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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                              Α.Π. 7818
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2                        
Ταχ. Κώδικας: 10563, Αθήνα                          Προς:
Πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης          Δήμους και Περιφέρειες 
Τηλέφωνο: 213 136 1114                                της Χώρας
E-mail: a.karvounis@ypes.gr                           
international@ypes.gr                                                

ΘΕΜΑ: Βραβεία του  Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 2022-Προθεσμία: 
28 Φεβρουαρίου 2022

Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους είναι ένα περιβαλλοντικό, οικονομικό και 
πολιτιστικό έργο που αποσκοπεί να συνδυάσει το σχεδιασμό, τη βιωσιμότητα, 
την προσβασιμότητα, την οικονομική προσιτότητα και τις επενδύσεις 
προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας. Το νέο ευρωπαϊκό Μπάουχαους, που εγκαινιάστηκε από την 
Πρόεδρο κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της 
Ένωσης το 2020, σχεδίασαν από κοινού χιλιάδες άτομα και οργανώσεις από 
ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο. Το Σεπτέμβριο του 2021, η πρωτοβουλία 
προχώρησε από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση με Ανακοίνωση της 
Επιτροπής, η οποία περιλαμβάνει δράσεις πολιτικής και χρηματοδότηση ώστε 
να γίνει πραγματικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους αφορά την καθημερινή 
μας ζωή, εστιάζοντας στη βελτίωση της διαβίωσής μας σε πιο ωραίους, 
βιώσιμους και συμπεριληπτικούς τόπους. Στόχος είναι η γεφύρωση των 
παγκόσμιων προκλήσεων με τοπικές λύσεις ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι 
για το κλίμα και για έναν ευρύτερο επιτόπιο μετασχηματισμό. Το Νέο 
Ευρωπαϊκό Μπάουχαους προσδίδει μια πολιτιστική και δημιουργική διάσταση 
στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με στόχο να καταδείξει πώς η βιώσιμη 
καινοτομία προσφέρει απτές και θετικές εμπειρίες στην καθημερινή μας ζωή. 
Η χρηματοδότηση προέρχεται από διάφορα προγράμματα της ΕΕ, μεταξύ 
των οποίων συγκαταλέγονται το πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη για την έρευνα 
και την καινοτομία (ιδίως οι αποστολές του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη»), το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

mailto:international@ypes.gr
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide/life-programme_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
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Μετά την επιτυχία των πρώτων βραβείων, τα οποία δέχτηκαν πάνω από 
2.000 αιτήσεις υποψηφιότητας το 2021, η έκδοση του 2022 θα τιμήσει νέα 
παραδείγματα-πηγές έμπνευσης των μετασχηματισμών που η πρωτοβουλία 
θέλει να επιφέρει στην καθημερινότητα, στους χώρους διαβίωσης και στις 
εμπειρίες μας. Όπως και στην πρώτη έκδοση, τα βραβεία Νέου Ευρωπαϊκού 
Μπάουχαους 2022 θα επιβραβεύσουν ιδέες νέων ταλέντων, καθώς και 
υφιστάμενα έργα για τη βιωσιμότητα, τη συμπεριληπτικότητα και την 
αισθητική, φέρνοντας την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στους πολίτες και 
στις τοπικές κοινότητες. Θα απονεμηθούν βραβεία για έργα και ιδέες που 
συμβάλλουν σε όμορφους, βιώσιμους και συμπεριληπτικούς χώρους, σε 
τέσσερεις κατηγορίες:

• επανασύνδεση με τη φύση·
• ανάκτηση της αίσθησης του ανήκειν·
• προτεραιότητα σε τόπους και ανθρώπους που έχουν τη μεγαλύτερη 

ανάγκη·
• προώθηση του μακροπρόθεσμου και ολοκληρωμένου τρόπου σκέψης 

με γνώμονα τον κύκλο ζωής στο βιομηχανικό οικοσύστημα.

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν σε σχέση με τις τρεις θεμελιώδεις αξίες 
της πρωτοβουλίας: βιωσιμότητα, αισθητική και συμπεριληπτικότητα. 
Υποψήφιοι/-ες από όλα τα κράτη-μέλη και από ολόκληρο τον κόσμο 
ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση εφόσον τα έργα/οι ιδέες τους βρίσκονται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει δύο παράλληλα διαγωνιστικά σκέλη:

• τα «Βραβεία Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους» — για υφιστάμενα έργα 
που ολοκληρώθηκαν την τελευταία διετία· και

• τα «Ανερχόμενα Αστέρια του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους» — για 
έννοιες ή ιδέες που υποβάλλονται από νέες και νέους δημιουργούς 
κάτω των 30 ετών.

Εκτός από τα 16 βραβεία που απονέμει η κριτική επιτροπή (ένας νικητής/μια 
νικήτρια και ένας επιλαχών/μια επιλαχούσα για κάθε κατηγορία και για κάθε 
σκέλος), δυο επιπλέον βραβεία θα επιλεγούν μεταξύ των υποψηφιοτήτων με 
δημόσια ψηφοφορία. Συνολικά, 18 νικητές/νικήτριες θα λάβουν χρηματικό 
έπαθλο ποσού έως και 30.000 ευρώ, καθώς και πακέτο με υλικό επικοινωνίας 
που θα τους/τις βοηθήσει να προωθήσουν περαιτέρω τις πρωτοβουλίες τους.

Οι αιτήσεις για τα βραβεία του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους μπορούν να 
υποβάλλονται τόσο από φυσικά πρόσωπα όσο και από οργανισμούς 
(οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς υλοποίησης ή διοργανωτές κ.λπ.). 
Επιτρέπεται η υποβολή κοινών αιτήσεων από περισσότερα του ενός άτομα ή 
περισσότερους του ενός οργανισμούς. Στο έντυπο της αίτησης πρέπει να 
επεξηγείται ο ρόλος του κάθε αιτούντα ή της κάθε οντότητας στο έργο. 

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής λήγει την 28η 
Φεβρουαρίου 2022 στις 19:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Υποψήφιοι/-ες 
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κάθε εθνικότητας και υπόβαθρου είναι ευπρόσδεκτοι/-ες, στον βαθμό που οι 
ιδέες και τα έργα τους έχουν αναπτυχθεί ή βρίσκονται στην ΕΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες 
από τον ιστότοπο των βραβείων: 

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.

                                                                                  Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
             κ.α.α.

Δρ. Αντώνιος Καρβούνης
Κοινοποίηση:
1) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας 
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
 (E-mail: amfiktio@otenet.gr)
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
 (E-mail: epolis@efxini.gr)
4) ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ AMKE
(E-mail: helicas.egtc@gmail.com)
5) ΚΕΔΕ 
(E-mail: info@kedke.gr)
6) EΝΠΕ
(Ε-mail: info@enpe.gr)
7) ΠΕΔ της Χώρας 
8) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης 
(ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.)
(E-mail: info@eetaa.gr)
9) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
(E-mail: comm-rep-athens@ec.europa.eu)
10) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κας Υπηρεσιακής Γραμματέα
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
5. Υπηρεσία Συντονισμού
6. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτηθεί
στο site του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και Δράσεις-
Διεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & Συνεργασίες-
Ενημερώσεις-Ανακοινώσεις)
7. Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων
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