάσουμε τα γενέθλιά μας, αποφασίσαμε να αναβάλλουμε
τη γιορτή μέχρι το 2021 όταν ελπίζουμε ότι θα μπορούμε να
σας δούμε ξανά από κοντά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσοι
συμμετείχαν στη φετινή Ετήσια Εκδήλωση του Interreg. Παρόλο
που ήταν πολύ δύσκολο από τεχνικής άποψης και, σε ψηφιακή
μορφή, δεν συγκρίνεται με τη διαπροσωπική συνάντηση, ήμασταν πολύ χαρούμενοι που η φετινή εκδήλωση παρείχε ευκαιρίες δικτύωσης και καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή με τη
μεγάλη κοινότητα του Interreg.

Από τις 15 μέχρι τις 16 Οκτωβρίου, η ετήσια εκδήλωση του
Interreg διοργανώθηκε σε αυστηρά ψηφιακή μορφή, παράλληλα
με την #EURegionsWeek. Η γερμανική προεδρία του Συμβουλίου
της ΕΕ επίσης συμμετείχε στην εκδήλωση.

Διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της
υγείας – πιο σημαντική από ποτέ

Η σύσκεψη ξεκίνησε το απόγευμα της 15ης Οκτωβρίου 2020
με μια συνεδρίαση της ολομέλειας υπό την παρουσία της Ελίζα
Φερέιρα, Επιτρόπου αρμόδιας για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, ενός εκπροσώπου της γερμανικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και του πρώην Επιτρόπου Potočnik. Ο κ. Potočnik
απηύθυνε την κεντρική ομιλία σχετικά με «τον ρόλο της εδαφικής συνεργασίας στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης
Συμφωνίας».

Το εργαστήριο «Υγεία: Interreg NEXT & ΜΠΒ CBC εν δράσει», που
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 18ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων, επεσήμανε τη σημασία της
συνεργασίας στον τομέα της υγείας σε παραμεθόριες περιφέρειες
από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Εκπρόσωποι των ΜΠΒ CBC
Βουλγαρίας-Σερβίας, ΕΜΓ CBC Πολωνίας-Λευκορωσίας-Ουκρανίας, του Βελγογαλλικού CBC, και της CESCI (Κεντροευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Διασυνοριακών Πρωτοβουλιών) παρουσίασαν επιτυχημένα διασυνοριακά έργα στον τομέα της υγείας και συζήτησαν
σχετικά με τα εμπόδια και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν.

Κατά τη διάρκεια του Διαλόγου για τη Νεολαία, που πραγματοποιήθηκε επίσης εκείνο το απόγευμα, νεαρά άτομα με εμπειρία
από το Interreg και τα ζητήματα συνεργασίας απηύθυναν μια
διακήρυξη για το μέλλον της συνεργασίας.

Η πανδημία της νόσου COVID-19 απέδειξε ότι η διασυνοριακή
συνεργασία στον τομέα της υγείας όχι μόνο εξασφαλίζει μια
καλύτερη ζωή σε κατοίκους παραμεθόριων περιφερειών και
αυξάνει τη διασυνοριακή κινητικότητα, αλλά μπορεί ακόμα
να διαμορφώσει τις αποφάσεις ζωής ή θανάτου των ασθενών και, ως αποτέλεσμα, είναι πιο σημαντική από ποτέ.

Στις 16 Οκτωβρίου 2020, η έμφαση δόθηκε περισσότερο σε
πιο τεχνικά ζητήματα γύρω από τον προγραμματισμό για την
περίοδο 2021-2027, ιδίως για την ουσία των μελλοντικών
προγραμμάτων μας και για το πώς μπορεί να βελτιωθεί ο συντονισμός και η κεφαλαιοποίηση. Αυτό έγινε με επτά παράλληλα
εργαστήρια, το κάθε ένα από τα οποία ήταν αφιερωμένο σε έναν
στόχο πολιτικής (συμπεριλαμβανομένων δύο στόχων ειδικά για
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Το θεματολόγιο βασίζεται στην Έκθεση της Επιτροπής και στα
Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη δεύτερη έκθεση σχετικά
με την εφαρμογή των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, που:
k

k

k

k

κ αλούν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να προωθήσουν την καλύτερη εναρμόνιση μεταξύ των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και των ταμείων της ΕΕ
 ροωθούν την ανάκαμψη από τη νόσο COVID 19 με την
π
υποστήριξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών
ενσωματώνουν τη διαδικασία, και
 ποστηρίζουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των οργανώσεων
υ
της νεολαίας και της κοινωνίας των πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή θα ακολουθήσουν σύντομα στον δικτυακό τόπο Info REGIO ή στο
Twitter @RegioInterreg.


Έργα στον τομέα της υγείας στο πλαίσιο του Interreg ΜΠΒ CBC
Βουλγαρίας-Σερβίας

Μέλη του πάνελ από τη ΓΔ SANTE, ΓΔ NEAR και ΓΔ REGIO έδωσαν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη σχετική πολιτική, οικονομική και νομοθετική υποστήριξη. Είναι σαφές ότι τα
εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα της ΕΕ αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις: τα συστήματα υγείας διαφέρουν· οι διοικητικοί και νομοθετικοί κανόνες διαφέρουν· οι γλώσσες και τα
συστήματα θεωρήσεων εισόδου μπορούν να θέτουν εμπόδια·
και οι δεξιότητες των επαγγελματιών υγείας μπορεί να μην αναγνωρίζονται πάντα από την άλλη πλευρά των συνόρων. Αλλά
υπάρχει λύση: συνεχίζουμε να εργαζόμαστε από κοινού – συνεχίζουμε τη συνεργασία!

Η δεύτερη Εβδομάδα Μακροπεριφερειακών
Στρατηγικών της ΕΕ θα είναι ψηφιακή!
Με το σύνθημα «Αναθεώρηση, Ανάκαμψη, Επανασύνδεση»
(Rethink, Recover, Reconnect), η εκδήλωση έχει τρεις στόχους:
την Αναθεώρηση του νέου τρόπου συνεργασίας και διαβίωσης
μετά την πανδημία· την Ανάκαμψη από τις κοινωνικοοικονομικές
επιπτώσεις της νόσου COVID-19, με την υποστήριξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών· και την ανάγκη Επανασύνδεσης
με ενδιαφερόμενους φορείς από τις τέσσερις μακροπεριφέρειες
για να υλοποιήσουν τις δράσεις.
Η δεύτερη χρονιά της Εβδομάδας Μακροπεριφερειακών
Στρατηγικών της ΕΕ (MRS) θα πραγματοποιηθούν από την
1η μέχρι την 5η Μαρτίου 2021, μετά την επιτυχή παρουσίασή τους στις αρχές του έτους.
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Ενίσχυση για ΜΜΕ και
διασυνοριακές επιχειρήσεις
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης είναι οι
στυλοβάτες της ευρωπαϊκής οικονομίας,
αντιπροσωπεύοντας το 99 % όλων των επιχειρήσεων
στην ΕΕ. Ωστόσο, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης,
ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται
σε παραμεθόριες περιφέρειες.

Σ

ε συνεργασία με εταίρους στις παραμεθόριες περιφέρειες
της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για την προώθηση της διεθνοποίησης των ΜΜΕ σε αυτούς τους τομείς.

Οι ΜΜΕ διαθέτουν καίρια θέση σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την
απασχόληση στην Ευρώπη. Ακόμα και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, όπως η τρέχουσα πανδημία, έχουν αποδείξει ότι
συνιστούν ένα γερό θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίζεται η ευρωπαϊκή οικονομία. Ωστόσο, τα σύνορα που χωρίζουν την Ευρώπη
πολλές φορές χωρίζουν τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι ΜΜΕ.

Πρώτη διαδικτυακή επίσκεψη μελέτης, Ισπανία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής: «Οι ευρωπαϊκές
ΜΜΕ θεωρούν τη νομοθεσία πολύπλοκη και κουραστική, ιδίως
εξαιτίας των διαφορετικών διαδικασιών στα κράτη μέλη. Τα εν
λόγω εμπόδια αποθαρρύνουν πολλές επιχειρήσεις από το να
κάνουν διασυνοριακές επιχειρήσεις και να αναπτυχθούν. Αν το
κάνουν, πολλές φορές χρησιμοποιούν μεγάλες πλατφόρμες σαν
ενδιάμεσους, γεγονός που οδηγεί σε άνισα επίπεδα διαπραγματευτικής δύναμης.»

Ισχυρότεροι δεσμοί μεταξύ των
επιχειρήσεων
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που οι ΜΜΕ διστάζουν να δραστηριοποιηθούν εκτός συνόρων. Για την ενίσχυση των διασυνοριακών
δραστηριοτήτων τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει διάφορες
ευκαιρίες σε επιχειρήσεις για διεθνοποίηση και για επιχειρηματικές δραστηριότητες στις εν λόγω περιφέρειες.

Η Επιτροπή, σε συνδυασμό με εθνικές, περιφερειακές και τοπικές
αρχές, εμπορικά επιμελητήρια και άλλους εταίρους, χρησιμοποιεί
διάφορα μέσα για τη βελτίωση των διασυνοριακών ευκαιριών
για ΜΜΕ στην Ευρώπη. Οι βασικές δράσεις είναι, μεταξύ άλλων:
ο διορισμός ενός ειδικού απεσταλμένου υψηλού επιπέδου για
τις ΜΜΕ στην ΕΕ· η έκκληση προς τα κράτη μέλη να μοιράζονται
και να υιοθετούν τις βέλτιστες πρακτικές· και η ενθάρρυνση των
κρατών μελών να εφαρμόζουν την ενιαία ψηφιακή πύλη με
έναν τρόπο που να είναι φιλικός για τις ΜΜΕ.

Η πρόσφατη «Στρατηγική των ΜΜΕ για μια βιώσιμη και ψηφιακή
Ευρώπη», που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον
Μάρτιο του 2020, αντανακλά την επιθυμία της για διεθνοποίηση
των ΜΜΕ. Η εν λόγω στρατηγική βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
ανάπτυξη ικανοτήτων και υποστήριξη της μετάβασής τους στη
βιωσιμότητα και στην ψηφιοποίηση· μείωση του κανονιστικού
φορτίου· και βελτίωση της πρόσβασής τους στις αγορές και σε
χρηματοδότηση.
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Λαμβάνοντας την
πρωτοβουλία
Το έργο «INTER VENTURES» του Interreg
Ευρώπης είναι μια πρωτοβουλία που
σκοπό έχει τη βελτίωση της διεθνοποίηση
των ΜΜΕ. Εταίροι από πέντε ευρωπαϊκές
παραμεθόριες περιφέρειες, που βρίσκονται
στην Ουγγαρία/Κροατία, Ιταλία, Λιθουανία,
Πολωνία και Ισπανία, συνεργάζονται με το
έργο. Όλοι οι εταίροι και οι περιφέρειές
τους βρίσκονται σε διάφορα στάδια εξελισσόμενων οικοσυστημάτων ΜΜΕ, που
κυμαίνονται από περιστασιακή διασυνοριακή συνεργασία μέχρι διεθνή συμπλέγματα
εταιρειών. Μέσω επισκέψεων μελέτης,
ανταλλαγής καλών πρακτικών, και διαπεριφερειακών συσκέψεων – κυρίως μέσω
εικονικών και διαδικτυακών δραστηριοτήτων – οι εταίροι ανταλλάσσουν ιδέες για
τον τρόπο βελτίωσης της διεθνοποίησης
των ΜΜΕ και ενίσχυσης των περιφερειών
σε όλη την Ευρώπη. Τα διδάγματα που
αποκομίστηκαν από τους εταίρους θα
ενταχθούν σε μια σύσταση πολιτικής και
ένα σχέδιο δράσης.
Το I N T E R V E N T U R E S έ χ ε ι λ ά β ε ι Εργαστήριο σχεδιασμού δράσεων, INTER VENTURES
1 376 708 EUR από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης από την 1η Αυγούστου 2019 Ακόμα και σε διασυνοριακά περιβάλλοντα, η άρση εμποδίων για
μέχρι τις 31 Ιουλίου 2022, που μάλλον θα παραταθεί μέχρι τα επιχειρήσεις εντός Ευρώπης θα μπορούσε να φτάσει σε ένα
τέλη του 2022. Στο πλαίσιο αυτού του έργου, ο Σύνδεσμος σημείο καμπής αν οι εν λόγω ανακοινώσεις εφαρμοστούν
Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (ΣΕΣΠ/AGEG/ARFE) υπο- σωστά σε παραμεθόριες περιοχές, καθιστώντας δυνατή την
στηρίζει τους εταίρους συμβουλεύοντάς τους για τις εκθέσεις αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ σε μια πιο πράσινη,
και τις πρακτικές τους.
καλύτερα συνδεδεμένη και εξυπνότερη Ευρώπη.
Το «KISS ME» είναι άλλο ένα έργο του Interreg που εστιάζει σε
ΜΜΕ σε παραμεθόριες περιοχές. Συγκρίνει τις προσεγγίσεις
τεσσάρων διαφορετικών παραμεθόριων περιφερειών όσον
αφορά τις στρατηγικές και τα έργα για την προώθηση της συμμετοχής των ΜΜΕ σε όλη την ΕΕ. Οι εταίροι στις τέσσερις περιφέρειες θα παρουσιάσουν τα συμπεράσματά τους που θα
χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου όλες οι περιφέρειες να μπορούν να υποστηρίξουν τις ΜΜΕ
τους να εργαστούν ανταγωνιστικά πέρα από τα σύνορα. Το KISS
ME λαμβάνει 977 413 EUR από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου
2017 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

Πολλοί ενδιαφερόμενοι φορείς στην Ευρώπη έχουν ήδη επισημάνει τις ανάγκη για καλύτερες συνθήκες διασυνοριακής συνεργασίας και τα οφέλη που μπορεί να αποφέρει, καθώς η επιτυχία
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων – σε όλη την επικράτεια – συνεπάγεται την επιτυχία της Ευρώπης και των Ευρωπαίων.


ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εξετάζοντας τις διαφορετικές πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν
στο πλαίσιο των τρεχόντων και μελλοντικών προγραμμάτων
της ΕΕ, το μέλλον των ΜΜΕ στην Ευρώπη φαίνεται λαμπρό.

Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (ΣΕΣΠ):
https://www.aebr.eu/
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b-solutions σε
διασυνοριακά εμπόδια
Από το 2017, ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (ΣΕΣΠ), ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο
συνοριακών και διασυνοριακών περιφερειών, διαχειρίζεται την πρωτοβουλία b-solutions. Ο στόχος είναι να
βοηθήσει δημόσιους φορείς και διασυνοριακές δομές να άρουν συστηματικά νομικά και διοικητικά μεθοριακά
εμπόδια να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για την εύρεση λύσεων.

Κ

ατόπιν ιδέας της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
η b-solutions ξεκίνησε για να αυξήσει τον αντίκτυπο των
υπαρχόντων μηχανισμών που διέπουν τη διασυνοριακή συνεργασία στα εσωτερικά χερσαία σύνορα των χωρών της ΕΕ και της
ΕΖΕΣ. Η πρωτοβουλία ανταποκρίνεται στις υποδείξεις που συμπεριλαμβάνονται στην ανακοίνωση του 2017 «Ενίσχυση της ανάπτυξης και της συνοχής σε συνοριακές περιφέρειες».

Ως αποτέλεσμα, η b-solutions δίνει την ευκαιρία σε δημόσιους
φορείς και διασυνοριακές δομές να αποκτήσουν νομικές συμβουλές από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που αναλύουν τα
εμπόδια που προσδιορίζονται και αναπτύσσουν εξατομικευμένες
λύσεις για την άρση τους. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνουν
νέους και αποτελεσματικούς τρόπους ανάπτυξης διασυνοριακών
αλληλεπιδράσεων και, εκ περιτροπής, της γενικής διαδικασίας
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Παρά τις επιτυχίες του προγράμματος χρηματοδότησης του
Interreg, εδώ και 30 χρόνια, ακόμα εθνικά όρια θέτουν εμπόδια
στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών συνοριακών περιφερειών.
Οι πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά
τη διέλευση των συνόρων με δημόσιες συγκοινωνίες επειδή
διαφορετικοί εθνικοί κανόνες εμποδίζουν την ανάπτυξη κοινών
υποδομών. Παρομοίως, ασθενείς δεν μπορούν να επωφεληθούν
από υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε γειτονικές χώρες
λόγω των διαφορετικών συστημάτων αποζημίωσης δαπανών,
ενώ οι μεθοριακοί εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με πολύπλοκη φορολογία και κοινωνικές παροχές επειδή τα κράτη μέλη
διαθέτουν διαφορετικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.
Τα παραπάνω συνιστούν απλώς μερικά παραδείγματα προβλημάτων που προκύπτουν όταν διαφορετικές διοικητικές και νομοθετικές πρακτικές παρατηρούνται στα σύνορα. Τοπικές, περιφερειακές
ή εθνικές αρχές δεν μπορούν να τα επιλύσουν χωρίς βέλτιστη
ταυτοποίηση και την απαραίτητη τεχνική εξειδίκευση.
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και δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο. Η δημοσίευση παρουσιάζει συνοπτικά την πρωτοβουλία, προσφέρει μια σειρά πολιτικών συστάσεων σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε διαφορετικά επίπεδα,
και παρέχει λεπτομερή περιγραφή των εμποδίων που προσδιορίζονται, από τα οποία άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορεί
να πάρουν έμπνευση.

Τι ακολουθεί;
Τα 23 νέα εμπόδια που επιλέχθηκαν τον Νοέμβριο του 2020
ενημερώνουν περαιτέρω σχετικά με πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις που προκύπτουν σε διάφορα σύνορα της ΕΕ. Τους επόμενους μήνες, εμπειρογνώμονες που επιλέχθηκαν μέσω
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και που τους ανατέθηκαν οι πιο πρόσφατες περιπτώσεις θα αναπτύξουν νέες στρατηγικές για την καταπολέμηση των υπαρχόντων εμποδίων.
Ωστόσο, αυτή δεν είναι η «τελευταία στάση» για την b-solutions.
Μια τέταρτη και τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων
τον Ιανουάριο 2021 θα επιλέξει περισσότερα εμπόδια. Οι δημόσιοι φορείς και οι διασυνοριακές δομές από τις χώρες της ΕΕ
και των γειτονικών χωρών ΕΖΕΣ θα έχουν άλλη μία ευκαιρία
να εγείρουν τις ανησυχίες τους σχετικά με τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να συνεργαστούν με τους
γείτονές τους.

Τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα
Από τις αρχές του 2018, τρεις διαφορετικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έχουν δημοσιευτεί από τον ΣΕΣΠ για τον
προσδιορισμό νέων εμποδίων σε οκτώ διαφορετικούς θεματικούς τομείς: δημόσιες μεταφορές επιβατών, υπηρεσίες υγείας
και έκτακτης ανάγκης, πολυγλωσσία, απασχόληση, θεσμική
συνεργασία, αποδεικτικά στοιχεία και δεδομένα, υπηρεσίες πληροφοριών και ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς της «οικογένειας του Interreg» δεν
θα πρέπει να χάσουν την ευκαιρία να βιώσουν από πρώτο χέρι
πώς η b-solutions αντιμετωπίζει νομικά και διοικητικά εμπόδια
καθώς αυτού του είδους η μεθοδολογία μπορεί να αποδειχθεί
ένα χρήσιμο εργαλείο για την επόμενη περίοδο του Interreg
2021-2027.

Μέχρι τώρα, 66 εμπόδια έχουν προσδιοριστεί σε όλη την ΕΕ,
43 εκ των οποίων έχουν αναλυθεί τα τελευταία δύο χρόνια.
Παρουσίασαν ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων στις οποίες η διοικητική ή η νομική φύση του εμποδίου δεν ήταν πάντα ξεκάθαρη
αλλά, αντίθετα, ένας λαβύρινθος πολλαπλών διαστάσεων. Επιπλέον, οι βαθύτερες αιτίες ήταν διαφορετικές και σχετίζονταν
με διαφορετικά νομοθετικά και διοικητικά επίπεδα, από το ευρωπαϊκό μέχρι το τοπικό.

Η τέταρτη πρόσκληση θα δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο της
b-solutions. Στο τέλος του σταδίου υλοποίησης, μια σειρά νέων
δημοσιεύσεων που απευθύνονται τόσο σε εξειδικευμένο όσο
και σε γενικό κοινό θα δημοσιευτούν τον χειμώνα του 2021/22.

Παρά τις ομοιότητες όσον αφορά τα εμπόδια που προκύπτουν
στα διαφορετικά σύνορα, δεν υπήρχε λύση «έτοιμη προς χρήση»
για την επίλυσή τους. Επομένως, οι εμπειρογνώμονες πρότειναν
εξατομικευμένες λύσεις για κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας
υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες σε κάθε διασυνοριακή
περιφέρεια.

Παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες το 2020, η b-solutions και
η διασυνοριακή συνεργασία δεν θα τα παρατήσουν!


Σε πολλές περιπτώσεις, απαιτούνταν αλλαγές στο νομικό πλαίσιο.
Εργαλεία που βρίσκονταν ήδη στη διάθεσή τους, όπως το
Interreg και ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας, βοήθησαν αλλά δεν μπόρεσαν να λύσουν προκλήσεις που προκαλούνται από την έλλειψη συνοχή ή την ασυμβατότητα μεταξύ
διαφορετικών νομικών διατάξεων μεταξύ των συνόρων. Πολλές
φορές ο Ευρωπαϊκός Διασυνοριακός Μηχανισμός της Επιτροπής
μπορεί να είχε προσφέρει μια άμεση λύση, αν είχε υιοθετηθεί.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση 43 εμποδίων συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη επισκόπηση της
b-solutions, που καταρτίστηκε από τον ΣΕΣΠ και τη ΓΔ REGIO

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

https://www.b-solutionsproject.com/
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2020 ΕΕ-Δείκτης κοινωνικής προόδου
βαθμολογεί την κοινωνική και
περιβαλλοντική απόδοση της Ευρώπης
Ο Δείκτης Περιφερειακής Κοινωνικής Προόδου της
ΕΕ για το 2020 (2020 ΕΕ-ΔΚΠ) παρουσιάστηκε στις
2 Δεκεμβρίου κατά την προετοιμασία της επόμενης
προγραμματικής περίοδος της Πολιτικής Συνοχής.
THE REGIONAL
OF SOCIAL PR DIMENSION
IN EUROPE: OGRESS

Ο

Δείκτης έχει στόχο τη μέτρηση της κοινωνικής προόδου
για κάθε ευρωπαϊκή περιφέρεια προκειμένου να
συμπληρωθούν τα παραδοσιακά μέτρα οικονομικής
προόδου, όπως το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ). Ο
ΕΕ-ΔΚΠ, που ορίστηκε στο πλαίσιο της συζήτησης «Πέρα από
το ΑΕγχΠ» ως εναλλακτική λύση αντί των παραδοσιακών
μέτρων με οικονομικούς δείκτες, ο ΕΕ-ΔΚΠ χρησιμοποιεί μόνο
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες για να αντανακλάται
καλύτερα η κοινωνική ανάπτυξη.
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Για το 2020 ακολουθείται το γενικό πλαίσιο του παγκόσμιου
Δείκτη Κοινωνικής Προόδου που χρησιμοποιεί 12 στοιχεία που
συγκεντρώνονται αθροιστικά σε τρεις ευρύτερες κατηγορίες
που περιγράφουν βασικές, ενδιάμεσες και λεπτές πτυχές κοινωνικής προόδου, αντίστοιχα. Ο ΕΕ-ΔΚΠ για το 2020 περιλαμβάνει 55 στατιστικούς δείκτες, κυρίως από την Eurostat αλλά
και από άλλες πηγές όπως η Παγκόσμια Έρευνα Gallup, ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, το Ινστιτούτο για την
Ποιότητα της Διακυβέρνησης, και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για
την Ισότητα των Φύλων.

Regional and
Urban Policy

συγκριτικά υστερούν. Και οι 10 κορυφαίες περιφέρειες βρίσκονται στη Σουηδία, στη Φιλανδία ή στη Δανία. Η σουηδική περιφέρεια Övre Norrland σημειώνει το υψηλότερο επίπεδο
κοινωνικής προόδου στην ΕΕ (όπως έγινε και την πρώτη χρονιά
του δείκτη το 2016), και ακολουθεί η περιφέρεια ΕλσίνκιUusimaa στη Φιλανδία και Mellersta Norrland στη Σουηδία.

Έχει σχεδιαστεί για τη διευκόλυνση της σύγκρισης των περιφερειών της ΕΕ με ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων, βοηθώντας τους
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους ενδιαφερόμενους φορείς
να αξιολογούν τα δυνατά και αδύναμα σημεία μιας περιφέρειας
με βάση καθαρά κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές. Πολλές
από αυτές τις πτυχές βρίσκονται στο επίκεντρο των επενδύσεων
που υποστηρίζονται από την Πολιτική Συνοχής, στον τομέα βασικών υπηρεσιών (υγεία, εκπαίδευση, νερό και απόβλητα), πρόσβασης σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας, ενεργειακής
απόδοσης, εκπαίδευσης και δεξιοτήτων, ή ρύπανσης.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, κατά μέσο όρο, οι περιφέρειες της
ΕΕ έχουν καλύτερες επιδόσεις σε βασικές πτυχές. Καλά επίπεδα
μπορούν να επιτευχθούν σε βασικά στοιχεία, για παράδειγμα,
επενδύοντας περισσότερα στην επεξεργασία λυμάτων και στην
κοινωνική στέγαση. Η κατηγορία ευκαιριών σημειώνει μεγαλύτερες διακυμάνσεις με ορισμένες περιφέρειες να έχουν πολύ
καλή απόδοση και άλλες πολύ κακή. Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει πιο λεπτές πτυχές κοινωνικής προόδου που είναι δυσκολότερο να βελτιωθούν, όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς σε
δημόσιους θεσμούς και η στήριξη των γυναικών προκειμένου να
εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας.

