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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εισαγωγή
Χιλιάδες επιχειρήσεις, ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς, τοπικές αρχές, οργανωμένα σύνολα και δίκτυα στην Ευρώπη, επωφελούνται κάθε χρόνο από χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που προσφέρονται μέσα
από τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα. Τα βασικότερα προγράμματα είναι ο Ορίζοντας 2020, που χρηματοδοτεί δράσεις για την έρευνα και την καινοτομία σε όλους τους τομείς της οικονομίας, το ERASMUS+ για την
εκπαίδευση και τον αθλητισμό και το LIFE για το περιβάλλον και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Συνολικά €120 δις θα παραχωρηθούν στην περίοδο 2014-2020 για την προώθηση έργων που συμβάλλουν στην
υλοποίηση των επιμέρους ευρωπαϊκών πολιτικών.
Η χρηματοδότηση αυτή, που πραγματοποιείται συνήθως υπό τη μορφή χορηγίας, παρέχεται απευθείας από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς την παρέμβαση εθνικών αρχών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει προσκλήσεις
για υποβολή προτάσεων, που κατά κανόνα πρέπει να ετοιμάζονται και υποβάλλονται από μία κοινοπραξία
οργανισμών, από διάφορες χώρες. Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρεί σε συγκριτική αξιολόγηση
όλων των προτάσεων που υποβλήθηκαν και επιλέγονται οι καλύτερες. Δεδομένου του ιδιαίτερα αυξημένου
ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων, λόγω των υψηλών ποσοστών χορηγίας που κυμαίνονται από 50%
έως και 100%, μόνο ένα μικρό ποσοστό επιλέγεται για χρηματοδότηση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ποσοστό
αυτό κυμαίνεται γύρω στο 15%, δηλαδή μόνο μία στις έξι περίπου προτάσεις πετυχαίνει χρηματοδότηση, ενώ
για την Κύπρο το ποσοστό είναι περίπου 13%.
Στόχος της παρούσας έκδοσης είναι η ενθάρρυνση και η υποβοήθηση μεγαλύτερου αριθμού κυπριακών
οργανισμών ώστε να διεκδικήσουν χρηματοδότηση μέσα από τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα. Δεδομένων
των περιορισμένων κονδυλίων που κατανέμονται στην Κύπρο, μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και
Επενδυτικών Ταμείων, η Κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την εξασφάλιση περισσότερων πόρων μέσω των
οριζόντιων αυτών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπου δεν υπάρχει περιορισμός στο συνολικό ποσό που μπορεί
να απορροφήσει η κάθε χώρα.
Παράλληλα, η μεγαλύτερη αξιοποίηση των Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της ΕΕ θα συμβάλει στη δικτύωση
και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών εταιρειών και οργανισμών, αλλά και στην ανάπτυξη και
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω των πρόσθετων κεφαλαίων που θα εισρεύσουν στην οικονομία.
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των προτάσεων είναι μεγάλος, η εξασφάλιση χρηματοδότησης από
τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα γίνεται ευκολότερη εάν ο ενδιαφερόμενος έχει υπόψη κάποιες
χρήσιμες συμβουλές. Είναι γεγονός ότι η διαδικασία φαίνεται αρχικά περίπλοκη και απαιτητική. Γι’ αυτό και
συστήνεται συχνά όπως φορείς που εμπλέκονται για πρώτη φορά στην εν λόγω διαδικασία ξεκινούν πρώτα ως
εταίροι στο έργο, ώστε να αποκτήσουν σταδιακά και με την καθοδήγηση του επικεφαλής εταίρου του έργου την
απαιτούμενη τεχνογνωσία. Σε ό,τι αφορά την πρόταση, πρωτίστως θα πρέπει να συμβάλλει στις συγκεκριμένες
πολιτικές που προωθεί η πρόσκληση που προκηρύσσεται κάθε φορά, αλλά παράλληλα να προωθεί τις
αντίστοιχες εθνικές πολιτικές. Επιγραμματικά αναφέρονται τα πιο κάτω:

ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΕΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΙΔΕΑ

ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΑΡΞΗ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΕΞΕΥΡΕΣΗ
ΕΤΑΙΡΩΝ KAI
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΤΥΧHΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ

Η «Πύλη» (www.fundingprogrammesportal.gov.cy) λειτουργεί ως ένα κεντρικό σημείο έγκαιρης, έγκυρης
και ολοκληρωμένης πληροφόρησης, παρουσιάζοντας συγκεντρωμένες σε έναν ιστοχώρο όλες τις ευκαιρίες
χρηματοδότησης που προσφέρονται, βάσει συστηματικής επικαιροποίησης. Η δωρεάν εγγραφή μελών για
εβδομαδιαία ενημέρωση (email alerts) στις επιλεγμένες θεματικές κατηγορίες του ενδιαφέροντός τους, καθώς
και η λειτουργία κέντρου ενημέρωσης τόσο μέσω τηλεφώνου όσο και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
καθιστούν την Πύλη ένα ολοκληρωμένο και εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο.
Εκπαίδευση: η Γ.Δ. ΕΠΣΑ διοργανώνει και παρέχει δωρεάν ή στηρίζει ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια/εργαστήρια
για τη βελτίωση των ικανοτήτων των αιτητών στην ετοιμασία προτάσεων και στη μετέπειτα διαχείριση των
έργων που θα ενταχθούν επιτυχώς στα προγράμματα. Όλες οι ημερίδες/σεμινάρια της Γ.Δ. ΕΠΣΑ καθώς και αυτά
που διοργανώνονται από τα Εθνικά Σημεία Επαφής των προγραμμάτων ή από άλλους εμπλεκόμενους φορείς,
αναρτώνται στο ημερολόγιο της Πύλης Ενημέρωσης, με στόχο την ολοκληρωμένη ενημέρωση του πολίτη από
ένα σημείο.
Διάχυση επιτυχημένων προτάσεων: Στην παρούσα έκδοση καταγράφονται παραδείγματα έργων τα οποία
έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται με τη συμμετοχή κυπριακών φορέων, είτε σε ρόλο συντονιστή είτε ως εταίροι
στο έργο, λαμβάνοντας χρηματοδότηση από ορισμένα κύρια Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα. Μέσα
από τα έργα αυτά, αναδεικνύονται τα οφέλη που δημιουργούνται για τους ίδιους τους φορείς από τη συμμετοχή
τους στα εν λόγω προγράμματα καθώς και η συμβολή τους στη χάραξη ή υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ. Μέσα
από μία δημιουργική προσέγγιση, καινοτόμα αποτελέσματα και κυρίως μέσα από την επιτυχημένη τους πορεία
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα έργα αυτά μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και για άλλους κυπριακούς
φορείς που αναζητούν ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Τα παραδείγματα των έργων παρουσιάζονται ανά Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα, ξεκινώντας με τα προγράμματα
στα οποία έχει κατανεμηθεί ο μεγαλύτερος συνολικός προϋπολογισμός για την προγραμματική περίοδο 20142020.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει επίσης μεγάλη έμφαση στο όφελος - επίδραση που θα έχει το επιλεγόμενο έργο
μετά την υλοποίησή του, είτε για τις συμμετέχουσες χώρες, είτε και γενικότερα, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (Γ.Δ. ΕΠΣΑ), ως η αρμόδια υπηρεσία για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων και τη διάχυση της πληροφόρησης στους πολίτες για την
εξασφάλιση κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις:
Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων: μέσα από τη λειτουργία της Πύλης παρέχεται η
διευκόλυνση προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να εντοπίσουν το κατάλληλο πρόγραμμα ή σχέδιο
και να υποβάλουν τις προτάσεις τους για διεκδίκηση χρηματοδότησης. Παράλληλα, μέσω της Πύλης αποκτούν
πρόσβαση σε χρήσιμα έγγραφα και συνδέσμους των αρμόδιων φορέων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, καθώς και σε πληροφόρηση για εξεύρεση εταίρων.
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Το έντυπο αυτό παρέχει βασικές πληροφορίες για ορισμένες περιπτώσεις έργων που έχουν λάβει χρηματοδότηση,
χωρίς να είναι εξαντλητικό. Οι πληροφορίες και το οπτικό υλικό προέρχονται από τις επίσημες ιστοσελίδες των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και από τις επίσημες ιστοσελίδες των επιμέρους έργων - όπου αυτές είναι
διαθέσιμες, στις οποίες παρέχεται περαιτέρω πληροφόρηση.
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Τ

ο Ορίζοντας 2020 (H2020) είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας συνολικού προϋπολογισμού ύψους περίπου €80 δις για την περίοδο
2014-2020.

Γενικός στόχος του Ορίζοντα 2020 είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας
βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη
ανάπτυξη. Προσελκύοντας και επιπλέον χρηματοδότηση από ιδιωτικές επενδύσεις, επιδιώκει να συμβάλει
στην επίτευξη των στόχων της έρευνας και της ανάπτυξης, στηρίζοντας έτσι την εφαρμογή της στρατηγικής
Ευρώπη 2020 και των άλλων πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού
Χώρου Έρευνας (ERA).

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
2020

Ο Ορίζοντας 2020 είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που καλύπτει το σύνολο της χρηματοδότησης
της έρευνας και της καινοτομίας που παρείχετο μέσω του Προγράμματος Πλαισίου (ΠΠ) για την Έρευνα και
την Τεχνολογική Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013. Οι διάφοροι
τύποι χρηματοδότησης που παρέχονταν από τα προηγούμενα προγράμματα έχουν συγκεντρωθεί σε ένα
ενιαίο, συνεκτικό και ευέλικτο πλαίσιο που στόχο έχει να παράσχει χρηματοδότηση για κάθε στάδιο της
διαδικασίας της καινοτομίας, από τη βασική έρευνα στην αφομοίωση από την αγορά. Η εμπειρία από τα προηγούμενα ΠΠ κατέδειξε ότι επιστήμη και βιομηχανία μπορούν να συνεργαστούν από κοινού ώστε να βρουν
λύσεις σε ένα τεράστιο φάσμα προκλήσεων.
Σε μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί ότι η Ευρώπη παράγει παγκόσμιας κλάσης επιστήμη, καταργεί τα
εμπόδια στην καινοτομία και καθιστά ευκολότερο για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να συνεργαστούν στην
παροχή καινοτομίας, η οποία συμβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου αλλά και στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, το πρόγραμμα επικεντρώνεται γύρω από τρεις κύριες
προτεραιότητες:

› ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ
› ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
› ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Σημαντικές δράσεις προωθούνται επίσης στο πλαίσιο των επιμέρους προγραμμάτων «Διάδοση της αριστείας
και διεύρυνση της συμμετοχής» (WIDESPREAD) και «Επιστήμη με και για την κοινωνία» του Ορίζοντα 2020.

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
Ιστοσελίδα Εθνικού Σημείου Επαφής:
http://www.research.org.cy/el/horizon-2020
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"NETWORKING FOR EXCELLENCE IN SOLAR
THERMAL ENERGY RESEARCH"
(NESTER)

"A NOVEL AND INTUITIVE COMMUNICATION INTERFACE
PROVIDING LIFE ENRICHING EXPERIENCES FOR USERS
IN RISK OF SOCIAL EXCLUSION" (IrisPhone)

Ορίζοντας 2020:

Δράσεις συντονισμού και στήριξης - Αδελφοποίηση ερευνητικών ιδρυμάτων

Ορίζοντας 2020:

Διάρκεια έργου:

3 χρόνια

Βιομηχανική υπεροχή - Υπεροχή στις τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής
και βιομηχανίας - Εργαλείο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις / ΤΠΕ

Διάρκεια έργου:

6 μήνες

Χρηματοδότηση από ΕΕ: €1.060.797

Η

πρόταση NESTER επιδιώκει την αναβάθμιση των επιστημονικών και καινοτομικών επιδόσεων στον
τομέα της ηλιακής θερμικής ενέργειας. Ως κράτος μέλος της ΕΕ με μοναδική γεωγραφική θέση, η Κύπρος
προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για έρευνα και καινοτομία στις ηλιακές τεχνολογίες. Η τοποθέτηση της
χώρας ευνοεί την αξιοποίηση της οποιασδήποτε ενέργειας παράγεται και από τις κοντινές χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Ταυτόχρονα, ωστόσο, η απομακρυσμένη θέση της Κύπρου αποτελεί
εμπόδιο για την επίτευξη ψηλών επιδόσεων καινοτομίας στη χώρα.
Το έργο NESTER, που χρηματοδοτείται από πόρους της ΕΕ, στοχεύει στο να ξεπεράσει το εμπόδιο της ενεργειακής απομόνωσης, μέσα από την αδελφοποίηση του Ινστιτούτου Κύπρου (ΙΚ) με διεθνούς κύρους ερευνητικά
ιδρύματα στον τομέα της ηλιακής ενέργειας σε άλλες χώρες της ΕΕ. Το έργο θα προσφέρει πρόσβαση στην
πιο πρόσφατη τεχνογνωσία και εγκαταστάσεις, θα εκπαιδεύει το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό του ΙΚ
και θα το συνδέσει με την ευρωπαϊκή βιομηχανία, προκειμένου να ενισχυθεί η έρευνα για την ηλιακή θερμική
ενέργεια στην Κύπρο, την Ευρώπη και πέρα από αυτήν.

