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ΠΡΟΣ:
1. Δήμους της Χώρας
2. Περιφέρειες της Χώρας

Bραβείο «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

Περιφέρειας

2023»:

Η Επιτροπή των Περιφερειών εγκαινίασε πρόσφατα το βραβείο «Ευρωπαϊκή
Επιχειρηματική Περιφέρεια (ΕΕΠ) 2023» που επιβραβεύει δήμους και περιφέρειες
με το πιο μακρόπνοο επιχειρηματικό όραμα στην Ευρώπη. Αντιμέτωπες με τον
άνισο ρυθμό οικονομικής ανάκαμψης στην ΕΕ, οι περιφερειακές και τοπικές
οντότητες που αποτελούνται από κοινωνίες με επιχειρηματικό πνεύμα,
καταφέρνουν να υπερβούν καλύτερα τις κρίσεις και να επιστρέψουν ταχύτερα
σε τροχιά ανάπτυξης. Γι’ αυτό η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να
αφιερώσει το βραβείο ΕΕΠ 2023 στην επιχειρηματικότητα και τις ανθεκτικές
κοινότητες. Στο πλαίσιο της Συνέλευσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
για το 2021, η επιτροπή ECON διοργάνωσε εργαστήριο με θέμα «Ο ρόλος των
ΜΜΕ στις τοποκεντρικές βιομηχανικές πολιτικές». Στην εκδήλωση
επισημάνθηκε πως για να είναι αποτελεσματικές, οι πολιτικές της ΕΕ για τη
βιομηχανία και την καινοτομία δεν πρέπει να είναι απλώς φιλικές προς τις
ΜΜΕ, αλλά και ευαίσθητες στις τοπικές ιδιαιτερότητες, αναγνωρίζοντας το ρόλο
των εδαφικών οργανισμών και φορέων στη διευκόλυνση μιας ανάκαμψης με
κινητήρα την καινοτομία, τη συνεργασία και τη δικτύωση των ΜΜΕ.
Επισημαίνεται ότι η ΕΕΠ είναι πρωτοβουλία της Επιτροπής των Περιφερειών
που αναδεικνύει και βραβεύει δήμους και περιφέρειες της ΕΕ με εξαιρετικές,
μελλοντοστραφείς επιχειρηματικές στρατηγικές, ανεξαρτήτως του μεγέθους,
της οικονομικής ευρωστίας και των ικανοτήτων τους. Το βραβείο ΕΕΠ αποτελεί
εγχείρημα που αναδεικνύει και βραβεύει μέχρι 3 περιοχές της ΕΕ με εξέχουσες
και καινοτόμες επιχειρηματικές στρατηγικές, ανεξαρτήτως του μεγέθους, της
οικονομικής ευρωστίας και των ικανοτήτων τους. Στις περιοχές με το πιο
αξιόπιστο, μακρόπνοο και ελπιδοφόρο σχέδιο απονέμεται το σήμα της
«Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας» (ΕΕΠ) για το επόμενο έτος. Το σήμα
της ΕΕΠ θεσπίστηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
υποστηρίζεται από ενδιαφερόμενους φορείς σε επίπεδο ΕΕ, όπως οι SME
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United , Eurochambres , Social Economy Europe και EURADA. Η κριτική επιτροπή
της ΕΕΠ ― που απαρτίζεται από μέλη της ΕτΠ, εκπροσώπους των οργάνων της
ΕΕ, κοινωνικούς εταίρους και αυτοδιοικητικές ενώσεις ― θα παρακολουθεί την
υλοποίηση των βραβευθεισών στρατηγικών καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022 και
του 2023 προκειμένου να εξασφαλίσει στους νικητές μια αντικειμενική
«εξωτερική» ματιά σχετικά με τις πολιτικές τους και τη συντελούμενη πρόοδο
κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Νικητές των τελευταίων
βραβείων ΕΕΠ, που αποτελούσαν συγχώνευση των εκδόσεων του 2021 και του
2022 λόγω της κατάστασης της πανδημίας, ήταν οι εξής: ο δήμος Καστέλο
Μπράνκο (Πορτογαλία), ο δήμος Γκάμπροβο (Βουλγαρία), η περιφέρεια ΕλσίνκιΟυουσίμαα (Φινλανδία), η περιφέρεια της Μαδρίτης (Ισπανία), η περιφέρεια
Νότου (Γαλλία) και το βοεβοδάτο της Σιλεσίας (Πολωνία).
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες καθώς
και το έντυπο της αίτησης από τη σχετική ιστοσελίδα της Επιτροπής των
Περιφερειών (www.cor.europa.eu/eer.go), ενώ τα ερωτήματά τους μπορούν να τα
απευθύνουν στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): eer-cdr@cor.europa.eu. Οι
αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση
μέχρι την 29η Μαρτίου 2022. Οι νικητές του βραβείου για το 2023 θα
ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας της ΕτΠ τον Ιούνιο του
2022.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
κ.α.α.

Α. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
2) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
(E-mail: epolis@efxini.gr)
3) ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ ΑΜΚΕ
(Ε-mail: helicas.egtc@gmail.com)
4) ΠΕΔ της Χώρας
5) Κ.Ε.Δ.Ε.
(E-mail: info@kedke.gr)
6) Ε.Ν.Π.Ε.
(E-mail: info@enpe.gr)
7) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
(E-mail: info@eetaa.gr)
8) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
(E-mail: comm-rep-athens@ec.europa.eu)
9) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο κ. Υπουργού
-Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
- Γραφείο κας Υπηρεσιακής Γραμματέα
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
- Υπηρεσία Συντονισμού
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