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REGIOSTARS ονομάζεται ο ετήσιος διαγωνισμός που διοργανώνει η Γενική Διεύθυνση 

Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) από το 2008. Τα βραβεία αυτά έχουν καταστεί 

το σήμα αριστείας της Ευρώπης για έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, τα οποία 

καταδεικνύουν τον αντίκτυπο και τη συμμετοχικότητα της περιφερειακής ανάπτυξης. Από το 2023, 

εισάγουμε ορισμένες καινοτομίες στον διαγωνισμό. Η πρώτη είναι ότι τα έργα μπορούν να 

διαγωνιστούν σε έξι κατηγορίες, οι οποίες παρατίθενται ακολούθως και θα παραμείνουν 

αμετάβλητες και τα επόμενα χρόνια. Προτείνοντας λύσεις σε κοινές προκλήσεις και αξιοποιώντας 

τις μεγαλύτερες ευκαιρίες, τα βραβεία REGIOSTARS έχουν εμπνεύσει τις περιφέρειες να 

υλοποιήσουν μια ολοένα και πιο αποτελεσματική πολιτική συνοχής της ΕΕ. Ενθαρρύνουμε την 

υποβολή αιτήσεων από συγκριτικά λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ευρώπης και από 

όλους τους τομείς του προγράμματος. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή από τις 

27 Φεβρουαρίου έως τις 31 Μαΐου 2023. 

 

Τα βραβεία REGIOSTARS απονέμονται σε έργα από έξι θεματικές κατηγορίες: 

• Κατηγορία 1) ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗ ΕΥΡΩΠΗ  

• Κατηγορία 2) ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΥΡΩΠΗ  

• Κατηγορία 3) ΜΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 

• Κατηγορία 4) ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩΠΗ  

• Κατηγορία 5) ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

• Κατηγορία 6) ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (Ευρωπαϊκό έτος δεξιοτήτων 2023) 

 

Αναθεωρήθηκε επίσης η διαδικασία επιλογής. Πρώτον, μια ομάδα υψηλού επιπέδου 

ακαδημαϊκών στους αντίστοιχους τομείς θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις και θα επιλέξει 

τους φιναλίστ. Δεύτερον, οι φιναλίστ θα προσκληθούν σε έναν «τελικό γύρο» επιλογής κατά τη 

διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων στις Βρυξέλλες. 

 

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ψηφίσει τον αγαπημένο του 

φιναλίστ για το Βραβείο Κοινού. Όλοι οι νικητές θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της τελετής 

REGIOSTARS στην Οστράβα της Τσεχίας στις 16 Νοεμβρίου 2023. 

 

Οι νικητές των έξι κατηγοριών θα επωφεληθούν από μια τοπική εκστρατεία επικοινωνίας, η 

διαχείριση της οποίας θα γίνει σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής 

Πολιτικής (DG REGIO) για την προώθηση των βραβευμένων δραστηριοτήτων στην περιοχή.  

 

Αυτός ο οδηγός για αιτούντες σάς παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να ανακηρυχθεί 

το έργο σας ως νικητής. Εκτός από τη λεπτομερή περιγραφή των κατηγοριών βραβείων και των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας και βράβευσης, ο οδηγός περιέχει πρακτικές πληροφορίες σχετικά με 

τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.  

 

Ανυπομονούμε να λάβουμε την αίτησή σας για το έργο σας και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία! 

Η ομάδα των REGIOSTARS 
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Η 1η κατηγορία εστιάζει σε έργα που υποστηρίζουν τον 1ο Στόχο Πολιτικής για την επίτευξη 

μιας ανταγωνιστικής και έξυπνης Ευρώπης με την προώθηση του καινοτόμου και έξυπνου 

οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας της τεχνολογίας 

πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Η ενιαία αγορά βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδίου, επιτρέποντας την ελεύθερη 

κυκλοφορία προσώπων, υπηρεσιών, αγαθών και κεφαλαίων, προσφέροντας ευκαιρίες στις 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και περισσότερες επιλογές και χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές. 

Παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να ταξιδεύουν, να ζουν, να εργάζονται ή να σπουδάζουν 

οπουδήποτε επιθυμούν. Συνολικά, βοηθά τις ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες να εμβαθύνουν 

την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς χωρίς τριβές 

αποτελεί μείζονα στόχο: μιας αγοράς όπου οι εταιρείες παντός μεγέθους και τομέα 

δραστηριότητας μπορούν να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις, και μπορούν να αναπτύσσουν, να 

εμπορεύονται και να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες σε κλίμακα 

που ενισχύει την παραγωγικότητα και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά τους, και στην οποία οι 

καταναλωτές μπορούν να είναι ήσυχοι ότι τα δικαιώματά τους προστατεύονται. Μέσω μιας ενιαίας 

αγοράς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να ενισχύσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά, να 

καταστεί παγκόσμιος ψηφιακός παράγοντας και να παρέχει μια δίκαιη και ανταγωνιστική ψηφιακή 

οικονομία, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Στρατηγική «Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή 

εποχή». Η ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ έχει ως στόχο να καταστήσει αυτόν τον μετασχηματισμό 

αποτελεσματικό για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας παράλληλα στην 

επίτευξη του στόχου της για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050. 

Αναζητούμε εποικοδομητικά έργα που προωθούν τον καινοτόμο και έξυπνο οικονομικό 

μετασχηματισμό και την περιφερειακή συνδεσιμότητα της ΤΠΕ. Αυτό περιλαμβάνει έργα που 

ενισχύουν τις διαδικασίες ψηφιοποίησης και αναδεικνύουν καινοτόμες προσεγγίσεις για την 

εφαρμογή στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων. 

Έργα που προετοιμάζουν τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ για ανταγωνισμό σε μια παγκοσμιοποιημένη 

οικονομία είναι ευπρόσδεκτα και μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, δραστηριότητες που 

αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες και προϊόντα, βελτιώνουν τα συστήματα καινοτομίας, ενισχύουν 

την ανταγωνιστικότητα μέσω του σχεδιασμού και των δημιουργικών βιομηχανιών, προωθούν την 

κοινωνική επιχειρηματικότητα, ενισχύουν την κοινωνική καινοτομία και την καινοτομία στον τομέα 

των υπηρεσιών, υποστηρίζουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και καινοτομίες που βασίζονται στην 

πράξη. Η συμβολή σε βιώσιμα περιφερειακά συστήματα καινοτομίας και η προώθηση της αγοράς 

εργασίας στις ψηφιακές βιομηχανίες θα μπορούσαν να αποτελούν χαρακτηριστικά αυτών των 

έργων.  