Χρηματοδότηση από ΕΕ: €50.000

Η

ιδέα του IrisPhone γεννήθηκε στις αρχές του 2014 ως επιχειρηματικό σχέδιο δύο νέων Κυπρίων μηχανικών
που είχαν θέσει ως στόχο τη μείωση του ψηφιακού χάσματος, σχεδιάζοντας μια καινοτόμο και έξυπνη
διεπαφή επικοινωνίας για smartphones που δεν απαιτεί ούτε λειτουργίες πίεσης σε οθόνη ή πλήκτρα
αφής ούτε φωνητικές εντολές. Το IrisPhone αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο, τόσο τεχνολογικά αλλά και σε
ό,τι αφορά την κοινωνική του διάσταση, εφόσον επιτρέπει στους χρήστες-στόχο, κυρίως σε ηλικιωμένους, να
παραμένουν συνδεδεμένοι και να αποφεύγουν τον κίνδυνο του αποκλεισμού.
Μετά από δύο χρόνια ανάπτυξης και κατόπιν της άντλησης κεφαλαίων που οδήγησε στην επέκταση της ομάδας και την ίδρυση της iResTech Ltd, το πρώτο πρωτότυπο IrisPhone έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία σε μια
μεγάλη ομάδα ηλικιωμένων χρηστών στην Κύπρο. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της δοκιμής, η MTN
Κύπρου, θυγατρική της πολυεθνικής εταιρίας κινητής τηλεφωνίας με περισσότερους από 230 εκατομμύρια
χρήστες, εξέφρασε το ενδιαφέρον της για την ενσωμάτωση του μελλοντικού προϊόντος στον εμπορικό της
χώρο.
Με τη στήριξη του Ορίζοντα 2020 και συγκεκριμένα του εργαλείου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SME
instrument), η iResTech Ltd στοχεύει να διερευνήσει περαιτέρω, να σχεδιάσει και τελικά να εκτελέσει το
επιχειρηματικό σχέδιο για την αναβάθμιση, επίδειξη και μελλοντική εισαγωγή του IrisPhone στην αγορά.

Συντονιστής έργου:
Ινστιτούτο Κύπρου
(Κύπρος)
Χώρες εταίροι:
Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία.
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Συντονιστής έργου:
iResTech Ltd
(Κύπρος)

Πληροφόρηση:

Πληροφόρηση:

http://cordis.europa.eu/project/rcn/199326_en.html

http://cordis.europa.eu/project/rcn/200529_en.html

http://nester.cyi.ac.cy/

http://www.irestech.net/
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"AN INNOVATIVE PEOPLE LOCALISATION SYSTEM
FOR SAFE EVACUATION OF LARGE
PASSENGER SHIPS" (LYNCEUS2MARKET)
Ορίζοντας 2020:

Κοινωνικές προκλήσεις - Έξυπνες, πράσινες και ολοκληρωμένες μεταφορές

Διάρκεια έργου:

3 χρόνια

Χρηματοδότηση από ΕΕ: €7.260.975

Ο

ι θαλάσσιες καταστροφές των τελευταίων χρόνων αποτελούν μια έντονη υπενθύμιση της ανάγκης για
έγκαιρη και αποτελεσματική εκκένωση των μεγάλων επιβατηγών πλοίων κατά τη διάρκεια έκτακτης
ανάγκης. Το έργο Lynceus2Market αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση με την παροχή ενός επαναστατικού
λειτουργικού συστήματος για ασφαλή εκκένωση που βασίζεται σε καινοτόμες τεχνολογίες εντοπισμού
ανθρώπων. Βασίζεται στα αποτελέσματα που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου LYNCEUS, όπου
δοκιμάστηκαν καινοτόμες τεχνολογίες σε εργαστηριακές δοκιμές και πιλοτικά έργα μικρής κλίμακας.
Το Lynceus2Market φέρνει σε επαφή τους ιδιοκτήτες κρουαζιερόπλοιων, τους χειριστές, τους κατασκευαστές
πλοίων και θαλάσσιου εξοπλισμού, νηογνώμονες, κλαδικές ενώσεις και σημαντικές οργανώσεις τεχνολογίας με
στόχο την εμπορική αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών και προϊόντων, καθώς και τη δημιουργία σημαντικού
αντίκτυπου μέσα από τη διάσωση των επιβατών κατά τη διάρκεια θαλάσσιων ατυχημάτων.

"KIOS RESEARCH AND INNOVATION CENTRE
OF EXCELLENCE" (KIOS CoE)
Ορίζοντας 2020:

Διάδοση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής (WIDESPREAD) Συνεργασία άριστων ερευνητικών ιδρυμάτων και περιφερειών με χαμηλές 		
επιδόσεις στους τομείς της Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (Teaming)

Διάρκεια έργου:

7 χρόνια

Χρηματοδότηση από ΕΕ: €15.000.000

Τ

ο έργο Teaming στοχεύει στη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ΚΟΙΟΣ για τη
διεξαγωγή διεπιστημονικής βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των ευφυών
συστημάτων και δικτύων. Η πρόταση αποτελεί μια ομαδική προσπάθεια του Πανεπιστημίου Κύπρου και
του Imperial College of Science Technology and Medicine του Λονδίνου. Το ισχυρό υπόβαθρο και η εμπειρία
έκαστου εκ των δύο εταίρων, σε συνδυασμό με τη συνέργεια που δημιουργείται από το έργο αυτό, παρέχουν
μια μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία ενός βιώσιμου κέντρου αριστείας στα νοτιοανατολικά σύνορα της
Ευρώπης, το οποίο θα ωθήσει τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός περιφερειακού βιομηχανικού οικοσυστήματος
με σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.
Το Κέντρο Αριστείας «ΚΟΙΟΣ» στοχεύει στη διεξαγωγή κορυφαίου επιπέδου έρευνας στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, με έμφαση στην παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
ασφάλεια μεγάλης κλίμακας υποδομών ζωτικής σημασίας που συμπεριλαμβάνουν συστήματα παραγωγής,
μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα παροχής νερού, συστήματα μεταφορών, δίκτυα
τηλεπικοινωνιών και συστήματα διαχείρισης και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Προωθείται
επίσης η διεπιστημονική αλληλεπίδραση και η συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας, πανεπιστημίων και
ερευνητικών οργανισμών σε τομείς υψηλής τεχνολογίας παγκόσμιας κλίμακας. Σημειώνεται ότι το «ΚΟΙΟΣ»
λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 2008 ως μέρος του Πανεπιστημίου.
Πέραν των εταίρων του έργου, το ΚΟΙΟΣ υποστηρίζεται και από την Κυπριακή Κυβέρνηση με μια σημαντική
συμπληρωματική χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους. Επιπλέον, σημαντική είναι η στήριξη της βιομηχανίας,
μέσω της πρόθεσης για ένταξη στο Κέντρο Καινοτομίας ΚΟΙΟΣ με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών
αποτελεσμάτων.

Συντονιστής έργου:
RTD Talos Ltd
(Κύπρος)
Χώρες εταίροι:
Κύπρος: Celestyal Ship Management Ltd, SignalGenerix Ltd, Maritime Institute
of Eastern Mediterranean, G.G. Dedalos Technology Services Ltd,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, και
Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Ελβετία, Ελλάδα.
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Συντονιστής έργου:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
(Κύπρος)
Χώρες εταίροι:
Ηνωμένο Βασίλειο.

Πληροφόρηση:

Πληροφόρηση:

http://cordis.europa.eu/project/rcn/193392_en.html

http://cordis.europa.eu/project/rcn/208420_en.html

http://lynceus-project.eu/

http://www.kios.ucy.ac.cy/
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"ASSESSMENT OF HEARING IN THE ELDERLY:
AGING AND DEGENERATION - INTEGRATION THROUGH
IMMEDIATE INTERVENTION" (AHEAD III)
Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο (ΠΠ7/ 2007-2013): Υγεία - Προβλήματα ακοής και εκφυλισμός
Διάρκεια έργου:		

2,5 χρόνια

Χρηματοδότηση από ΕΕ:		

€1.088.190

Η

απώλεια της ακοής που σχετίζεται με την ηλικία (ARHL) είναι μία από τις συνηθέστερες χρόνιες παθήσεις
υγείας στους ηλικιωμένους, ωστόσο τυγχάνει υποδιάγνωσης και συχνά δεν θεραπεύεται. Ευρωπαίοι
επιστήμονες αναγνώρισαν την ανάγκη για ενσωμάτωση του έγκαιρου ελέγχου και διάγνωσης ως μέρος
της συνήθους υγειονομικής περίθαλψης. Αυτή η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να περιορίσει τα συμπτώματα
απογοήτευσης και κατάθλιψης που συχνά συνοδεύουν την ARHL. Με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του έργου
AHEAD III, οι ερευνητές μελετούν διεξοδικά και αξιολογούν τους παράγοντες που συνδέονται με ένα ευρείας
κλίμακας πρόγραμμα προ-συμπτωματικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του κόστους, των μεθόδων ελέγχου
και των παρεμβάσεων.
Το AHEAD III συμβάλλει σημαντικά στην εκτεταμένη εφαρμογή του έγκαιρου ελέγχου για το ARHL. Οι
επιστήμονες δεν διερευνούν απλά νέες στρατηγικές για να γίνουν εφικτά αυτά τα προγράμματα, αλλά
εργάζονται για να τα καταστήσουν ως ρουτίνα και όχι εξαίρεση. Οι ηλικιωμένοι μπορεί σύντομα να επωφεληθούν από την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, που οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας ζωής και σε ενισχυμένη
αυτοεκτίμηση. Από την ολοκλήρωση του AHEAD III τον Οκτώβριο 2011, ιατρικοί εμπειρογνώμονες από όλο
τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας και της Κίνας, έχουν αρχίσει να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για το ARHL. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί διάφορα πιλοτικά προγράμματα ελέγχου της ακοής στην Ευρώπη,
συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

Συντονιστής έργου:
Institute of Biomedical Engineering CNR, Μιλάνο
(Ιταλία)
Χώρες εταίροι:
CH&M Cyprus Audiology Center Interacoustics Ltd - Κύπρος,
Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ολλανδία,
Πολωνία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Πληροφόρηση:
http://cordis.europa.eu/project/rcn/87813_en.html
http://www.ahead.polimi.it
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Τ

ο Erasmus+ είναι το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την νεολαία και τον
αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, με κονδύλι ύψους €14,8 δις. Αποτελεί συνένωση
των προγραμμάτων Διά Βίου Μάθηση, Νεολαία εν Δράσει και πέντε διεθνών προγραμμάτων συνεργασίας
της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και αποσκοπεί στη βελτίωση των δεξιοτήτων και
απασχολησιμότητας, στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας των νέων.
Το πρόγραμμα παρέχει την ευκαιρία σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να
εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν εργασιακή πείρα ή να εργαστούν εθελοντικά στο εξωτερικό. Εκτός από την
παραχώρηση επιδοτήσεων σε άτομα, το πρόγραμμα στηρίζει διακρατικές συνεργασίες μεταξύ Ιδρυμάτων και
Οργανισμών στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας με σκοπό να προωθηθεί η συνεργασία και
να γεφυρωθεί ο κόσμος της εκπαίδευσης και της εργασίας για καλύτερη αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων
που παρατηρείται στην Ευρώπη. Επίσης, στηρίζει εθνικές προσπάθειες εκσυγχρονισμού των συστημάτων
εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Στον τομέα του αθλητισμού, στηρίζει τοπικά έργα και διασυνοριακές
προκλήσεις όπως είναι η καταπολέμηση των στημένων παιγνιδιών, το ντοπάρισμα, η βία και ο ρατσισμός.

