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ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η πρόκληση της καλύτερης πληροφόρησης
Παντού ακούω να λέγεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρίσκεται πιο
κοντά στον πολίτη. Και δικαίως. Λίγο πριν από τη διεύρυνση, το ευρωπαϊκό έργο
πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστό. Αποµένουν ακόµα πολλά για να καλυφθεί το
χάσµα µεταξύ των πολιτών της Ένωσης και των ευρωπαϊκών θεσµικών
οργάνων.
Χάρη στα διαρθρωτικά ταµεία, η Ένωση δηλώνει συγκεκριµένα την έντονη
παρουσία της στην καθηµερινή µας ζωή. Ποσοστό µεγαλύτερο του ενός τρίτου
του κοινοτικού προϋπολογισµού µεταφέρεται στα άτοµα και τις περιφέρειες που
το έχουν περισσότερο ανάγκη. Στην πράξη και µε τη συνδροµή των κρατών
µελών και των ιδιωτών επενδυτών, η δράση της Ένωσης συµβάλλει στην
κατασκευή υποδοµών, την καινοτοµία, την προστασία του περιβάλλοντος ή
ακόµη την ικανοποίηση αναγκών στον τοµέα της απασχόλησης και της
κατάρτισης. Υλοποιήσεις από τις οποίες όλοι µπορούν να επωφεληθούν στην
καθηµερινή τους ζωή.
Οι υλοποιήσεις αυτές πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστές. Η καλύτερη
πληροφόρηση συνδέεται µε τρεις απαραίτητες προϋποθέσεις:
-

γνωστοποίηση σε όλους τους δυνητικούς δικαιούχους της ύπαρξης των
διαρθρωτικών ταµείων και του τρόπου πρόσβασης σε αυτά, µε στόχο την
παρουσίαση µεγαλύτερου αριθµού έργων,

-

διασφάλιση της µεγαλύτερης δυνατής διαφάνειας σχετικά µε τη χρήση του
δηµόσιου χρήµατος,

-

προώθηση στο ευρύ κοινό των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
συνεργασία µε τα κράτη µέλη.

Η συµµετοχή των πολιτών στον ευρωπαϊκό διάλογο είναι σηµαντική για την
ενίσχυση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και την εδραίωση των θεµελιωδών
αρχών της Ένωσής µας.
Έτσι, η πληροφόρηση αποτελεί σηµαντική πρόκληση που σχετίζεται µε την κοινή
ευθύνη. Οι αρχές διαχείρισης των διαρθρωτικών ταµείων, έχοντας γνώση του
τοµέα, αποτελούν το καλύτερο µέσο µεταφοράς της φωνής της Ευρώπης στις
περιφέρειες, πιο κοντά στους πολίτες. Ο παρών οδηγός έχει στόχο να τις
βοηθήσει να ανταποκριθούν σε αυτή τη συναρπαστική πρόκληση µε
ενθουσιασµό και δηµιουργικότητα.
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Michel Barnier
Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρµόδιος για την περιφερειακή πολιτική και
τη µεταρρύθµιση των θεσµών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Προοίµιο από τον Michel Barnier: η πρόκληση της πληροφόρησης

ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Από κοινού, θα επιτύχουµε την επικοινωνία
Παράδειγµα: Flevoland (Ολλανδία): Οι φορείς έργων είναι πρεσβευτές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο Οδηγός: οδηγίες χρήσεως
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Ο κανονισµός µε µια µατιά
∆ιαφάνεια
Παραδείγµατα:
Cornwall and The Isles of Scilly (Ηνωµένο Βασίλειο): Επίθεση στην
«ευρω-διάλεκτο»!
Περιφέρεια Nord-Pas-de-Calais (Γαλλία): η σηµασία της ανθρώπινης
επαφής
Ορατότητα και κύρος
Παραδείγµατα:
Περιφέρεια Centre (Γαλλία): «Η Ευρώπη των έργων σας»
Φινλανδία: ευρωστία µε τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Newcastle upon Tyne (Αγγλία, Ηνωµένο Βασίλειο): το πολύχρωµο τραίνο
Flevoland (Ολλανδία): «∆ική µου ιδέα»
Τα γραφικά
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Η αξιολόγηση
Παράδειγµα:
Ιρλανδία: οι δηµοσκοπήσεις επιτρέπουν τη διόρθωση πορείας
Το σχέδιο επικοινωνίας
Παραδείγµατα:
Flevoland (Ολλανδία): καταµερισµός αρµοδιοτήτων
Φινλανδία: πρώτα ακούµε!
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Οι βασικές αρχές
Οι εξωτερικοί συνεργάτες
Η εκστρατεία πληροφόρησης
Οι σχέσεις µε τον Τύπο
Το αρχείο των δηµοσιογράφων
Το δελτίο Τύπου
Η συνέντευξη Τύπου
Η Ιστοσελίδα στο ∆ιαδίκτυο
Ο «χώρος του Τύπου» στην Ιστοσελίδα
Το ενηµερωτικό δελτίο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ο κανονισµός (ΕΚ) 1159/2000
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ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
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Από κοινού, θα επιτύχουµε την επικοινωνία
Υιοθετώντας τον κανονισµό (ΕΚ) 1159/2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προσδιόρισε και οριοθέτησε τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας
σχετικά µε τα διαρθρωτικά ταµεία που αποτελούν αρµοδιότητα των κρατών
µελών1. Το κείµενο αυτό αφορά την περίοδο 2000-2006.
Πρώτα από όλα, ο κανονισµός ορίζει ότι η πληροφόρηση αποτελεί σηµαντικό
θέµα, στρατηγικής σηµασίας για τα προγράµµατα όπως και για την οικονοµική
διαχείριση και κάθε άλλη δραστηριότητα διαχείρισης. Αποτελεί εργαλείο στην
υπηρεσία της επιτυχίας του προγράµµατος και όχι κανονιστικό περιορισµό.
Στόχος του είναι η παροχή διευκρινήσεων για ένα θέµα, την επικοινωνία, το
αντικείµενο της οποίας είναι συχνά αόριστο.
Ο κανονισµός προβλέπει ότι οι δράσεις αυτές προγραµµατίζονται, δοµούνται και
αξιολογούνται, ενώ πληροφορίες για την υλοποίησή τους πρέπει να παρέχονται
τακτικά στις Επιτροπές Παρακολούθησης.
Κάθε πρόγραµµα πρέπει να διαθέτει µια στρατηγική επικοινωνίας, µε διττό
στόχο.
Αφενός, η ευρεία πληροφόρηση σχετικά µε τα διαρθρωτικά ταµεία πρέπει να
επιτρέψει τη χρήση των προϋπολογισµών των προγραµµάτων και την αύξηση
της αποδοτικότητάς τους, διασφαλίζοντας παράλληλα την ισότητα των ευκαιριών
για κάθε δυνητικό δικαιούχο.
Αφετέρου, πρέπει να γίνει γνωστό και να διευκρινιστεί ότι:
-

η Ένωση και τα κράτη µέλη συνεργάζονται προς όφελος των περιφερειών
και των κοινωνικών οµάδων που παρουσιάζουν προβλήµατα,

-

έχουν κοινούς στόχους (τις αποστολές των ταµείων),

-

συνδυάζουν τους οικονοµικούς τους πόρους. Η συνεισφορά της Ένωσης
προστίθεται στις εθνικές επενδύσεις και έτσι πολλαπλασιάζει τα
αποτελέσµατά τους.

Στο τέλος της διαδροµής, η κοινή γνώµη πρέπει να έχει καταλάβει το γιατί, το
πώς καθώς και τα αποτελέσµατα της πολιτικής αυτής, που την αφορά σε µεγάλο
βαθµό. Συνεπώς, δεν πρόκειται για έναν απλό συνδυασµό κονδυλίων.
Εξάλλου, είναι σηµαντικό να πληροφορηθεί ο πολίτης τι γίνονται τα χρήµατά του,
δηλαδή να ενηµερωθεί για τα αποτελέσµατα της διαρθρωτικής πολιτικής. Αυτό
έχει άµεση σχέση µε ένα βασικό δηµοκρατικό αίτηµα, τη διαφάνεια στη χρήση
του δηµοσίου χρήµατος.
1