Χρήσιμες παραπομπές 
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• Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Στρατηγική:  https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_el  

• Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Στρατηγική: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_el   

• Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu  

• Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενιαία Αγορά: https://single-market-

economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_el    

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_el
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_el
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_el
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_el
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Η 2η κατηγορία εστιάζει σε έργα που υποστηρίζουν τον 2ο Στόχο Πολιτικής, προκειμένου να 

επιτευχθεί μια πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη η οποία προωθεί την καθαρή και δίκαιη 

ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες και γαλάζιες επενδύσεις, την κυκλική οικονομία, την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, την πρόληψη και τη 

διαχείριση κινδύνων και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να γίνει η πρώτη κλιματικά 

ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050. Με τη φιλόδοξη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση αποσκοπεί στη βελτίωση της ευημερίας και της υγείας των πολιτών και των μελλοντικών 

γενεών, παρέχοντας (1) καθαρό αέρα, καθαρό νερό, υγιές έδαφος και βιοποικιλότητα, (2) 

ανακαινισμένα, ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, (3) υγιεινά και οικονομικά προσιτά τρόφιμα, (4) 

περισσότερα δημόσια μέσα μεταφοράς, (5) καθαρότερη ενέργεια και πρωτοποριακή καθαρή 

τεχνολογική καινοτομία, (6) προϊόντα μεγαλύτερης διάρκειας που μπορούν να επισκευαστούν, να 

ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν, (7) θέσεις εργασίας και κατάρτιση σε δεξιότητες 

για τη μετάβαση, καθώς και (8) μια διεθνώς ανταγωνιστική και ανθεκτική βιομηχανία. Ως εκ 

τούτου, η Πράσινη Συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό πλαίσιο. Με το σχέδιο REPowerEU, η ΕΕ 

αποσκοπεί να στηρίξει την εξοικονόμηση ενέργειας, την παραγωγή καθαρής ενέργειας και τη 

διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού. Για να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα, η 

Επιτροπή πρότεινε τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, ο οποίος θέτει επίσης έναν νέο, πιο 

φιλόδοξο καθαρό στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον -

55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 

Συμφωνίας βρίσκεται η διατήρηση και η προστασία των θαλασσών, των ωκεανών και του 

περιβάλλοντος της Ευρώπης που αποτελούν πηγή φυσικού και οικονομικού πλούτου για την 

Ευρώπη. Για παράδειγμα, η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ προβλέπει τη φύτευση 3 

δισεκατομμυρίων επιπλέον δένδρων έως το 2030. Συνολικά, περιλαμβάνει την προστασία της 

βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων της ΕΕ, τη μείωση της ρύπανσης του αέρα, των υδάτων 

και του εδάφους, τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία, τη βελτίωση της διαχείρισης των 

αποβλήτων και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της γαλάζιας οικονομίας και του τομέα της 

αλιείας. Η Ευρώπη στοχεύει επίσης σε μια μεταστροφή του γεωργικού και επισιτιστικού 

συστήματος που καθιστά την ΕΕ παγκόσμια ηγέτιδα όσον αφορά την ασφάλεια, την ασφάλεια 

του εφοδιασμού, τη διατροφή και την ποιότητα.  

Αναζητούμε εποικοδομητικά έργα που προωθούν μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη και 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον 

αφορά την κλιματική ουδετερότητα και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών. Μεταξύ 

άλλων, τα έργα μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε πράσινες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση 

της ποιότητας του αέρα και των υδάτων, την προώθηση της βιώσιμης γεωργίας και την προστασία 

των περιβαλλοντικών συστημάτων. Η δημιουργία μιας αποτελεσματικής κυκλικής οικονομίας, η 

μεταστροφή προς μια οικονομία που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους ή η μετάβαση σε 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί επίσης να αποτελούν χαρακτηριστικά τέτοιων έργων.  

Χρήσιμες παραπομπές 
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• Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en  

• Από το αγρόκτημα στο πιάτο: https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-

strategy_en 

• Περιβαλλοντική Πολιτική: https://environment.ec.europa.eu/index_el  

  

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://environment.ec.europa.eu/index_el
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Η 3η κατηγορία εστιάζει σε έργα που υποστηρίζουν τον 3ο Στόχο Πολιτικής για την ενίσχυση 

της κινητικότητας και της συνδεσιμότητας. 

Οι διασυνδεδεμένες, σύγχρονες, ασφαλείς και έξυπνες υποδομές θα είναι καθοριστικής σημασίας 
για την επίτευξη της συνοχής και την ουσιαστική υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να στηρίξει την ανάπτυξη 
διευρωπαϊκών δικτύων υψηλής απόδοσης, τα οποία είναι βιώσιμα και αποτελεσματικά 
διασυνδεδεμένα στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών υπηρεσιών. Η 
πολιτική μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποσκοπεί στη διασφάλιση της ομαλής, 
αποτελεσματικής, ασφαλούς και ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και αγαθών σε ολόκληρη 
την ΕΕ μέσω ολοκληρωμένων δικτύων χρησιμοποιώντας όλους τους τρόπους μεταφοράς 
(οδικές, σιδηροδρομικές, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές). Η ενεργειακή πολιτική λειτουργεί 
προς την κατεύθυνση ενός πανηπειρωτικού ενεργειακού συστήματος, όπου η ενέργεια ρέει 
ελεύθερα σε διασυνοριακό επίπεδο, βασίζεται στον ανταγωνισμό με αποτελεσματικό έλεγχο των 
αγορών ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ, όπου αυτό είναι απαραίτητο, και έχει ως γνώμονα την ασφαλή 
παροχή ενέργειας στους πολίτες. Ως εκ τούτου, η Ενεργειακή Ένωση περιγράφει τον στόχο μιας 
ανθεκτικής Ενεργειακής Ένωσης, έχοντας στον πυρήνα της μια φιλόδοξη κλιματική πολιτική. Αυτό 
συνεπάγεται την παροχή στους Ευρωπαίους καταναλωτές – νοικοκυριά και επιχειρήσεις της ΕΕ 
– ασφαλούς, βιώσιμης, ανταγωνιστικής και οικονομικά προσιτής ενέργειας. Παράλληλα, στην 
Ψηφιακή Στρατηγική της, η ΕΕ διατυπώνει τον στόχο η Ευρώπη να είναι η πιο διασυνδεδεμένη 
ήπειρος έως το 2030. Για να επιτευχθεί αυτό, μεταξύ άλλων, η ΕΕ αναπτύσσει εναρμονισμένους 
κανόνες για τις υπηρεσίες συνδεσιμότητας, θέσπισε τον ευρωπαϊκό κώδικα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, υποστηρίζει ασύρματα δίκτυα όπως το 5G ή κατάργησε τις χρεώσεις περιαγωγής 
εντός της ΕΕ. Παρόλα αυτά, ο κύριος στόχος για τη συνδεσιμότητα στην Ψηφιακή Δεκαετία είναι 
η πρόσβαση σε υψηλής ταχύτητας κάλυψη Διαδικτύου για κάθε ευρωπαϊκό νοικοκυριό έως το 
2025 και η συνδεσιμότητα gigabit έως το 2030. Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
επιτρέπει επενδύσεις που καλύπτουν τους ελλείποντες κρίκους στη σπονδυλική στήλη της 
Ευρώπης στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της ψηφιακής τεχνολογίας. 
 