ERASMUS+

Για την επίτευξη των στόχων του, το πρόγραμμα Erasmus + υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις:

›
›
›
›
›

Βασική Δράση 1 (ΚΑ1) - Κινητικότητα ατόμων
Βασική Δράση 2 (ΚΑ2) - Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών
Βασική Δράση 3 (ΚΑ3) - Υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις πολιτικής
Δράσεις Jean Monnet
Δράσεις για τον αθλητισμό

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα «Erasmus+»:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
Ιστοσελίδα Εθνικού Σημείου Επαφής:
www.erasmusplus.cy
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"LINKS UNITED FOR COMA AWAKENINGS
THROUGH SPORT" (LUCAS)
Erasmus+ (2014-2020):

Αθλητισμός/ Συμπράξεις

Διάρκεια έργου:

2 χρόνια

"EMPOWERING AND ACTIVATING THE YOUNG
GENERATION THROUGH THE LEARNING OF
EMPLOYABILITY SKILLS" (EAGLES)
Erasmus+ (2014-2020):

Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών/
Στρατηγικές συμπράξεις για τη νεολαία

Διάρκεια έργου:

14 μήνες

Χρηματοδότηση από ΕΕ: €464.249

Χρηματοδότηση από ΕΕ: €149.902

Η

ευρωπαϊκή σύμπραξη στον τομέα του αθλητισμού, LUCAS, αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός σταθερού ευρωπαϊκού δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειρογνωμοσύνης και καλών πρακτικών όσον
αφορά τα μοντέλα αποκατάστασης μέσω του αθλητισμού, για την επιτυχή επανένταξη των ατόμων με
αναπηρία από τραυματική εγκεφαλική βλάβη και τραυματισμό σπονδυλικής στήλης (ιδιαίτερα αυτών που
προέρχονται από κώμα), και για τις οικογένειές/φροντιστές τους. Η σύμπραξη ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο αποκατάστασης με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού που αποσκοπούσε, όχι μόνο στη φυσική
αποκατάσταση, αλλά και στην επιτυχή κοινωνική επανένταξη των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών
τους. Έχει αποδειχθεί ότι η τελική κατάσταση ενός ασθενούς με σοβαρή εγκεφαλική βλάβη εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από την υποστήριξη που έχει από την οικογένειά του, γι’ αυτό άτομα με αναπηρίες και οι οικογένειές τους
συμμετείχαν σε πολύ-τομεακές αθλητικές δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια των πιλοτικών δράσεων. Η χρήση
του αθλητισμού σε ομαδικές δραστηριότητες επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειριών, την επανακοινωνικοποίηση,
την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, την ενίσχυση της εμπειρίας και την ανακάλυψη εκ νέου των υπόλοιπων
ικανοτήτων.
Στο πλαίσιο του έργου προωθήθηκε ένα κοινό πρόγραμμα εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών για την αύξηση της
ευαισθητοποίησης στο θέμα αυτό, ενώ η πρώτη «Ευρωπαϊκή Ημέρα Αφύπνισης» αφιερώθηκε στα δικαιώματα
των ατόμων με σοβαρή επίκτητη εγκεφαλική βλάβη.

Συντονιστής έργου:
FUTURA SOC CONS RL
(Ιταλία)
Χώρες εταίροι:
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ Κύπρου Κύπρος, Βέλγιο, Δανία, Ιταλία, Λετονία, Πορτογαλία,
Ισπανία.

Τ

ο έργο EAGLES στοχεύει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας των νέων μέσω της ανάπτυξης σημαντικών δεξιοτήτων απασχολησιμότητας σε νέους που αναζητούν εργασία, σε συνδυασμό με
τις αρχές της θετικής ψυχολογίας, της ψυχικής ανθεκτικότητας, της αισιοδοξίας και της αυτοπεποίθησης.
Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός καινοτόμου και πολύ πρακτικού επιμορφωτικού εργαλείου το οποίο
θα αξιοποιηθεί από τους Επαγγελματίες Σύμβουλους (οργανώσεις νεολαίας, σύμβουλους σταδιοδρομίας,
πανεπιστήμια κτλ.) που θα εκπαιδευτούν από την ομάδα EAGLES και στη συνέχεια θα λειτουργήσουν ως
πολλαπλασιαστές της γνώσης αυτής.
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα θα συμβάλει στη μεταφορά των διακρατικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε
έναν αριθμό νεαρών ατόμων που αναζητούν εργασία και θα τους παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση, ως
παράδειγμα καλής πρακτικής και μοντέλο κατάρτισης για στρατηγικές συμπράξεις και άλλες πρωτοβουλίες
της ΕΕ στον τομέα των δεξιοτήτων για την απασχολησιμότητα. Ο προβλεπόμενος αντίκτυπος αυτού του έργου
στον νεαρό πληθυσμό θα είναι τεράστιος λόγω των επίμονων ποσοστών ανεργίας των νέων.

Συντονιστής έργου:
GrantXpert Consulting
(Κύπρος)
Χώρες εταίροι:
Neophytos Ch. Charalambous
(Institute of Development) Ltd - Κύπρος,
Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία.

Πληροφόρηση:
Πληροφόρηση:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/a4326
3be-574d-4c08-9287-555300216ca0
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/ffee23
c2-fef1-464b-bf6d-de0d2200f5f0
http://www.eaglesyouth.eu/index.php/gr/
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"THE FUTURE OF THE MEDIA INDUSTRY USING
INNOVATIVE TECHNOLOGIES" (MEDIA TECH)

"STUDENTS’ ONLINE SAFETY"
(SOS)

Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης (2007-2013): Leonardo da Vinci Τransfer of Innovation (TOI)

Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης (2007-2013): Στρατηγικές συμπράξεις

Διάρκεια έργου:		

2 χρόνια

Διάρκεια έργου:		

2 χρόνια

Χρηματοδότηση από ΕΕ:		

€243.952

Χρηματοδότηση από ΕΕ:		

€21.000

Σ

τόχος του έργου ήταν η μεταφορά καινοτόμων πρακτικών από το Ηνωμένο Βασίλειο στις συμμετέχουσες
χώρες της Νότιας Ευρώπης, ώστε να αναπτυχθεί ένα πλήρες εκπαιδευτικό πακέτο που να καλύπτει
τις ανάγκες κατάρτισης των επαγγελματιών των ΜΜΕ στα πεδία της δημοσιογραφίας, των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, παραγωγής και τεχνικών θεμάτων, στρατηγικής και προγραμματισμού. Το έργο MEDIA
TECH βοήθησε εταιρείες των ΜΜΕ οι οποίες δεν έχουν υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, σε θέματα χρήσης
σύγχρονων τεχνολογιών στον τομέα τους, να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις και να κερδίσουν
την εμπιστοσύνη των πελατών τους, μέσω των δυνατοτήτων που τους προσέφερε το εκπαιδευτικό πακέτο του
προγράμματος.
Παράλληλα με το εκπαιδευτικό πακέτο, αναπτύχθηκε μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning)
που παρέχει στους χρήστες τις δυνατότητες εύκολης πρόσβασης στο εκπαιδευτικό πακέτο, ανταλλαγής ιδεών
και εποικοδομητικού διαλόγου.

Σ

ήμερα, οι νέοι έχουν ευκολότερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, ωστόσο, δεν είναι πολλοί αυτοί που γνωρίζουν
ορισμένους κινδύνους από τη χρήση του διαδικτύου που μπορεί να έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις
στη ζωή τους. Σκοπός του έργου ήταν να γνωστοποιήσει σε αυτούς και τους γονείς τους, ορισμένους
κινδύνους που δεν γνωρίζουν και να επισημάνει ότι μερικές από αυτές τις δραστηριότητες στο διαδίκτυο
μπορεί να δράσουν εναντίον τους στο μέλλον. Τα 4 θέματα που καλύφθηκαν ήταν: cyber-bullying, online
reputation, sexting και smart-phones. Τα θέματα αυτά επιλέγηκαν καθώς σχετίζονται με την καθημερινή χρήση
του διαδικτύου από τους νέους, ενώ οι περισσότεροι νέοι έχουν ελάχιστες ή καθόλου γνώσεις για αυτά.
Το έργο περιελάμβανε 8 σχολεία εταίρους (περίπου 25 μαθητές από κάθε σχολείο), συμβάλλοντας έτσι στην
καλύτερη σύγκριση/ανάλυση προκειμένου να καταλήξει σε ορισμένα συμπεράσματα, π.χ. εάν υπήρχαν
διαφορές στα επίπεδα ευαισθητοποίησης και απόκτηση γνώσης σε μεθόδους που χρησιμοποιούνται
στα σχολεία σε όλη την Ευρώπη για την καταπολέμηση τέτοιων ζητημάτων.
Το έργο αποκάλυψε ότι οι εμπλεκόμενοι συμμετέχοντες δεν γνώριζαν πολλά για τους πιθανούς κινδύνους, ενώ
αύξησε την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφαλέστερη χρήση, τους κινδύνους και τα νομικά ζητήματα του
διαδικτύου και της τεχνολογίας.

Συντονιστής έργου:
Sigma Radio TV Public LTD
(Κύπρος)
Χώρες εταίροι:
GrantXpert Consulting - Κύπρος,
Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία.

20

Συντονιστής έργου:
Private Grammar and Modern Schools (Λεμεσός) Ltd
(Κύπρος)
Χώρες εταίροι:
Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Πολωνία, Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία.

Πληροφόρηση:

Πληροφόρηση:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/690e2
f42-3eb7-42c7-8453-535bca17e01e

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/a595a
1a4-eabe-449c-8989-1f1e9cbf644c

http://www.mediatech.eu.com/

http://www.studentsonlinesafety.com/
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"IMPROVING SKILLS FOR SMARTFARMING
AS AN INNOVATIVE TOOL FOR RURAL DEVELOPMENT
AND ECONOMIC GROWTH"
Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης (2007-2013): Leonardo da Vinci Τransfer of Innovation (TOI)
Διάρκεια έργου:		

2 χρόνια

Χρηματοδότηση από ΕΕ:		

€190.173

Τ

ο έργο SmartFarmer αφορά στη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόμων που
απασχολούνται στον αγροτικό τομέα μέσα από τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός προγράμματος
κατάρτισης σε Κύπρο, Ελλάδα, Λετονία, Ισπανία, Πορτογαλία, μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης
και ενός εγχειριδίου, τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της διάδοσης και στη μεταφορά της γνώσης και της
καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές, τόσο των συμμετεχόντων χωρών όσο και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών
χωρών.
Το έργο βασίστηκε στη μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου ProudFarmer που ολοκληρώθηκε το 2010,
παρέχοντας καινοτόμα αποτελέσματα τα οποία ενσωματώθηκαν επιτυχώς σε επίσημα προγράμματα κατάρτισης
στις χώρες εταίρους.
Το εκπαιδευτικό υλικό και η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος SmartFarmer έχουν ως απώτερο στόχο
την ενίσχυση της εμπορίας και την προώθηση ανταγωνιστικών γεωργικών προϊόντων υψηλής διατροφικής
αξίας και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Συντονιστής έργου:
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
(Κύπρος)
Χώρες εταίροι:
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) - Κύπρος,
Ελλάδα, Ισπανία, Λετονία, Πορτογαλία.