Ο κανονισµός αυτός αποτελεί εφαρµογή του άρθρου 46 του Κανονισµού (ΕΚ) 1260/1999 που
προβλέπει µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας για τις δράσεις των διαρθρωτικών ταµείων.
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Επίσης, πρέπει το ευρύ κοινό να κατανοήσει ότι η διαρθρωτική πολιτική
συµβάλλει αποφασιστικά στην οικονοµική και πολιτική ολοκλήρωση της
Ευρώπης και κατά συνέπεια στην εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας.
Ο κανονισµός αναφέρει τους στόχους της επικοινωνίας, τις κατευθυντήριες
γραµµές για τις οµάδες-στόχο και το περιεχόµενο των µηνυµάτων. Επίσης, ορίζει
έναν αριθµό υποχρεώσεων που πρέπει να εκπληρώνονται. Ανάµεσά τους
αναφέρονται πρώτα από όλα το σχέδιο δράσης επικοινωνίας και η αξιολόγηση
των δράσεων αυτών.
Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των
δράσεων αυτών.
Ο κανονισµός ορίζει ένα συναφές πλαίσιο για την αυστηρή και επαγγελµατική
εργασία, χωρίς βέβαια να δίνει απαντήσεις σε όλα. Παρέχει τα βασικά στοιχεία
που στη συνέχεια οι αρχές διαχείρισης θα συνδυάσουν, εκπονώντας τη δική τους
στρατηγική επικοινωνίας, προσαρµοσµένη στις δικές τους συνθήκες.
Επίσης, αναφέρονται και οι υποχρεώσεις των φορέων έργων. Οι αρχές
διαχείρισης θα πρέπει να φροντίζουν για την εκπλήρωσή τους, αλλά και να
καλούν τους δικαιούχους των ταµείων να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία του
ρόλου τους.
Οι φορείς έργων µπορούν να αποτελέσουν απτή απόδειξη ότι η διαρθρωτική
πολιτική, το εργαλείο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, όχι µόνο υπάρχει αλλά έχει
και αποτελέσµατα.
Η λειτουργία αυτή µπορεί να µετατρέψει τους φορείς έργων σε πραγµατικούς
πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης! Για αυτό οι αρχές διαχείρισης πρέπει να
τους εµπλέκουν στις δραστηριότητες επικοινωνίας τους.

Flevoland (Ολλανδία)

Οι φορείς έργων είναι πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μια οµάδα εννέα γυναικών ποζάρει µε περηφάνια στο κέντρο της αφίσας.
Ανάµεσά τους, σε πρώτο πλάνο, µε το µενταγιόν, η υπεύθυνη του Κέντρου για
την Ισότητα των Ευκαιριών. Μια φράση που φαίνεται να λέει η υπεύθυνη
αναγράφεται διαγώνια στην αφίσα: «Χάρη στην ευρωπαϊκή συµβολή, βοηθάµε
τις γυναίκες να βρουν ξανά δουλειά.» Τη φράση ακολουθούν δύο λέξεις
γραµµένες µε έντονους χαρακτήρες «∆ική µου ιδέα» (Mijn idee).
Στην ολλανδική επαρχία Flevoland (330.000 κάτοικοι) πιστεύουµε ακράδαντα
στις αξίες της επικοινωνίας που πηγάζει από τους ανθρώπους και την
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πραγµατικότητά τους. Πράγµατι, ποιος άλλος από τους φορείς του πεδίου
εφαρµογής είναι σε καλύτερη θέση για να καταθέσει τις απόψεις του για τις
ανάγκες και τις συγκεκριµένες απαντήσεις που τους προσφέρθηκαν χάρη στην
ευρωπαϊκή βοήθεια;
Οι υπεύθυνοι πληροφόρησης της αρχής διαχείρισης της Flevoland δεν διστάζουν
να απευθυνθούν στους φορείς έργων, δικαιούχους των διαρθρωτικών ταµείων,
και να τους προτείνουν να δώσουν το δικό τους µήνυµα. Η απάντηση συνήθως
είναι θετική, ακόµα και ενθουσιώδης. Όταν τα πράγµατα λέγονται από τους
άµεσα ενδιαφερόµενους, τα λεγόµενά τους έχουν πολύ µεγαλύτερη δύναµη και
αντίκτυπο. Στη Flevoland, οι πολίτες, οι επιχειρηµατίες, οι υπεύθυνοι των
ενώσεων µετατρέπονται κατά κάποιον τρόπο σε πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Για
περισσότερες
πληροφορίες:
Flevoland:
καταµερισµός
αρµοδιοτήτων
Για περισσότερες πληροφορίες: Henk.kuiper@flevoland.nl

Έτσι θα πετύχουµε µαζί!
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Ο Οδηγός, οδηγίες χρήσης
Στόχος του οδηγού αυτού είναι να βοηθήσει τις αρχές διαχείρισης να
αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας σχετικά
µε τα διαρθρωτικά ταµεία.
Ο οδηγός αποτελείται από ενηµερωτικά φυλλάδια που αντιστοιχούν σε ισάριθµες
ερωτήσεις στις οποίες πρέπει να απαντούν οι αρχές διαχείρισης σχετικά µε την
επικοινωνία. Τα φυλλάδια αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: η πρώτη έχει
στόχο να διευκρινίσει διάφορα σηµεία του κανονισµού, ενώ η δεύτερη
(«εργαλειοθήκη») να δώσει πρακτικές συµβουλές για την καλύτερη επικοινωνία.
Το αίτηµα για έναν επεξηγηµατικό οδηγό απευθύνθηκε στην Επιτροπή κατά τη
διάρκεια του σεµιναρίου Μαζί θα επιτύχουµε την επικοινωνία για τα διαρθρωτικά
ταµεία που πραγµατοποιήθηκε τον Μάρτιο 2002.
Ο οδηγός αυτός προτίθεται επίσης να συγκεντρώσει τις καλές πρακτικές
πληροφόρησης και δηµοσιότητας, που ανταποκρίνονται στο πνεύµα του
κανονισµού. Είναι σηµαντικό να εντοπιστούν και να γίνουν γνωστές, ώστε όλοι οι
υπεύθυνοι επικοινωνίας να µπορούν να εµπνευστούν από αυτές.
Φιλοδοξία του οδηγού είναι πράγµατι να επιτρέψει την εξοικονόµηση χρόνου
(ίσως και χρήµατος) για τη διαχείριση µιας δραστηριότητας, της πληροφόρησης
και δηµοσιότητας, για την οποία η δηµόσια διοίκηση συνήθως δεν διαθέτει τα
απαραίτητα προσόντα.
Ωστόσο, ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µόνο µε την ευρεία και αµέριστη
συµµετοχή µεγάλου αριθµού παραληπτών του εν λόγω οδηγού, η ποιότητα της
συνδροµής των οποίων είναι καθοριστικής σηµασίας. Οι αναγνώστες του οδηγού
είναι πρώτα από όλα οι συγγραφείς του!
Από την πλευρά της, η Επιτροπή υποστηρίζει την ανταλλαγή εµπειρίας και
ενθαρρύνει τα άτυπα δίκτυα µεταξύ υπευθύνων πληροφόρησης.
Οι ανταλλαγές αυτές πρέπει να επιτρέψουν στον οδηγό να εµπλουτιστεί µε
παραδείγµατα από το πεδίο εφαρµογής. Τα παραδείγµατα συλλέγονται κατ’
αρχήν από τα µέλη της άτυπης οµάδας εργασίας Structural Funds Information
Team (SFIT), που συγκροτήθηκε τον Μάιο 2002. Η Επιτροπή αναλαµβάνει να
µεταφέρει τα παραδείγµατα αυτά στα δίκτυα υπευθύνων πληροφόρησης.
Το πρώτο από τα δίκτυα αυτά (Στόχος 1) δηµιουργήθηκε τον Μάρτιο 2002, ενώ
το δίκτυο των προγραµµάτων Στόχου 2, Interreg και Urban έπρεπε να είχε
συσταθεί πριν από τα τέλη του 2003.

10

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
(ΕΚ) 1159/2000
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Ο κανονισµός µε µια µατιά
Ο κανονισµός (ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής καθορίζει τις υποχρεώσεις
των αρχών διαχείρισης σχετικά µε τα µέτρα πληροφόρησης και
δηµοσιότητας για τις δράσεις των διαρθρωτικών ταµείων. Ποιοι είναι οι
κύριοι στόχοι, οι καινοτοµίες και οι προτεραιότητες του κανονισµού αυτού;

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Για πρώτη φορά στην ιστορία των διαρθρωτικών ταµείων, η φιλοσοφία του
προγραµµατισµού επεκτείνεται και στην επικοινωνία, που αποτελεί πλέον
αναπόσπαστο µέρος του συµπληρώµατος προγραµµατισµού, µε τη µορφή
σχεδίου επικοινωνίας.
Οι δράσεις επικοινωνίας εντάσσονται έτσι στη διαχείριση του προγράµµατος.
Όπως και κάθε άλλο αναπτυξιακό µέτρο, η υλοποίησή τους πρέπει να
παρακολουθείται στενά.

∆ΥΟ ∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
"Τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας σχετικά µε τις παρεµβάσεις των
διαρθρωτικών ταµείων αποσκοπούν να ενισχύσουν το κύρος και τη διαφάνεια
της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρει στην αρχή του ο κανονισµός.
Στο εξής ορίζονται δύο βασικοί και διατοµεακοί στόχοι, γύρω από τους οποίους
διαρθρώνονται οι δράσεις επικοινωνίας:
-

αφενός, η διαφάνεια – ευρεία πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων
σχετικά µε τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται και δυνατότητα πρόσβασης
στις διαδικασίες,

-

αφετέρου, το κύρος – γνωστοποίηση και διάδοση των εννοιών
- της κοινής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών και των
αποτελεσµάτων της
- των αποστολών των διαρθρωτικών ταµείων, ως ειδικών στόχων της
κοινής αυτής προσπάθειας
- της οικονοµικής συµµετοχής της Ένωσης
έτσι ώστε να γίνουν ευρέως γνωστές στην κοινή γνώµη.

ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Ο κανονισµός αναφέρει τρεις µεγάλες κατηγορίες στοχοθετηµένου κοινού στις
οποίες απευθύνονται οι δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας:
-

δυνητικοί δικαιούχοι και φορείς έργων, τόσο του δηµόσιου (δηλαδή δηµόσιες
αρχές σε όλα τα επίπεδα) όσο και του ιδιωτικού τοµέα,
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-

κοινή γνώµη,

-

οικονοµικοί και κοινωνικοί φορείς, καθώς και µη κυβερνητικοί οργανισµοί.

Το εύρος, αλλά και ο µάλλον γενικός χαρακτήρας των κατηγοριών αυτών απαιτεί
τον λεπτοµερέστερο διαχωρισµό των παραληπτών στα σχέδια επικοινωνίας.

∆ΥΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΤΟ

ΣΧΕ∆ΙΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΑΙ

Η

Σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο (1994-1999), ο κανονισµός περιλαµβάνει
δύο σηµαντικές καινοτοµίες.
Η πρώτη καινοτοµία αφορά την υποχρέωση, για τις αρχές διαχείρισης, να
καταρτίζουν ένα σχέδιο δράσεων επικοινωνίας. Το σχέδιο αυτό περιλαµβάνει
κυρίως τα εξής:
-

τους στόχους,

-

τις κατηγορίες στοχοθετηµένου κοινού,

-

τη στρατηγική επικοινωνίας,

-

τον ενδεικτικό προϋπολογισµό για την υλοποίηση της δράσης,

-

τις διοικητικές υπηρεσίες ή τους οργανισµούς που έχουν την ευθύνη για την
υλοποίηση του σχεδίου. Η πληροφορία αυτή πρέπει να συµπληρώνεται µε
τον ορισµό του ή των ατόµων επικεφαλής των αντίστοιχων υπηρεσιών,
γεγονός που διευκολύνει τον διάλογο στον τοµέα αυτόν.

Το εν λόγω σχέδιο επικοινωνίας εντάσσεται στο συµπλήρωµα προγραµµατισµού
των διαφόρων προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά
ταµεία, και συγκεκριµένα:
-

τα
περιφερειακά
επιχειρησιακά
προγράµµατα,
ανεξαρτήτως
χρηµατοδοτούνται από ένα ή περισσότερα διαρθρωτικά ταµεία,

αν

-

τα δια-περιφερειακά ή θεµατικά επιχειρησιακά προγράµµατα,

-

τα προγράµµατα κοινοτικής πρωτοβουλίας,

-

τα ενιαία έγγραφα προγραµµατισµού (ΕΕΠ),

-

κάθε άλλο είδος προγράµµατος που συγχρηµατοδοτείται από τα διαρθρωτικά
ταµεία, για παράδειγµα τα προγράµµατα καινοτόµων δράσεων που
προβλέπει το άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) 1260/1999.

Αντίθετα, δεν είναι υποχρεωτικό να εκπονείται σχέδιο επικοινωνίας για ένα
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Η κατάρτιση του σχεδίου αυτού εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια της υπεύθυνης αρχής.
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Η δεύτερη καινοτοµία του κανονισµού αφορά την αξιολόγηση των δράσεων
επικοινωνίας.
Το σχέδιο δράσεων επικοινωνίας πρέπει να προβλέπει και κριτήρια αξιολόγησης,
τα οποία αποσκοπούν στον έλεγχο και τη µέτρηση της ποιότητας αλλά και της
αποτελεσµατικότητας των δράσεων που έχουν αναληφθεί. Κύριος στόχος είναι
να ελεγχθεί σε ποιο βαθµό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του κανονισµού (διαφάνεια
και κύρος). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Αξιολόγηση.
Οι αρχές διαχείρισης πρέπει κατά κύριο λόγο:
-

να παράσχουν αποδείξεις για τα όσα υλοποιήθηκαν, µε τη µορφή
παραδειγµάτων εργαλείων (δηµοσιεύσεις, προϊόντα πολυµέσων, αφίσες κ.ά.)
ή περιγράφοντας κάθε δράση (για παράδειγµα, µια εκδήλωση), που δεν
µπορεί να λάβει τη µορφή συγκεκριµένου εργαλείου,

-

να αποδείξουν την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα των δράσεων που
αναλήφθηκαν, δηλαδή να πραγµατοποιηθούν αξιολογήσεις µε βάση ειδικούς
δείκτες ποιότητας και αποτελεσµατικότητας και να ενηµερωθεί η Επιτροπή για
τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων αυτών,

-

να µεταβιβάσουν τις πληροφορίες αυτές στις Επιτροπές Παρακολούθησης,

-

να προβλέψουν ένα ειδικό κεφάλαιο στις ετήσιες εκθέσεις τους, γεγονός που
επιτρέπει τη συγκέντρωση των πληροφοριών που διαβιβάζονται στις
Επιτροπές Παρακολούθησης.

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
Ο κανονισµός υπογραµµίζει:
-

την υποχρέωση ευρείας επικοινωνίας µε το κοινό: η πληροφόρηση δεν έχει
στόχο µόνο τους δυνητικούς δικαιούχους των ταµείων, αλλά και το σύνολο
της κοινωνίας που ενδιαφέρεται για την πραγµατοποιούµενη δράση,

-

την υποχρέωση κινητοποίησης των ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση, έντυπος
Τύπος, ∆ιαδίκτυο), µε στόχο την πληροφόρηση της κοινής γνώµης,

-

τις υποχρεώσεις, σε επίπεδο µεµονωµένων έργων, της αρχής διαχείρισης
αλλά και των φορέων έργων. Κάθε φορά που οι φορείς έργων γίνονται
δικαιούχοι των ταµείων, τότε µετατρέπονται και σε παραγωγούς
πληροφόρησης,

-

τη θέση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας, ως εργαλείο επικοινωνίας.
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∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Επίσης, ο κανονισµός αναπτύσσει τις τρεις ακόλουθες πτυχές:

1) Υποχρεώσεις αναφορικά µε τα εργαλεία και την ορατότητα
Με λίγα λόγια, ο κανονισµός
-

υπενθυµίζει τα εργαλεία πληροφόρησης (πινακίδες, πλακέτες, ανακοινώσεις
στους δικαιούχους, αφίσες, κ.ά.), η χρήση των οποίων είναι υποχρεωτική. Για
περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ανακεφαλαιωτικό πίνακα,

-

υπενθυµίζει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται για να διασφαλίζεται η
ορατότητα τόσο για τα υποχρεωτικά εργαλεία όσο και τα προαιρετικά
προϊόντα. Το µήνυµα είναι το εξής: αν υλοποιείται ένα προαιρετικό εργαλείο,
τότε πρέπει να υπόκειται στους κανόνες ορατότητας των υποχρεωτικών
προϊόντων. Οι ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν κυρίως τις
πινακίδες.

2) Η ορατότητα της συγχρηµατοδότησης
∆ιασφαλίζεται µε µια τυποποιηµένη φράση. Ωστόσο, δεν απαγορεύεται η χρήση
και άλλων εκφράσεων, που βασίζονται για παράδειγµα σε πιο κοινές και
ελκυστικές λέξεις, µε στόχο να εκφραστεί καλύτερα η εν λόγω έννοια.

3) Τα γραφικά
Ο κανονισµός υπενθυµίζει ότι το έµβληµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «πρέπει να
απεικονίζεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες». Ουσιαστικά, η ευρωπαϊκή
σηµαία πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη, ολογράφως: «Ευρωπαϊκή
Ένωση». Ο οδηγός αυτός επαναλαµβάνει και εξηγεί τις άλλες προδιαγραφές
γραφικών που ισχύουν σήµερα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Γραφικά.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Επιτροπή προσφέρει την τεχνική της στήριξη για την εφαρµογή του
κανονισµού.
Η βοήθεια αυτή, που παρέχεται σε πνεύµα εταιρικής σχέσης, παίρνει διάφορες
µορφές, όπως:
-

διάθεση τεχνογνωσίας και υλικού,

-

στήριξη για την ανταλλαγή εµπειρίας,

-

ενθάρρυνση των άτυπων δικτύων µεταξύ υπευθύνων πληροφόρησης.
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ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αντιπροσωπείες της Επιτροπής υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ενώ διαθέτουν παραρτήµατα σε ορισµένες από τις κυριότερες πόλεις
τους. Θέτουν στη διάθεση των αρχών διαχείρισης την εµπειρία τους στον τοµέα
της πληροφόρησης.
Ο κανονισµός προτείνει τη συνεργασία µε τις Αντιπροσωπείες, κυρίως σε δύο
συγκεκριµένους τοµείς:
-

σχέση µε τα µέσα ενηµέρωσης,

-

και οργάνωση εκδηλώσεων πληροφόρησης (συνέδρια, σεµινάρια, εκθέσεις,
διαγωνισµοί).