Αναζητούμε εποικοδομητικά έργα που προάγουν τον στόχο για μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη. 
Αυτό περιλαμβάνει έργα που υποστηρίζουν αποτελεσματικές, ασφαλείς και φιλικές προς το 
περιβάλλον λύσεις κινητικότητας εντός της ΕΕ και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια 
ανταγωνιστική βιομηχανία που δημιουργεί ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Τα έργα αυτά μπορεί 
επίσης να περιλαμβάνουν ζητήματα ευρέος φάσματος, όπως τα δικαιώματα των επιβατών ή τα 
καθαρά καύσιμα. Τα έργα μπορούν επίσης να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων των 
Διευρωπαϊκών Δικτύων στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών ή της ψηφιακής 
συνδεσιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, τα έργα μπορούν να αναδεικνύουν την ανάπτυξη νέων 
υποδομών ενέργειας ή μεταφορών, ή την αποκατάσταση ή αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών. 
Μπορούν επίσης να προβάλλουν την ανάπτυξη ασφαλών, προστατευμένων και βιώσιμων 
υποδομών υψηλής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων δικτύων Gigabit και 5G, την αυξημένη 
χωρητικότητα και ανθεκτικότητα των βασικών ψηφιακών υποδομών ή την ψηφιοποίηση των 
δικτύων μεταφοράς και ενέργειας. 

Χρήσιμες παραπομπές: 

• Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη: 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/64/digital-agenda-for-europe   

• Ψηφιακή Στρατηγική για την Ευρώπη: https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/92   

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/64/digital-agenda-for-europe
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/92
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• Ενεργειακή Πολιτική: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/68/energy-

policy-general-principles   

Στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=COM%3A2015%3A80%3AFIN    

• Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»: 

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_el    

• Πολιτική μεταφορών: https://transport.ec.europa.eu/facts-fundings_el   

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/68/energy-policy-general-principles
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/68/energy-policy-general-principles
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM%3A2015%3A80%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM%3A2015%3A80%3AFIN
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_el
https://transport.ec.europa.eu/facts-fundings_el


 

 

10 
 

Η 4η κατηγορία εστιάζει σε έργα που υποστηρίζουν τον 4ο Στόχο Πολιτικής για την επίτευξη 

μιας πιο κοινωνικής και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπης με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 

δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε 

μειονότητες. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ΕΕ καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για την 

καταπολέμηση παντός είδους διακρίσεων και την ενίσχυση της ίσης μεταχείρισης όλων των 

Ευρωπαίων πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, της ένταξης των 

μεταναστών και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Το άρθρο 21 του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ διευκρινίζει ότι κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, 

ιθαγένειας, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας 

ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής 

μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού είναι 

ενάντια στις αξίες ενός ευρωπαϊκού προτύπου κοινωνίας και απαγορεύεται στην ΕΕ. Σύμφωνα 

με τα ανωτέρω, οι 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων καθοδηγούν την 

ΕΕ προς μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη που είναι δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και γεμάτη 

ευκαιρίες για όλους. Αυτό περιλαμβάνει ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 

δίκαιες συνθήκες εργασίας και το δικαίωμα σε επαρκή κοινωνική προστασία και κοινωνική ένταξη. 

Το επακόλουθο σχέδιο δράσης εξασφαλίζει την επίτευξη τριών φιλόδοξων στόχων έως το 2030. 

Πρώτον, να απασχολείται τουλάχιστον το 78% του πληθυσμού ηλικίας 20 έως 64 ετών· δεύτερον, 

να συμμετέχει τουλάχιστον το 60% όλων των ενηλίκων στην κατάρτιση κάθε χρόνο· και τρίτον, να 

μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό κατά 

τουλάχιστον 15 εκατομμύρια άτομα. 

 

Αναζητούμε εποικοδομητικά έργα που συμβάλλουν συνολικά σε μια πιο συμμετοχική κοινωνία, 

χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς διακρίσεις κατά οποιουδήποτε προσώπου, και στην ισότητα των 

φύλων εντός και εκτός της ΕΕ. Ειδικότερα, τα έργα πρέπει να υποστηρίζουν τις 20 αρχές καθώς 

και τους τρεις στόχους του σχεδίου δράσης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. 

Αυτό μπορεί, για παράδειγμα, να περιλαμβάνει δραστηριότητες στην αγορά εργασίας, στον τομέα 

της εκπαίδευσης, στις τοπικές κοινωνίες και στα διεθνή δίκτυα. Πιο συγκεκριμένα, τα έργα πρέπει 

να επιδεικνύουν καινοτομία όσον αφορά την προώθηση της ενεργού ένταξης ατόμων που έχουν 

υποστεί διακρίσεις ή ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις, τη διευκόλυνση της επανένταξης 

μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας, τη συμβολή στην ισότητα των φύλων και την 

πολυμορφία μέσω στρατηγικών διαχείρισης, ή τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο πλαίσιο των 

εργασιών ένταξης και των προσπαθειών καταπολέμησης των διακρίσεων. Επιπλέον, είναι 

ευπρόσδεκτα έργα που ασχολούνται με παιδιά, ηλικιωμένους ή την υγειονομική περίθαλψη και 

συμβάλλουν στην καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.  

 

Χρήσιμες παραπομπές: 



 

 

11 
 

• Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ: https://commission.europa.eu/aid-

development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-

rights_el   

• Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων: 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-

people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_el  

• Το σχέδιο δράσης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων: 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-

people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-

rights-action-plan_el     

• Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, Ισότητα των φύλων: 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-

rights/gender-equality_el  

 

https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_el
https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_el
https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_el
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_el
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_el
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_el
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_el
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_el
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_el
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_el
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Η 5η κατηγορία εστιάζει σε έργα που υποστηρίζουν τον 5ο Στόχο Πολιτικής 5 για την προώθηση 

της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης παντός είδους περιοχών και τοπικών 

πρωτοβουλιών. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται για τη βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, 

αγροτικών και παράκτιων περιοχών μέσω τοπικών πρωτοβουλιών. Καίριας σημασίας για την 

επίτευξη της ευρωπαϊκής συνοχής είναι η αντιμετώπιση των πολυθεματικών προκλήσεων για μια 

ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Με την εισαγωγή αυτού του 

οριζόντιου Στόχου Πολιτικής, η ΕΕ αποσκοπεί να αναγνωρίσει τη σημασία των ολοκληρωμένων 

επενδυτικών στρατηγικών που στοχεύουν σε διαφορετικές εδαφικές κλίμακες – για παράδειγμα 

πόλεις, αγροτικές περιοχές, μητροπολιτικές περιοχές και λειτουργικές περιφέρειες) όπου οι 

άνθρωποι εργάζονται, ζουν και μετακινούνται καθημερινά. Ως εκ τούτου, η ΕΕ στοχεύει να 

ανταποκριθεί στις προκλήσεις που εντοπίζονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή, για την οποία οι 

τοπικοί ενδιαφερόμενοι φορείς αναπτύσσουν τοπικές λύσεις. Η ύπαρξη συγκεκριμένης εδαφικής 

εστίασης σημαίνει ότι οι ανάγκες, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για ανάπτυξη πρέπει να 

εναρμονίζονται με την κατάλληλη χωρική κλίμακα και το κατάλληλο εδαφικό πλαίσιο. Η Επιτροπή 

αναγνωρίζει τον ρόλο των μικρών και μεσαίων πόλεων και των προσεγγίσεων των λειτουργικών 

περιφερειών ως σημαντικών κινητήριων δυνάμεων για την ελκυστικότητα και την ανάπτυξη των 