Πληροφόρηση:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/6cbdf
734-f2fa-4afb-9268-1add2b0db548
http://www.smartfarmerproject.eu/gr/index.html
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Τ

ο πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και τη δράση
για το κλίμα, με προϋπολογισμό €3,4 δις για την περίοδο 2014-2020. Ο γενικός στόχος του LIFE είναι
να συμβάλει στην εφαρμογή, ανανέωση και ανάπτυξη της πολιτικής και της νομοθεσίας της ΕΕ για το
περιβάλλον και το κλίμα, μέσω της συγχρηματοδότησης έργων με προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Από το 1992, το πρόγραμμα LIFE έχει συγχρηματοδοτήσει γύρω στα 4.500 έργα.
Το πρόγραμμα LIFE 2014-2020 συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», του έβδομου προγράμματος δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον και άλλων
σχετικών στρατηγικών και σχεδίων της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα.
Το σκέλος «Περιβάλλον» του προγράμματος καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας: περιβάλλον και
αποδοτικότητα των πόρων, φύση και βιοποικιλότητα, και περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. Το
σκέλος «Δράση για το κλίμα» καλύπτει τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή στην αλλαγή
του κλίματος και την κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
(LIFE)

Το πρόγραμμα αποτελείται επίσης από μια νέα κατηγορία έργων, που χρηματοδοτούνται από κοινού, τα οποία
λειτουργούν σε μεγάλη εδαφική κλίμακα. Τα έργα αυτά αποσκοπούν στην εφαρμογή περιβαλλοντικής και
κλιματικής πολιτικής και στην καλύτερη ενσωμάτωση αυτών των πολιτικών στόχων σε άλλους τομείς πολιτικής.

Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα «Περιβάλλον και δράση για το κλίμα»:
http://ec.europa.eu/environment/life/
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"LIFE+ ORGANIKO: REVAMPING ORGANIC FARMING
AND ITS PRODUCTS IN THE CONTEXT OF CLIMATE
CHANGE MITIGATION STRATEGIES"
Θεματική ενότητα:

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής (2014-2020)

Διάρκεια έργου:

4 χρόνια

Χρηματοδότηση από ΕΕ: €568.149

Τ

ο έργο LIFE+ ORGANIKO στοχεύει στην παροχή τεκμηριωμένων στοιχείων που προωθούν τη βιολογική
γεωργία και τα προϊόντα της, ως σημαντικό μέσο μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
στην Κύπρο. Στόχος του είναι επίσης να αποδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της βιολογικής γεωργίας
και προϊόντων έναντι των συμβατικών, χρησιμοποιώντας δείκτες που μετρούν την αποδοτικότητα του
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, την αγρονομική και περιβαλλοντική ποιότητα, και να μειώσει την έκθεση
των παιδιών σε φυτοφάρμακα, προωθώντας τα τρόφιμα που είναι καλύτερα για την υγεία τους.
Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός στρατηγικού εθνικού σχεδίου
για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία, μέσω της προώθησης της βιολογικής γεωργίας και
των προϊόντων της, στην κυπριακή οικονομία. Παράλληλα, το έργο αποσκοπεί στην επίδειξη συγκριτικών
πλεονεκτημάτων επιλεγμένων βιολογικών προϊόντων που αφορούν τη μείωση των οργανοφωσφορικών
φυτοφαρμάκων που εντοπίζονται σε παιδιά.

"DAIRIUS"
Θεματική ενότητα:

Περιβαλλοντική πολιτική και διακυβέρνηση (2007-2013)

Διάρκεια έργου:

44 μήνες

Χρηματοδότηση από ΕΕ: €702.126

Ο

ι βιομηχανίες που επεξεργάζονται γεωργικές πρώτες ύλες, όπως το γάλα, διάφορα φρούτα, λαχανικά,
κρέας κλπ., παράγουν εκατομμύρια τόνους αποβλήτων και μεγάλες ποσότητες παραπροϊόντων, τα οποία
είναι εντελώς ανεκμετάλλευτα και η απουσία περιβαλλοντικής διαχείρισης επιβαρύνει σημαντικά το
περιβάλλον. Σκοπός του έργου ήταν να αναδείξει τη δυνατότητα επίλυσης του προβλήματος της διαχείρισης
και εκμετάλλευσης ληγμένων γαλακτοκομικών προϊόντων, μέσα από την ανάπτυξη ενός μηχανισμού
ολοκληρωμένης διαχείρισης αυτού του τύπου αποβλήτων με τη χρήση συνεπεξεργασίας με διαφορετικά
υποστρώματα, αναερόβιας συγχώνευσης για να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την
παραγωγή μέγιστης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.
Μέσω του DAIRIUS, επιδεικνύεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για επίλυση του προβλήματος η οποία
μπορεί εύκολα να μεταφερθεί και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Το DAIRIUS σχεδιάστηκε ως μια καινοτόμος λύση
για την αντιμετώπιση του προβλήματος που προκύπτει από τα εν λόγω απόβλητα, αναπτύσσοντας τη γνώση
σχετικά με τη χρήση καθαρών και βιώσιμων τεχνολογιών για μεγιστοποίηση της ενεργειακής εκμετάλλευσης
και ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αναερόβιας χώνευσης που χρησιμοποιείτο μέχρι
στιγμής.

Το LIFE+ ORGANIKO αναμένεται να αυξήσει κατά 6% κατά μέσο όρο, τον αριθμό των Κυπρίων που είναι
διατεθειμένοι να ξοδέψουν ένα μικρό πρόσθετο ποσό σε ευρώ για να αγοράσουν βιολογικά προϊόντα, να
επεκτείνει τον κλάδο της βιολογικής γεωργίας κατά 1% στην κυπριακή αγορά, να διασφαλίσει συνέργειες μέσω
της ενσωμάτωσης μελετών για την υγεία των παιδιών σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό μελετών της ΕΕ και να αυξήσει
σταδιακά τις θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τη βιολογική γεωργία (π.χ. καλλιέργεια, συσκευασία, μεταφορά,
μεταποίηση, logistics).
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Συντονιστής έργου:
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
(Κύπρος)

Συντονιστής έργου:
Εταιρεία ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ
(Κύπρος)

Χώρες εταίροι:
Κύπρος: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών,
Τμήμα Περιβάλλοντος
(Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος)
και Ιταλία

Χώρες εταίροι:
Κύπρος: RTD TALOS LTD, ANIMALIA GENETICS LTD,
Τμήμα Περιβάλλοντος
(Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος),
και Ελλάδα.

Πληροφόρηση:

Πληροφόρηση:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5354

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3941

http://organikolife.com/el/

http://www.dairiusproject.com/en/overview
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"WASP TOOL - DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION
OF A WASTE PREVENTION SUPPORT TOOL FOR LOCAL
AUTHORITIES"
Θεματική ενότητα:

Περιβάλλον/ Διαχείριση αποβλήτων (2007-2013)

Διάρκεια έργου:

3 χρόνια

Χρηματοδότηση από ΕΕ: €893.261

Ο

κύριος στόχος του έργου ήταν να βοηθήσει τις Τοπικές Αρχές να επιλέξουν και να εφαρμόσουν την
καλύτερη Στρατηγική Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, για τις συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες
δύο μεσογειακών χωρών, της Ελλάδας και της Κύπρου. Παρόλο που η πρόληψη βρίσκεται στην
κορυφή της ιεραρχίας σε ό,τι αφορά τα θέματα διαχείρισης αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λίγοι είναι
αυτοί που την έχουν ενσωματώσει στην καθημερινή τους ζωή. Οι περισσότεροι άνθρωποι, κυρίως λόγω της
ελλιπούς πληροφόρησης, λανθασμένα ταυτίζουν την πρόληψη με τις πρακτικές της επαναχρησιμοποίησης και
ανακύκλωσης. Το χάσμα αυτό (μεταξύ της γνώσης και της καθημερινής πρακτικής) ήταν που προσπάθησε να
καλύψει το τριετές Ευρωπαϊκό έργο «Εργαλείο WASP» στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE +.
Βάσει του σχεδιασμού του, το έργο ανέπτυξε και υλοποίησε τρεις Στρατηγικές Πρόληψης Δημιουργίας
Αποβλήτων, μία για κάθε πιλοτική περιοχή από τις τρεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (δύο στην Κρήτη
και η τρίτη στην Κύπρο). Τέσσερις δράσεις προτεραιότητας για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων
πραγματοποιήθηκαν σε κάθε περιοχή, δύο από τις οποίες ήταν κοινές και για τους τρεις τομείς (πρόληψη
δημιουργίας απορριμμάτων τροφίμων και οικιακή κομποστοποίηση). Επιπλέον, η ομάδα LIFE υλοποίησε
εκτενείς δραστηριότητες επικοινωνίας, διάδοσης και κατάρτισης, ευαισθητοποιώντας περισσότερα από
ένα εκατομμύριο άτομα στις δύο χώρες σχετικά με την πρόληψη της δημιουργίας αστικών αποβλήτων.
Δημιουργήθηκε επίσης μια πλατφόρμα δικτύωσης για τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων, μέσω της οποίας
τοπικές αρχές, εκπαιδευτικοί και εταίροι από συναφή έργα μπορούν να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες
σχετικά με την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

Συντονιστής έργου:
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθήνας
(Ελλάδα)
Χώρες εταίροι:
Κύπρος: Environmental Technology (ENVITECH Ltd),
Δήμος Παραλιμνίου και Ελλάδα.

Πληροφόρηση:
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3992
http://wasptool.hua.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=78&lang=el
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Τ

ο COSME είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που στηρίζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με διάρκεια από το 2014 έως το 2020 και προϋπολογισμό €2,3 δις.
Οι προσκλήσεις του προγράμματος απευθύνονται σε δυνητικούς, νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε δημόσιες αρχές που
διαμορφώνουν, προωθούν ή εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές.
Συγκεκριμένα, το COSME υποστηρίζει τις ΜΜΕ στους ακόλουθους τομείς:

›
›
›
›

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(COSME)

Διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση.
Υποστήριξη της διεθνοποίησης και της πρόσβασης στις αγορές.
Δημιουργία ενός καλύτερου πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα.
Προώθηση της επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος.

Το πρόγραμμα COSME υλοποιεί την πρωτοβουλία «Small Business Act» (SBA), Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις
η οποία αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της Επιτροπής να αναγνωρίσει τον κεντρικό ρόλο των ΜΜΕ στην
οικονομία της ΕΕ.

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα «COSME»:
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
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"CYPRUS EDEN PROMOTION
AND AWARENESS CAMPAIGN 2016"
Δράση:

Καλύτερο πλαίσιο προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα του τουρισμού (2014-2020)

Διάρκεια έργου:

1,5 χρόνος

"VENTURES" (VENTURES 8)
Δράση:

Erasmus για νέους επιχειρηματίες (2014-2020)

Διάρκεια έργου:

2 χρόνια

Χρηματοδότηση από ΕΕ: €481.388

Χρηματοδότηση από ΕΕ: €40.000

Τ

ο EDEN - Άριστοι ευρωπαϊκοί προορισμοί είναι μια πρωτοβουλία που προάγει τα μοντέλα ανάπτυξης βιώσιμου τουρισμού σε ολόκληρη την Ένωση. Μέσω της επιλογής προορισμών αριστείας, μέσα
από ετήσιους εθνικούς διαγωνισμούς, το EDEN προάγει τις αξίες, την ποικιλομορφία και τα κοινά
χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών, ενώ παράλληλα βελτιώνει την προβολή
των αναδυόμενων και σχετικά άγνωστων ευρωπαϊκών προορισμών, δημιουργεί πλατφόρμα για τη διάδοση
ορθών πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη και προάγει τη δικτύωση μεταξύ των επιλεγμένων προορισμών
αριστείας.
Η ευρωπαϊκή αναζήτηση αριστείας EDEN στον τουρισμό, αναπτύσσεται γύρω από ένα ετήσιο θέμα, το οποίο
επιλέγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τους φορείς τουρισμού σε κάθε συμμετέχουσα
χώρα. Τη διαχείριση του προγράμματος EDEN στην Κύπρο έχει αναλάβει ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
(ΚΟΤ), ο οποίος από το 2007 διεξάγει εθνικό διαγωνισμό επιλογής άριστου ευρωπαϊκού προορισμού, σχετικά
με το εκάστοτε θέμα. Ορισμένοι από τους μέχρι σήμερα νικητές προορισμούς στην Κύπρο είναι το Τρόοδος ως
«Καλύτερος αναδυόμενος προορισμός υπαίθρου» το 2007, ο Αγρός στο θέμα «Τουρισμός και άυλη πολιτιστική
κληρονομιά» το 2008, o Καλοπαναγιώτης στο θέμα «Τουρισμός και αναζωογόνηση των φυσικών προορισμών»
το 2011, η Πόλη Χρυσοχούς στο θέμα «Προσβάσιμος τουρισμός» το 2012 και, πιο πρόσφατα, η Πιτσιλιά το 2014
στο θέμα «Τουρισμός και τοπική γαστρονομία».