Στο παράρτηµα του οδηγού παρατίθεται ολόκληρο το κείµενο του Κανονισµού.
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Κανονισµός ΕΚ 1159/2000.
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∆ιαφάνεια
Η διεξοδική πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά µε τις
δυνατότητες που τους προσφέρονται είναι µια από τις υποχρεώσεις που
προβλέπει ο κανονισµός. Οι προκλήσεις είναι σηµαντικές: κίνητρα για
συµµετοχή, κατανόηση των διαδικασιών, εγγύηση ίσης µεταχείρισης των
υποψηφίων, ενθάρρυνση για εισαγωγή έργων ποιότητας, σωστή χρήση
των διαθέσιµων κονδυλίων.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Ενηµέρωση για τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα διάφορα προγράµµατα και
τους τρόπους µε τους οποίους θα επωφεληθούν από αυτές. Αυτός πρέπει να
είναι ο στόχος του σχεδίου επικοινωνίας.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ
-

όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι, κυρίως οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις

-

οι διάφοροι εταίροι, δηλαδή όλοι οι οργανισµοί, δηµόσιοι και ιδιωτικοί, που
µπορούν να µεταδώσουν τις πληροφορίες αυτές στους φορείς έργων. Για
περισσότερες πληροφορίες, βλ. εδάφιο 2.1 του κανονισµού (λεπτοµερής
περιγραφή των διαφόρων εταίρων).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Στόχος κατά κύριο λόγο είναι να δοθούν
-

πληροφορίες για την ύπαρξη διαφόρων προγραµµάτων και την εξέλιξή τους
καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρµογής τους,

-

βοήθεια για κατανόηση των διαδικασιών πρόσβασης στα ταµεία,

-

εξηγήσεις για την επεξεργασία των φακέλων,

-

διευκρινήσεις για το πώς κατανέµονται τα χρήµατα και πώς διασφαλίζεται η
ισότητα των ευκαιριών για τους φορείς έργων,

-

ενηµέρωση για τα σηµεία επαφής που παρουσιάζουν τη λειτουργία του
προγράµµατος και τα κριτήρια πρόσβασης στις πιστώσεις.

Εποµένως, χρειάζεται να διασφαλιστεί η διαφάνεια σε όλη τη διοικητική διαδροµή
που πρέπει να κάνει µια αίτηση χρηµατοδότησης.
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1) Πληροφορίες για την ύπαρξη προγράµµατος και την εξέλιξή του
καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρµογής του
Για να γίνει γνωστό ότι διατίθενται εθνικά και κοινοτικά κονδύλια, είναι
υποχρεωτικό
-

να δηµοσιευθούν και να διανεµηθούν τα κείµενα των προγραµµάτων.
Ωστόσο, η δράση αυτή είναι αποτελεσµατική µόνο αν εντάσσεται σε ένα
«κατάλληλο σύστηµα διάδοσης των πληροφοριών», δηλαδή στο σχέδιο
επικοινωνίας που πρέπει να διακρίνεται σε στάδια.

-

να διασφαλιστεί η συνεχής πληροφόρηση σχετικά µε την πρόοδο του
προγράµµατος καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής του. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. Ενηµερωτικό δελτίο.

-

να γίνουν ενέργειες ώστε η προσπάθεια αυτή να καλύπτει και τις τρεις πτυχές,
δηλαδή τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

Εξηγήσεις για την αποστολή των ταµείων, δηλαδή τους βασικούς σκοπούς
της διαρθρωτικής πολιτικής της Ένωσης
Σκόπιµο είναι κάθε επικοινωνία σχετικά µε την ύπαρξη των κονδυλίων και τις
λεπτοµέρειες για την πρόσβαση σε αυτά να συνοδεύεται από µηνύµατα σχετικά
µε την αποστολή των Ταµείων.
Ο κανονισµός ενθαρρύνει λοιπόν τον συσχετισµό των ενεργειών που πρέπει να
γίνουν και των γενικών στόχων στην επίτευξη των οποίων συµβάλλουν. Η
πληροφόρηση σχετικά µε αυτόν τον συσχετισµό γίνεται υποχρεωτική όταν η
αρχή διαχείρισης απευθύνεται στο ευρύ κοινό.

2) Βοήθεια για την κατανόηση των διαδικασιών πρόσβασης στα
κονδύλια
Στις προσκλήσεις για έργα ή τους διαγωνισµούς είναι σηµαντικό να υπάρχει
εξαιρετική σαφήνεια σχετικά µε τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι
φορείς έργων ώστε να ζητήσουν τη χρηµατοδότηση ενός έργου. Για τον σκοπό
αυτόν είναι σκόπιµο να περιοριστεί, στο µέτρο του δυνατού, η χρήση διοικητικής
γλώσσας ή να παρέχεται και ένα γλωσσάριο, γραµµένο στην καθοµιλουµένη,
που θα επεξηγεί τις πιο τεχνικές έννοιες και όρους.
Ο κατάλογος µε τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις (ανθολόγιο
ερωτήσεων) επιτρέπει την αποφυγή της επανάληψης των ίδιων απαντήσεων, µε
την προϋπόθεση ότι τίθεται στη διάθεση όλων των ενδιαφεροµένων.
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Cornwall and the Isles of Scilly (Ηνωµένο Βασίλειο)

Επίθεση στην «ευρω-διάλεκτο»!
Η περιφέρεια Cornwall and The Isles of Scilly στη νοτιοδυτική Αγγλία έχει
500.000 κατοίκους και επωφελείται ενός προγράµµατος Στόχου 1 από το 2000.
Στο πλαίσιο της αρχής διαχείρισης και της υπεύθυνης για τον Στόχο 1 υπηρεσίας,
τέσσερα άτοµα εργάζονται µε πλήρη απασχόληση στον τοµέα της επικοινωνίας,
µε τη συνεργασία εξωτερικών συµβούλων. Μακροπρόθεσµος στόχος είναι η
κατάρτιση στην επικοινωνία του συνόλου των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι
για τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταµείων.
Η υπεύθυνη για τον Στόχο 1 υπηρεσία φροντίζει για τη διαφάνεια των ευκαιριών
και των διαδικασιών. Για τον σκοπό αυτόν έχουν αναληφθεί διάφορες δράσεις,
από τις οποίες αξίζει να αναφέρουµε τρεις.
Πρώτη πρωτοβουλία: δηµιουργήθηκε µια δωρεάν τηλεφωνική γραµµή (δωρεάν
κλήση). Αυτή η «helpline» παίζει τον ρόλο συνδετικού κρίκου µεταξύ των
δυνητικών υποψηφίων και των υπαλλήλων που διαχειρίζονται το πρόγραµµα. Η
ιδιαιτερότητα της γραµµής είναι ότι υπάλληλοι πρέπει να δίνουν απάντηση
σχετικά µε συµβουλές για το πρόγραµµα εντός 7 ως 10 ηµερών. Για κάθε άλλο
αίτηµα, η απάντηση πρέπει να δίνεται το αργότερο εντός 72 ωρών!
Επίσης, η υπηρεσία φροντίζει να κάνει προσιτές τις πληροφορίες µέσω του
∆ιαδικτύου. Για να µην αποτελούν εµπόδιο οι διοικητικοί όριο, ένα γλωσσάριο (Α
ως Ω) εξηγεί τις πιο περίπλοκες λέξεις της ευρωπαϊκής «διαλέκτου».
Κάθε τρεις µήνες, η διοίκηση δηµοσιεύει ένα ενηµερωτικό δελτίο επαφής που έχει
στόχο να δώσει συγκεκριµένες πληροφορίες στους πολίτες, τους υποψηφίους και
τους εταίρους σχετικά µε τον τρόπο που χρησιµοποιούνται οι πόροι. Στο δελτίο
αυτό
υπάρχει
ο
αναλυτικός
απολογισµός
των
δαπανών
που
πραγµατοποιήθηκαν.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.objectiveone.com

3) Εξηγήσεις για την επεξεργασία των φακέλων
Κάθε υπηρεσία διαθέτει τον δικό της τρόπο οργάνωσης και εποµένως
επεξεργασίας ενός φακέλου αίτησης χρηµατοδότησης.
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Η εξήγηση των διαφόρων σταδίων, χάρη στα οποία µια υπηρεσία λαµβάνει την
απόφασή της επιτρέπει τη δηµιουργία σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ του φορέως
έργου και της υπηρεσίας.