περιφερειών και της υπαίθρου, δημιουργώντας θετικές δευτερογενείς συνέπειες μεταξύ αστικών 

περιοχών και άλλων περιοχών και ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ αστικών και αγροτικών 

περιοχών. Κατά την περίοδο 2021-2027, σε κάθε κράτος μέλος τουλάχιστον το 8% των πόρων 

του ΕΤΠΑ προορίζεται για πόλεις κάθε μεγέθους και για τις μητροπολιτικές και λειτουργικές 

περιφέρειές τους μέσω στρατηγικών εδαφικής ή/και τοπικής ανάπτυξης, π.χ. με τη χρήση 

ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων (ΙΤΙ), τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 

κοινοτήτων (CLLD), αλλά και παρόμοιων εργαλείων που υποστηρίζουν ολοκληρωμένες 

προσεγγίσεις σχεδιασμένες από τα κράτη μέλη. Οι εδαφικές στρατηγικές παρέχουν την ευκαιρία 

ανάπτυξης ικανοτήτων και έναρξης τοπικών δράσεων που συνεισφέρουν στις ευρωπαϊκές 

πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. 

 

Αναζητούμε εποικοδομητικά έργα που υποστηρίζουν την εφαρμογή τοπικών και περιφερειακών 

στρατηγικών, όπως, για παράδειγμα, στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (SUD) ή 

στρατηγικές εδαφικής και τοπικής ανάπτυξης. Τα έργα μπορούν επίσης να αναδεικνύουν 

συγκεκριμένους τομείς βελτίωσης της καθημερινής ζωής των πολιτών και να υποστηρίζουν την 

ανάπτυξη ικανοτήτων. Τα έργα στοχεύουν να βοηθήσουν την περιοχή να αντιμετωπίσει 

συγκεκριμένες αναπτυξιακές προκλήσεις σε μια λειτουργική αστική περιοχή ή περιφέρεια και να 

αναπτύξουν συγκεκριμένες για τον εκάστοτε τόπο λύσεις για τους πολίτες. 

Χρήσιμες παραπομπές 

• Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: https://commission.europa.eu/about-european-

commission/get-involved/european-citizens-initiative_el    

• Εδαφική Συνοχή: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-cohesion_en  

https://commission.europa.eu/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_el
https://commission.europa.eu/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_el
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-cohesion_en
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• Εγχειρίδιο Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης: 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/territorial-focus#the-chapter 

• Εγχειρίδιο Στρατηγικών Εδαφικής και Τοπικής Ανάπτυξης: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788   

https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/territorial-focus#the-chapter
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788
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Η 6η κατηγορία είναι αφιερωμένη στο Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης, καθώς και 
στην ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής για τις δεξιότητες. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο σε μια οικονομία που απαιτεί υψηλό 

επίπεδο γνώσεων. Συνεπώς, οι αγορές εργασίας της ΕΕ απαιτούν εργαζόμενους με υψηλού 

επιπέδου δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα. Οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι θα 

απολαμβάνουν καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης και θα συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία. 

Αυτό είναι καίριας σημασίας για να διασφαλιστεί ότι η οικονομική ανάκαμψη καθώς και η πράσινη 

και η ψηφιακή μετάβαση είναι κοινωνικά ορθές και δίκαιες. Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων θα 

δώσει νέα ώθηση στη δια βίου μάθηση, παρέχοντας τη δυνατότητα σε ανθρώπους και 

επιχειρήσεις να συμβάλουν στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση, στηρίζοντας την 

καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις δεξιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να 

προωθήσουν μια νοοτροπία επανειδίκευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων, βοηθώντας τους 

ανθρώπους να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες για ποιοτικές θέσεις εργασίας. Επί του 

παρόντος, πάνω από τα τρία τέταρτα των εταιρειών στην ΕΕ δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες εύρεσης εργαζομένων με τις απαραίτητες δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα, αυτό αφορά 

θέσεις εργασίας σε βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας και ψηφιοποίησης. Οι παράγοντες που 

αποτελούν μεγάλη πρόκληση γύρω από το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων είναι, μεταξύ 

άλλων, η πρόοδος της δημογραφικής αλλαγής προς μια γηράσκουσα κοινωνία και οι παγκόσμιες 

κρίσεις που επηρεάζουν σημαντικά την Ευρώπη. Η ταχεία μεταστροφή προς μια κλιματικά 

ουδέτερη Ευρώπη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο 

εργαζόμαστε, μαθαίνουμε, συμμετέχουμε στην κοινωνία και ζούμε την καθημερινότητά μας. Η 

Ευρώπη μπορεί να αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες μόνο εάν οι λαοί της αναπτύξουν τις 

κατάλληλες δεξιότητες. Για τον σκοπό αυτό, το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων έχει καθορίσει 

ένα πενταετές σχέδιο δράσης με 12 δράσεις που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους στην Ευρώπη 

να αποκτήσουν καλύτερες δεξιότητες. 

Αναζητούμε εποικοδομητικά έργα τα οποία υποστηρίζουν τους εργαζόμενους που έχουν ανάγκη 

να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να μετακινηθούν σε νέες θέσεις εργασίας σε διαφορετικό 

κλάδο της οικονομίας, ή οι οποίοι χρειάζεται να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους για να 

διατηρήσουν τη δουλειά τους σε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον. Αυτά μπορεί να είναι έργα που 

ασχολούνται με τις υπηρεσίες της αγοράς εργασίας για τη βελτίωση και την καινοτομία της 

επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Επιπλέον, ευπρόσδεκτα είναι και έργα που 

στηρίζουν τις επιχειρήσεις στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των ατόμων 

και στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, ιδίως των μακροχρόνια ανέργων, των γυναικών, 

καθώς και των νέων που δεν παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης ή άλλη εκπαίδευση. 

Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρχουν έργα που επιτρέπουν την προσέλκυση αναγκαίων ειδικών και 

ταλέντων από τρίτες χώρες. 

 

Χρήσιμες παραπομπές 
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• Ευρωπαϊκό έτος δεξιοτήτων 2023: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_el    

• Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1196   

• Σύμφωνο για τις δεξιότητες: https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_en   

 

  

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_el
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1196
https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_en
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Κριτήρια επιλεξιμότητας 
 

Όλες οι αιτήσεις για τα βραβεία REGIOSTARS πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια 
επιλεξιμότητας:  

a) Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας REGIOSTARS το 
αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2023, 23:59:59 ώρα Κεντρικής Ευρώπης.  

b) Οι αιτήσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. 

c) Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή έγκρισης από την αρμόδια Διαχειριστική 
Αρχή. Η επιστολή έγκρισης – συμπληρωμένο έντυπο έγκρισης, υπογεγραμμένο από τον 
επικεφαλής της Διαχειριστικής Αρχής ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 
αντίστοιχες πληροφορίες από τον επικεφαλής της Διαχειριστικής Αρχής που 
επιβεβαιώνουν την έγκριση – θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά σε μορφή PDF μαζί με 
την αίτηση. (Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η υποβολή έως και πέντε έργων ανά 
πρόγραμμα. Η Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ορίου.)  

d) Η αίτηση πρέπει να αφορά έργο που έχει λάβει συγχρηματοδότηση της ΕΕ από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ή έργο που έχει λάβει χρηματοδότηση 
από την ΕΕ στο πλαίσιο οποιουδήποτε σκέλους προγραμμάτων Interreg, το οποίο 
άρχισε μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. 

e) Εξετάζονται μόνο ολοκληρωμένα έργα. Ως ολοκληρωμένο έργο νοείται ένα έργο στο 
οποίο έχουν εκτελεστεί όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες και το οποίο έχει 
λάβει την τελική χρηματοδοτική συνεισφορά του και έχει ανακηρυχθεί κλειστό από τον 
δικαιούχο του έργου ή/και τη Διαχειριστική Αρχή.  

f) Το έργο πρέπει να αφορά σαφέστατα μία από τις 6 κατηγορίες βραβείων. Δεν 
επιτρέπεται η υποβολή του ίδιου έργου σε περισσότερες από μία κατηγορίες.  

