
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

18.06.2018 

Θέλετε να βάλετε την πόλη σας σε πορεία βιωσιμότητας;  

Δηλώστε συμμετοχή στο έργο “Bridging European and Local Climate Action (BEACON)”, 

εμπνευστείτε και πραγματοποιείστε το  
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Το έργο 

Το έργο στοχεύει στη σύνδεση δημοτικών φορέων από τη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την 

Πολωνία, τη Ρουμανία και την Τσεχική Δημοκρατία που αναζητούν βιώσιμες λύσεις για την ανάπτυξη 

των πόλεών τους. 

Πώς μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας σε σχολεία, νοικοκυριά και επιχειρήσεις; Πώς 

μπορεί η βιώσιμη κινητικότητα να συμβάλει στην επίτευξη υψηλότερης ποιότητας ζωής; Ποια είναι η 

σχέση μεταξύ προστασίας του κλίματος και μελλοντικών επενδύσεων; Ποια μέτρα μπορούν να 

οδηγήσουν σε καθαρότερο αέρα; Πώς μπορεί η τοπική παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας να στηρίξει 

την περιφερειακή οικονομία και να μειώσει τις εισαγωγές ενέργειας; 

Αυτές και παρόμοιες ερωτήσεις θα βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του τριετούς έργου. Μέσω κοινών 

δράσεων μάθησης, δικτύωσης και προσαρμοσμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι εκπρόσωποι 

των δήμων θα αποκτήσουν τεχνικές και διαδικαστικές δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν να 

αναπτύξουν, να βελτιώσουν και να εφαρμόσουν μέτρα στον τομέα της οικονομίας χαμηλών 

εκπομπών.  

Διακρατικά εργαστήρια, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των συμμετεχόντων, θα χρησιμεύσουν ως 

βάση για την (περαιτέρω) ανάπτυξη τοπικών έργων που προωθούν την οικονομία χαμηλών 

εκπομπών. Δήμοι από την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Τσεχική 

Δημοκρατία θα λάβουν εξατομικευμένη επί τόπου τεχνική καθοδήγηση, προκειμένου να 

αναπτύξουν και να υλοποιήσουν με επιτυχία τα σχέδιά τους. Πέντε διμερείς συνεργασίες πόλεων 

θα υποστηριχθούν για ανάπτυξη ενός κοινού έργου, επωφελούμενες από συμβουλευτική και 

καθοδήγηση εμπειρογνωμόνων. Όλοι οι συμμετέχοντες και επί πλέον δήμοι θα συναντηθούν σε δύο 

Ευρωπαϊκά Δημοτικά Συνέδρια, για να μοιραστούν την εμπειρία τους και να παρουσιάσουν τις 

τοπικές τους δράσεις. Οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους με ένα ισχυρότερο 

δίκτυο εθνικών και ευρωπαϊκών ομοτίμων και εμπειρογνωμόνων, στους οποίους μπορούν να 

αποτείνονται για έμπνευση, συμβουλές και ανταλλαγή εμπειρίας. 

Επιπλέον, δήμοι της Κεντρικής Ευρώπης θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν λύσεις για τη μείωση 

των ενεργειακών λογαριασμών των σχολείων, σε διάλογο με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία. Οι 

ενδιαφερόμενοι δήμοι ενθαρρύνονται να αναφέρουν στην αίτησή τους εάν τα σχολεία μπορεί να 

ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν. 

Διάρκεια του έργου: Αύγουστος 2018 – Μάρτιος 2021 



 

Ποια είναι τα οφέλη για την πόλη μου; 

 Αυξημένη γνώση και τεχνογνωσία μέσω συμμετοχής σε 6 εργαστήρια, στα οποία μικρές 

ομάδες συμμετεχόντων διερευνούν συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με την προστασία 

του κλίματος και την τοπική ανάπτυξη 

 Νέες ιδέες για την ανάπτυξη και υλοποίηση δημοτικών έργων χαμηλών εκπομπών 

 Επί τόπου καθοδήγηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη και υλοποίηση 

συγκεκριμένων έργων, περιλαμβάνοντας τεχνικά, διαδικαστικά και χρηματοδοτικά ζητήματα  

 Δικτύωση με Γερμανικούς και Ευρωπαϊκούς δήμους και εμπειρογνώμονες 

 Παρουσίαση μεγάλης προβολής των τοπικών δράσεων σε δύο Ευρωπαϊκά Δημοτικά 

Συνέδρια 

 Δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης και ενδυνάμωσης υφιστάμενης συνεργασίας με Γερμανικό 

δήμο 

 Μείωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης ενέργειας 

 

Κριτήρια για την εκδήλωση ενδιαφέροντος 

 Προγραμματισμένη ή εφαρμοζόμενη δέσμευση στους τομείς της κινητικότητας και της 

κυκλοφορίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης, της μείωσης 

της ενεργειακής φτώχειας, της εκπαίδευσης, του ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, κλπ 

 Ιδέες ή συγκεκριμένα σχέδια για έργα χαμηλών εκπομπών 

 Ένα άτομο επικοινωνίας ή μια ομάδα ατόμων επικοινωνίας για όλη τη διάρκεια του έργου. 

Αυτό ή αυτά τα πρόσωπα θα πρέπει να έχουν άνεση στην απλή επικοινωνία με τους 

εκπροσώπους των άλλων δήμων και την ομάδα του έργου στα Αγγλικά όταν χρειάζεται (π.χ. 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Για διεξοδικές συζητήσεις, αν χρειαστεί, θα υπάρχει 

μετάφραση. Ο εταίρος μας στη χώρα σας (στην Ελλάδα το ΚΑΠΕ) θα επικοινωνήσει μαζί σας 

στη μητρική σας γλώσσα. 

 Προθυμία να ταξιδέψετε στο πλαίσιο των προαναφερθέντων εκδηλώσεων 

 Εάν ισχύει: υφιστάμενη σύμπραξη με γερμανική πόλη 

 

Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 13.07.2018 

 

Επιλογή Δήμων: Σε κάθε χώρα θα επιλεγούν 5 Δήμοι από διαφορετικές περιοχές, οι οποίοι θα 

μετέχουν σε όλες τις προβλεπόμενες δράσεις και θα λάβουν άμεση επί τόπου υποστήριξη.  Οι 

υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν σε συγκεκριμένες δράσεις του 

έργου όπως ημερίδες, δράσεις δικτύωσης, συνέδρια κ.ά. 

 

 

 Για ερωτήσεις, παρακαλώ απευθυνθείτε:   Εύη Τζανακάκη: etzanak@cres.gr  - ΚΑΠΕ 

 

Οι Δήμοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους συμπληρώνοντας ένα ηλεκτρονικό έντυπο εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του EUKI : http://www.euki.de/call-for-applications/?lang=en  

και, ειδικότερα, στο https://surveys.adelphi.de/index.php/773582?lang=el  
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