Τα σκορ του Δείκτη υπολογίζονται σε κλίμακα 0-100, όπου
0 είναι το χειρότερο επίπεδο κοινωνικής προόδου και 100 το
καλύτερο. Η εν λόγω κλίμακα διαμορφώνεται προσδιορίζοντας
την καλύτερη και χειρότερη (ενδεχόμενη) γενική επίδοση σε
κάθε δείκτη από κάθε περιφέρεια στην Ευρώπη.

Τα αποτελέσματα του 2020 βασίζονται σε μια προσεχτική σειρά
διορθώσεων ενός σετ δεικτών και στην αξιοπιστία των περιφερειακών δεδομένων. Πολλά διαδραστικά εργαλεία είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο Europa, συμπεριλαμβανομένων πινάκων
βαθμολογίας, χαρτών και εξατομικεύσιμων γραφημάτων ράβδων,
το έγγραφο μεθοδολογίας και τη διαδραστική διαδικτυακή ιστορία
στην Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων των ΕΔΕΤ.

Τα αποτελέσματα του 2020 δείχνουν ότι οι κοινωνικές ανισότητες ποικίλουν πολύ τόσο μεταξύ περιφερειών όσο και μεταξύ
διαφορετικών πτυχών της κοινωνικής προόδου. Οι βόρειες
χώρες έχουν καλές επιδόσεις ενώ οι νοτιοανατολικές χώρες
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Ευρωπαϊκός περιφερειακός δείκτης κοινωνικής προόδου –
2020 ΕΕ-ΔΚΠ
Κανάριες Νήσοι

Γουαδελούπη
Μαρτινίκα

Γουιάνα

Μαγιότ Ρεϊνιόν

Αζόρες

Ευρωπαϊκός περιφερειακός δείκτης κοινωνικής προόδου – 2020 ΕΕ-ΔΚΠ
Ευρετήριο

Πηγές: ΓΔ REGIO
Σημείωση: Μονάδα μέτρησης σκορ 0-100
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Τορίνο, Ιταλία

Ρώμη, Ιταλία

Μαδρίτη, Ισπανία

Ρίγα, Λετονία

Σάο Πάολο, Βραζιλία

Μπαρανκίγια, Κολομβία

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

Έντμοντον, Καναδάς

Πόλεις της Ευρώπης και της
Αμερικής ενώνουν τις δυνάμεις τους
για την αστική βιωσιμότητα
Από λεωφόρους προσιτές για πεζούς και ποδηλάτες
ενώ κάποτε ήταν γεμάτες αυτοκίνητα, μέχρι φάρμες
που αυξάνουν την ασφάλεια των τροφίμων σε φτωχές
γειτονιές, η συνεργασία μεταξύ πόλεων της Ευρώπης
και της Αμερικής αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για
βιώσιμη αστική ανάπτυξη και διευκολύνει τη ζωή σε
καιρούς πανδημίας. Συμμετέχοντες στο πρόγραμμα
Διεθνούς Αστικής Συνεργασίας παρουσίασαν τα
παραπάνω και άλλα καινοτόμα αποτελέσματα κατά
τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών
και Πόλεων του 2020.

«Χάρη στη συνεργασία μας, πιστεύουμε ότι οι πόλεις θα μπορέσουν να παίξουν κεντρικό ρόλο στην έξοδο από την κρίση και
σε ένα λαμπρότερο μέλλον», δήλωσε στις εναρκτήριες παρατηρήσεις ο Rudolf Niessler, ανώτερος σύμβουλος διεθνών σχέσεων στη ΓΔ REGIO.
Η συνεδρίαση, στην οποία παρευρίσκονταν 100 εκπρόσωποι
πόλεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Διεθνούς Αστικής
Συνεργασίας, διέθετε δύο πάνελ – το πρώτο για την κινητικότητα
και την ψηφιακή μεταμόρφωση και το δεύτερο για την κυκλική
οικονομία και την ενεργειακή μετάβαση.

Κινητικότητα
Η πρωτεύουσα της Αργεντινής Μπουένος Άιρες και η πρωτεύουσα της Ισπανίας Μαδρίτη συνεργάστηκαν στενά – πολλές
φορές επικοινωνώντας μεταξύ τους για συμβουλές σε πραγματικό χρόνο – καθώς μεταμόρφωναν μεγάλες λεωφόρους, που
αντιμετώπιζαν παρόμοια προβλήματα όπως ρύπανση, κυκλοφοριακή συμφόρηση και διαχείριση αποβλήτων, σε όμορφους
χώρους προσιτούς για τους πεζούς.

Τ

ο πρόγραμμα Διεθνούς Αστικής Συνεργασίας (ΔΑΣ), που
ιδρύθηκε από την ΕΕ, βασίζεται στην αρχή ότι οι χώρες
έχουν αμοιβαίο συμφέρον να προωθούν την οικολογική
αστική ανάπτυξη που οδηγεί σε ανθρώπινες, έξυπνες πόλεις με
ενεργειακή απόδοση και με επίκεντρο τους κατοίκους.
Από το ξεκίνημα της πρωτοβουλίας το 2017, πόλεις σε όλη την
Ευρώπη έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με ομόλογες πόλεις
από όλο τον κόσμο – συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Αμερικής (ΔΑΣ-ΒΑ) αλλά και της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (ΔΑΣ-ΛΑΚ), για να μοιραστούν γνώσεις και βέλτιστες
πρακτικές για βιώσιμες λύσεις σε αστικά προβλήματα. Κατά τη
διάρκεια μιας συνεδρίασης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων στις 13 Οκτωβρίου 2020, οι
συμμετέχοντες από τα εν λόγω μέρη του κόσμου παρουσίασαν
τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας – μερικά εκ των
οποίων βοηθούν στην εφαρμογή πρωτοκόλλων δημόσιας υγείας
για τη νόσο COVID-19 και προετοιμάζουν το έδαφος για έναν
πιο πράσινο τρόπο ζωής στις πόλεις μετά την πανδημία.

Τα αποτελέσματα είναι προς όφελος των κατοίκων. Στο Μπουένος Άιρες, για παράδειγμα, περίπου στο 75 % της Λεωφόρου
Corrientes, όπου βρίσκονται πολλά θέατρα, βιβλιοπωλεία, ξενοδοχεία και εστιατόρια, δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα, σύμφωνα
με τον Juan Vacas από το Υπουργείο Δημόσιων Χώρων του
Μπουένος Άιρες.
Αυτός ο νέος δημόσιος χώρος έχει εξυπηρετήσει καλά την πόλη
κατά τη διάρκεια της κρίσης της νόσου COVID-19. Ο κύριος
Vacas είπε στη συνεδρίαση ότι όχι μόνο κατέστη δυνατή η δημιουργία μιας νέας μεταβατικής λωρίδας για ποδηλάτες, παράλληλα με νέα πεζοδρόμια και ποδηλατοδρόμους ως εναλλακτικές
λύσεις αντί των δημόσιων συγκοινωνιών, αλλά επετράπη και
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Ενεργειακή μετάβαση
Μέσω της σύμπραξης με την πρωτεύουσα Ρίγα της Λετονίας,
η πόλη Έντμοντον του Καναδά άλλαξε την οπτική γωνία της
σχετικά με τη χρήση του υδρογόνου για τη θέρμανση των σπιτιών και την τροφοδότηση δημόσιων συγκοινωνιών.
«Ο φτηνός ηλεκτρισμός και το φυσικό αέριο ήταν μια πολύ
εύκολη εναλλακτική λύση για πολύ καιρό,» είπε στη συνεδρίαση
η Maurya Braun από την πόλη του Έντμοντον. Αλλά, χάρη στη
Διεθνή Αστική Συνεργασία, αυτό μπορεί σύντομα να αλλάξει.
στα εστιατόρια να βάζουν τραπέζια για τους πελάτες στο πεζοδρόμιο κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης της εστίασης σε
εσωτερικούς χώρους. Επίσης, πρόσθεσε ότι σχεδιάζουν να μεταφέρουν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους
καθώς δεν υποχωρεί η πανδημία.

Η ομάδα της πόλης παρουσίασε τον τρόπο χρήσης του υδρογόνου που κάνει η Ρίγα – για παράδειγμα τον τρόπο που τα
υβριδικά τρόλεϊ έχουν καλές επιδόσεις σε πιο κρύα κλίματα και
καλύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις από τα τρόλεϊ που τροφοδοτούνται αποκλειστικά από ηλεκτρική ενέργεια – στις αρχές
και στη συμβουλευτική επιτροπή της πόλης του Έντμοντον.

Ψηφιακή μεταμόρφωση

«Το αποτέλεσμα ήταν η ένταξη οχημάτων με ενεργειακά στοιχεία
υδρογόνου και η χρήση υδρογόνου για τη θέρμανση των κτιρίων
στον δεύτερο γύρο ανάπτυξης τεχνικών μοντέλων για την ενεργειακή μετάβαση του Έντμοντον,» δήλωσε η Braun.


Η πόλη Τορίνο της Ιταλίας συνεργάστηκε με μια κοινοπραξία έξι
δήμων της Βραζιλίας, γνωστή με το όνομα Grande ABC, για να
μοιραστεί τεχνογνωσία με ορισμένες περιοχές που δίνουν έμφαση
στην τεχνολογία. Για παράδειγμα, έξυπνοι δρόμοι και «κινητικότητα
σαν υπηρεσία» ή MaaS, που περιλαμβάνει πολλά μέσα μεταφοράς, καθώς και την ικανότητα κράτησης, σχεδιασμού και πληρωμής για αυτά σε μια κοινή ψηφιακή πλατφόρμα.

ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΌΛΕΩΝ ΜΕΤΆ
ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΊΑ
Με τις πόλεις σε όλο τον κόσμο να έχουν πληγεί περισσότερο
από την κρίση της νόσου COVID-19 και να φιλοξενούν το
ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού, οι παγκόσμιες λύσεις για
την εξασφάλιση του επιτυχημένου μέλλοντός τους είναι τώρα
πιο σημαντικές από ποτέ.

Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας στο πλαίσιο της διεθνούς αστικής ανάπτυξης, η Grande ABC θα γίνει η πρώτη δημόσια
σύμπραξη στη Βραζιλία που δημιουργεί κεντρικό σύστημα για
τη διαχείριση των μέσων μεταφοράς μιας ομάδας δήμων.

Χάρη σε συνεισφορές από πάνω από 30 πόλεις στην Ευρώπη
και στη Λατινική Αμερική που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια
επτά διαδικτυακών σεμιναρίων, οι «Ανοιχτοί Διάλογοι ΔΑΣΛΑΚ» παρέχουν συμβουλές σχετικά με τον τρόπο που τα
αστικά κέντρα μπορούν να διαχειριστούν με τον καλύτερο
τρόπο τη «νέα κανονικότητα» στο μέλλον.

Κυκλική οικονομία
Με τον στόχο να βελτιώσουν τις ζωές σε μια γειτονιά όπου το
78 % αντιμετωπίζει επισιτιστική ανασφάλεια, η πόλη Μπαρανκίγια της Κολομβίας εφαρμόζει ένα πιλοτικό έργο αστικού αγροκτήματος που χρησιμοποιεί έναν χάρτη πορείας που
αναπτύχθηκε από την ιταλική πρωτεύουσα.

Αναφέρονται τα διδάγματα που αποκομίστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και γίνονται συστάσεις για ποιες πρέπει
να είναι οι προτεραιότητες τα επόμενα χρόνια. Για παράδειγμα,
η ανάγκη ανασχεδιασμού των αστικών χώρων, η μεγαλύτερη
χρήση ανανεώσιμων πόρων και η αναδιαμόρφωση
βιομηχανιών.

«Η αστική κηπουρική είναι ένας υπέροχος τρόπος μετάβασης
του συστήματος τροφίμων πιο κοντά στη βιωσιμότητα,» δήλωσε
ο Manuel Trujillo από το γραφείο του δημάρχου της Μπαρανκίγια. «Τώρα, με τη μεθοδολογία της Ρώμης, δεν χρειάζεται να
ξεκινήσουμε από το μηδέν.»