 
Κριτήρια βράβευσης 

 
Όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την κριτική επιτροπή των βραβείων 
REGIOSTARS με βάση τα παρακάτω κριτήρια βράβευσης:  
 
Συνοχή Η συμβολή του έργου στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή εν 

γένει, σε διαπεριφερειακό προς ευρωπαϊκό επίπεδο. Αξιολογείται η 

προστιθέμενη αξία ενός έργου σε σχέση με τη συνοχή.  
Αντίκτυπος Ο τοπικός και περιφερειακός αντίκτυπος του έργου και η ποιότητα των 

τελικών αποτελεσμάτων. Πώς το έργο άλλαξε κάτι προς το καλύτερο για την 

περιοχή του;  
Καινοτομία Ο καινοτόμος χαρακτήρας του έργου μέσα στη λογική της επιλεγμένης 

κατηγορίας βραβείων. Τι νέο προσφέρει; Τι δεν έχει γίνει πριν; Η καινοτομία 
μπορεί να αφορά οικονομικές, κοινωνικές ή/και οικολογικές πτυχές.  
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Βιωσιμότητα Η πιθανότητα του έργου να διαρκέσει στο μέλλον, από άποψη οικονομικής 

βιωσιμότητας. Οι προσπάθειες του έργου να παραμείνει εν ζωή πέρα από 

την πραγματική διάρκεια ζωής του έργου πρέπει να αποδειχθούν. 

Πολίτες Πώς οι πολίτες και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών συμμετείχαν στην 

ανάπτυξη ή/και την υλοποίηση του έργου.   
Δυνατότητα 
μεταφοράς 

Οι πιθανότητες του έργου να μεταφερθεί σε άλλες περιοχές της Ευρώπης 
και, στην καλύτερη περίπτωση, να αναβαθμιστεί και να αναπτυχθεί σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
Αρχής γενομένης από το τρέχον έτος, η διαδικασία επιλογής έχει αναθεωρηθεί, με μια προσέγγιση 
δύο βημάτων να αντικαθιστά την προηγούμενη διαδικασία επιλογής των νικητών. Με λίγα λόγια, 
η διαδικασία θα λειτουργήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο: 

• Έως τις 31 Μαΐου 2023, υποβάλλετε την αίτησή σας, συμπεριλαμβανομένης της 
επιστολής έγκρισης από τη Διαχειριστική Αρχή σας. 

• Έως τις 10 Ιουλίου, μια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από ακαδημαϊκούς 
εμπειρογνώμονες στους τομείς του διαγωνισμού, θα επιλέξει έως και 5 φιναλίστ ανά 
κατηγορία. Η επιλογή θα γίνει με βάση το υποβληθέν έντυπο αίτησης. 

• Από τις 14 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Νοεμβρίου θα είναι ανοικτή μια ηλεκτρονική δημόσια 
ψηφοφορία για να επιλεγεί ο νικητής του Βραβείου Κοινού μεταξύ όλων των φιναλίστ. 

• Οι φιναλίστ θα προσκληθούν στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων για τον τελικό γύρο επιλογής. Σε αυτό το στάδιο, θα 
κληθούν: 

o να δώσουν μια σύντομη παρουσίαση προώθησης του έργου τους μπροστά στους 
κριτές και το ακροατήριο 

o να έχουν μια σύντομη συζήτηση με τους κριτές 
Επισημαίνεται ότι ο τελικός γύρος επιλογής θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά.  
Μέχρι την ημερομηνία της τελετής των βραβείων REGIOSTARS (16 Νοεμβρίου), οι 
κριτές, σε συντονισμό με την DG REGIO, θα επιλέξουν έναν νικητή για κάθε κατηγορία. 

• Οι νικητές, συμπεριλαμβανομένου του νικητή του Βραβείου Κοινού, θα ανακοινωθούν 
κατά τη διάρκεια της τελετής των βραβείων REGIOSTARS στην Οστράβα της Τσεχίας, 
στις 16 Νοεμβρίου. 
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1. Το έργο μου αποτελεί καλή υποψηφιότητα για τον διαγωνισμό REGIOSTARS; 

 
1.1. Τι αναζητά η Επιτροπή σε αυτόν τον διαγωνισμό; 
 
Η Επιτροπή αναζητά εποικοδομητικά έργα, τα οποία χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και 
συμβάλλουν στη συνοχή της Ευρώπης. Το πρόγραμμα βραβείων περιλαμβάνει έξι κατηγορίες, 
πέντε από τις οποίες είναι γνωστές από τους στόχους της πολιτικής συνοχής, και το θέμα του 
έτους, το οποίο αλλάζει κάθε χρόνο.  
 
1.2. Ποιες είναι οι κατηγορίες διαγωνισμού; 
 
Οι έξι κατηγορίες διαγωνισμού είναι: 

• Κατηγορία 1) ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗ ΕΥΡΩΠΗ  

• Κατηγορία 2) ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΥΡΩΠΗ  

• Κατηγορία 3) ΜΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 

• Κατηγορία 4) ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩΠΗ  

• Κατηγορία 5) ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

• Κατηγορία 6) ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (Ευρωπαϊκό έτος δεξιοτήτων 2023) 

 
Λεπτομερέστερη περιγραφή των κατηγοριών και μια ένδειξη των έργων που θα μπορούσαν να 
είναι σχετικά για την εκπλήρωση των κριτηρίων βράβευσης παρουσιάζονται στην αρχή αυτού του 
Οδηγού.  
 
Τα έργα θα πρέπει να εμπίπτουν εντός της κατηγορίας που αντιστοιχεί στον στόχο πολιτικής 
βάσει του οποίου έλαβαν χρηματοδότηση. Για τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν κατά την περίοδο 
2014-2020, οι αιτούντες θα πρέπει να συμβουλευτούν την κατηγορία του διαγωνισμού που 
αντιστοιχεί στον θεματικό στόχο βάσει του οποίου έλαβαν χρηματοδότηση, όπως αναφέρεται 
στον πίνακα μετατροπής (παράρτημα 1).  
 