Έ

να υψηλό ποσοστό νεοσύστατων επιχειρήσεων δεν καταφέρνει να επιβιώσει, τις περισσότερες φορές
λόγω της απειρίας σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση μίας επιχείρησης. Το πρόγραμμα «Erasmus
για νέους επιχειρηματίες» δίνει την ευκαιρία σε νέους επιχειρηματίες να αποκτήσουν μια πολύτιμη εμπειρία στη διαχείριση επιχειρήσεων υπό την καθοδήγηση έμπειρων επιχειρηματιών υποδοχής. Μετά από 10
χρόνια εφαρμογής, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 9.000 νέοι επιχειρηματίες και επιχειρηματίες υποδοχής
έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα αυτό στις συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ.
Στο παρόν στάδιο, μέσω μίας 11-μελούς κοινοπραξίας, το έργο Ventures8 στοχεύει στην προώθηση του
επιχειρηματικού πνεύματος σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλοντας στη βελτίωση της
επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των
δυνητικών νέων επιχειρηματιών, και των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην ΕΕ, κυρίως στις χώρες
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το Ventures8 αναγνωρίζει ότι οι μικρές επιχειρήσεις διαδραματίζουν ζωτικό
και θεμελιώδη ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην οικονομική ανάπτυξη.
Μέσω της συμμετοχής τους στον 8ο πλέον κύκλο αυτού του προγράμματος ανταλλαγής επιχειρηματιών,
περίπου 90 νέοι επιχειρηματίες και 100 επιχειρηματίες υποδοχής από χώρες της ΕΕ αναμένεται να επωφεληθούν
από την υλοποίηση του Ventures8 μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2018. Στην Κύπρο, 40 επιχειρηματίες (18 νέοι
επιχειρηματίες, 22 επιχειρηματίες υποδοχής) συμμετέχουν ήδη ενεργά στο πρόγραμμα από τον Φεβρουάριο
2016, ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σε 50 νέους επιχειρηματίες και επιχειρηματίες υποδοχής
έως το τέλος της περιόδου εφαρμογής του Ventures8.

Συντονιστής έργου:
Coventry University
(Ηνωμένο Βασίλειο)
Συντονιστής έργου:
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
(ΚΟΤ)
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Χώρες εταίροι:
Dekaplus Business Services Ltd - Κύπρος,
Ιταλία, Ρουμανία, Ισπανία, Αλβανία, Βουλγαρία,
Κροατία και Ολλανδία.

Πληροφόρηση:

Πληροφόρηση:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden/

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

http://www.visitcyprus.com/files/EDEN/EDEN_Cyprus_Routes_5_2017_GR.pdf

https://www.facebook.com/dekaplus.cyprus/
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Τ

ο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία
και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα
Δημιουργική Ευρώπη διαθέτει €1,46 δις. σε διάστημα επτά ετών για την ενίσχυση των πολιτιστικών
και δημιουργικών τομέων της Ευρώπης. Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη συνεχίζει να απευθύνεται στην
οπτικοακουστική βιομηχανία μέσα από το υποπρόγραμμα MEDIA και για τον πολιτιστικό τομέα, μέσω του
υποπρογράμματος Πολιτισμός.
Το υποπρόγραμμα MEDIA στηρίζει τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τα νέα μέσα και τα βιντεοπαιχνίδια
προσφέροντας χρηματοδότηση, κατάρτιση και ευκαιρίες δικτύωσης για τους παραγωγούς, προγραμματιστές παιχνιδιών βίντεο, διανομείς, πράκτορες πωλήσεων, παροχείς οπτικοακουστικών μέσων κατάρτισης,
διοργανωτές κινηματογραφικών φεστιβάλ, αγορές και δίκτυα, γνώστες και εκθέτες του κινηματογράφου.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΗ

Το υποπρόγραμμα Πολιτισμός στηρίζει τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και χρηματοδοτεί κυρίως
έργα διασυνοριακής συνεργασίας και πρωτοβουλίες σε όλες τις μορφές τέχνης, όπως οι εικαστικές τέχνες,
ο χορός, το θέατρο, η λογοτεχνία, οι παραστατικές τέχνες, η μουσική, η κληρονομιά, η αρχιτεκτονική, ο
σχεδιασμός, το τσίρκο, τα φεστιβάλ και η μόδα. Υπάρχει επίσης υποστήριξη για εκδότες που επιθυμούν να
μεταφράσουν έργα ευρωπαϊκής λογοτεχνίας που αφορούν στη μυθοπλασία. Οι στόχοι του υποπρογράμματος
είναι η οικονομική ανάπτυξη του πολιτιστικού τομέα και η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»:
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
Ιστοσελίδα Εθνικού Σημείου Επαφής:
www.creativeeuropecyprus.eu

34

35

"ARTECITYA"

" TOWARDS 2020: SKILLING MUSICIANS &
ENGAGING AUDIENCES (T2020)"

Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020: Πολιτισμός/ Έργα συνεργασίας
Διάρκεια έργου:		
4 χρόνια

Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020: Πολιτισμός/ Έργα συνεργασίας

Χρηματοδότηση από ΕΕ:		

Διάρκεια έργου:		
18 μήνες

€2.000.000

Χρηματοδότηση από ΕΕ:		

Τ

ο Artecitya είναι ένα πανευρωπαϊκό έργο που έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, πολεοδόμους και τους ίδιους τους πολίτες, για να δημιουργήσουν εκ νέου τις πόλεις στις οποίες
όλοι θα ήθελαν να ζήσουν. Προτεραιότητα είναι η προώθηση μιας έντονα καινοτόμου προσέγγισης
στην όλη ιδέα της αστικής ζωής λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνιολογική εξέλιξη και τις ανάγκες των κατοίκων.
Η ιδέα που μοιράζονται οι οργανισμοί που συμμετέχουν είναι η ευαισθητοποίηση και ο διάλογος μεταξύ
των ενδιαφερόμενων φορέων του έργου (καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι και τοπικός πληθυσμός)
και τα συγκεκριμένα σχέδια για την αναδιοργάνωση των δημόσιων χώρων και την εφαρμογή τους μέσα από
εγκαταστάσεις, κατασκευές, γεγονότα, κλπ. Η τέχνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα κοινωνικό μέσο για να
φέρει κοντά τους ανθρώπους και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα τα προβλήματα που υπάρχουν,
καθώς και ως ένα μέσο για να παραθέσει προτάσεις για μια διεπιστημονική προσέγγιση που περιλαμβάνει ένα
ευρύ φάσμα εξειδικευμένων φορέων. Η βασική ιδέα είναι να ρίξει μια φρέσκια ματιά στους χώρους διαβίωσης,
να ανακαλύψει ξανά και να αναζωογονήσει τις πόλεις και να δώσει στους απλούς ανθρώπους, μέσα από την
ενεργό συμμετοχή τους στην όλη διαδικασία, μια πραγματική δυνατότητα συμμετοχής στην επανεφεύρεση
των χώρων αυτών.

36

€1.916.000

Τ

ο έργο Towards 2020: Skilling Musicians & Engaging Audiences in Europe’s Orchestral Sector (T2020)
είναι ένα σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου
μοντέλου, για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ταλαντούχων νέων μουσικών από όλα τα 28 κράτη μέλη
της ΕΕ, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας του 21ού αιώνα.
Η εφαρμογή του προγράμματος αυτού αναμένεται όχι μόνο να ενισχύσει την ικανότητα του ορχηστρικού
τομέα, την προώθηση της απασχόλησης των νέων και τη δημιουργία νέων ακροατηρίων σε όλη την Ευρώπη,
αλλά και να προσφέρει ένα πρότυπο μοντέλο δημιουργικότητας της Ευρώπης. Στην καρδιά του έργου Τ2020
βρίσκεται η εκπαίδευση και οι διεθνείς συναυλίες της Ορχήστρας Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUYO), μιας
από τις πιο σημαντικές νεανικές ορχήστρες με ανερχόμενους νέους μουσικούς από όλο τον κόσμο.

Συντονιστής έργου:
Association Apollonia
(Γαλλία)

Συντονιστής έργου:
International Youth Foundation Trust
(Ηνωμένο Βασίλειο)

Χώρες εταίροι:
Πολιτιστικό και Ερευνητικό ίδρυμα ARTos - Κύπρος,
Γερμανία, Τσεχική Δημοκρατία, Πολωνία, Γαλλία,
Σλοβενία, Ελλάδα.

Χώρες εταίροι:
Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου - Κύπρος,
Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ελλάδα,
Ιταλία, Αυστρία.

Πληροφόρηση:

Πληροφόρηση:

http://artecitya.eu/

http://www.euyo.eu/discover/towards-2020-project/
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"SONGS OF MY NEIGHBOURS"

"THE SNAKE CHARMER"

Πολιτισμός 2007-2013:

Έργα διασυνοριακής συνεργασίας

Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020: Οπτικοακουστικός τομέας/ TV programming support

Διάρκεια έργου:

2 χρόνια

Διάρκεια έργου:		
2,5 χρόνια

Χρηματοδότηση από ΕΕ: €154.321

Χρηματοδότηση από ΕΕ:		

Τ

Π

ο έργο «Songs of my Neighbours» αποτελεί μια πρωτοβουλία συνεργασίας που στοχεύει στη χρήση
των τεχνών, παραδοσιακών τραγουδιών και θεατρικών παραστάσεων ειδικότερα, για να ενθαρρύνει
το διάλογο και την κοινωνική δικαιοσύνη μεταξύ των κοινοτήτων που έχουν συγκρούσεις: της
ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής γειτονίας, την παράξενη συμβίωση των Εβραίων και των Καθολικών
Πολωνών, την περιθωριοποίηση και την ένταξη της κοινότητας των Ρομά στο Lecce της Ιταλίας.
Η ακρόαση των τραγουδιών και ιστοριών της άλλης κοινότητας, μέσα από μια διαδικασία καλλιτεχνικής
έρευνας, αποτελούσε τον πυρήνα των δραστηριοτήτων του έργου. Τα παραδοσιακά τραγούδια μπορούν να
μεταφέρουν την ταυτότητα, ιστορία, πολιτισμό και να διατηρήσουν τη μνήμη μιας κοινότητας, ενώ η γνώση και
κατανόηση τους, μπορεί να ξεκινήσει τον διάλογο μεταξύ των κοινοτήτων, που είναι απαραίτητος.
Η εμπειρία και η γνώση που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της καλλιτεχνικής έρευνας οδήγησαν
σε πρωτότυπες θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, συνέδρια, κινηματογραφικές προβολές, παραγωγή ντοκιμαντέρ, υποτροφίες, εργαστήρια και βιβλιογραφική έκδοση. Επίσης, οδήγησε στη δημιουργία προσδοκιών
πραγματικής συνεργασίας και κατανόησης.
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€72.300

ρόκειται για μια ταινία που έχει παραχθεί με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη,
στην οποία ένας κυπριακός οργανισμός είχε ενεργό ρόλο.

Στόχος του έργου είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βία κατά των γυναικών. Η ταινία «The Snake Charmer» ακολουθεί το αστέρι του Bollywood, Aamir Khan, σε ένα ταξίδι στην Ινδία, καθώς προσπαθεί να αντικρίσει
τα βαθύτερα κοινωνικά δεινά της Ινδίας, από τη σεξουαλική κακοποίηση έως τις ταξικές διακρίσεις και τους
βιασμούς και θέτει ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με τις προσπάθειες υποβάθμισης του φαινομένου του
βιασμού και της σεξουαλικής επίθεσης, γεγονός που συχνά οδηγεί στο να κατηγορούνται τα θύματα, σιωπηρά
ή ρητά, όταν αυτά τα εγκλήματα διαπράττονται εναντίον τους. Τελικός στόχος της ταινίας είναι η προσέλκυση
του ακροατηρίου στην υιοθέτηση νέων ιδεών και πρακτικών σχετικά με το ρόλο των γυναικών και να πείσει
την Ινδία να αλλάξει πρακτικές που φέρνουν το θάνατο, τη φτώχεια και τη δυστυχία σε εκατοντάδες χιλιάδες
γυναίκες σε ολόκληρη τη χώρα.
Η ταινία βραβεύθηκε από την Επιτροπή Βραβείου Νεότητας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
2017.