4) ∆ιευκρινήσεις για το πώς θα κατανεµηθούν τα χρήµατα και πώς
διασφαλίζεται η ισότητα των ευκαιριών µεταξύ των φορέων έργων
Είναι σηµαντικό να αποδείξουµε ότι οι επιλογές (έργων ή συµβαλλοµένων)
γίνονται µε αµερόληπτο, δίκαιο και αυστηρό τρόπο.
Για τον σκοπό αυτόν τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης των διαγωνισµών
πρέπει να συµµορφώνονται µε τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες και τις εθνικές
προδιαγραφές.
Τα κριτήρια επιλογής των έργων πρέπει επίσης να είναι εξαιρετικά σαφή και
συγκεκριµένα ώστε να επιλέγονται ευκολότερα τα έργα ποιότητας.

5) Ενηµέρωση για τα σηµεία επαφής
Η ενεργός προσπάθεια πληροφόρησης µπορεί να µην επαρκεί. Έτσι, είναι
σηµαντικό να υπάρχει δυνατότητα να τεθούν συµπληρωµατικές ερωτήσεις στην
υπηρεσία και αυτή να µπορεί να «εξηγήσει τη λειτουργία των παρεµβάσεων και
τα κριτήρια επιλεξιµότητας». Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η άµεση
επαφή µεταξύ της υπηρεσίας και των ενδιαφεροµένων. Η υπηρεσία πρέπει
λοιπόν να οργανωθεί έτσι ώστε να ικανοποιήσει τη ζήτηση αυτή. Η εν λόγω
προσπάθεια δίνει επίσης τη δυνατότητα εντοπισµού των αδύνατων σηµείων των
ενεργών πρωτοβουλιών επικοινωνίας.
Για τον σκοπό αυτόν πρέπει να δηµιουργηθούν και να ανακοινωθούν σε όλους
τους ενδιαφεροµένους σηµεία επαφής σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.
Τα σηµεία αυτά πρέπει να µπορούν να δίνουν γρήγορες και σαφείς απαντήσεις.
Σχετικά µε αυτό, ο κανονισµός υπενθυµίζει ότι οι δηµοσιεύσεις περιλαµβάνουν τα
στοιχεία των οργανισµών που είναι υπεύθυνοι για την πληροφόρηση των
ενδιαφεροµένων, καθώς και µνεία της αρχής διαχείρισης που έχει οριστεί για την
υλοποίηση της σχετικής παρέµβασης (σηµείο 6.5.1 του παραρτήµατος).
Αυτά τα σηµεία επαφής πρέπει κατά κύριο λόγο να διευκρινίζουν τα
χαρακτηριστικά ενός έργου ώστε να µπορεί να διεκδικήσει χρηµατοδότηση από
ένα πρόγραµµα. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την εξοικονόµηση χρόνου τόσο για
τους φορείς έργων, που δεν υποβάλλουν αιτήσεις που δεν έχουν πολλές ελπίδες
να γίνουν δεκτές, όσο και για την υπηρεσία, που δεν θα χρειαστεί να τις
µελετήσει.
Το σχέδιο επικοινωνίας θα πρέπει να ικανοποιεί το σύνολο των κανονιστικών
απαιτήσεων σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια.
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Περιφέρεια Nord-Pas-de-Calais (Γαλλία)

Η σηµασία της ανθρώπινης επαφής
Στην περιφέρεια Nord-Pas-de-Calais (Γαλλία) πιστεύουµε ακράδαντα στις αξίες
της πληροφόρησης εκ του σύνεγγυς καθώς και στη συνεργασία.
Ήδη πριν από την εκπόνηση των προγραµµάτων, το 1999, η Γενική Γραµµατεία
Περιφερειακών Υποθέσεων (SGAR) της Νοµαρχίας της Περιφέρειας διοργάνωσε
συναντήσεις σε διάφορες πόλεις, όπως οι Avesnes, Douai, Valenciennes, Arras,
Lens, Cambrai, Boulogne, ∆ουνκέρκη… Προσκλήθηκαν αιρετοί κάθε επιπέδου,
εκπρόσωποι των εµπορικών επιµελητηρίων, των επαγγελµατικών οργανώσεων,
των µεγάλων επαγγελµατικών ενώσεων και των εργοδοτών. Στόχος ήταν να
συγκεντρωθούν οι απόψεις και ιδέες όλων σχετικά µε την εκπόνηση των
προγραµµάτων. Σε αυτές τις τοπικές συναντήσεις συµµετείχαν σχεδόν 350
άτοµα.
Μετά την υιοθέτηση των προγραµµάτων, διοργανώθηκε και δεύτερος κύκλος
συναντήσεων. Το πλεονέκτηµα αυτής της πληροφόρησης εκ του σύνεγγυς,
υπογραµµίζουν στη SGAR, είναι ότι υπάρχει «ποιοτική ανάδραση που δεν
µπορεί να υπάρξει µε τα έντυπα». Τον Ιούλιο 2002, η SGAR αποφάσισε να
προχωρήσει ένα βήµα µπροστά, µε την εφαρµογή της «Αποστολής ενθάρρυνσης
και τοπικής στήριξης». Η Αποστολή αυτή αποτελεί τον συνδετικό κρίκο µεταξύ
των φορέων έργων και των υπηρεσιών της πολιτείας, της Περιφέρειας και των
∆ιαµερισµάτων. Μεταξύ των δραστηριοτήτων της, η Αποστολή διοργανώνει
συχνά «τοπικές εφηµερίες» µίας ηµέρας µε στόχο τη συγκεκριµένη παροχή
βοήθειας προς τους παράγοντες στην κατάρτιση των φακέλων τους. «Οι
«εφηµερίες» αυτές, λένε στην SGAR, επιτρέπουν να συνειδητοποιήσουµε
καλύτερα την παρουσία της Ευρώπης στο πεδίο εφαρµογής.»
Για περισσότερες πληροφορίες: astrid.tombeux@nord-pas-de-calais.pref.gouv.fr
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Ορατότητα και κύρος
Ο κανονισµός ζητά από τις αρχές διαχείρισης να αυξήσουν την ορατότητα
και το κύρος της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα µάτια της κοινής
γνώµης. Για να γίνει κατανοητός ο στόχος αυτός είναι σηµαντικό να
διευκρινιστούν οι βασικές έννοιες, υπογραµµίζοντας παράλληλα τις
ειδικότερες υποχρεώσεις.
Η ορατότητα και το κύρος είναι άρρηκτα συνδεδεµένες. Γεγονότα και ιδέες
γίνονται πιο εµφανή και παρουσιάζονται σε συγκεκριµένο κοινό, εµπλουτίζοντας
αναλόγως τις γνώσεις τους. Το κύρος είναι η αλλαγή που προκύπτει στο επίπεδο
των παραληπτών ενός συνόλου πληροφοριών.
Η ορατότητα είναι συνεπώς το ενδιάµεσο στάδιο µιας διαδικασίας τελικός στόχος
της οποίας είναι το κύρος. Το σχέδιο επικοινωνίας πρέπει να δροµολογεί και να
φέρει εις πέρας τη διαδικασία αυτή.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Στόχος είναι να γνωστοποιηθεί στην κοινή γνώµη ότι
-

η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη συνεργάζονται,

-

η συνεργασία αυτή έχει συγκεκριµένους στόχους (που περιγράφονται στην
αποστολή των διαρθρωτικών ταµείων) και παράγει αποτελέσµατα,

-

η Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζει τη συγχρηµατοδότηση του συνόλου των
πρωτοβουλιών (τα προγράµµατα) για τις οποίες έχει δώσει τη συγκατάθεσή
της.

Για να γίνουν γνωστές οι έννοιες αυτές πρέπει να εξηγηθούν µε σαφήνεια.
Εποµένως πρέπει να γίνει µια προσπάθεια εκλαΐκευσης.
Η µορφή του µηνύµατος εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των παραληπτών
στους οποίους απευθύνεται. Για τον λόγο αυτόν, το σχέδιο επικοινωνίας θα
πρέπει να αναλύει µε προσοχή το εκάστοτε στοχοθετηµένο κοινό.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πληροφόρηση της κοινής γνώµης για τον «ρόλο που διαδραµατίζει η Ευρωπαϊκή
Ένωση» ή µε άλλα λόγια για «τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ή ακόµα για
τη «συµµετοχή της Ένωσης».
Συχνά, η επικοινωνία αποδυναµώνει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
περιορίζοντάς τον µόνο στη δράση συγχρηµατοδότησης. Ωστόσο, η
χρηµατοδότηση δεν αποτελεί αυτοσκοπό· είναι απλώς η συνέπεια µιας
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στρατηγικής ανάπτυξης που εφαρµόζεται από κοινού σε εθνικό και κοινοτικό
επίπεδο. Η οµαδική αυτή εργασία είναι σύµφυτη µε τη διαρθρωτική πολιτική.
∆ΙΑΣΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
«Η Ένωση στο πλάι µας»
∆εν υπάρχει µονοσήµαντος τρόπος να διασαφηνιστεί η συνεργασία µεταξύ των
κρατών και της Ένωσης ως αποτέλεσµα της διαρθρωτικής πολιτικής.
Πολλά παραδείγµατα σύντοµων και ελκυστικών µηνυµάτων αποδεικνύουν ότι
είναι εφικτό να εξηγηθεί αυτή η ιδέα χωρίς να χρησιµοποιηθεί γραφειοκρατική και
διοικητική γλώσσα.