Έργα για τα οποία οι αιτούντες επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στην κατηγορία «Θέμα του 
έτους» μπορούν να έχουν λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο οποιουδήποτε στόχου πολιτικής ή 
θεματικού στόχου. Ωστόσο, οι στόχοι και τα επιτεύγματά τους θα πρέπει να εναρμονίζονται 
σαφέστατα με την περιγραφή της κατηγορίας.  
 
Δεν επιτρέπεται η υποβολή του ίδιου έργου σε περισσότερες από μία κατηγορίες. 
 
1.3. Ποιοι τύποι συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων είναι επιλέξιμοι; 
 
Όλα τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) (συμπεριλαμβανομένου του Interreg), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και κάθε 
σκέλος του Interreg. 
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Όσον αφορά τις περιόδους χρηματοδότησης, τόσο τα έργα της περιόδου 2014-2020 όσο και της 
περιόδου 2021-2027 είναι επιλέξιμα. Επισημαίνεται ότι μόνο ολοκληρωμένα έργα μπορούν να 
συμμετέχουν. 
  
Επιπλέον, έργα και πρωτοβουλίες που συνδυάζουν τα προαναφερθέντα ταμεία με άλλα ταμεία 
της ΕΕ είναι επίσης ευπρόσδεκτα.  
 
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας παρουσιάζονται στην ειδική ενότητα του παρόντος οδηγού («Κριτήρια 
επιλεξιμότητας και βράβευσης»). 
 
1.4. Μπορώ να υποβάλω ένα έργο που ξεκίνησε πριν το 2014; 
 
Όχι. Η ημερομηνία έναρξης του έργου πρέπει να είναι το νωρίτερο η 1η Ιανουαρίου 2014. 
 
1.5. Μπορώ να υποβάλω ένα προσφάτως ολοκληρωμένο έργο; 
 
Ναι. Επιλέξιμα είναι μόνο ολοκληρωμένα έργα.  
 
1.6. Υπάρχει μέγιστος αριθμός αιτήσεων; 
 
Ναι. Μπορούν να υποβληθούν το ανώτατο πέντε αιτήσεις ανά πρόγραμμα.  
Η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος διασφαλίζει με την έγκριση της ότι τηρείται ο εν λόγω 
μέγιστος αριθμός. 
 
 

 
2. Πώς υποβάλλω το έργο μου; 

 
2.1. Πώς λειτουργεί με λίγα λόγια; 
 
Συμπληρώνετε την ηλεκτρονική αίτηση και ανεβάζετε ηλεκτρονικά μια επιστολή έγκρισης από τη 
διαχειριστική σας αρχή έως την προβλεπόμενη προθεσμία. Οι επιστολές έγκρισης μπορούν να 
έχουν τη μορφή συμπληρωμένου υποδείγματος που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αντίστοιχες πληροφορίες από τον 
επικεφαλής της Διαχειριστικής Αρχής, το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά ως αρχείο PDF. Αυτό 
είναι! 
 
2.2. Πού υποβάλλω την αίτηση;  
 
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα REGIOSTARS: http://www.regiostarsawards.eu  
 
2.3. Πότε είναι η προθεσμία υποβολής; 
 
31 Μαΐου 2023 23:59:59 ώρα Κεντρικής Ευρώπης  
 
2.4. Ποιος πρέπει να υποβάλει την αίτηση; 
 
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από τον φορέα υλοποίησης του έργου (δηλ. τον οργανισμό 
που ήταν υπεύθυνος για την υλοποίηση του έργου). Το έντυπο της αίτησης συνοδεύεται από την 
επιστολή έγκρισης, υπογεγραμμένη από τη Διαχειριστική Αρχή. Το έντυπο για την επιστολή είναι 

https://regiostarsawards.eu/
https://regiostarsawards.eu/
http://www.regiostarsawards.eu/
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διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Επίσης, σε αντικατάσταση της επιστολής έγκρισης 
επιτρέπεται η ανάρτηση στην πλατφόρμα, σε μορφή PDF, ενός μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου με αντίστοιχες πληροφορίες από τον επικεφαλής της Διαχειριστικής Αρχής που 
επιβεβαιώνει την έγκριση της συμμετοχής. 
 
2.5. Σε ποια γλώσσα μπορώ να υποβάλω την αίτηση; 
 
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Όλες οι αιτήσεις 
θα μεταφραστούν μηχανικά στα Αγγλικά, προκειμένου να αξιολογηθούν από την κριτική 
επιτροπή. 
 
 
2.6. Πώς μπορώ να υποδείξω την ακριβή τοποθεσία του έργου μου; 
 
Είτε θα δηλώσετε τις γεωγραφικές συντεταγμένες, είτε την ακριβή διεύθυνση του κτιρίου όπου 
βρίσκεται το έργο.  
 
Για έργα που βρίσκονται σε πολλές τοποθεσίες ή δεν έχουν σταθερή τοποθεσία (π.χ. έργα 
απασχόλησης ή χρηματοδότηση ΜΜΕ), επιλέξτε την πιο εμβληματική (π.χ. την τοποθεσία όπου 
πραγματοποιήθηκε η πιο σημαντική επένδυση) ή επιλέξτε την τοποθεσία του φορέα υλοποίησης 
του έργου (π.χ. την έδρα του φορέα χρηματοδότησης).  
Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση των τοποθεσιών όλων των έργων στον 
ιστότοπό μας. 
 
2.7. Μπορώ να υποβάλω ένα έργο που είχε ήδη υποβληθεί σε προηγούμενο 

διαγωνισμό RegioStars; 
 
Ναι, τα έργα μπορούν να υποβληθούν εκ νέου μία μόνο φορά. 
 
2.8. Μπορώ να στείλω την αίτηση και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; 
 
Όχι. Για να σας βοηθήσουμε να συντάξετε την αίτησή σας, σάς παρέχουμε το έντυπο αίτησης σε 
μορφή Microsoft Word. Ωστόσο, οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν απευθείας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας REGIOSTARS: www.regiostarsawards.eu 
 
2.9. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί σε ένα βήμα; Ή μπορεί να αποθηκευτεί και να 

ολοκληρωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία; 
 
Οι αιτήσεις μπορούν να αποθηκευτούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και να 
ολοκληρωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία πριν την υποβολή τους. Η αίτηση οριστικοποιείται 
μόνο όταν κάνετε κλικ στο κουμπί «submit» (υποβολή). 
 
2.10. Γιατί το έντυπο αίτησης περιλαμβάνει δύο σημεία όπου πρέπει να υποβληθούν οι 

περιγραφές των έργων; 
 
Η σύντομη, πιασάρικη περιγραφή του έργου θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς επικοινωνίας. Εδώ 
θα παράσχετε μια εύκολα κατανοητή περιγραφή που δείχνει στο ευρύτερο κοινό γιατί το έργο σας 
είναι εξαιρετικό και πώς αυτό συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής των Ευρωπαίων. Αυτή η ενότητα 
του εντύπου της αίτησής σας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί χωρίς σημαντικές αλλαγές, π.χ. για 
τους σκοπούς του Βραβείου Κοινού ως σύντομη περιγραφή του έργου σας. 
 

https://regiostarsawards.eu/
http://www.regiostarsawards.eu/
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Η πιο μακροσκελής «περιγραφή του έργου» αποσκοπεί στο να γνωρίσει η κριτική επιτροπή το 
έργο. Εδώ καλείστε να παράσχετε μια πιο μακροσκελή, επαγγελματική περιγραφή του έργου με 
όλες τις σχετικές πληροφορίες που κρίνετε απαραίτητες για να αξιολογήσει η κριτική επιτροπή το 
έργο σας.  
 
