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Φέτος γιορτάζουμε την 5η επέτειο της
Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Οι
εορτασμοί θα λάβουν χώρα γύρω στις
21 Σεπτεμβρίου με τη μορφή ποικίλων
εκδηλώσεων στο πλαίσιο δράσεων και
προγραμμάτων σε όλη την Ευρώπη και
τη γειτονιά της, για την προώθηση των
επιτευγμάτων της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.
Η εκστρατεία θα ξεκινήσει μαζί με την
επίσημη έναρξη του Interact III, στο Συνέδριο της Πολιτικής Συνοχής για την ΕΕ
κάτω από την προεδρία της Σλοβακίαςμ
στην Μπρατισλάβα, στις 15 Σεπτεμβρίου
2016. Περισσότερες πληροφορίες για την
εναρκτήρια εκδήλωση εδώ.
Η ιστοσελίδα www.ecday.eu συγκεντρώνει και παρουσιάζει όλες
τις εκδηλώσεις που οργανώνονται ως μέρος της εκστρατείας, την
οποία μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και να κοινοποιήσει
στα κοινωνικά δίκτυα:
Facebook: European Cooperation Day
Twitter: Cooperation Day
YouTube: EC Day
Στόχος της Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας είναι να προωθήσει την εδαφική συνεργασία και τα αποτελέσματα των διάφορων
δράσεων στις τοπικές κοινότητες μέσα από εκδηλώσεις. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 21 Σεπτεμβρίου και τις μέρες πριν και
μετά, στην Ευρώπη και σε γειτονικές χώρες.
Στους προηγούμενους εορτασμούς, πολλές πρωτότυπες εκδηλώσεις προσέλκυσαν πολίτες από διάφορες πόλεις: διαγωνισμοί
ζωγραφικής, γαστρονομικές δραστηριότητες, ποδηλασία, καλλιτεχνικές επιδείξεις, τοπικές λαογραφικές εκδηλώσεις, παιχνίδια
για την πόλη, διαγωνισμοί σχολείων και πολλά άλλα.
Η Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας συμβάλλει στην προβολή
κλαι την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα προγράμματα
συνεργασίας Interreg, IPA CBC και ENI CBC, τονίζοντας πώς οι
δράσεις διακρατικής, διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας μειώνουν τα εμπόδια και τις ανισότητες. Όλες αυτές οι
πρωτοβουλίες με τη χρηματοδότηση της ΕΕ έχουν βοηθήσει να
βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων κατά μήκος των πολλών συνόρων στην Ευρώπη και πέρα από αυτή.

Οι στόχοι της Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας είναι:
• Να δείξει τη διαφορετικότητα των προγραμμάτων και δράσεων σε όλη την Ευρώπη καθώς και την συμβολή τους στην
εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή.
• Να προωθήσει την πολιτιστική κατανόηση και αποτελεσματικότητα ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές περιοχές
• Να προβάλλει την ποικιλία και σχετικότητα του Interreg, ως
πραγματικά ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, μέσα από εκδηλώσεις
παρόμοιου περιεχομένου σε όλη την Ευρώπη και πέρα από
αυτή
• Να δείξει, εστιάζοντας σε ιστορίες, πώς τα προγράμματα συνεργασίας μπορούν και έχουν αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων
• Να εξηγήσουν τα προγράμματα συνεργασίας (Interreg,
Interreg IPA CBC, ENI CBC) με απλά λόγια.
Οι τοπικές εκδηλώσεις απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες
πολιτών (π.χ. μαθητές, άτομα που μετακινούνται από το σπίτι
στη δουλειά τους κτλ.). Για αυτό το λόγο πρέπει να επιδιώκεται
η προβολή στα μέσα ενημέρωσης, για την προσέγγιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου κοινού.
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INTERact
European Union supports cooperation in many ways. One
of them is Interreg, an initiative specifically dedicated to
helping European regions work together to find solutions
to common economic, environmental, social and cultural
challenges. There are more than 100 Interreg programmes
managing thousands of cooperation projects throughout
Europe who are dealing with these issues.
The Interact programme’s specific mission is to support these
programmes in their daily work. So to help them successfully
navigate the Interreg world, we provide advice, organise learning events and develop a wide range of tools on:
•

How to manage a European cooperation programme or project and comply with EU rules on finance and controls.