Περιφέρεια Centre (Γαλλία)

«Η Ευρώπη των έργων σας»
Συχνά, στον τοµέα της επικοινωνίας, οι πιο απλές ιδέες είναι οι καλύτερες. Το ίδιο
ισχύει µε το σλόγκαν «Η Ευρώπη των έργων σας», που επινοήθηκε από µια
οµάδα ειδικών της Περιφέρειας Centre της Γαλλίας, επιλέξιµη για τον Στόχο 2.
Η έκφραση «των έργων σας» θέτει τα έργα και αυτούς που τα προτείνουν στο
κέντρο της προσοχής της Ευρώπης. Το σλόγκαν εµφανίζει µια συµπαθητική
πινελιά οικειότητας. Η Ευρώπη δεν είναι µια αόριστη και µακρινή οντότητα, που
πολλές φορές δυσφηµείται, αλλά βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους και
αφουγκράζεται τις ανάγκες τους.
Το σλόγκαν συνοδεύεται από τον αυθεντικό λογότυπο που υπάρχει σε όλα τα
µέσα πληροφόρησης και επικοινωνίας. Ο λογότυπος αυτός παίζει µε τη διπλή
σηµασία του χαρακτήρα €, που παραπέµπει στο «Ε» της Ευρώπης και στο «C»
του Centre. Υπάρχει συµφωνία µεταξύ της Ευρώπης και της Περιφέρειας: αυτό
είναι το µήνυµα που πρέπει να περάσει.
Για περισσότερες πληροφορίες: fabien.ferrazza@euro-et-loire.pref.gouv.fr,
http://www.regioncentre.fr/mediatheque/v1/europe/index.htm
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Flevoland (Ολλανδία)

«∆ική µου ιδέα»
Μια οµάδα εννέα γυναικών ποζάρει µε περηφάνια στο κέντρο της αφίσας.
Ανάµεσά τους, σε πρώτο πλάνο, µε το µενταγιόν, η υπεύθυνη του Κέντρου για
την Ισότητα των Ευκαιριών. Μια φράση που φαίνεται να λέει η υπεύθυνη,
αναγράφεται διαγώνια στην αφίσα: «Χάρη στην ευρωπαϊκή συµβολή, βοηθάµε
τις γυναίκες να βρουν ξανά δουλειά.» Τη φράση ακολουθούν δύο λέξεις
γραµµένες µε έντονους χαρακτήρες «∆ική µου ιδέα» (Mijn idee).
Στην ολλανδική επαρχία Flevoland (330.000 κάτοικοι) πιστεύουµε ακράδαντα
στις αξίες της επικοινωνίας που πηγάζει από τους ανθρώπους και την
πραγµατικότητά τους. Πράγµατι, ποιος άλλος από τους φορείς του πεδίου
εφαρµογής είναι σε καλύτερη θέση για να καταθέσει τις απόψεις του για τις
ανάγκες και τις συγκεκριµένες απαντήσεις που τους προσφέρθηκαν χάρη στην
ευρωπαϊκή βοήθεια;
Οι υπεύθυνοι πληροφόρησης της αρχής διαχείρισης της Flevoland δεν διστάζουν
να απευθυνθούν στους φορείς έργων, δικαιούχους των διαρθρωτικών ταµείων,
και να τους προτείνουν να δώσουν το δικό τους µήνυµα. Η απάντηση συνήθως
είναι θετική, ακόµα και ενθουσιώδης. Όταν τα πράγµατα λέγονται από τους
άµεσα ενδιαφερόµενους, τα λεγόµενά τους έχουν πολύ µεγαλύτερη δύναµη και
αντίκτυπο. Στη Flevoland, οι πολίτες, οι επιχειρηµατίες, οι υπεύθυνοι των
ενώσεων µετατρέπονται κατά κάποιον τρόπο σε πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Για
περισσότερες
πληροφορίες:
Flevoland:
καταµερισµός
αρµοδιοτήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες: Henk.kuiper@flevoland.nl
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Φινλανδία

Ευρωστία για τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Παράλληλα µε τη σύνταξη ενός σχεδίου επικοινωνίας για τα προγράµµατα των
Στόχων 1 και 2, το φινλανδικό Υπουργείο Εσωτερικών εκπόνησε και ένα
προσχέδιο γενικού σλόγκαν. Για να βρουν τη σωστή διατύπωση, οι υπεύθυνοι
του Υπουργείου, µε τη συνδροµή εξωτερικών συµβούλων, προχώρησαν
σταδιακά.
Αρχικά, προσδιόρισαν µια σειρά σηµαντικών θεµάτων που θα µπορούσαν να
παραλλάσσονται ανάλογα µε τις περιστάσεις και το κοινό-στόχο. Έτσι,
προβλήθηκαν αρκετές κοινές ιδέες, όπως η εντοπιότητα, ο προσδιορισµός
στόχων, η τεχνογνωσία, η συνεργασία, η προστιθέµενη αξία, η ευηµερία και η
απασχόληση, η διάρκεια και η αποτελεσµατικότητα. Στη συνέχεια, αναζήτησαν
ένα σλόγκαν που θα µπορούσε να συνοψίσει όλες αυτές τις έννοιες. Το
Υπουργείο Εσωτερικών ήθελε πρώτα από όλα να προβάλλει το «ανθρώπινο
πρόσωπο» των προγραµµάτων. Έτσι, επελέγη η έκφραση «ευρωστία», ως
σύµβολο και δηµιουργήθηκε το σλόγκαν «Ευρωστία µε τα προγράµµατα της
ΕΕ».
Σε ό,τι αφορά τη χρήση της έννοιας από άλλες υπηρεσίες, περιφέρειες και φορείς
έργων, το Υπουργείο Εσωτερικών επέλεξε τον πραγµατισµό. Ζητήθηκε από τους
διάφορους φορείς να χρησιµοποιήσουν το σλόγκαν και την εικόνα που το
συνοδεύει, χωρίς όµως περιορισµούς. Ο τρόπος αυτός αποδείχθηκε επωφελής:
ουσιαστικά, το µήνυµα και η εικόνα χρησιµοποιούνται από τους περισσότερους
οργανισµούς στις δηµοσιεύσεις και τις ιστοσελίδες τους στο ∆ιαδίκτυο. Για
περισσότερες πληροφορίες: Φινλανδία, πρώτα ακούµε!
Για περισσότερες πληροφορίες: Marja.taskinen@sm.intermin.fi

ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
Τα διαρθρωτικά ταµεία είναι ο επιχειρησιακός κλάδος της διαρθρωτικής
πολιτικής, η οποία βασίζεται στη χρηµατοοικονοµική αλληλεγγύη των κρατών
µελών της Ένωσης. Τα διαρθρωτικά ταµεία έχουν στόχους τους οποίους πρέπει
να προβάλλουν οι δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας:
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1) Άµβλυνση των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων
(Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)
Αφορά τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης εκατοµµυρίων ατόµων,
προσφέροντας συγκεκριµένες απαντήσεις σε θέµατα κατάρτισης, απασχόλησης,
περιβάλλοντος, πολιτισµού, υγείας και µεταφορών.
Ο στόχος είναι διττός, αφού τα προβλήµατα είναι διαφορετικά:
a) στις περιφέρειες µε υστέρηση ανάπτυξης, δηµιουργούνται οι βασικές
προϋποθέσεις για να δοθεί σε όλους η ευκαιρία προσωπικής ανάπτυξης και
οικοδόµησης του µέλλοντός τους,
b) στις περιφέρειες υπό κοινωνικοοικονοµική αναδιοργάνωση, δεν ξεκινάµε από
το µηδέν. Υποστηρίζουµε τη µετάβαση από τις παραδοσιακές οικονοµικές
δραστηριότητες σε νέες δραστηριότητες.
Η διαρθρωτική πολιτική, σηµαντικό στοιχείο της οικοδόµησης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αµβλύνοντας τις οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες, µειώνονται οι
συνεπαγόµενες εντάσεις, ενώ συµβάλλουµε στην οικοδόµηση µιας πιο σταθερής,
πιο ευηµερούσας και πιο ειρηνικής Ευρώπης, γεγονός που αποτελεί την
πεµπτουσία του προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι πολύ χρήσιµο να υπενθυµίσουµε τη σχέση µεταξύ της προσπάθειας
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και του λόγου ύπαρξης της διαρθρωτικής πολιτικής.

2) ∆ηµιουργία θέσεων εργασίας
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο)
∆ίνεται η δυνατότητα σε όλους να βρουν εργασία, αναπτύσσοντας
-

το επιχειρηµατικό πνεύµα,

-

τη δυνατότητα προσαρµογής στον κόσµο της εργασίας,

-

την ισότητα των ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών,

-

τις επενδύσεις στους ανθρώπινους πόρους.

3) Αγροτική ανάπτυξη
(Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων)
-

Καθιέρωση της σχέσης µεταξύ πολυλειτουργικής γεωργίας και περιοχής.