2.11. Ποιες πληροφορίες ζητούνται στο πεδίο «αντίκτυπος του έργου»;  
 
Προτείνουμε να γράψετε αυτή την ενότητα του εντύπου αίτησης αναλογιζόμενοι όλες τις θετικές 
συνέπειες που δεν θα είχαν προκύψει αν το έργο δεν είχε υλοποιηθεί. 
 
2.12. Ποιες τεχνικές απαιτήσεις πρέπει να πληρούν οι φωτογραφίες; 
 
Καλείστε να υποβάλετε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης οι οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 
σε διάφορα κανάλια επικοινωνίας, για παράδειγμα σε έντυπο υλικό, διαδικτυακά αλλά και σε μια 
έκθεση, τόσο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού όσο και μετά από αυτόν. Οι εν λόγω φωτογραφίες 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 dpi ή 10 MB ή περισσότερο. 
 
Καλείστε επίσης να δηλώσετε ότι ο οργανισμός που εκπροσωπείτε είναι ο κάτοχος των 
πνευματικών δικαιωμάτων των φωτογραφιών και, κατά συνέπεια έχει όλα τα σχετικά δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένων των εξουσιοδοτήσεων των αναγνωρίσιμων προσώπων στη φωτογραφία, 
και ότι οι φωτογραφίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σκοπούς 
προώθησης των βραβείων Regiostars και της Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ σε όλες τις 
πλατφόρμες (ιστότοποι, έντυπα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα κανάλια). 
 
2.13. Τι συμβαίνει μετά την υποβολή του έργου μου; 
 
Μετά το τέλος της περιόδου υποβολής αιτήσεων, όλες οι αιτήσεις έργων θα υποβληθούν σε 
έλεγχο επιλεξιμότητας. Οι επιλέξιμες αιτήσεις έργων θα τύχουν αξιολόγησης από την κριτική 
επιτροπή. Όλα τα επιλέξιμα έργα θα δημοσιευθούν επίσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
REGIOSTARS. Τα έργα θα ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του ελέγχου επιλεξιμότητας. 
Συμβουλευτείτε την ενότητα διαδικασία επιλογής και το παράρτημα 2 χρονοδιάγραμμα του 
παρόντος οδηγού για περισσότερες πληροφορίες.  
 
2.14. Πώς λειτουργεί η ψηφοφορία του κοινού; 
 
Ένα ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας θα είναι ανοιχτό από τις 14 Σεπτεμβρίου έως τις 14 
Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει το 
αγαπημένο του έργο μεταξύ των φιναλίστ. Το έργο με τις περισσότερες ψήφους λαμβάνει το 
Βραβείο Κοινού. Συνιστούμε στα επικρατέστερα υποψήφια έργα και στις Διαχειριστικές Αρχές 
τους να οργανώσουν μια επικοινωνιακή καμπάνια/δράση προκειμένου να προωθήσουν τη 
συμμετοχή τους στην ψηφοφορία του κοινού. 
 
2.15. Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω αν έχω ερωτήσεις; 
 
Στείλτε τις ερωτήσεις σας για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στη διεύθυνση: contact@regiostarsawards.eu  

 
 
3. Ποιος είναι ο ρόλος της Διαχειριστικής Αρχής; 

 

mailto:contact@regiostarsawards.eu
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3.1. Τι πρέπει να κάνει η εκάστοτε Διαχειριστική Αρχή; 
 
Η Διαχειριστική Αρχή έχει διττό ρόλο: 

• Παρέχει στον αιτούντα υπογεγραμμένο έντυπο έγκρισης ή e-mail με τις αντίστοιχες 
πληροφορίες και διασφαλίζει την υποβολή 5 έργων κατ’ ανώτατο όριο ανά πρόγραμμα. 

• Συμμετέχει στην τελετή απονομής των βραβείων με την Επίτροπο Συνοχής και 
Μεταρρυθμίσεων με όλα τα επικρατέστερα υποψήφια έργα (τα έξοδα βαρύνουν την 
Επιτροπή). 

 
3.2. Γιατί η Διαχειριστική Αρχή πρέπει να εγκρίνει την αίτηση έργου; 
 
Πρώτον, η Διαχειριστική Αρχή διασφαλίζει ότι δεν θα υποβληθούν περισσότερες από πέντε 
αιτήσεις ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα. Δεύτερον, η Διαχειριστική Αρχή παρέχει στην Επιτροπή 
μια ένδειξη για το κατά πόσον το έργο αποτέλεσε αντικείμενο οποιουδήποτε είδους έρευνας, η 
οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε δημοσιονομική διόρθωση όσον αφορά παρατυπίες ή απάτη.  
 
3.3. Μπορώ να υποβάλω ένα έργο χωρίς την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής; 
 
Όχι.  
 
3.4. Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τον αριθμό των αιτήσεων ανά κατηγορία; 
 
Όχι, αυτό εξαρτάται απολύτως από τα προγράμματα (τα προγράμματα μπορεί να έχουν ακόμη 
και 5 αιτήσεις σε μία μόνο κατηγορία). Συνολικά, οι διαχειριστικές αρχές είναι ελεύθερες να 
χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε διαδικασία επιλογής κρίνουν κατάλληλη για τον προσδιορισμό 
των εγκεκριμένων έργων για το πρόγραμμά τους.  
 
3.5. Μπορεί ένας ενδιάμεσος φορέας να υπογράψει εξ ονόματος της Διαχειριστικής 

Αρχής; 
 
Ναι. Ωστόσο, ο ενδιάμεσος φορέας οφείλει να διασφαλίσει τον συντονισμό με τη Διαχειριστική 
Αρχή. 
 
3.6. Τι σημαίνει «εκπρόσωπος» της Διαχειριστικής Αρχής στο έντυπο αίτησης; 
 
Εναπόκειται στη Διαχειριστική Αρχή να αποφασίσει ποιος υπογράφει την επιστολή έγκρισης. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι ο επικεφαλής της Διαχειριστικής Αρχής, σε άλλες 
περιπτώσεις μπορεί επίσης να είναι ο διαχειριστής προγράμματος ή ο υπεύθυνος επικοινωνίας 
(ιδίως στην περίπτωση μεγαλύτερων προγραμμάτων).  
 
3.7. Κι αν η Διαχειριστική Αρχή...; 
 
Εάν η Διαχειριστική Αρχή που είχε αναλάβει το πρόγραμμα 2014-2020 έχει παύσει να υφίσταται 
ή έχει αλλάξει, η Διαχειριστική Αρχή που είναι επιφορτισμένη με το πρόγραμμα 2021-2027 (το 
οποίο διαδέχεται το πρόγραμμα 2014-2020) θα πρέπει να εγκρίνει την αίτηση.  
 