Μεταξύ των ζητημάτων που αναλύονται είναι η επανεκκίνηση
και η αναθεώρηση του τουρισμού, μια σημαντικής οικονομικής
μηχανής για πολλές πόλεις. Η δημοσίευση εξετάζει επίσης το
ενδεχόμενο η πανδημία να οδηγήσει σε ένα πιο πράσινο αστικό
μέλλον και μια ανανεωμένη προσέγγιση της ανθεκτικότητας
στην κλιματική αλλαγή.

Το πιλοτικό έργο περιλαμβάνει εταίρους τόσο από τον δημόσιο
όσο και από τον ιδιωτικό τομέα αλλά και από την κοινωνία των
πολιτών. Στα πρώτα στάδια, έλαβε σοβαρά υπόψη και την κοινότητα κοντά στη φάρμα – μετανάστες από αγροτικές περιοχές
που έχουν αγροτικές δεξιότητες.

http://iuc-la.eu/wp-content/uploads/2020/09/EN_
Dialogos_abiertos.pdf

Το πιλοτικό έργο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη
πρωτοβουλία που θα εκτείνεται σε όλη την πόλη και που «ενισχύει πραγματικά την κυκλική οικονομία μας», είπε ο Trujillo.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

http://iuc-la.eu/en/
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Τα χρηματοδοτικά μέσα της
περιφερειακής πολιτικής έτοιμα να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ΕΕ
Η διάσκεψη fi-compass, που πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά στη 1 και 2 Δεκεμβρίου 2020, ήταν
αφιερωμένη στα χρηματοδοτικά μέσα της
περιφερειακής πολιτικής. Η εκδήλωση ΕΤΠΑ/ΤΣ
προσέλκυσε πάνω από 500 συμμετέχοντες από
διαχειριστικές αρχές, εθνικές και περιφερειακές
αρχές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, και ενδιάμεσους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς του δημόσιου και
ιδιωτικού φορέα.

μεταξύ όλων των πηγών χρηματοδότησης της ΕΕ καθώς και
περισσότερα χρηματοδοτικά μέσα.
Η Επίτροπος μίλησε για τους νέους Κανονισμούς που παρέχουν
περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη ευελιξία για χρηματοδοτικά
μέσα της Πολιτικής Συνοχής, καθιστώντας δυνατό σε όλους τους
ενδιαφερόμενους φορείς να επωφεληθούν: σχέση κόστους αποτελεσματικότητας, ποιότητα έργου, πλεονέκτημα και επίτευξη
αποτελεσμάτων. Για να τα καταφέρουμε πρέπει να αποδείξουμε
ότι ο ρόλος των χρηματοδοτικών μέσων δεν είναι η υποστήριξη
των τραπεζών ή των χρηματοπιστωτικών οργανισμών αλλά
η υποστήριξη επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, στη συνοχή.
Τα ίδια μηνύματα εξέφρασε με την παρέμβασή του ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΓΔ REGIO, Normunds Popens,
που τόνισε τη σημασία των χρηματοδοτικών μέσων για την
Πολιτική Συνοχής, αναφέροντας επιτυχημένα παραδείγματα.
Τόνισε επίσης την ανάγκη διερεύνησης των δυνατοτήτων στον
αστικό τομέα, που αποτελεί βασικό στόχο πολιτικής κατά τη νέα
περίοδο. Τα χρηματοδοτικά μέσα παίζουν καίριο ρόλο στην υποστήριξη των επενδύσεων στο αστικό περιβάλλον.

Κ

ατά την έναρξη της εκδήλωσης, ένα μήνυμα από την Επίτροπο αρμόδια για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις,
Ελίζα Φερέιρα, έδωσε τον τόνο υπογραμμίζοντας τη μοναδική ευκαιρία που δίνεται την επόμενη προγραμματική περίοδο
συνδυάζοντας μια ενισχυμένη Πολιτική Συνοχής με τα νέα μέσα
Επόμενη Γενιά, που θα στηρίξουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις
σε πρωτόγνωρη κλίμακα.

Στην εκδήλωση μίλησε επίσης η κυρία Lilyana Pavlova, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που εξέφρασε
τη δέσμευση της Τράπεζας να συνεχίσει να ενισχύει την υποστήριξή της στην Πολιτική Συνοχής μέσω δανεισμού, διαχείρισης
εντολών και συμβουλευτικών δραστηριοτήτων.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια θα είναι σχεδόν διπλάσιος, περίπου 1,8 τρισεκατομμύρια EUR. Ωστόσο, αυτή
η μοναδική ευκαιρία αποτελεί και μεγάλη ευθύνη, όχι μόνο για
την επίτευξη αποτελεσματικής ανάκαμψης, αλλά και για την
καλύτερη ανοικοδόμηση, για την ορθή επένδυση σε μια πιο
πράσινη, ψηφιακή και ανταγωνιστική οικονομία, χωρίς, παράλληλα, να μείνει κανείς πίσω. Η Επίτροπος έκανε έκκληση για
δέουσα προσοχή, τονίζοντας ότι οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται στα κράτη μέλη είναι πρωτόγνωροι – όπως και οι ανάγκες επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων – και ίσως ακόμα
μεγαλύτεροι. Επομένως, θα χρειαστούμε ισχυρό συντονισμό

Η διαδικτυακή διάσκεψη είχε εν μέρει σπονδυλωτή μορφή προκειμένου να μπορούν οι συμμετέχοντες να λαμβάνουν μέρος στις
συνεδριάσεις που τους ενδιέφεραν. Τα χρηματοδοτικά μέσα,
μεταξύ άλλων, δάνεια, εγγυήσεις, μετοχικό κεφάλαιο και οιονεί
μετοχικό κεφάλαιο, θα παραμείνουν ένας σημαντικός μηχανισμός
επίτευξης αποτελεσμάτων και πόρους της περιφερειακής και αστικής πολιτικής κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Σήμερα, προετοιμάζουμε το έδαφος για την επόμενη δεκαετία, προετοιμάζουμε το έδαφος για
τα νέα προγράμματα συνοχής, προετοιμάζουμε το έδαφος για ανάκαμψη, προετοιμάζουμε το
έδαφος για ένα νέο και πιο πράσινο μέλλον. Πρέπει να εστιάσουμε στο πώς θα αντιμετωπίσουμε
τις προκλήσεις, πώς θα μεγιστοποιήσουμε τις επενδύσεις και πώς θα δημιουργήσουμε ισχυρότερες
και πιο ανταγωνιστικές περιφέρειες. Τα χρηματοδοτικά μέσα θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο,
οπότε αυτή η διάσκεψη δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη.
Ελίζα Φερέιρα, Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις
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Η εκδήλωση, που φέτος είχε τίτλο «Τα
χρηματοδοτικά μέσα της περιφερειακής πολιτικής είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ΕΕ»,
κάλυψε πολλά βασικά οριζόντια ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή των
χρηματοδοτικών μέσων:
k

k

k

k

k

 ια ενημερωτική συνεδρίαση για
Μ
τον προτεινόμενο νέο Κανονισμό
περί Κοινών Διατάξεων και άλλους
βασικούς κανονισμούς. Ο προτεινόμενος Κανονισμός περί Κοινών
Διατάξεων εισάγει πολλές καινοτομίες με στόχο την απλοποίηση και
τη βελτίωση των συνεργιών
μεταξύ των διαφορετικών εργαλείων πολιτικής της ΕΕ.
 ια συνεδρίαση με εμπειρογνώΜ
μονες από τη ΓΔ ENER και ΓΔ
REGIO για τη χρηματοδότηση του
Κύματος Ανακαινίσεων της ΕΕ μέσω χρηματοδοτικών μέσων
σε συνδυασμό με επιχορηγήσεις. Η ανακαίνιση και η βελτίωση των κτιρίων στην ΕΕ θα συμβάλει να ανοίξει ο δρόμος
για ένα σύστημα καθαρής ενέργειας απαλλαγμένο από τις
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η ανακαίνιση τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών κτιρίων είναι απαραίτητη σε αυτό
το πλαίσιο και έχει επισημανθεί στην Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία ως βασικός μοχλός ανάπτυξης στον τομέα της
ενεργειακής απόδοσης. Τα χρηματοδοτικά μέσα, σε συνδυασμό με επιχορηγήσεις διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη
συγκέντρωση της χρηματοδότησης που είναι αναγκαία στα
κράτη μέλη.

Για άλλη μια φορά, ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων απέδειξε
πόσο ενδιαφέρον υπάρχει για τα χρηματοδοτικά μέσα και πόσο
ενδιαφέρονται οι ενδιαφερόμενοι φορείς να μάθουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ REGIO, ΓΔ AGRI, ΓΔ EMPL και ΓΔ
MARE) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
δημιούργησε την πλατφόρμα fi-compass για να προσφέρει
συμβουλευτικές υπηρεσίες για χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.
Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τις αρχές διαχείρισης και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς παρέχοντας πρακτική τεχνογνωσία και εργαλεία μάθησης, συμπεριλαμβανομένων
σεμιναρίων κατάρτισης πρόσωπο με πρόσωπο και άλλων εκδηλώσεων με άφθονες ευκαιρίες δικτύωσης.

 ΓΔ REGIO και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρουΗ
σίασαν τρόπους που τα κράτη μέλη μπορούν να προετοιμάσουν προγράμματα εναρμονισμένα με τα χρηματοδοτικά μέσα.

Οι παρουσιάσεις από τη διάσκεψη θα διατίθενται στη fi compass.
Για άλλες ερωτήσεις σχετικά με παρουσιάσεις της διάσκεψης,
τον νέο προτεινόμενο Κανονισμό περί Κοινών Διατάξεων, και
το πρόγραμμα InvestEU, επικοινωνήστε στο: REGIO-B3FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu


Τ η δεύτερη μέρα, μια συνεδρίαση ήταν αφιερωμένη στο
πρόγραμμα InvestEU. Οι παρουσιάσεις και μια συζήτηση
πάνελ παρείχαν πληροφορίες για την κατάσταση του τμήματος των κρατών μελών του InvestEU· οι προτεραιότητες
προϊόντων και πολιτικών στο πλαίσιο των σκελών πολιτικής
για ΜΜΕ και για Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιοποίηση (η ΓΔ
GROW και η ΓΔ RTD παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις)· το
πεδίο εφαρμογής για οριοθέτηση μεταξύ των τμημάτων των
κρατών μελών και της ΕΕ· και την άποψη δύο κρατών μελών,
της Πολωνίας και της Φιλανδίας, σχετικά με τη συγκρότηση
τμήματος κρατών μελών.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 ι παράλληλες συνεδριάσεις κάλυψαν χρηματοδοτικά μέσα
Ο
σε βασικούς τομείς στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο: Χρηματοδότηση ΜΜΕ και ενεργειακή απόδοση.

https://www.fi-compass.eu/video/
combination-financial-instruments-and-grant
https://www.fi-compass.eu/video/energy-efficiency-housing
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18η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ και ΠΟΛΕΩΝ

Ετήσια έκθεση για πόλεις και περιφέρειες
φτάνει σε νέα επίπεδα στο διαδίκτυο
Παρά τις πολλές αβεβαιότητες εξαιτίας της νόσου
COVID-19, η 18η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Περιφερειών και Πόλεων για ακόμα μια φορά ξεπέρασε
κάθε ρεκόρ συμμετοχής. Αυτή η διαδικτυακή έκδοση
υποδέχτηκε περίπου 12 000 συμμετέχοντες και
έγιναν περίπου 500 εικονικές συνεδριάσεις,
καθώς και μια εικονική έκθεση.

Η

διοργάνωση, που είχε διάρκεια τριών εβδομάδων όπου
η κάθε μία ήταν αφιερωμένη σε έναν θεματικό τομέα,
είχε σύνθημα «Επανεκκινούμε.την Ευρώπη.Μαζί».
Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ο
κεντρικός ομιλητής στο πρώτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ μικρού μήκους
«Μαζί οικοδομήσαμε την Ευρώπη»

Η πρώτη εβδομάδα ήταν αφιερωμένη στην Ενδυνάμωση
Πολιτών με συνεδριάσεις εργασίας για ζητήματα που
κυμαίνονται από την ηλεκτρονική δημοκρατία, τη συνδημιουργία
σε δημόσιες υπηρεσίες, την επιχειρηματικότητα και πολλά ακόμη.

Η διοργάνωση ξεκίνησε με το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «Μαζί,
οικοδομήσαμε την Ευρώπη», μια σειρά επτά επεισοδίων που
παρουσιάζουν την πορεία της ΕΕ και τη γέννηση της Πολιτικής
Συνοχής αλλά και τον αντίκτυπό της στην οικοδόμηση της Ένωσης. Μετά από κάθε μετάδοση, δύο ομιλητές (ένας πρώην
εκπρόσωπος της ΕΕ και ένας νεαρός πολίτης της ΕΕ) συζητούσαν
το επεισόδιο διαδικτυακά.