-

Ενδυνάµωση και στήριξη της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας.
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-

∆ιασφάλιση της ποικιλοµορφίας των δραστηριοτήτων.

-

∆ιευκόλυνση της συγκράτησης του πληθυσµού στις αγροτικές ζώνες

-

∆ιαφύλαξη και βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου, της κληρονοµιάς.

4) Ανάπτυξη της αλιείας
(Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού της Αλιείας - ΧΜΠΑ)
-

Συµβολή στην επίτευξη αειφόρου ισορροπίας µεταξύ των αλιευτικών πόρων
και της εκµετάλλευσής τους.

-

Εκσυγχρονισµός των δοµών της αλιείας για να εξασφαλιστεί το µέλλον του
τοµέα.

-

Συµβολή στη διατήρηση ενός δυναµικού και ανταγωνιστικού τοµέα και στην
αναζωογόνηση των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία.

-

Βελτίωση της προµήθειας και της αξιοποίησης των προϊόντων της αλιείας.

Επίσης, κάθε πρόγραµµα διαθέτει ειδικούς στόχους τους οποίους βέβαια ο
κανονισµός δεν µπορεί να προβλέπει. Οι υπεύθυνοι πληροφόρησης πρέπει να
τους προβάλλουν, συνδέοντάς τους παράλληλα µε τις βασικές αποστολές των
διαρθρωτικών ταµείων.
Για να διευκολυνθεί η εκµάθηση και η αποµνηµόνευση των µηνυµάτων, ο
κανονισµός δεν επιβάλει πλέον, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, την αναφορά
κάθε διαρθρωτικού ταµείου. Η αναφορά αυτή είναι στο εξής προαιρετική.

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Αφού οριστεί το περιεχόµενο των µηνυµάτων, πρέπει να «ντυθεί» η πληροφορία,
να µορφοποιηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να αγγίξει αποτελεσµατικά τον
στόχο της. Για το θέµα αυτό δίνονται τέσσερις συµβουλές. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. Βασικές αρχές.
a) Είναι σηµαντικό να διατυπωθεί η πληροφόρηση λαµβάνοντας υπόψη τις
ερωτήσεις των πολιτών και των φορέων της κοινωνίας.

27

Wallonie (Βέλγιο)

Παίζοντας το χαρτί του αθλητισµού
Πώς θα ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες της επαρχίας Hainaut (Wallonie, Βέλγιο)
στα προγράµµατα του Στόχου 1; Πώς θα τους πλησιάσουν τα ευρωπαϊκά και
οικονοµικά µηνύµατα που είναι αρκετά δυσνόητα για τους κοινούς θνητούς; Αυτή
ήταν η πρόκληση που αντιµετώπισαν οι υπεύθυνοι πληροφόρησης της
Περιφέρειας Wallonie.
Υπάρχει λύση; Για να πλησιάσει και να αγγίξει την κοινή γνώµη, η Περιφέρεια
Wallonie επέλεξε τελικά τον αθλητισµό ως σηµείο αναφοράς. Έτσι, η αρχή
διαχείρισης επινόησε µια ολόκληρη εκστρατεία επικοινωνίας µε αυτό το θέµα.
Γιατί τον αθλητισµό; «∆ιότι ο αθλητισµός και η οικονοµία», εξηγούν οι σχεδιαστές
της εκστρατείας, «έχουν πολλές κοινές αξίες: συµµετοχή, νίκη, οµαδικό πνεύµα,
δηµιουργικότητα, στρατηγική, υπέρβαση του εαυτού µου…». Μάλιστα,
προσθέτουν ότι «ο αθλητισµός είναι ένας τοµέας που ενδιαφέρει πολύ τους
κατοίκους της περιοχής του Hainaut και προσφέρει τη δυνατότητα εκµετάλλευσης
έντονων εικόνων και σλόγκαν που παρακινούν.»
Η εκστρατεία επικοινωνίας βασίστηκε τελικά σε τέσσερα µέσα ενηµέρωσης και
συγκεκριµένα την τηλεόραση, τις τοπικές δωρεάν εφηµερίδες, µια εφηµερίδα «για
όλα τα γραµµατοκιβώτια» που εστάλη στα σπίτια και τυπώθηκε σε 560.000
αντίτυπα, καθώς και σε µια εκστρατεία µε αφίσες που τοποθετήθηκαν
τουλάχιστον σε 335 λεωφορεία. Μέσα από τις αφίσες, τα σποτ και τις
ανακοινώσεις προβλήθηκαν δύο βασικά σλόγκαν και συγκεκριµένα τα «Ας
κερδίσουµε βαθµούς για το µέλλον του Hainaut» (µε φόντο το καλάθι µιας
µπασκέτας) και «Κανείς δεν µένει στη γραµµή εκκίνησης».
Για περισσότερες πληροφορίες: dpeur.dpe.dgee@mrw.wallonie.be

b) Για να απευθυνθεί κανείς στο ευρύ κοινό πρέπει να ξεφύγει από τον
διοικητικό τοµέα, να αποφύγει τις αόριστες λέξεις, την ξύλινη γλώσσα των
θεσµικών οργάνων, τις κενές έννοιες, την προπαγάνδα. Το λεξιλόγιο πρέπει
να είναι απλό και λιτό.
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Newcastle upon Tyne (Αγγλία, Ηνωµένο Βασίλειο)

Το πολύχρωµο τραίνο της Ευρώπης
Η συνεργασία µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
επέτρεψε την επέκταση της γραµµής του µετρό του Newcastle upon Tyne (στη
βορειοανατολική Αγγλία) µέχρι το Sunderland. Οι εργασίες αυτές απαίτησαν
σηµαντικές οικονοµικές επενδύσεις ύψους 24 εκατ. ευρώ περίπου. Η Περιφέρεια
North-East of England, υπεύθυνη για την επικοινωνία, είχε µια πολύ καλή αρχική
ιδέα: να χρησιµοποιήσει το χρηµατοδοτούµενο έργο του µετρό ως µέσο
δηµοσιότητας. Έτσι, υπεγράφη συµφωνία χάρη στην οποία χρησιµοποιήθηκε
δωρεάν ένας συρµός του µετρό, που εξωτερικά βάφτηκε ολόκληρος µε µπλε και
κίτρινο, τα χρώµατα της Ευρώπης, ενώ στο εσωτερικό των βαγονιών
χρησιµοποιήθηκαν 32 διαφηµιστικοί χώροι.
Για να διατυπώσει το σλόγκαν της εκστρατείας αυτής, η Περιφέρεια North-East of
England συνεργάστηκε µε µια εταιρεία που ειδικεύεται στη διαφήµιση. Στόχος
ήταν να βρουν κάτι απλό και συγκεκριµένο «που δεν θα εµφανίζει την Ευρώπη
ως γραφειοκρατικό και βαρετό φορέα», που θα παραπέµπει στα χρήµατα χωρίς
να µιλά για αυτά µε αποκρουστικό τρόπο. Έπρεπε να καταδείξουν ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση συµµετέχει άµεσα στην καθηµερινή ζωή των κατοίκων της
βορειοανατολικής Αγγλίας. «You are now sitting on a whole load of European
money» (κάθεστε σε ένα µάτσο ευρωπαϊκά χρήµατα) αναφέρουν οι διαφηµιστικές
πινακίδες που βρίσκονται πάνω από τα κεφάλια των επιβατών.
Με το µήνυµα αυτό, οι χρήστες του µετρό τοποθετούνται στο κέντρο του
ενδιαφέροντος: καθένας από αυτούς επωφελείται από τα διαρθρωτικά ταµεία.
Ας σηµειωθεί ότι η ίδια εικόνα («µάτσο χρηµάτων») εµφανίστηκε σε άλλες
παραλλαγές του σλόγκαν και προσαρµόστηκε σε άλλες συνθήκες. Για τα έργα
τεχνολογίας, η φράση έγινε «Log on a whole load of European money»
(Συνδεθείτε µε ένα µάτσο ευρωπαϊκά χρήµατα!»).
Για τα έργα στον τοµέα της αιολικής ενέργειας: «A whole load of European
money is a breath of fresh air» (δροσερός αέρας µε ένα µάτσο ευρωπαϊκών
χρηµάτων). Τέλος, για τα διάφορα έργα υποδοµής, η φράση έγινε: «Building on a
whole load of European money» (χτίστε πάνω σε ένα µάτσο ευρωπαϊκών
χρηµάτων). Ας υπογραµµίσουµε ότι κάθε σλόγκαν, στόχος του οποίου είναι να
προσελκύσει το ενδιαφέρον, συµπληρώνεται µε λεπτοµερή εξήγηση των
χαρακτηριστικών των διαφόρων έργων και την τυποποιηµένη φράση του
κανονισµού σχετικά µε τη χρηµατοδότηση.
Για περισσότερες πληροφορίες: rmurphy.gone@go-regions.gsi.gov.uk
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c) για να περάσει ένα µήνυµα, σκόπιµο είναι να δίνονται παραδείγµατα έργων
που έχουν πραγµατοποιηθεί χάρη στα διαρθρωτικά ταµεία. Το σηµαντικό
είναι να εξηγείται τεκµηριωµένα πώς το εν λόγω έργο λύνει ένα πρόβληµα
και πώς συµβάλει στη βελτίωση της ζωής του πληθυσµού.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ο κανονισµός υπογραµµίζει τη σηµασία της συµµετοχής των µέσων ενηµέρωσης
στην αύξηση της ορατότητας της δράσης της Ένωσης και κατά συνέπεια του
κύρους της στα µάτια των πολιτών.
Οι πληροφορίες που δίνονται στα µέσα ενηµέρωσης πρέπει να καλύπτουν το
σύνολο των βασικών εννοιών, δηλαδή:
-