Εάν η ίδια Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για πολλά προγράμματα, μπορεί να εγκρίνει έως 
και πέντε έργα ανά πρόγραμμα. Εάν διαδοχικά προγράμματα (2014-2020 και 2021-2027) 
καλύπτουν την ίδια επικράτεια και ουσιαστικά τα ίδια θέματα, θα πρέπει παρόλα αυτά να 
υποβληθούν μόνο πέντε έργα για ολόκληρο το χρονικό διάστημα από το 2014. 
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4. Πώς αξιολογείται το έργο μου – και τι συμβαίνει μετά; 
 

4.1. Πώς γίνεται η διαδικασία αξιολόγησης της κριτικής επιτροπής; 
 
Συμβουλευτείτε την ενότητα διαδικασία επιλογής του παρόντος οδηγού για αιτούντες.  
 
Μόνο οι αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα γίνουν δεκτές από την κριτική 
επιτροπή. Στην πρώτη φάση της αξιολόγησης, η κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει τις αιτήσεις 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα κριτήρια βράβευσης και θα επιλέξει έως και πέντε φιναλίστ για κάθε 
κατηγορία. Στο δεύτερο στάδιο, η κριτική επιτροπή θα συναντήσει τους φιναλίστ για μια 
παρουσίαση του έργου και μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι 
κριτές θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το έργο, βάσει των 
οποίων θα λάβουν την απόφασή τους για τους νικητές.  
 
Διαβάστε προσεκτικά τις ενότητες που αφορούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και βράβευσης για 
περισσότερες λεπτομέρειες. 
 
4.2. Ποιος συμμετέχει στην κριτική επιτροπή; 
 
Η κριτική επιτροπή αποτελείται από 18 ακαδημαϊκά μέλη υψηλού επιπέδου, τα οποία ορίζονται 
από την Επιτροπή. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής εργάζονται σε ομάδες των τριών (με βάση την 
εμπειρία τους σε μια δεδομένη κατηγορία βραβείων), αλλά λαμβάνουν από κοινού ως ομάδα την 
τελική απόφαση για τους φιναλίστ και τους νικητές. 
 
4.3. Τι συμβαίνει εάν το έργο μου επιλεγεί μεταξύ των επικρατέστερων; 
 
Όλοι οι αιτούντες θα ενημερωθούν για την απόφαση της κριτικής επιτροπής για το έργο τους έως 
τις 10 Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία θα ανακοινωθούν επίσης οι φιναλίστ. 
 
Μετά την ανακοίνωση, οι φιναλίστ καλούνται να ορίσουν εκπρόσωπο (-ους) για να συμμετάσχουν 
στη δεύτερη φάση αξιολόγησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και 
Πόλεων στις Βρυξέλλες. Η μη συμμετοχή στη δεύτερη φάση αξιολόγησης μπορεί να αποτελέσει 
λόγο για την ανάκληση της υποψηφιότητας ενός φιναλίστ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
 
Πριν από την εκδήλωση θα οργανωθεί μια εκπαίδευση επικοινωνίας διάρκειας μισής ημέρας ως 
προετοιμασία. Για τον λόγο αυτό, καλό θα ήταν ο εκπρόσωπος που έχει οριστεί να συμμετάσχει 
στη δεύτερη φάση επιλογής να συμμετάσχει επίσης στην εκπαίδευση.  
 
Λάβετε υπ’ όψιν ότι αυτός ο δεύτερος γύρος, καθώς και ο τελικός γύρος της διαδικασίας επιλογής 
θα πραγματοποιηθούν στα Αγγλικά. 
 
Όλοι οι φιναλίστ θα λάβουν αυτόματα μέρος στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για το Βραβείο Κοινού.  
 
Τέλος, όλοι οι φιναλίστ μαζί με έναν εκπρόσωπο της Διαχειριστικής Αρχής καλούνται να 
παραστούν στην Τελετή Απονομής των βραβείων στην Οστράβα της Τσεχίας.  
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Για ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες, συμβουλευτείτε το παράρτημα 2 του 
παρόντος οδηγού για αιτούντες. Τα έξοδα συμμετοχής στις προαναφερθείσες εκδηλώσεις 
βαρύνουν την Επιτροπή.  
 
4.4. Τι θα συμβεί αν το έργο μου κερδίσει; 

 
Οι νικητές των βραβείων REGIOSTARS θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής. Ο διαχειριστής 
έργου και ένας εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής θα λάβουν ένα τρόπαιο REGIOSTARS 
από την Ευρωπαία Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων.  
 
Μετά την τελετή, η Επιτροπή θα διοργανώσει τοπικές μίνι εκστρατείες με τη συνεργασία των 
νικητήριων φορέων υλοποίησης έργων και των Διαχειριστικών Αρχών. 
 

 
4.5. Πότε θα πραγματοποιηθεί η τελετή των βραβείων REGIOSTARS; 
 
Συμβουλευτείτε το χρονοδιάγραμμα στο παράρτημα 2 του παρόντος οδηγού για αιτούντες.  
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Παράρτημα 1. Πίνακας μετατροπής  
 

Θεματικοί Στόχοι (ΘΣ) 2014-2020 Στόχοι Πολιτικής (ΣΠ) 2021-2027 

ΘΣ 1, ΘΣ 2, ΘΣ3,  ΣΠ1- Μια πιο ανταγωνιστική και έξυπνη 
Ευρώπη 

ΘΣ4, ΘΣ5, ΘΣ6 ΣΠ2- Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα 

ΘΣ7 ΣΠ3- Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη 

ΘΣ8, ΘΣ9, ΘΣ10  ΣΠ4- Μια πιο κοινωνική Ευρώπη 

ITI, CLLD, UIA ΣΠ5- Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες 

 

Τα έργα από την περίοδο 2014-2020 που εμπίπτουν στον θεματικό στόχο 11 θα πρέπει 
να καταταχθούν σε μία από τις πέντε κατηγορίες ανάλογα με το θέμα τους.  
 
 
 
 
 
Παράρτημα 2. Χρονοδιάγραμμα REGIOSTARS 2023 

 
 
 
 

Εκδήλωση Ημερομηνία 

Έναρξη του διαγωνισμού Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 

Προθεσμία για αιτήσεις Τετάρτη 31 Μαΐου 

Πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο 
επιλεξιμότητας 

Παρασκευή 16 Ιουνίου 

Ανακοίνωση των φιναλίστ Δευτέρα 10 Ιουλίου 

Έναρξη της Ψηφοφορίας του Κοινού Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 

Διαδικτυακή εκπαίδευση για την παρουσίαση 
του έργου στους φιναλίστ 

Κατά την 38η εβδομάδα (18-22 Σεπτεμβρίου) 

Δείπνο των φιναλίστ με την Επίτροπο Τρίτη 10 Οκτωβρίου 

Παρουσίαση του έργου από τους φιναλίστ 
στους κριτές 

Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 

Λήξη της ψηφοφορίας του κοινού Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 

Τελετή των REGIOSTARS Πέμπτη 16 Νοεμβρίου (στην Οστράβα) 

Τοπικές εκστρατείες με τους νικητές Από την 1η Δεκεμβρίου και έπειτα 

Βίντεο από τις τοπικές εκστρατείες με τους 
νικητές 

Κατά την ημερομηνία έναρξης του 
διαγωνισμού REGIOSTARS 2024 