Τη δεύτερη εβδομάδα, που έδινε έμφαση στη Συνοχή και Συνεργασία, διοργανώθηκαν οι περισσότερες συνεδριάσεις εργασίας
καθώς και οι σημαντικότερες στιγμές σε επίπεδο πολιτικής.
Η τρίτη εβδομάδα, που ήταν αφιερωμένη σε μια «Πράσινη
Ευρώπη», ξεκίνησε με την έναρξη της Πράσινης Εβδομάδας,
που διοργανώθηκε από τη ΓΔ Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα
διερεύνησε το θέμα Πράσινη Ευρώπη με συνεδριάσεις εργασίας
για ζητήματα όπως προσαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας, ενεργειακή απόδοση και βιοποικιλότητα.
Η φετινή καινοτομία, η πλατφόρμα Live&Replay, διέθετε
βιντεοσκοπήσεις όλων των συνεδριάσεων που κατέστησε δυνατή
την ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή ατόμων στη διοργάνωση.
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Regiostars 2020: Τελετή απονομής

Διάλογος με τους Πολίτες
«Συναρπαστική», «διαφωτιστική», «ικανοποιητική», ήταν οι λέξεις
που χρησιμοποίησαν οι νεαροί συμμετέχοντες στον Διάλογο με
τους Πολίτες για να περιγράψουν τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2020. Ένας διάλογος μεταξύ
διαφορετικών γενιών διοργανώθηκε μεταξύ νεαρών ατόμων
και της Επιτρόπου αρμόδιας για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Ελίζας Φερέιρα, σχετικά με τον τρόπο που η Πολιτική Συνοχής επηρεάζει τη νεότερη γενιά.

Τελετή απονομής βραβείων REGIOSTARS
Από το 2008, τα καλύτερα έργα της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ
επιλέγονται για τα Βραβεία REGIOSTARS κάθε χρόνο από μια
αμερόληπτη κριτική επιτροπή. Φέτος, οι κατηγορίες ήταν Έξυπνη
Ανάπτυξη: Βιομηχανική μετάβαση για μια έξυπνη Ευρώπη, Βιώσιμη Ανάπτυξη: Κυκλική οικονομία για μια πράσινη Ευρώπη,
Ανάπτυξη χωρίς Αποκλεισμούς: Δεξιότητες & Εκπαίδευση για
μια ψηφιακή Ευρώπη, Αστική Ανάπτυξη: Συμμετοχή των πολιτών
για ευρωπαϊκές πόλεις με συνοχή, και 30 Χρόνια Interreg: Ενδυνάμωση της νεολαίας για διασυνοριακή συνεργασία, ως το
κεντρικό θέμα της χρονιάς. Το κοινό εξέφρασε επίσης την άποψή
του ψηφίζοντας για το Βραβείο του Κοινού.

Η Ελίζα Φερέιρα (πρώτη σειρά αριστερά) συμμετείχε στον Διάλογο με τους
Πολίτες με νεαρούς φοιτητές δημοσιογραφίας και συμμετέχοντες του
προγράμματος «At the School of Open Cohesion» (Στο Σχολείο της Ανοιχτής
Συνοχής)

πρόγραμμα Interreg Γαλλίας (Μάγχης). Ο νικητής της κατηγορίας
Ανάπτυξη χωρίς Αποκλεισμούς, που απονεμήθηκε από τον Επίτροπο αρμόδιο για τις Θέσεις Εργασίας και τα Κοινωνικά Δικαιώματα, Nicolas Schmit, ήταν το «E-SCHOOLS», της Κροατίας. Για
την κατηγορία Αστική Ανάπτυξη, η Ευρωπαία Επίτροπος και Αντιπρόεδρος για τις Αξίες και τη Διαφάνεια, Věra Jourová, ανακοίνωσε το έργο που κέρδισε: «SHICC – Βιώσιμη Στέγαση για Πόλεις
με Συνοχή και χωρίς Αποκλεισμούς», που χρηματοδοτήθηκε από
το πρόγραμμα Interreg Βορειοδυτικής Ευρώπης Νικητής του
κεντρικού θέματος των φετινών βραβείων, τα «30 Χρόνια του
Interreg», που ανακοινώθηκε από την Επίτροπο αρμόδια για την
Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη
Νεολαία, Mariya Gabriel, ήταν το «ENERGY@SCHOOL», που χρηματοδοτήθηκε από το Interreg Κεντρικής Ευρώπης. Τέλος, το
Βραβείο του Κοινού, ανακοινώθηκε από τον Εκπρόσωπο Τύπου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Eric Mamer, με 8 300 ψήφους, ήταν
το έργο «Time is now for change» (Ήρθε η ώρα για αλλαγή) από
το Interreg Λιθουανία-Πολωνίας.

Το 2020 σημειώθηκε το υψηλότερο ρεκόρ συμμετοχών – 206
– αποδεικνύοντας «την αυξανόμενη αξία αυτού του διαγωνισμού
που προβάλλει τις βέλτιστες πρακτικές της Πολιτικής Συνοχής
της ΕΕ και επιβραβεύει αφοσιωμένους δικαιούχους έργων για
την άριστη πρακτική εφαρμογή της χρηματοδότησης της ΕΕ»,
σύμφωνα με την Επίτροπο Φερέιρα.
Ο νικητής στην κατηγορία Έξυπνη Ανάπτυξη, που ανακοινώθηκε
από τον Επίτροπο αρμόδιο για την Οικονομία, Paolo Gentiloni,
ήταν το «ESA BIC», από την περιφέρεια Centro της Πορτογαλίας.
Το βραβείο Βιώσιμης Ανάπτυξης, που ανακοινώθηκε από τον Επίτροπο αρμόδιο για το Περιβάλλον και τους Ωκεανούς, Virginius
Sinkevičius, απονεμήθηκε στο «Take the Cool Food Challenge»
(Λάβετε μέρος στην πρόκληση των απίθανων τροφίμων), από το
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Anastasia Lopez (Αυστρία) και Francisco Sezinando (Πορτογαλία) παραλαμβάνουν τα βραβεία Megalizzi-Niedzielski για επίδοξους δημοσιογράφους

Το πρόγραμμα για τα μέσα ενημέρωσης

Live&Replay

Παρά την πανδημία, πολλοί δημοσιογράφοι κατάφεραν να παρακολουθήσουν από κοντά το πρόγραμμα στις Βρυξέλλες. Η διοργάνωση καλύφθηκε από 733 άρθρα από όλη την ΕΕ και τον κόσμο.

Η φετινή 18η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων
ήταν αφιερωμένη επίσης στην πλατφόρμα Live&Replay, που καθιστούσε δυνατό σε όλους τους συμμετέχοντες και σε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις βιντεοσκοπήσεις όλων των
συνεδριάσεων. Η πλατφόρμα θα διατηρηθεί για έναν χρόνο. 

Για δεύτερη χρονιά μετά τον τραγικό θάνατο του Antonio και του
Bartosz στο Στρασβούργο, απονεμήθηκε ένα βραβείο στο όνομά
τους σε δύο από τους πιο υποσχόμενους νεαρούς δημοσιογράφους της Ευρώπης. Η Επίτροπος αρμόδια για τη Συνοχή και τις
Μεταρρυθμίσεις, Ελίζα Φερέιρα, ανακοίνωσε ότι η Anastasia
Lopez από την Αυστρία και ο Francisco Sezinando από την Πορτογαλία αναδείχθηκαν νικητές του βραβείου Megalizzi-Niedzielski
για το 2020, καθώς και οι δύο έκαναν εξαιρετική δουλειά ως
τώρα στη σταδιοδρομία τους ως δημοσιογράφοι.

Ξεκινάμε πλέον τις προετοιμασίες για την επόμενη ετήσια
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από τις 11 μέχρι τις
14 Οκτωβρίου 2021 (σημειώστε την ημερομηνία!). Χάρη
στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων, η διοργάνωση
του 2021 θα έχει τέσσερις θεματικούς τομείς: πράσινο,
συνοχή, πολίτες και ψηφιακές υπηρεσίες. Ανυπομονούμε
να σας υποδεχτούμε και πάλι όλους του χρόνου!
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ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΈΣΑ
ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ YOUTH4REGIONS
Ακολουθεί άλλο
ένα άρθρο που
υποβλήθηκε από νεαρό
δημοσιογράφο που
συμμετείχε στον
διαγωνισμό ιστολογίου
YOUTH4REGIONS.

Το πρόγραμμα για τα μέσα ενημέρωσης
Youth4Regions υποστηρίζει την ανάπτυξη
της επόμενης γενιάς δημοσιογράφων
ειδικευμένων στην περιφερειακή πολιτική.
Ενθαρρύνει αυτούς τους νεαρούς Ευρωπαίους
να επικοινωνούν σχετικά με έργα που
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Όλα για τους Ευρωπαίους πολίτες
Οκτώβριος 2020: Για μένα αυτός ο μήνας ήταν
γεμάτος υποχρεώσεις, μεταξύ εργασιών για το
πανεπιστήμιο και δουλειών ως ελεύθερος
επαγγελματίας, κουραστικών συσκέψεων, οθόνες
και μοναχικούς περιπάτους στην παραλία.

Η Μάρτα είναι Ευρωπαία και
Ιταλίδα ψηφιακή δημοσιογράφος
που καλύπτει κοινωνικά ζητήματα,
τα ανθρώπινα δικαιώματα και το
περιβάλλον. Είναι, επί του παρόντος,
φοιτήτρια δημοσιογραφίας στο
π λ α ί σ ι ο τ ο υ π ρ ο γρ ά μ μ α τ ο ς
Erasmus Mundus και εξειδικεύεται
στον τομέα του πολέμου και των συγκρούσεων μεταξύ
Δανίας και Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ άκουσε για το
Youth4Regions από γνωστούς της και θεώρησε ότι θα είναι
μια καλή ευκαιρία να πειραματιστεί με τη δημοσιογραφία
και την ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Α

λλά, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κόσμος επέστρεφε με όχι
πολύ αργούς ρυθμούς στο έλεος του ιού, επισημαίνοντας
ξανά περιοχές με κόκκινο χρώμα, χωρίς διακρίσεις.
Ωστόσο, κατάφερα να φτάσω στις Βρυξέλλες για το Πρόγραμμα
για τα Μέσα Ενημέρωσης Youth4Regions του 2020. Πάνω από
20 νεαροί δημοσιογράφοι από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο
ήταν εκεί ως δημοσιογράφοι για να καλύψουν την 18η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων.

Θα μπορούσα να μιλήσω για την αίσθηση του να βρίσκεσαι στο
επίκεντρο του μηχανισμού λήψης αποφάσεων όπου ήθελα να
εργαστώ για καιρό πριν στραφώ στη δημοσιογραφία. Ή για το
γεγονός ότι η παρουσία μου εκεί, βλέποντας τη δεκτικότητα
υψηλόβαθμων πολιτικών στελεχών που άκουγαν προσεχτικά
νεαρούς εκπροσώπους, αλλά και τη σεμνότητα με την οποία
προτάθηκε στους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης μια
συμμαχία για να γίνει η Ευρώπη πράσινη, ψηφιακή και συνεκτική, μου έδωσε ελπίδα και δυνάμωσε τη δέσμευσή μου για
πανευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Θα μπορούσα να μιλήσω για όσα έμαθα από αυτήν την εμπειρία,
για το πόσο συναρπαστικό ήταν να λαμβάνω πληροφορίες για
το μέλλον της ευρωπαϊκής δημοσιογραφίας απευθείας από τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης που παρακολουθώ καθημερινά, ή
για τον ενθουσιασμό που ένιωσα εξερευνώντας τη δημοσιογραφία με τη χρήση κινητών συσκευών, χρησιμοποιώντας μέσα
με τα οποία δεν είμαι εξοικειωμένη να γράφω.
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Η Επίτροπος Ελίζα Φερέιρα με τους δύο νικητές του βραβείου (στα αριστερά), αξιωματούχους της Επιτροπής και τους υπόλοιπους τελικούς
υποψήφιους για το βραβείο Megalizzi-Niedzielski για επίδοξους δημοσιογράφους

Θα μπορούσα να μιλήσω για την έκπληξή μου που συμπεριλήφθηκα στη λίστα τελικών υποψηφίων για το βραβείο MegalizziNiedzielski ή για τη γενική αμηχανία μου που ανέβηκα στη
σκηνή και δέχθηκα συγχαρητήρια για το έργο μου, ενώ συνηθίζω να βρίσκομαι πίσω από την κάμερα και είμαι πολύ μετριόφρων εκ φύσεως.