Συντονιστής έργου:
Κέντρο Παραστατικών Τεχνών MITOS
(Κύπρος)

Συντονιστής έργου:
F.T. FOREST TROOP LIMITED
(Κύπρος)

Χώρες εταίροι:
Πολωνία, Ιταλία.

Χώρες εταίροι:
Ελλάδα.

Πληροφόρηση:

Πληροφόρηση:

https://www.facebook.com/pg/Songs-of-my-Neighbours-193075787483494/about/?ref=page_internal

http://www.anemon.gr/films/film-detail/snake-charmer
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Τ

ο πρόγραμμα Υγεία για την Ανάπτυξη με προϋπολογισμό ύψους €449,4 εκ. είναι η τρίτη δράση της
Ένωσης που υποστηρίζει τους στόχους της στρατηγικής υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γενικοί στόχοι
του προγράμματος είναι να συμπληρώνει, να στηρίζει και να προσθέτει αξία στις πολιτικές των κρατών
μελών που στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας των πολιτών της Ένωσης και στη μείωση των ανισοτήτων
στον τομέα της υγείας, προάγοντας την καλή υγεία, ενθαρρύνοντας την καινοτομία στον τομέα της υγείας,
αυξάνοντας τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και προστατεύοντας τους πολίτες της Ένωσης από
σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας.
Το πρόγραμμα έχει 4 βασικούς στόχους:

› Προαγωγή της υγείας, πρόληψη των νόσων και διαμόρφωση συνθηκών κατάλληλων για υγιεινούς
		 τρόπους ζωής, με βάση την αρχή «η υγεία σε όλες τις πολιτικές».

ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

› Προστασία των πολιτών της Ένωσης από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας.
› Συμβολή σε καινοτόμα, αποδοτικά και βιώσιμα συστήματα υγείας.
› Διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών της Ένωσης σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική

		περίθαλψη.

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα «Υγεία για την Ανάπτυξη»:
https://ec.europa.eu/health/programme/policy_en:
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"LOCAL STRATEGIES TO REDUCE UNDERAGE
AND HEAVY EPISODIC DRINKING"

"A COMPREHENSIVE APPROACH TO PROMOTE
A DISABILITY-FREE ADVANCED AGE IN EUROPE:
THE ADVANTAGE INITIATIVE"

Πρόγραμμα Υγεία για την ανάπτυξη (2014-2020):
		
		
		

Συγκέντρωση γνώσεων και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
σχετικά με μέτρα για μείωση της κατανάλωσης αλκοολούχων
ποτών από ανήλικους και βαριάς επεισοδιακής κατανάλωσης
ποτών/ αλκοόλ

Πρόγραμμα Υγεία για την ανάπτυξη (2014-2020): Πρόληψη της ευπάθειας (frailty)/ γήρανσης
Διάρκεια έργου:		

3 χρόνια

Διάρκεια έργου:		

2,5 χρόνια

Χρηματοδότηση από ΕΕ:		

€3.442.591

Χρηματοδότηση από ΕΕ:		

€745.979

Τ

ο έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των δήμων να μειώνουν τη βαριά επεισοδιακή
κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους. Θα αναπτυχθούν, θα εφαρμοστούν και θα αξιολογηθούν
συντονισμένες και προσαρμοσμένες τοπικές στρατηγικές για το αλκοόλ σε δύο δήμους κάθε μίας από
τις έντεκα συμμετέχουσες χώρες. Προβλέπονται επτά διαφορετικές ρυθμίσεις για την πρόληψη του αλκοόλ,
συμπεριλαμβανομένης της γονικής εργασίας, των σχολείων, των παιδιών σε οικογένειες με προβλήματα
αλκοολισμού, του αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, πάρτι, φεστιβάλ γαστρονομίας και λιανικού εμπορίου,
των προσφύγων και της ασφάλειας της κυκλοφορίας. Για κάθε ρύθμιση θα διερευνηθούν, θα αξιολογηθούν
και θα ανταλλαγούν ορθές πρακτικές σε ένα Ευρωπαϊκό συνέδριο. Αυτές οι καλές πρακτικές θα χρησιμεύσουν
ως ένα σύνολο μέτρων για επιμέρους τοπικά σχέδια.

Τ

ο έργο ADVANTAGE θα διαμορφώσει μια κοινή αντίληψη για τις ευπάθειες (frailty) της τρίτης ηλικίας,
που θα χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη, ως βάση για μια κοινή προσέγγιση διαχείρισης ηλικιωμένων
ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είτε είναι ευπαθείς ή κινδυνεύουν να αναπτύξουν ευπάθειες.

Το ADVANTAGE θα συνοψίσει την τρέχουσα κατάσταση, σε σχέση με τις διάφορες συνιστώσες των προβλημάτων και της διαχείρισης τους, τόσο σε ατομικό όσο και σε πληθυσμιακό επίπεδο, θα συλλέξει πληροφορίες
σχετικά με την ανάπτυξη προγραμμάτων και θα προτείνει, ως κύριο του αποτέλεσμα, ένα κοινό ευρωπαϊκό
μοντέλο προσέγγισης των ευπαθειών των ηλικιωμένων. Το μοντέλο αυτό θα περιλαμβάνει έναν οδικό χάρτη
ο οποίος θα προτείνει παρεμβάσεις για άτομα με ευπάθειες και άτομα που απειλούνται από αυτές και θα
καθορίσει συγκεκριμένα ορόσημα για κάθε κράτος μέλος, προκειμένου να επιτευχθεί μια συνολική προσέγγιση
στην προώθηση μιας ελεύθερης, από αναπηρία, προχωρημένης ηλικίας.

Με τη βοήθεια μιας έκθεσης αξιολόγησης και αντίδρασης θα παρασχεθεί μια γενική εικόνα των επιμέρους
τοπικών καταστάσεων και επίγνωσης του προβλήματος η οποία και θα τεθεί μεταξύ των σχετικών τοπικών
παραγόντων/ενδιαφερομένων μερών. Θα συσταθούν συμβουλευτικές επιτροπές στους δήμους, οι οποίες
θα αναπτύξουν επιμέρους σχέδια δράσης με συγκεκριμένα μέτρα, για κάθε μία από τις επτά διαφορετικές
ρυθμίσεις για την πρόληψη του αλκοολισμού.

Συντονιστής έργου:
LANDSCHAFTSVERBAND WESTFALEN-LIPPE [LWL]
(Γερμανία)
Χώρες εταίροι:
ΚΕΝΘΕΑ Λτδ - Κύπρος,
Αυστρία, Βέλγιο, Δημοκρατία της Τσεχίας, Γερμανία,
Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία,
Πορτογαλία, Σλοβακία.
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Συντονιστής έργου:
MADRILENO DE SALUD (SERMAS)
(Ισπανία)
Χώρες εταίροι:
Υπουργείο Υγείας Κυπριακής Δημοκρατίας - Κύπρος,
Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Φινλανδία,
Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Μάλτα,
Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία,
Ηνωμένο Βασίλειο.

Πληροφόρηση:

Πληροφόρηση:

https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/projects/738055/summary

https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/projects/724099/summary

http://www.localize-it.eu/

http://advantageja.eu/index.php
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"EuroHeart - EUROPEAN HEART HEALTH STRATEGY"
Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας (2003-2008): Πρόληψη ασθενειών και τραυματισμών/ κύριες χρόνιες ασθένειες,
		
πληθυσμιακές ομάδες
Διάρκεια έργου:		

3 χρόνια

Χρηματοδότηση από ΕΕ:		

€1.499.958

Τ

ο έργο EuroHeart αφορά την προώθηση της πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων. Ο γενικός στόχος
του ήταν να προσδιορίσει τους τομείς πολιτικών και παρεμβάσεων δημόσιας υγείας που μπορούν να
συμβάλουν στην πρόληψη των θανάτων και αναπηριών που δύνανται να αποφευχθούν σε ολόκληρη
την Ευρώπη. Οι καρδιαγγειακές νόσοι, συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής νόσου και του εγκεφαλικού
επεισοδίου, είναι η κύρια αιτία θανάτου και σημαντική αιτία αναπηρίας στην Ευρώπη. Εκτιμάται ότι το 80%
μπορεί να προληφθεί. Οι μικρές μειώσεις των επιπτώσεων και της θνησιμότητας οδηγούν σε μεγάλα οφέλη για
την υγεία και σε μειώσεις του κόστους άμεσης και έμμεσης υγειονομικής περίθαλψης.
Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου EuroHeart ήταν:

Πρόγραμμα Υγείας (2008-2013): Βελτίωση της ασφάλειας υγείας του πολίτη/ μεταμόσχευση οργάνων
Διάρκεια έργου:		

3,5 χρόνια

Χρηματοδότηση από ΕΕ:		

€1.440.000

Η

μεταμόσχευση οργάνων είναι μια παγιωμένη θεραπεία από την οποία επωφελούνται χιλιάδες ασθενείς
στην ΕΕ. Ωστόσο, μεταξύ των κρατών μελών υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην πρακτική που
ακολουθείται.

Το έργο ACCORD σκοπεύει να ενισχύσει το πλήρες δυναμικό των κρατών μελών στον τομέα της δωρεάς και
της μεταμόσχευσης οργάνων, προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ τους. Το έργο επικεντρώνεται σε
τρεις συγκεκριμένους τομείς ως ακολούθως:

› Να κινητοποιηθεί ευρεία υποστήριξη για την προαγωγή της καρδιαγγειακής υγείας και την πρόληψη

› Ανάπτυξη μητρώων ζωντανών δωρητών και ενθάρρυνση της διεθνούς ανταλλαγής δεδομένων σχετικά
		 με τη ζωντανή δωρεά.

› Να χαρτογραφηθούν και αναλυθούν εθνικά σχέδια, πολιτικές και μέτρα που επηρεάζουν την προα-

› Αύξηση της διαθεσιμότητας οργάνων από νεκρούς δότες ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ μονάδων
		 εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και συντονιστών δωρητών μεταμόσχευσης (ΣΔΜ).

› Να υπάρξει βελτίωση στην ευαισθητοποίηση, διάγνωση και θεραπεία των καρδιαγγειακών νοσημά-

› Προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και ενοποιημένης εμπειρογνωμοσύνης στη δωρεά και
		 τη μεταμόσχευση οργάνων μέσω εμπειριών αδελφοποίησης.

		 των καρδιαγγειακών παθήσεων, προκειμένου να επιτευχθεί ισχυρότερη διατομεακή συνεργασία.
		 γωγή της καρδιαγγειακής υγείας και την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.
		 των στις γυναίκες.

› Να βελτιωθούν οι πρακτικές πρόληψης σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας με την ανάπτυξη
		 τοπικών εκδόσεων του διαδραστικού εργαλείου αξιολόγησης κινδύνου CVD, HeartScore.
› Να βελτιωθούν τα πρότυπα της κλινικής πρακτικής διευκολύνοντας τη μετάφραση, την προσαρμογή
		 και την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών για την πρόληψη της καρδιαγγειακής
		νόσου.

Συντονιστής έργου:
European Society of Cardiology
(Γαλλία)
Χώρες εταίροι:
Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου - Κύπρος,
Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Σλοβακία,
Ελλάδα, Ολλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Σλοβενία, Νορβηγία, Γαλλία, Φινλανδία,
Γερμανία, Εσθονία, Βέλγιο, Δανία, Πολωνία, Τουρκία.
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"ACHIEVING COMPREHENSIVE COORDINATION
IN ORGAN DONATION THROUGHOUT THE
EUROPEAN UNION" (ACCORD)

Τέλος, συνολικά η ACCORD, διευκολύνει τη συνεπή εφαρμογή της Οδηγίας 2012/25/ΕΕ αναφορικά με τη θέσπιση διαδικασιών πληροφόρησης για τις ανταλλαγές ανθρώπινων οργάνων, μεταξύ των κρατών μελών, που
προορίζονται για μεταμόσχευση σε ολόκληρη την Ένωση, παρέχει ουσιαστική βοήθεια στα κράτη μέλη για τη
συμμόρφωση τους με τους στόχους του σχεδίου δράσης και ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Συντονιστής έργου:
Organización Nacional de Trasplantes
(Ισπανία)
Χώρες εταίροι:
Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας - Κύπρος,
Γαλλία, Πορτογαλία, Γερμανία, Νορβηγία, Ολλανδία,
Βουλγαρία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Σλοβενία, Τσεχική Δημοκρατία,
Μάλτα, Κροατία, Ρουμανία, Λιθουανία, Ιταλία, Ηνωμένο
Βασίλειο, Ουγγαρία, Λετονία, Εσθονία, Σουηδία, Πολωνία.