•

How to communicate funding opportunities, as well as programme and project results.

•

How to use new cooperation tools.

Interreg
Το Interreg είναι ένα γενικό όνομα που αναφέρεται στην
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ETC) (εξωτερικός
σύνδεσμος). Το Interreg έχει γίνει βασικό εργαλείο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη στήριξη της συνεργασίας
μεταξύ συνόρων μέσα από χρηματοδότηση δράσεων. Στόχος
του είναι η από κοινού αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων
και η εξεύρεση κοινών λύσεων —στον τομέα της υγείας, της
έρευνας και της εκπαίδευσης, των μεταφορών, της βιώσιμης
ενέργειας κτλ..
Το Interreg είναι ένας από τους δύο στόχους της Πολιτικής Συνοχής
της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Το Interreg χρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(εξωτερικός σύνδεσμος) (ΕΤΠΑ) με προϋπολογισμό €10.1
δις, που επενδύονται στα διάφορα προγράμματα συνεργασίας
υπεύθυνα για τη διαχείριση της χρηματοδότησης δράσεων. Το
Interreg περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες προγραμμάτων:
Διασυνοριακά (60)
Διακρατικά (15)
Διαπεριφερειακά (4)
Το Interreg συνεισφέρει γύρω στο €1 δις σε της ΕΕ προγράμματα
συνεργασίας για τα εξωτερικά σύνορα, από τον Μηχανισμό
Εργαλείο Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) και το Όργανο
Ευρωπαϊκής Γειτονίας (ENI).
Το 2014-2020 είναι η πέμπτη περίοδος του Interreg, για αυτό
και αποκαλείται Interreg V. Σύμφωνα με το νέο σχεδιασμό της
Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ και τους στόχους που έχουν τεθεί
στη Στρατηγική Europe2020, το Interreg έχει τροποποιηθεί
σημαντικά για να πετύχει μεγαλύτερο αντίκτυπο και ακόμα πιο
αποτελεσματική χρήση των επενδύσεων.

Interreg-IPA CBC
Ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) είναι ένα οικονομικό
εργαλείο της ΕΕ για τη στήριξη των μελλοντικών ή υποψήφιων
μελών της ΕΕ στην προετοιμασία της ένταξής τους στην ΕΕ.
Για το 2014-2020, το Interreg συγχρηματοδοτεί 12 προγράμματα
εδαφικής συνεργασίας με πόρους του ΜΠΒ. Η ΕΕ έχει εκχωρήσει σε αυτά
τα προγράμματα το ποσό των €11.7 δις.

ENPI CBC

Η Διασυνοριακή Συνεργασία (CBC) στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ
είναι βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.
Κύριοι στόχοι αυτής της διασυνοριακής συνεργασίας είναι η στήριξη
στη βιώσιμη ανάπτυξη και στις δύο πλευρές των εξωτερικών
συνόρων της ΕΕ, η μείωση των ανισοτήτων στις συνθήκες ζωής
κατά μήκος αυτών των συνόρων, η αντιμετώπιση των κοινών
προκλήσεων και η αξιοποίηση των ευκαιριών.
Το Όργανο Ευρωπαϊκής Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI)
δημιουργήθηκε την περίοδο 2007-2013 με στόχο να ενισχύσει
και να αναπτύξει τη διασυνοριακή συνεργασία. Για το 20142020, μετονομάστηκε σε Όργανο Ευρωπαϊκής Γειτονίας (ENI)
και αναδιοργανώθηκε με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε την
προηγούμενη περίοδο (ENPI CBC 2007-2013). Υπάρχουν 16 κατηγορίες
προγραμμάτων ENI CBC.
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