κτυπο της ΕΕ στις περιφέρειές μας. Αυτό που με εξέπληξε περισσότερο ήταν η θερμή επιθυμία μας να υποστηρίξουμε ο ένας
τον άλλον, είτε κάνοντας επιμέλεια ενός άρθρου ή βοηθώντας
με τη βιντεοσκόπηση μιας συνέντευξης, «έτσι ώστε να μπορείς
να συγκεντρωθείς στις ερωτήσεις».
Πρόκειται για μια μεταφορά, μια αναπαράσταση του ίδιου του
ευρωπαϊκού ονείρου. Η συνεργασία παρά και χάρη στις διαφορές μας.

Αλλά θα μιλήσω για τους ανθρώπους. Η γνωριμία με διαφορετικούς ανθρώπους από αυτούς με τους οποίους ζεις στην εποχή
του κορονοϊού είναι μια εμπειρία που προσφέρει μεγάλη ικανοποίηση. Οι περίπατοι γύρω από τα κτίρια της ΕΕ, παρά την απόσταση, δεν ήταν πλέον μοναχικοί, και, για προφανείς λόγους,
δεν ήταν δίπλα στη θάλασσα! Αλλά η πρόσθετη αξία αυτών των
ανθρώπινων επαφών σχετίζεται με τη μοναδικότητα των συμμετεχόντων. Ταλαντούχοι, αφοσιωμένοι, ανοιχτόμυαλοι. Τόσο
διαφορετικές κουλτούρες, αντικείμενα σπουδών, επαγγελματικές
εμπειρίες, αλλά ο ίδιος στόχος: η καλή δημοσιογραφία που εναντιώνεται στον λαϊκισμό και στην παραπληροφόρηση και παρέχει
στοιχεία, λύσεις και ελπίδα. Παρόλο που είμαι συνηθισμένη να
ζω σε ένα διεθνές περιβάλλον, δεν σταματά ποτέ να με εντυπωσιάζει μια ομάδα διαφορετικών – ωστόσο αρκετά «λευκών»
– ατόμων που συγκεντρώνονται σε μια αίθουσα.

Έφυγα με την επιθυμία να επιστρέψω, με σκοπό να αυξήσω τη
διασυνοριακή συνεργασία με τα πρόσωπα που ήρθα κοντά σε
λιγότερο από μία εβδομάδα και με τη βεβαιότητα ότι αν η ΕΕ
κατάφερε να μας κάνει να νιώσουμε οικειότητα και δέσιμο ως
άνθρωποι σε τόσο πρωτόγνωρες εποχές, θα περάσει με επιτυχία
ακόμα μεγαλύτερες δοκιμασίες. Πέρα από τους θεσμούς και τις
αξίες, η ΕΕ απαρτίζεται από (για) κανονικούς ανθρώπους. Στην
τελική, αυτό είναι που έχει τη μεγαλύτερη αξία.


Όλοι μας, από έφηβοι μέχρι άτομα κοντά στα τριάντα, είχαμε
την ευκαιρία να ανταλλάξουμε επαγγελματικές και προσωπικές
εμπειρίες, απόψεις για τον κόσμο και να μιλήσουμε για τον αντί-

Marta Silvia Viganò
Απόφοιτη προγράμματος Youth4Regions
για επίδοξους δημοσιογράφους του 2020
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Πολιτική Συνοχής: στενή
συνεργασία για και με τους πολίτες
τιση για νέους, ενισχύοντας την κινητικότητα και την προσβασιμότητα, προστατεύοντας το περιβάλλον, και βελτιώνοντας τις
συνθήκες ζωής στις πόλεις και στις κοινότητές μας. Με αυτό το
γενικό πλαίσιο, είναι φυσικό να είναι επίσης η πολιτική που είναι
πιο κοντά σε όλους τους πολίτες της ΕΕ.

ENGAGING

Μέχρι σήμερα, η Πολιτική Συνοχής έχει πολλά καλά παραδείγματα ενεργούς συμμετοχής των πολιτών, των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών. Οι στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD), ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις σε πόλεις, Αστικές Καινοτόμες
Δράσεις και η διασυνοριακή συνεργασία στο πλαίσιο του Interreg
έχουν αποδείξει πώς οι επενδύσεις στην τοπική ανάπτυξη συνδέονται με τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες των ανθρώπων
που επωφελούνται από αυτές.

FOR GOOD
GOVERNANCE IN

Σε μεγαλύτερη κλίμακα, οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές και
συμπράξεις στο πλαίσιο του Αστικού Θεματολογίου για την ΕΕ
πειραματίζονται επιτυχώς με διάφορους τρόπους συμμετοχικής
διακυβέρνησης.
Η καινοτομία είναι επίσης ισχυρός μοχλός συμμετοχής. Η Πλατφόρμα Ανοιχτών Δεδομένων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών
και Επενδυτικών Ταμείων έχει καταστήσει την Πολιτική Συνοχής
την πιο διαφανή επενδυτική πολιτική στη σύγχρονη εποχή,
παρουσιάζοντας τόσο την εφαρμογή όσο και τα αποτελέσματα.
Η χρήση ανοιχτών δεδομένων άνοιξε τον δρόμο για πρωτοβουλίες ενεργού ελέγχου από τους πολίτες.

#EUinmyRegion

Από την ίδρυσή της, η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ
εργάζεται για τους ανθρώπους, διασφαλίζοντας ότι οι
αποφάσεις λαμβάνονται όσο πιο κοντά στους πολίτες
γίνεται ενσωματώνοντας τη συνεργασία στο DNA της.

Μέσω των λεγόμενων Συμφώνων Ακεραιότητας, οι οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών διασφαλίζουν ότι οι δημόσιες δαπάνες
σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ είναι ευυπόληπτες
και αξιόπιστες, αυξάνοντας τόσο την εμπιστοσύνη στις δημόσιες
συμβάσεις και στην ποιότητα των αποτελεσμάτων. Παρομοίως,
στο πιλοτικό έργο At the School of Open Cohesion μαθητές σχολείων προώθησαν την ενεργή συμμετοχή διασφαλίζοντας ότι τα
έργα στην πόλη ή στην περιοχή τους επιφέρουν όντων τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Την περίοδο 2021-2027, η πρόσβαση
σε πληροφορίες θα διευκολύνει τη συμμετοχή.

Έ

χει συμβάλει σημαντικά στη γεφύρωση του χάσματος
μεταξύ των ευκαιριών, των περιοχών και των συνθηκών
ζωής. Έχει επενδύσει προκειμένου να καταστήσει την οικονομία πιο ισχυρή και ανταγωνιστική, δημιουργώντας ποιοτικές
θέσεις εργασίας, προσφέροντας ποιοτική εκπαίδευση και κατάρ-
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Ενίσχυση δεσμών

Για να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν μένει πίσω, η Δίκαιη Μετάβαση θα πρέπει να βασιστεί σε μια ειλικρινή και αποτελεσματική
σύμπραξη όχι μόνο με τις οικονομικές δυνάμεις στις περιφέρειες
που επλήγησαν, αλλά θα πρέπει να παρουσιάσει πειστικά κίνητρα
στους ντόπιους, ιδίως τους νέους που θα επωφεληθούν από τη
διαδικασία.

Η ειλικρινής και ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στην Πολιτική Συνοχής αποτελεί ένα σημείο καμπής. Το άνοιγμα των δημόσιων θεσμών για τη συμμετοχή των πολιτών δεν αποπνέει
κανένα φόβο. Αντίθετα, μόνο να επωφεληθούν μπορούν από
μια ανανεωμένη και πιο δυνατή σχέση με αυτούς στους οποίους
είναι υπόλογοι.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, μια πανευρωπαϊκή
άσκηση συμμετοχικής και διαβουλευτικής δημοκρατίας, θα αποφέρει μόνο οφέλη ενσωματώνοντας την εμπειρία που έχει αποκομίσει η Πολιτική Συνοχής και οι φορείς της, ενώ συνεχίζει να
αποκομίζει γνώσεις προωθώντας τη συμμετοχή των πολιτών.
Η στενή συνεργασία μεταξύ των θεσμών της ΕΕ, των κρατών
μελών, των περιφερειών και των δήμων αποτελούν ένα φυσικό
πλαίσιο για τον μελλοντικό διάλογο.

Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας μέρος στις σημαντικές αποφάσεις
σχετικά με το μέλλον τους, οι πολίτες αισθάνονται πιο ενδυναμωμένοι και υπεύθυνοι. Πρόκειται για μια κλασική περίπτωση
λύσης που είναι συμφέρουσα για όλους και που οδηγεί σε καλύτερη διακυβέρνηση – δηλαδή μια αξιόπιστη διοίκηση που προορατικά δημιουργεί ευκαιρίες για συμμετοχή ενδιαφερόμενων
φορέων, μεγαλύτερη ανάπτυξη δυνατοτήτων και γνώσεων, και
μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή που στηρίζεται στην ισχυρή
αίσθηση ευθύνης.

Δείχνοντας το καλό παράδειγμα, προάγοντας τον διάλογο,
ανταλλάσσοντας εμπειρίες και επισημαίνοντας τα οφέλη συνεργασίας με πολίτες θα συνεισφέρει με τον βέλτιστο τρόπο στους
στόχους της διάσκεψης. Η Πολιτική Συνοχής είναι μια μεγάλη
πλατφόρμα για τη συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ προκειμένου
να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες και μέσα δημόσιων
επενδύσεων για το μέλλον της Ευρώπης.


Αυτός είναι ο λόγος που σε ένα συνέδριο υψηλού επιπέδου
φέτος τον Φεβρουάριο, η Ελίζα Φερέιρα, Επίτροπος αρμόδια
για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, έστειλε ισχυρό μήνυμα
σε όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες: «Έχει έρθει η στιγμή
να κάνουμε την Πολιτική Συνοχής να λειτουργήσει με τους
ανθρώπους». Η τάση είναι μη αντιστρέψιμη και έχουμε κάνει
ένα βήμα μπροστά προωθώντας μια σειρά πρωτοβουλιών που
ήδη υλοποιούνται, υποστηρίζονται και εμπνέοντας τόσο διαχειριστικές αρχές όσο και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
να καταστήσουν τους πολίτες όχι μόνο δικαιούχους αλλά και
συμμετέχοντες, που επιλύουν και αυτοί προβλήματα και λαμβάνουν αποφάσεις.
Ωστόσο, η συνδημιουργία είναι αποτελεσματική μόνο όταν γίνεται μια συνεχής λειτουργία και μια τυπική συμπεριφορά. Η δυνατότητα διαμόρφωσης μιας περιφέρειας είναι τόσο πλεονέκτημα
όσο και μεγάλη ευθύνη και οι πολίτες πρέπει να τη βρίσκουν
χρήσιμη.

Επένδυση στο μέλλον μας
Πολλά πράγματα διακυβεύονται τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να
σιγουρευτούμε ότι οι επενδύσεις της ΕΕ από τον νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και η Επόμενη Γενιά της ΕΕ στηρίζουν την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά την
πανδημία του κορονοϊού και καθιστούν δυνατή την πράσινη και
ψηφιακή μετάβαση. Θα συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας πιο
ανθεκτικής κοινωνίας που βασίζεται στην αλληλεγγύη και στους
κοινούς στόχους.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/
citizens_good_governance
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Πράσινες πρακτικές υπάρχουν ήδη
εκεί έξω, τι περιμένετε λοιπόν;
Δεκαπέντε νεαρά άτομα με επιρροή στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ξεκίνησαν ένα ταξίδι για να
γνωρίσουν τα άτομα πίσω από πρωτοποριακά πράσινα
περιφερειακά έργα και για να ευαισθητοποιήσουν τους
νεαρούς Ευρωπαίους σχετικά με το πώς η ΕΕ ηγείται
των προσπαθειών αντιμετώπισης του προβλήματος
της κλιματικής αλλαγής.

Με κεντρική δημιουργική ιδέα «Ντιν Ντον! Έτοιμοι για την πράσινη
πρόκληση;», το Πράσινο Ταξίδι απευθύνεται σε νεαρούς Ευρωπαίους από 16 έως 24 ετών, σε πέντε χώρες: Βέλγιο, Γερμανία,
Ελλάδα, Λιθουανία και Πορτογαλία. Σε κάθε χώρα, τρία άτομα με
επιρροή από την περιοχή ταξίδεψαν – είτε εικονικά είτε με φυσική
παρουσία – σε θεματικές διαδρομές στην πατρίδα τους.

Άτομα με επιρροή αφηγούνται τις
ιστορίες τους

Τ

Λαμβάνοντας υπόψη το κοινό-στόχος, τη γενιά Z, η επικοινωνία
ατόμων με επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσδιορίστηκε ως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος επίτευξης των στόχων
της εκστρατείας. Η αυθεντικότητα είναι σημαντική, για αυτόν τον
λόγο τα επιλεγμένα άτομα με επιρροή από τις τοπικές περιοχές
είχαν ξεκινήσει να προωθούν ένα βιώσιμο στυλ ζωής στους
ακολούθους τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν το ταξίδι.