Πληροφόρηση:

Πληροφόρηση:

http://ec.europa.eu/chafea/projects/database/database_new.inc.data.20101204.pdf

http://ec.europa.eu/chafea/projects/database/database_new.inc.data.20112102.pdf

https://www.escardio.org/The-ESC/What-we-do/Initiatives/EuroHeart/EuroHeart-I

http://www.accord-ja.eu/
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Πρόγραμμα «Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια» (REC)

Τ

ο πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (REC), με προϋπολογισμό €439 εκατ. για την περίοδο
2014-2020, συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός χώρου στον οποίο προάγεται και προστατεύεται η
ισότητα και τα δικαιώματα των ατόμων, όπως κατοχυρώνονται στη Συνθήκη, στον Χάρτη και στις διεθνείς
συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι εννέα συγκεκριμένοι του στόχοι είναι:

›
›
›
›

Προώθηση της καταπολέμησης των διακρίσεων.

›
›
›
›
›

Αποτροπή της βίας εις βάρος παιδιών, νέων, γυναικών και άλλων ομάδων που κινδυνεύουν (Daphne).

Καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μη ανοχής.
Προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και συνεκτίμηση του φύλου στις διάφορες
		 πολιτικές (gender mainstreaming).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού.
Εξασφάλιση στο υψηλότερο επίπεδο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ.
Προώθηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια.
Επιβολή των δικαιωμάτων του καταναλωτή.

Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη»

Ο

γενικός στόχος του προγράμματος Δικαιοσύνη, με προϋπολογισμό €378 εκατ., είναι να συμβάλει
στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, βασισμένου στην αμοιβαία αναγνώριση και
στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Προωθεί τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, τη
βελτιωμένη πρόσβαση στη δικαιοσύνη εντός της ΕΕ, βοηθά την κατάρτιση δικαστών, εισαγγελέων και άλλων
επαγγελματιών επί νομικών θεμάτων και υποστηρίζει τη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών.
Η νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα του αστικού και ποινικού δικαίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από το
συμβατικό δίκαιο και τις αφερεγγυότητες στα διαδικαστικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των θυμάτων. Το
πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» υποστηρίζει την αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή τους και εξασφαλίζει την
κατάλληλη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια»:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη»
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
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"BREAKING THE MOULD:
PROMOTING GENDER EQUALITY IN CYPRUS"

"WORKING ALONG WITH KEY EXPERTS"
(W.A.K.E)

Θεματική ενότητα:

Υποστήριξη της ισότιμης οικονομικής ανεξαρτησίας γυναικών και ανδρών (2014-2020)

Θεματική ενότητα:

Υποστήριξη των θυμάτων βίας και εγκληματικότητας (2014-2020)

Διάρκεια έργου:

2 χρόνια

Διάρκεια έργου:

18 μήνες

Χρηματοδότηση από ΕΕ: €247.146

Ο

Χρηματοδότηση από ΕΕ: €88.278

Τ

κύριος στόχος του έργου είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη διασφάλισης της οικονομικής
ανεξαρτησίας τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών, συμπεριλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, καθώς και την ανάδειξη της ανισόρροπης κατανομής των εργασιών
του νοικοκυριού και των ευθυνών φροντίδας, μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν
την προώθηση ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων για τους άνδρες στην Κύπρο, ενθάρρυνση των εταιρειών
και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εισαγωγή μέτρων φιλικών προς την οικογένεια καταρρίπτοντας το στερεότυπο ότι η οικιακή εργασία δεν ταιριάζει με την παραδοσιακή εικόνα της αρρενωπότητας.
Πιο σημαντικό είναι ότι το έργο επικεντρώνεται στην αλλαγή της κουλτούρας, η οποία είναι ζωτικής σημασίας
στην πορεία της κυπριακής κοινωνίας προς την ισότητα. Μια ειδική έρευνα θα διεξαχθεί για τα οφέλη που
προκύπτουν στις εταιρείες και εργαζομένους όταν εφαρμόζουν φιλικά προς την οικογένεια μέτρα.

ο έργο αποσκοπεί γενικά στη βελτίωση της καθημερινής κατάστασης που βιώνουν τα θύματα εγκληματικών πράξεων και στη μείωση των εμπειριών τους όσον αφορά τις διακρίσεις στην Κύπρο. Οι
συγκεκριμένοι στόχοι αφορούν στον εντοπισμό των αναγκών κατάρτισης των επαγγελματιών των
αρμόδιων κυβερνητικών αρχών και άλλων επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με θύματα βίας και εγκληματικότητας και στη βελτίωση των ικανοτήτων τους μέσω της εκπαίδευσης/ κατάρτισης, ώστε να λειτουργούν
με πιο αμερόληπτο και επαγγελματικό τρόπο, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν.
Το έργο στοχεύει επίσης στη διασφάλιση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και στην ενημέρωση όλων των
θυμάτων βίας, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των αρμόδιων Υπουργείων και στην ανταλλαγή
ορθών πρακτικών που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση ενός συστήματος που θα είναι βασισμένο στη στήριξη
των θυμάτων στην Κύπρο.

Η μεθοδολογία αυτού του έργου είναι τρισδιάστατη:

Περίπου 9000 θύματα εγκληματικών ενεργειών και περίπου 200 κυβερνητικοί και άλλοι επαγγελματίες
(αστυνομικοί, επαγγελματίες του τομέα της υγείας, υπάλληλοι κοινωνικών υπηρεσιών, εκπαιδευτικοί, νομικοί
και ΜΚΟς που ασχολούνται με συναφή θέματα) από όλες τις χώρες που συμμετέχουν θα επωφεληθούν από
τα αποτελέσματα του έργου που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη Κατευθυντηρίων Γραμμών και
Εφαρμογές Κινητής Τηλεφωνίας για την εξέταση των θυμάτων.

› Η στόχευση καμπάνιας για τους άνδρες, η οποία θα ξεκινήσει μετά τη χαρτογράφηση της τρέχουσας

		
		
		
		

κατάστασης στην Κύπρο. Αυτό θα τεκμηριώσει καινοτόμους τρόπους οργάνωσης της εργασίας
και του χρόνου, κατά τρόπο που να επιτρέπει καλύτερη ισορροπία μεταξύ της εργασίας και της
προσωπικής ζωής και μεγαλύτερη κατανομή των οικιακών καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων
φροντίδας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

› Ενέργειες ευαισθητοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της ετοιμασίας ένας ειδικού
		 οδηγού, που θα περιλαμβάνει αποτελεσματικές μεθόδους εφαρμογής μέτρων φιλικών προς την
		 οικογένεια στο χώρο εργασίας, καθώς και την απόδοση της επένδυσης από τέτοια προγράμματα.
› Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για δασκάλους και μαθητές, οι οποίες θα επιτευχθούν μέσω ειδικών
		 εκπαιδευτικών εργαλείων, που θα επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς να τα χρησιμοποιήσουν σε
		 ειδικό μάθημα για τις οικιακές εργασίες, τόσο για τα κορίτσια όσο και για τα αγόρια, καθώς και σε
		 τηλεοπτικά προγράμματα που παρακολουθούνται κατά πλειονότητα από παιδιά.
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Συντονιστής έργου:
Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα των Γυναικών,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης (Κύπρος)

Συντονιστής έργου:
Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (SPAVO)
(Κύπρος)

Χώρες εταίροι:
Κύπρος: Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS),
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, IMH Ltd.

Χώρες εταίροι:
Κύπρος: Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός, Enoros Consulting Ltd,
Πορτογαλία, Ισπανία.

Πληροφόρηση:

Πληροφόρηση:

http://www.medinstgenderstudies.org/breaking-the-mould-promoting-gender-equality-in-cyprus/

http://www.wake.org.cy/
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"PREVENTING BUSINESS FAILURE
AND INSOLVENCY" (PRESOLVE)
Θεματική ενότητα:

Υποστήριξη της Δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (2014-2020)

Διάρκεια έργου:

2 χρόνια

"CIRCLE OF CHANGE: PREVENTING AND COMBATING
VIOLENCE AGAINST WOMEN AND GIRLS
THROUGH GENDER EQUALITY AWARENESS"
Θεματική ενότητα:

Υποστήριξη Εθνικής Πληροφόρησης, ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων με
στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2014-2020)

Διάρκεια έργου:

2 χρόνια

Χρηματοδότηση από ΕΕ: €739.180

Χρηματοδότηση από ΕΕ: €172.291

Ο

ι δραστηριότητες του έργου PRE-SOLVE αποσκοπούν στην υποβοήθηση εκείνων των επιχειρήσεων όπου
υπάρχει πιθανότητα αφερεγγυότητας, ή όπου εκκρεμεί διαδικασία αφερεγγυότητας/εκκαθάρισης, ή
ακόμα στην παροχή μιας δεύτερης ευκαιρίας μετά τη διαδικασία αφερεγγυότητας/εκκαθάρισης.

Αρχικά οι εταίροι του έργου θα αναπτύξουν μια σειρά από εργαλεία τα οποία θα ασχολούνται με διάφορες
πτυχές της επιχείρησης. Τα εργαλεία αυτά θα προσαρμοστούν στα δεδομένα της κάθε χώρας/αγοράς ξεχωριστά
και στη συνέχεια θα διεξαχθεί η πιλοτική εφαρμογή τους σε περισσότερες από 600 επιχειρήσεις στις οκτώ χώρες
των εταίρων Επιμελητηρίων. Τα 6 εργαλεία που θα αναπτυχθούν αφορούν:
1. Εργαλείο διάγνωσης και παρακολούθησης
2. Ψυχολογική Χαρτογράφηση και Μεθοδολογία βοήθειας
3. Πλατφόρμα παρακολούθησης της διοίκησης
4. Εργαλείο ανάλυσης κόστους
5. Εργαλείο διαχείρισης της επίλυσης διαφορών και
6. Επιχειρηματικό Σχέδιο δεύτερης ευκαιρίας.
Τα εργαλεία αυτά, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας από τις επιχειρήσεις, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό
θα χρησιμοποιούνται από τους Συμβούλους Επιχειρήσεων σε συνεργασία με την ίδια την επιχείρηση.

Σ

τόχος του έργου είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη και εφαρμογή πρακτικής και στοχευόμενης
πληροφόρησης, ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων για την καταπολέμηση της βίας
(ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας) κατά των γυναικών στην Κύπρο.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την καταπολέμηση των
ζητημάτων βίας με στόχο την προσέλκυση 200 επαγγελματιών της πρώτης γραμμής (αστυνομικών και άλλων
δημόσιων υπάλληλων). Το εκπαιδευτικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί μακροπρόθεσμα από την Κυπριακή Αστυνομία
για νέες τάξεις αστυνομικών στην Αστυνομική Ακαδημία. 125 εκπαιδευτικοί και συναφείς επαγγελματίες θα
συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και 625 έφηβοι θα συμμετάσχουν σε ενημερωτικά εργαστήρια
στα σχολεία. Θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκστρατεία στοχευόμενη σε θύματα που τους επιρρίπτονται
ευθύνες και τους προσάπτονται καταγγελίες και εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που στοχεύει στην
αλλαγή της στάσης του κοινού όσον αφορά την καταπολέμηση των διαφόρων μορφών βίας κατά των γυναικών.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την αλλαγή προσεγγίσεων και συμπεριφορών έναντι της βίας
κατά των γυναικών, την πρόληψη μέσω της εκπαίδευσης, την καταπολέμηση της κατηγορίας των θυμάτων και
της ενθάρρυνσης των θυμάτων και των μαρτύρων να αναφέρουν τη βία σε αρχές και οργανισμούς αυξάνοντας
την αίσθηση εμπιστοσύνης τους. Παράλληλα θα συμβάλει στην εκπαίδευση των πολιτών που ανήκουν σε
ομάδες κινδύνου βίας, ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και τις κυβερνητικές υπηρεσίες υποστήριξης.

Το έργο φιλοδοξεί, επίσης, στην παροχή εγγράφου Συστάσεων Πολιτικής και στη διοργάνωση διάσκεψης
υψηλού επιπέδου.