α ταξίδια πραγματοποιήθηκαν από τον Οκτώβριο μέχρι
τον Δεκέμβριο του 2020 στο πλαίσιο της εκστρατείας Πράσινο Ταξίδι, που διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Ο στόχος ήταν η παρουσίαση της περιβαλλοντικής
δράσης για νεαρούς Ευρωπαίους σαν περιπέτεια και η προβολή
της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ με ευχάριστο και συναρπαστικό
τρόπο. Το ταξίδι εστίασε στις προσωπικές συναντήσεις με άτομα
που είτε συμμετέχουν ή επωφελούνται από τρέχοντα έργα προωθώντας μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα και καταπολεμώντας την κλιματική αλλαγή.

Κάθε άτομο με επιρροή διαθέτει περίπου 50 000 ακολούθους
και θεωρείται micro-influencer. Αυτοί τείνουν να έχουν καλύτερη
συμμετοχή και μεγαλύτερη αμοιβαία εμπιστοσύνη και αξιοπιστία
μεταξύ των ακολούθων τους και έχουν επιλεχθεί για την ικανότητα αφήγησης ιστοριών, γιατί το έργο βασίζεται στην αφήγηση μιας ιστορίας.
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Τα ταξίδια
Ντιν Ντον είναι ο ήχος του κουδουνιού της
πόρτας που ήταν ακριβώς αυτό που έκαναν
τα άτομα με επιρροή κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού #DingDongEU. Κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού τους, χτύπησαν την πόρτα διάφορων
συναρπαστικών έργων και μίλησαν με άτομα
που φέρνουν μια πράσινη αλλαγή στους τομείς
των μεταφορών, των τροφίμων, της στέγασης,
της διατήρησης της φύσης και των αλυσίδων
παραγωγής. Οι θεματικοί τομείς βασίστηκαν
στους κύριους τομείς πολιτικής της Πράσινης
Συμφωνίας της ΕΕ και μεταφράστηκαν σε υλοποιήσιμες και προσβάσιμες έννοιες για νεαρούς πολίτες της ΕΕ.

Γερμανία

Συνολικά, επισκέφθηκαν πάνω από 70 πρωτοβουλίες. Σε εκπληκτικά εθνικά πάρκα, τα
άτομα με επιρροή μπόρεσαν να καταγράψουν
τη δουλειά που γίνεται για τη συνέχιση των
οικολογικών υπηρεσιών που διατηρούν τη
βιοποικιλότητα και προστατεύουν τις πόλεις
από πλημμύρες. Συναντήθηκαν επίσης με
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που υποστηρίζουν
τη βιώσιμη και δίκαιη μόδα, και άλλους που
κάνουν αναβαθμιστική ανακύκλωση διάφορων αντικειμένων που απορρίπτονται.
Στον τομέα της παραγωγής, κατανάλωσης και
απόρριψης τροφίμων, τα άτομα με επιρροή
επισκέφθηκαν καινοτόμες εγκαταστάσεις αστικών αγροκτημάτων, ένα ερευνητικό κέντρο
που αναπτύσσει εναλλακτικές λύσεις αντί του
κρέατος με βάση τη φυτοφαγία, και ένα
κέντρο αναδιανομής τροφίμων για την καταπολέμηση της σπατάλης των τροφίμων.

Ελλάδα
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Νιώθω αναζωογονημένη και έχω τόση
θετική ενέργεια μετά τη γνωριμία μου με
όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους πίσω
από αυτά τα πράσινα έργα
Laurafromthedesert

Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού,
έμαθα ένα εκατομμύριο πράγματα σχετικά με
τον τρόπο προστασίας του περιβάλλοντος και
πολλά πράγματα που δεν θα είχα ποτέ την
ευκαιρία να μάθω.
Angelo_stavr
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Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, πολλά έργα απέδειξαν ότι η ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων
φιλικών προς το περιβάλλον μπορεί να συμβάλλει
και στην κοινωνική ένταξη χωρίς αποκλεισμούς.
Για να αλληλεπιδράσουν πραγματικά με το κοινό
και να προωθήσουν την ιδέα ότι όλοι μπορούν,
στο τέλος του ταξιδιού κάθε ατόμου με επιρροή
διοργανωνόταν μια «μεγάλη πράσινη πρόκληση»
που σχετιζόταν με το τελευταίο έργο με χρηματοδότηση της ΕΕ και το κεντρικό θέμα του ταξιδιού. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τα άτομα με
επιρροή αποδέχτηκαν διάφορες μικρές προκλήσεις που προτάθηκαν από τους ακόλουθούς τους,
που κυμαίνονταν από τη δημιουργία μιας πρωτότυπης συνταγής με περισσεύματα τροφίμων από
το ψυγείο μέχρι τη συλλογή σκουπιδιών σε πάρκο.
Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο Instagram.
Το πρώτο άτομο με επιρροή από την Πορτογαλία,
η Καταρίνα, αποδέχτηκε την πρόκληση να κατασκευάσει τον δικό της σταθμό κομποστοποίησης
– μέσα σε μερικές ώρες, το βίντεό της είχε λάβει
περίπου 10 000 προβολές.

Πορτογαλία

Βέλγιο
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Λετονία

Τι ακολουθεί; η σειρά σου!
Παρόλο που τα ταξίδια τελείωσαν, η εκστρατεία θα συνεχίσει να
προβάλει τη δέσμευση της ΕΕ για μια πιο πράσινη ήπειρο αναδημοσιεύοντας τις εμπειρίες των ατόμων με επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αποδείχτηκε από τις προκλήσεις που
ανέλαβαν τα ευρωπαϊκά έργα, αφενός, και τα άτομα με επιρροή
και οι ακόλουθοί τους, αφετέρου, όλοι μπορούν να συμβάλουν
σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Έτσι, χρησιμοποιώντας το hashtag
#DingDongEU στο Instagram, μπορείς να προκαλέσεις τον εαυτό
σου, και τους φίλους σου, τα μέλη της οικογένειά σου, ή οποιονδήποτε άλλο να υιοθετήσει οικολογικές συνήθειες.

Η αλλαγή ξεκινά τώρα: πώς μπορούν να γίνουν βιώσιμα τα
Χριστούγεννα, και ποιος είναι ο οικολογικός στόχος σας για
τη νέα χρονιά;


ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

dingdong-challenge.campaign.europa.eu/en
@EUinmyregion

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Τα ταξίδια των ατόμων με επιρροή πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη Οκτωβρίου μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου του
2020. Δυστυχώς, η πανδημία της νόσου COVID-19 εμπόδισε πολλά άτομα με επιρροή να πραγματοποιήσουν τα πράσινα ταξίδια τους. Κατά τη
διάρκεια της εκστρατείας, παρακολουθούσαμε στενά την υγειονομική κατάσταση, και τα πράσινα ταξίδια έγιναν ψηφιακά όταν ήταν απαραίτητο.
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ΕΡΓΑ

ΣΥΜΠΡΆΞΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΌΝΟΙΑΣ
ΣΤΗ ΔΑΝΊΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
4 832 215 EUR
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ
2 416 110 EUR

Προϊόντα για αγορές

Στο Πρόγραμμα Υπηρεσιών Τεχνολογιών Υγείας
στην περιφέρεια Βόρειας Jutland της Δανίας
συμμετέχουν οργανισμοί του ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα για τη δημιουργία νέων προϊόντων και
υπηρεσιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
και της κοινωνικής πρόνοιας. Ο σκοπός είναι
η βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών και
η μείωση του φόρτου των εργαζομένων στον τομέα
υγειονομικής περίθαλψης και των παρόχων
υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας.

Επί του παρόντος, περίπου 60 εταιρείες εργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα μέσω του Προγράμματος Υπηρεσιών Τεχνολογιών Υγείας, με 32 εξ αυτών να χρηματοδοτούνται για την
ανάπτυξη νέων προϊόντων για την αγορά.
Μεταξύ αυτών, υπάρχει ένα σύστημα που βοηθά τους γιατρούς
να επιλέγουν τη σωστή αντιβιοτική θεραπεία για ασθενείς, μια
ψηφιακή πλατφόρμα που αναλύει εικόνες της επιδερμίδας, ένα
σύστημα για την ασφαλή αποθήκευση των προσωπικών
αντικειμένων των νοσηλευομένων ασθενών, και ρομποτική
τεχνολογία για την πραγματοποίηση υπερήχων για την ελάφρυνση
του φόρτου εργασίας.

Ε

πιχειρηματίες, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ινστιτούτα
έρχονται σε επαφή μέσω του προγράμματος για την ανάπτυξη λύσεων που ικανοποιούν τις ανάγκες τόσο των
παρόχων υγειονομικής περίθαλψης όσο και των παρόχων κοινωνικών υπηρεσιών και μπορούν να κυκλοφορήσουν στην
αγορά. Μέχρι σήμερα, 28 έργα έχουν προκύψει από την πρωτοβουλία, αναπτύσσοντας καινοτομίες που κυμαίνονται από
τεχνολογία που βελτιώνει την περίθαλψη των ασθενών μέχρι
νοσοκομειακό εξοπλισμό που εξοικονομεί εργασία.

Μια σημαντική πρωτοβουλία είναι ένα ψηφιακό ημερολόγιο που
βοηθά ασθενείς με τη νόσο του Πάρκινσον και τους φροντιστές
τους να διαχειρίζονται τη θεραπεία τους. Το σύστημα περιλαμβάνει μια εφαρμογή στην οποία οι ασθενείς καταχωρούν τα
συμπτώματα και τη φαρμακευτική αγωγή τους και ένα ψηφιακό
ρολόι που καταγράφει τις δραστηριότητες και την ποιότητα του
ύπνου. Όλα τα παραπάνω παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες
που οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να αξιοποιήσουν για τη
βελτιστοποίηση των σχεδίων θεραπείας.

Η διαχείριση του προγράμματος γίνεται από την Καινοτομία Επιστημών της Ζωής της Βόρειας Δανίας. Ο στόχος αυτής της
σύμπραξης με βάση το Aalborg μεταξύ της περιφέρειας και των
δήμων της Βόρειας Jutland, με επιχειρήσεις και ινστιτούτα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας της Δανίας είναι η ενίσχυση
της καινοτομίας και της ανάπτυξης επιχειρήσεων στον τομέα
της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας.

Πέρα από τις καινοτομίες που βελτιώνουν την περίθαλψη, το
πρόγραμμα, που τελειώνει το 2021, έχει δημιουργήσει 15
θέσεις εργασίας από τα 12 έργα που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι
σήμερα. Οι συμμετέχουσες εταιρείες έχουν διαθέσει περισσότερους πόρους για καινοτομίες στην τεχνολογία του τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης, έχουν αυξήσει τον τζίρο και έχουν
περισσότερες δυνατότητες εξαγωγών.


Υποψήφιοι εταίροι συναντιούνται σε ανοιχτά εργαστήρια όπου
μοιράζονται ανάγκες, ιδέες και αποτελέσματα. Οργανισμοί του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που συνεργάζονται μεταξύ τους
προσεγγίζουν το πρόγραμμα με ιδέες για τεχνολογία ή υπηρεσίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής
πρόνοιας, και το πρόγραμμα τις αξιολογεί για χρηματοδότηση
σύμφωνα με τοπικές ανάγκες και τις δυνατότητες καινοτομίας
της αγοράς. Έργα που αναπτύσσουν, κάνουν δοκιμές και εφαρμόζουν τις λύσεις τους.

http://www.lifescienceinnovation.dk/

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

41

PANORAMA / ΧΕΙΜΏΝΑΣ 2020 / αριθ. 75

PANORAMA / ΧΕΙΜΏΝΑΣ 2020 / αριθ. 75

ΕΡΓΑ

ΑΓΟΡΆ ΑΝΑΔΙΑΝΈΜΕΙ
ΑΠΟΎΛΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΆ
ΠΡΟΪΌΝΤΑ
ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΊΣ ΟΜΆΔΕΣ
Μια αγορά τροφίμων στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη
της Ελλάδας έχει συγκροτήσει ένα σύστημα διανομής
φρούτων και λαχανικών που σε αντίθετη περίπτωση
θα κατέληγε στα σκουπίδια. Τα τρόφιμα δίνονται σε
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και άτομα που ζουν κάτω
από το όριο της φτώχειας.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
551 779 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ
469 012 ΕΥΡΩ

Το έργο προσπάθησε επίσης να προωθήσει την καλύτερη διαχείριση βιολογικών περισσευμάτων τροφίμων και την ανακύκλωση συσκευασιών. Άλλος ένας στόχος ήταν η κατάρτιση που
δόθηκε σε 30 νεαρούς εργαζόμενους ΜΚΟ.

Ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων

Π

Προσελήφθη ένας συντονιστής έργου για να επιβλέπει τις δράσεις και συμμετείχαν δύο εθελοντές στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντισμού «Interreg Volunteer Youth». Οι δράσεις
προβλήθηκαν σε όλη τη Θεσσαλονίκη, στην ευρύτερη περιφέρεια και στη Βουλγαρία σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης
του κοινού όσον αφορά τρόπους μείωσης της σπατάλη των
τροφίμων.

Η κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης αξιοποίησε την ευκαιρία
να αναδιανέμει αυτά τα απούλητα προϊόντα. Συνεργάζεται με
πολλούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένου του δήμου Μπορίνο
της Βουλγαρίας για την έναρξη ενός διασυνοριακού έργου με
τίτλο Κοινωνικό Πιάτο.

Η χρηματοδότηση έληξε τον Δεκέμβριο του 2019 αλλά το
έργο συνεχίζει μέσω μιας μη κερδοσκοπικής κοινωνικής επιχείρησης που έχει ιδρυθεί στην Ελλάδα για τη συνέχιση των
δραστηριοτήτων. Ενώ, στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη
Βουλγαρία, ελπίζουν ότι θα ιδρυθεί παράρτημα της επιχείρησης έτσι ώστε η επιτυχημένη ιδέα του Κοινωνικού Πιάτου να
εφαρμοστεί και εκεί.


ολλά φρούτα και λαχανικά που είναι ασφαλή και θρεπτικά
για κατανάλωση μπορεί να είναι δύσκολο να πωληθούν
λόγω της εμφάνισής τους, την οποία κάποιοι μπορεί να
βρίσκουν μη ελκυστική. Αυτό μπορεί να αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για εμπόρους αγορών που πωλούν φρέσκα αγροτικά
προϊόντα.

Από τον Απρίλιο του 2018 μέχρι τον Ιανουάριο του 2020, το
έργο συγκέντρωσε 470 τόνους φρούτων και λαχανικών από
εμπόρους αγορών. Υπό την εποπτεία ενός υπεύθυνου ποιοτικού
ελέγχου, τα προϊόντα διαχωρίζονταν σε αυτά που ήταν κατάλληλα για κατανάλωση και σε αυτά που δεν ήταν. Από το σύνολο
των τροφίμων που παρελήφθησαν, ανακτήθηκαν 324 τόνοι και
δόθηκαν σε όσους έχουν ανάγκη.
Οι εθελοντές επανασυσκεύαζαν τα αγροτικά προϊόντα και τα
έστελναν σε τοπικές κοινωνικές οργανώσεις για αναδιανομή,
φρέσκα ή μαγειρεμένα, σε ευπαθείς ομάδες, όπως άστεγους,
άνεργους και πρόσφυγες. Εβδομήντα οργανισμοί συμμετείχαν
στην αναδιανομή, συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ, κοινοτικών οπωροπωλείων, τραπεζών τροφίμων και συσσιτίων εκκλησιών.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

https://www.socialplate.eu/
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ΕΡΓΑ

Η ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗ ΜΟΧΛΌΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉΣ
ΜΕΤΆΒΑΣΗΣ ΣΤΟ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
2 602 769 EUR
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ
1 041 108 EUR

Πράσινη και ψηφιακή υποστήριξη

Η συνεργασία μεταξύ του εθνικού δικτύου βιώσιμης
ενέργειας και των τοπικών αρχών βοηθά τους
καταναλωτές στο Λουξεμβούργο να καταστήσουν τα
σπίτια τους πιο ενεργειακά αποδοτικά, να στραφούν σε
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να επιλέξουν πιο
πράσινα μέσα μεταφοράς, μειώνοντας τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου και εξοικονομώντας χρήματα.

Το έργο δίνει έμφαση στο μεγάλο ποσό βοήθειας που παρέχουν
οι εθνικές και τοπικές αρχές του Λουξεμβούργου για την ενσωμάτωση λειτουργιών εξοικονόμησης ενέργειας ή τεχνολογίας
ανανεώσιμης ενέργειας σε ανακαινισμένα ή νέα κτίρια. Η εφαρμογή για κινητές συσκευές Myrenovation προσομοιώνει γρήγορα
το ποσό στήριξης που είναι διαθέσιμο για την προγραμματισμένη
εργασία και καθοδηγεί τους αιτούντες μέσω της διαδικασίας αίτησης χρηματοδότησης. Επιπλέον συμβουλές στην εφαρμογή καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την προχρηματοδότηση, τη μετασκευή για
χρήση βιώσιμης ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές.

Τ

ο έργο «Infopoints myenergy goes digital» (Το κέντρο
πληροφοριών myenergy γίνεται ψηφιακό), που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, κοινοποιεί τα πιο πρόσφατα στοιχεία σχετικά με
οικονομική βοήθεια για ανακαινίσεις ή κατασκευές σπιτιών που
εξοικονομούν ενέργεια. Αυξάνει επίσης την ευαισθητοποίηση
σχετικά με τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι, επιλογές
ανανεώσιμης ενέργειας, αλλά και το κόστος και τον αντίκτυπο
στο κλίμα των διάφορων μέσων μεταφοράς.

Για διαδικτυακή πρόσβαση σε πληροφορίες, το κέντρο πληροφοριών myenergy γίνεται ψηφιακό έχει δημιουργήσει τον δικτυακό τόπο Myenergy και μια πλατφόρμα με περιεχόμενο για
δήμους. Ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει λεπτομέρειες για την
εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι, παράλληλα με ουδέτερα
δεδομένα σχετικά με πηγές ενέργειας και μέσα μεταφοράς για
να βοηθήσει τους πολίτες στη μείωση των εκπομπών, στην
εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των συνολικών δαπανών θέρμανσης, ηλεκτρισμού και μεταφορών.

Το έργο συνιστά σύμπραξη μεταξύ τοπικών δήμων και του
δικτύου για τη μετάβαση στη βιώσιμη ενέργεια του Λουξεμβούργου – myenergy – που περιλαμβάνει βασικά εθνικά υπουργεία αλλά και ενώσεις εμπόρων, τεχνιτών, αρχιτεκτόνων και
μηχανικών και εκπροσώπων τοπικών αρχών.

Συστήματα υπολογισμού της οικονομικής βοήθειας επίσης διατίθενται στον δικτυακό τόπο, καθώς και εργαλεία για την απλοποίηση της διαχείρισης ενός έργου, όπως φόρμες για ραντεβού
με σύμβουλο ενέργειας, εκθέσεις, μια λίστα ελέγχου ανακαινίσεων και εργαλεία παρακολούθησης δεδομένων.

Όλοι αυτοί οι οργανισμοί έχουν πληροφορίες που είναι χρήσιμες
για πολίτες που σχεδιάζουν μια ανακαίνιση, μια κατασκευή ή μια
αγορά μεταφορικού μέσου. Το έργο έχει αναπτύξει μια εφαρμογή, διαδικτυακό περιεχόμενο και ψηφιακά εργαλεία που απλοποιούν την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, σε συνδυασμό με
εξατομικευμένη υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους
σε δήμους.

Διερευνώνται άλλες δυνατότητες ψηφιοποίησης των υπηρεσιών
myenergy για την υποστήριξη επιλογών φιλικών προς το κλίμα.
Παράλληλα, το έργο ενθαρρύνει μια ευρύτερη μετάβαση σε μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς
δίνει δουλειά σε άτομα που δραστηριοποιούνται στις βιώσιμες
κατασκευές, στη βιώσιμη ενέργεια και στις βιώσιμες μεταφορές
ενώ αυξάνει την εμπειρογνωμοσύνη των υπαλλήλων του δήμου
στον τομέα της ενέργειας.


ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

https://www.myenergy.lu/
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ΕΡΓΑ

ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΑΚΑΊΝΙΣΗ
ΜΟΥΣΕΊΟΥ ΣΤΗ ΜΆΛΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
9 147 872 EUR
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ
7 318 298 EUR

Διατήρηση πόρων

Ένα ιστορικό κτίριο στη Βαλέτα, την πρωτεύουσα
της Μάλτας, έχει μετασκευαστεί για να στεγάσει με
σχεδόν μηδενικό ενεργειακό υπόλοιπο την εθνική
συλλογή τέχνης της χώρας, χάρη στο Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι ανακαινίσεις
εξοικονομούν ενέργεια και νερό, ενώ δίνουν έναν
σκοπό του 21ου αιώνα σε ένα μνημείο μοναδικής
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η τεχνολογία έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί αρμονικά με τα
παλιότερα στοιχεία του ιστορικού κτιρίου προκειμένου να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του μουσείου.
Οι παχιοί τοίχοι από ασβεστόλιθο διατηρούν το μουσείο δροσερό
το καλοκαίρι και ζεστό τον χειμώνα, μειώνοντας την ανάγκη για
τεχνητή θέρμανση και κλιματισμό. Μια μεγάλη, κεντρική αυλή, που
χρησιμοποιείται σαν ξεχωριστός χώρος, παρέχει φυσικό φως και
αέρα στις γκαλερί που στεγάζονται στα γύρω δωμάτια. Τα όμβρια
ύδατα, που συλλέγονται στις πρωτότυπες δεξαμενές νερού, κατευθύνονται στις τουαλέτες του μουσείου, εξοικονομώντας πολύτιμο
νερό για το νησί. Τέλος, η επαναχρησιμοποίηση ενός ιστορικού
κτιρίου εξοικονομεί υλικά που σε διαφορετική περίπτωση θα χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή νέου κτιρίου.

Μ

ια χαριτωμένη προσαρμογή του Auberge d’Italie του
16ου αιώνα με βελτιωμένη χρήση του χώρου έτσι ώστε
το κτίριο να μπορεί να στεγάσει το νέο Mużew
Nazzjonali tal-Arti, ή Εθνικό Μουσείο Κοινοτικής Τέχνης, (MUŻA).
Σύγχρονες προσθήκες διασφαλίζουν ότι οι επισκέπτες μπορούν
να θαυμάζουν τα έργα τέχνης άνετα και με ενεργειακή απόδοση.
Τα διπλά τζάμια διατηρούν τα αρχικά παράθυρα ενώ αυξάνουν
τη μόνωση. Μια στρώση μόνωσης στη στέγη παρέχει επιπλέον
προστασία κατά της απώλειας θερμότητας. Η στέγη διαθέτει επίσης φωτοβολταϊκά πάνελ για την παραγωγή καθαρής, ανανεώσιμης ενέργειας για τη λειτουργία και τον φωτισμό των κτιρίων.

Ειδικοί από διαφορετικούς τομείς, όπως ιστορικοί τέχνης και
μηχανικοί, συνεργάστηκαν στην ανακαίνιση, δημιουργώντας ένα
σύγχρονο μουσείου με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα που σέβεται και προβάλει τον τοπικό πολιτισμό τόσο
σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Το κτίριο έχει αναγνωριστεί από κριτικούς τέχνης και αρχιτέκτονες σαν παράδειγμα ορθής πρακτικής στον τομέα των μετασκευών και είναι δημοφιλές σε αυτούς που αγαπούν την τέχνη.
Έναν χρόνο μετά τα επίσημα εγκαίνια του ανακαινισμένου κτιρίου τον Δεκέμβριο του 2018, πάνω από 5 000 άτομα είχαν
επισκεφθεί το MUŻA.


Έξυπνα συστήματα στο εσωτερικό διασφαλίζουν περαιτέρω
εξοικονόμηση ενέργειας. Ένα σύστημα διαχείρισης κτιρίων παρακολουθεί τη θέρμανση και τον κλιματισμό, που προσαρμόζονται
ανάλογα με τον αριθμό ατόμων που καταγράφουν οι ανιχνευτές
που είναι εγκατεστημένοι σε όλο το κτίριο. Το φυσικό φως
συμπληρώνεται από λάμπες LED που ελέγχονται από έναν
κεντρικό υπολογιστή που επίσης προσαρμόζει την ένταση του
φωτός στα δωμάτια ανάλογα με τη δραστηριότητα που καταγράφουν οι ειδικοί ανιχνευτές.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

https://heritagemalta.org
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
28-29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Βελιγράδι (Σερβία)

Φόρουμ Αδριατικής και Ιονίου

1-5 ΜΑΡΤΊΟΥ
Διαδίκτυο

Εβδομάδα Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών

17-18 ΙΟΥΝΙΟΥ
Πόρτο (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)

9η Διάσκεψη Αξιολόγησης της Πολιτικής Συνοχής
της ΕΕ

11-14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων

10-11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Μασσαλία (Γαλλία)

Φόρουμ Άλπεων
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