Συντονιστής έργου:
Επιμελητήριο Βελγίου
(Βέλγιο)
Χώρες εταίροι:
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) - Κύπρος,
Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Γαλλία, Ιταλία, Ρουμανία,
Ισπανία.

Συντονιστής έργου:
Αστυνομία Κύπρου
(Κύπρος)
Χώρες εταίροι:
Κύπρος: Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
(SPAVO), Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS),
Συμβουλευτική Εταιρεία Enoros.

Πληροφόρηση:
Πληροφόρηση:
https://www.cambrabcn.org/documents/20182/64413/PRE-SOLVE+Project+Description.pdf/9ded0eea-0836-4e15-a3759dd476943342
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http://www.medinstgenderstudies.org/circle-of-change-preventing-and-combating-violence-against-women-and-girlsthrough-gender-equality-awareness/
www.facebook.com/CircleOfChange4/
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"TRAINING OF LAWYERS REPRESENTING
CHILDREN IN CRIMINAL, ADMINISTRATIVE
AND CIVIL JUSTICE" (TRACHILD)
Θεματική ενότητα:

Προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού (2014-2020)

Διάρκεια έργου:

18 μήνες

Χρηματοδότηση από ΕΕ: €121.777

Ο

στόχος του έργου είναι να εκπαιδεύσει τουλάχιστον 30 δικηγόρους ανά εταίρο του Δικηγορικού Συλλόγου (6 εθνικά σεμινάρια κατάρτισης) στην εκπροσώπηση ανηλίκων σε ποινικές, διοικητικές και αστικές
διαδικασίες. Η βοήθεια και η εκπροσώπηση του παιδιού από δικηγόρο στις δικαστικές διαδικασίες που
το αφορούν πρέπει να είναι αποτελεσματικές. Και γι’ αυτό, οι επαγγελματίες νομικοί στο είδος αυτό πρέπει
να έχουν μια ισχυρή και ειδική νομική κατάρτιση. Οι συμμετέχοντες δικηγόροι επιλέχθηκαν από τους εταίρους
στη βάσει κοινών κριτηρίων, όπως η εμπειρία σε διαδικασίες που αφορούν τα παιδιά. Αυτοί οι δικηγόροι θα
λάβουν ολοκληρωμένη κατάρτιση που θα τους επιτρέψει να γίνουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτές άλλων συναδέλφων
στον τομέα αυτό.
Το εκπαιδευτικό πακέτο θα αποτελείται από μια γενική εισαγωγή σχετικά με τη διεθνή και την εθνική νομοθεσία
που σχετίζεται με το θέμα και θα καλύπτει διάφορες πτυχές του ποινικού δικαίου (δικαστικό και νομικό πλαίσιο,
επιβολή και προσαρμογή κυρώσεων, ασυνόδευτοι αλλοδαποί ανήλικοι, θύματα παιδιών), πειθαρχικών (στο
σχολείο ή υπό κράτηση), πολιτικών (παιδιά σε κίνδυνο, βοήθεια σε παιδιά στις περιπτώσεις οικογενειακών
διαφορών) και διασυνοριακών θεμάτων (διεθνείς και ευρωπαϊκές νομοθεσίες). Θα εξεταστούν επίσης θέματα
σχετικά με την ηθική, καθώς και οι τεχνικές ιδιαιτερότητες της παροχής βοήθειας σε παιδιά (μέθοδοι συνέντευξης
που απευθύνονται σε παιδιά ανάλογα με το θέμα, ακροάσεις παιδιών).

Συντονιστής έργου:
Ordre Des Avocats À La Cour De Paris
(Γαλλία)
Χώρες εταίροι:
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος - Κύπρος,
Ολλανδία, Ισπανία, Ελλάδα, Iρλανδία, Πολωνία.

Πληροφόρηση:
http://elf-fae.eu/trachild/

52

53

Ο

στόχος του προγράμματος για την περίοδο 2014-2020 είναι να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν
την Ένωση, την ιστορία, τις αξίες και την πολυμορφία της, να προωθήσει την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να
βελτιώσει τις συνθήκες για τη συμμετοχή των πολιτών της στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά,
προωθώντας ευκαιρίες για κοινωνική και διαπολιτισμική δράση και εθελοντισμό, σε επίπεδο Ένωσης.
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο σκέλη:

› Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή μνήμη: Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία,
			
καθώς και τις αξίες και το στόχο της Ένωσης.
› Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά: Τα μέτρα αφορούν την Αδελφο			
ποίηση των Πόλεων, τα Δίκτυα Πόλεων και τα Έργα της Κοινωνίας των Πολιτών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται στα €185 εκ.

ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες»:
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Ιστοσελίδα Εθνικού Σημείου Επαφής:
http://www.cyso.org.cy/europe4citizens/
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"COMMITMENT TO DEMOCRACY THROUGH
INCREASING WOMEN’S PARTICIPATION" (IWP)

"EMPOWERING CITIZENS OF SMALL
MEMBER STATES" (ECoSMS)

Σκέλος 2:

Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά/
Έργα της Κοινωνίας των Πολιτών (2014-2020)

Σκέλος 2:

Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά/
Έργα της Κοινωνίας των Πολιτών (2014-2020)

Διάρκεια έργου:

18 μήνες

Διάρκεια έργου:

18 μήνες

Χρηματοδότηση από ΕΕ: €150.000

Τ

Τ

α Κοινοβούλια αποτελούν τον πιο σημαντικό χώρο για την εφαρμογή της ισότητας των φύλων, της
χειραφέτησης των γυναικών και της ευαισθητοποίησης των ψηφοφόρων (αντρών και γυναικών) ως
προς την ισότητα και τα κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν από τη συμβολή των γυναικών στην Εθνική
και Ευρωπαϊκή ανάπτυξη και πρόοδο. Τα χαμηλά ποσοστά της συμμετοχής των γυναικών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις εκλογές του 2014, υποδεικνύουν ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα και οι εκστρατείες
λίγο πριν τις εκλογές δεν ήταν τόσο αποτελεσματικά όσο αναμενόταν.

ο έργο επεδίωξε να εξετάσει εάν και σε ποιο βαθμό οι πολίτες τριών μικρών κρατών μελών της ΕΕ
αισθάνονται ότι έχει μειωθεί η επιρροή τους ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, το ECoSMS
διερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο οι απόψεις αυτές επηρεάζουν τη στάση των πολιτών απέναντι
στην ΕΕ σε πρακτικό επίπεδο, δηλαδή κατά πόσο υπάρχει αιτία απουσίας στις ευρωπαϊκές εκλογές. Το πιο
σημαντικό, επιδίωξε τρόπους αντιμετώπισης αυτών των φόβων/ συναισθημάτων και διερεύνησε τρόπους για
την ενδυνάμωση των πολιτών μικρότερων κρατών μελών της ΕΕ.

Το έργο αυτό έχει ως στόχο τη συνεχή ενθάρρυνση και αύξηση της συμμετοχής των γυναικών ως ψηφοφόρων
και ως υποψηφίων, τόσο στις Εθνικές και Ευρωπαϊκές εκλογές, όσο και στην πολιτική ζωή. Ο συνεταιρισμός
σχεδιάστηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τέσσερις χώρες με χαμηλά ποσοστά γυναικείας εκπροσώπησης σε
Εθνικά και Ευρωπαϊκά όργανα λήψης αποφάσεων (Κύπρος, Λιθουανία, Λετονία, Πορτογαλία) και μια χώρα
μοντέλο (Φινλανδία) με σχετικά ψηλά ποσοστά γυναικείας εκπροσώπησης.

Οι τρεις εταίροι πραγματοποίησαν έρευνα στη χώρα τους, στη βάση ενός κοινού ερωτηματολογίου, με στόχο
να κατανοήσουν τι σκέφτονται οι πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ποιο βαθμό τους ενδιαφέρει και
πόσο γνωρίζουν τους μηχανισμούς και το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκαν για συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης σε κάθε χώρα, μέσω των οποίων οι πολίτες
διατύπωσαν τις απόψεις και εισηγήσεις τους. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας και της
συζήτησης χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη Εγγράφων Πολιτικής για κάθε χώρα, τα οποία παρουσιάστηκαν
σε κοινή διάσκεψη στη Λευκωσία. Τα κοινά χαρακτηριστικά και οι διαφορές μεταξύ των τριών χωρών
διερευνήθηκαν για την ετοιμασία ενός Εγγράφου Κοινής Πολιτικής, που αποσκοπούσε στην ενημέρωση των
βασικών παραγόντων και στην παροχή πιθανών λύσεων που μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της
συμμετοχής των πολιτών σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.

Οι στόχοι του έργου ήταν να συγκεντρώσουν και να αναμείξουν τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς στην
προετοιμασία μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής για την αύξηση της συμμετοχής των νέων και των γυναικών
σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά όργανα λήψης αποφάσεων, στην παροχή κατάρτισης των γυναικών που επιδιώκουν
καριέρα στην πολιτική και στην παροχή online σεμιναρίων για τους ψηφοφόρους (άντρες και γυναίκες) για την
προώθηση της εξίσωσης, της ισότητας, της δημοκρατικής συμμετοχής κτλ.
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Χρηματοδότηση από ΕΕ: €60.000

Συντονιστής έργου:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
(Κύπρος)

Συντονιστής έργου:
NGO Support Centre
(Κύπρος)

Χώρες εταίροι:
Φινλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Πορτογαλία.

Χώρες εταίροι:
Μάλτα, Εσθονία.

Πληροφόρηση:

Πληροφόρηση:

http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/
c51716ad-a172-4558-9a3b-7c830b6705da

http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore
/739abf12-ec3b-4675-b7d4-1fd27d3fa13f

http://www.womensparticipation.com/en/

http://ngo-sc.org/Projects/Past-projects/2017/Empowering-Citizens-of-Small-Member-States
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"BUILDING EUROPE THROUGH YOUTH
PARTICIPATION" (BEYOUTH)
Σκέλος 2:

Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά/
Δίκτυα Πόλεων (2014-2020)

Διάρκεια έργου:

17 μήνες

Χρηματοδότηση από ΕΕ: €142.500

Ο

κύριος στόχος του έργου BEYOUTH ήταν να αυξήσει το γενικό αίσθημα της ένταξης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για τους νέους πολίτες, που ζουν σε οκτώ μικρές και περιφερειακές πόλεις, σε επτά διαφορετικές
χώρες της ΕΕ, ενθαρρύνοντάς τους να συμμετέχουν ενεργά στην τοπική ζωή των πολιτών.

Αρκετές δημοσκοπήσεις και μελέτες επιβεβαίωσαν ότι, πολλοί νέοι πιστεύουν ότι τα θεσμικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι κάτι πολύ απομακρυσμένο, που εμπλέκει μόνο
συγκεκριμένους ελίτ και όχι πολίτες. Η πλειοψηφία αυτής της ομάδας πιστεύει ότι η σημερινή ΕΕ αφορά μόνο
περιορισμούς και υποχρεώσεις, αγνοώντας τις θετικές πτυχές της.
Το έργο περιελάμβανε οκτώ διεθνείς εκδηλώσεις, κατά τις οποίες νέοι πολιτικοί από 7 διαφορετικές χώρες
ενθάρρυναν τους νέους να συμμετέχουν σε τοπικές εκδηλώσεις ως «πολίτες της ΕΕ». Συνεργαζόμενοι με τους
νέους πολίτες, οι νέοι πολιτικοί μπορούν να τους ενθαρρύνουν να συμμετάσχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες,
να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους και να συμβάλουν στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που τους αφορούν.

Συντονιστής έργου:
Δήμος Castel Bolognese
(Ιταλία)
Χώρες εταίροι:
Δήμος Πέγειας - Κύπρος,
Ισπανία, Ρουμανία, Σλοβενία, Λετονία, Ιταλία, Ουγγαρία.

Πληροφόρηση:
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/74
0232a8-a43b-4d2b-b814-b36d0ff2cfbe
http://beyouth.eu/about-us/
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Σημειώσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας!

http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
+357 22 602942
+357 22 602935
+357 22 602866
+357 22 602867
+357 22 602895
Κεντρικό Τηλέφωνο Επικοινωνίας ΓΔ ΕΠΣΑ:
+357 22 602900
Τηλεομοιότυπο:
+357 22 666810
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