την ιδέα της κοινής δράσης

-

τις αποστολές των ταµείων

-

τη συγχρηµατοδότηση

-

τους ειδικούς στόχους των προγραµµάτων

«Τα µηνύµατα πρέπει να εκφράζουν τις αποστολές κάθε ταµείου», γεγονός που
υπενθυµίζει την ανάγκη εκλαΐκευσης των κειµένων που παρατίθενται στον
κανονισµό. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Μορφοποίηση της πληροφορίας.
Οι επαφές µε τα µέσα ενηµέρωσης πρέπει να διασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια
του προγράµµατος (έναρξη, εφαρµογή, λήξη). Αυτό αποτελεί προϋπόθεση ώστε
τα µέσα ενηµέρωσης να µπορούν να ενδιαφέρονται συνεχώς για τα
προγράµµατα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Σχέσεις µε τον Τύπο.

Η ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΡΓΩΝ
Πρέπει να διασφαλίζεται και η ορατότητα των έργων. Βεβαίως, δεν πρόκειται να
γίνει ορατό κάτι που είναι αόρατο, αλλά αντιθέτως, να προσελκύσουµε το
ενδιαφέρον της κοινής γνώµης
-

στην υλοποίηση των έργων αυτών,

-

στην προέλευσή τους, δηλαδή στη συνεργασία µεταξύ Ένωσης και χωρών

-

στη συγχρηµατοδότηση της Ένωσης, που προκύπτει από τη συνεργασία
αυτή.

Για τον σκοπό αυτόν, ορισµένες από τις οδηγίες πρέπει να εφαρµόζονται στο
σύνολο της επικράτειας της Ένωσης ώστε τα έργα αυτά να γίνονται αντιληπτά

30

κατά τον ίδιο τρόπο και ο πολίτης να µπορεί να αναγνωρίζει παντού τις ίδιες
κατευθυντήριες γραµµές. Αυτό είναι το νόηµα της έκφρασης «οµοιογενής εικόνα
των παρεµβάσεων» που αναφέρεται στον κανονισµό.
Πρόθεση δεν είναι βέβαια η αναπαραγωγή, από περιφέρεια σε περιφέρεια και
από κράτος σε κράτος, του ίδιου λεξιλογίου. Οι λέξεις και τα σλόγκαν µπορεί να
διαφέρουν, δεδοµένης της πληθώρας των εθνικών και περιφερειακών
ευαισθησιών. Ωστόσο, η συµβολή και συνεπώς η εικόνα της Ένωσης πρέπει να
παραλλάσσονται µε οµοιογενή τρόπο.

1) Η ορατότητα της Ένωσης στα υποχρεωτικά εργαλεία
Ο κανονισµός υπενθυµίζει τον τρόπο µε τον οποίον πρέπει να εµφανίζονται η
συµµετοχή και η οικονοµική συνεισφορά της Ένωσης σε έναν αριθµό εργαλείων,
ορισµένα εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά, ενώ άλλα προαιρετικά.
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Ανακεφαλαιωτικός πίνακας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Υποδοµή
>
3.000.000 EUR

Υποδοµή
<
3.000.000 EUR

ΧΜΠΑ
ΧΜΠΑ
> 500.000 EUR < 500.000 EUR

ΜΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙ
ΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πινακίδες

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Πλάκες

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ *

ΟΧΙ

ΟΧΙ

* µόνο για ένα έτος

Ανακοίνωση *

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

* η υποχρέωση δεν ορίζεται
από τον κανονισµό,
ωστόσο αποτελεί συνήθη
πρακτική

∆ηµοσιεύσεις*

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

*έντυπες, ηλεκτρονικές,
άλλες

Αφίσες

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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¾ Πινακίδες
Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
-

Οι
πινακίδες
πληροφόρησης
είναι
υποχρεωτικές
αν
αφορούν
συγχρηµατοδοτούµενα έργα υποδοµής των οποίων το γενικό κόστος (εθνική
και κοινοτική χρηµατοδότηση) υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ (ή 500.000 ευρώ
για τις δράσεις που συγχρηµατοδοτούνται από το χρηµατοδοτικό µέσο
προσανατολισµού της Αλιείας - ΧΜΠΑ). Στις πινακίδες αυτές, οι πληροφορίες
που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση προστίθενται στις πληροφορίες που
προκύπτουν από την τήρηση των εθνικών κανόνων και καταλαµβάνουν
συγκεκριµένη θέση. Πρόκειται για πινακίδες που αναρτώνται στα εργοτάξια
κατασκευής των έργων.

-

Κάθε πινακίδα πρέπει να αναφέρει τη συγχρηµατοδότηση από την Ένωση. Η
αναφορά του αντίστοιχου διαρθρωτικού ταµείου είναι προαιρετική.

-

Οι πινακίδες αφαιρούνται το αργότερο έξι µήνες µετά το πέρας των έργων και
αντικαθίστανται από αναµνηστικές πλάκες.

Τουλάχιστον το 25% της διαθέσιµης επιφάνειας των πινακίδων πρέπει να
αφιερώνεται στην προβολή της κοινοτικής συµµετοχής, και συγκεκριµένα:
-

στην εικόνα της Ένωσης, µε βάση τη σηµαία και την αναγραφή ολογράφως
της ένδειξης «Ευρωπαϊκή Ένωση». Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.
Γραφικά.

-

στην υπενθύµιση της οικονοµικής συµµετοχής (της συγχρηµατοδότησης)

Οι χαρακτήρες της φράσης που αναφέρεται στην οικονοµική συµµετοχή της
Ένωσης πρέπει να έχουν τουλάχιστον το ίδιο µέγεθος µε τους χαρακτήρες που
χρησιµοποιούνται για τις εθνικές πληροφορίες.
¾ Αναµνηστικές πλάκες
Αναµνηστικές πλάκες θα τοποθετούνται κάθε φορά που αποσύρονται οι
πινακίδες σχετικά µε τα έργα υποδοµής, λόγω της ολοκλήρωσης των εργασιών.
Αποτελούν µόνιµη υπενθύµιση της δράσης της Ένωσης.
Οι πλάκες που αφορούν τα έργα υποδοµής υπόκεινται στους ίδιους κανόνες µε
τις πινακίδες.
Μόνο οι πλάκες που προορίζονται για τις επιχειρήσεις που πραγµατοποίησαν
υλικές επενδύσεις τοποθετούνται για χρονική διάρκεια ενός έτους.
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¾ Αφίσες
Οι αφίσες που ενηµερώνουν την κοινή γνώµη για τον ρόλο της Ένωσης στους
ακόλουθους τοµείς:
-

ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων,

-

επαγγελµατική κατάρτιση και απασχόληση,

-

επενδύσεις στις επιχειρήσεις,

-

επενδύσεις για την αγροτική ανάπτυξη

είναι υποχρεωτικές.
πληροφόρησης.

Για

περισσότερες

πληροφορίες,

βλ.

Εκστρατεία

2) Η ορατότητα της Ένωσης στα προαιρετικά εργαλεία
Ορισµένα εργαλεία είναι προαιρετικά. Ωστόσο, αν αποφασιστεί η υλοποίησή
τους, πρέπει να διασφαλίζουν την ίδια ορατότητα της Ένωσης καθώς και της
οικονοµικής της συµβολής µε τα υποχρεωτικά εργαλεία.
Προαιρετικά εργαλεία είναι οι πινακίδες και οι πλάκες κάτω από τα όρια που
ορίζει ο κανονισµός, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που δεν εντάσσεται στα
υποχρεωτικά εργαλεία.
¾ Έντυπες και ηλεκτρονικές δηµοσιεύσεις
Πρέπει να υπενθυµίζεται η συµµετοχή της Ένωσης, κυρίως στην αρχή του
προϊόντος. Αυτό αφορά:
-

την πρώτη εσωτερική σελίδα ή το εξώφυλλο, µε την προϋπόθεση ότι θα
εξασφαλίζεται η πλήρης ορατότητα,

-

την αρχική σελίδα (home page) των κόµβων ∆ιαδικτύου.

Αυτονόητο είναι ότι οι άλλες σελίδες των εργαλείων πληροφόρησης µπορούν και
αυτές να προβάλλουν την παρουσία της Ένωσης.
Τα προϊόντα πρέπει να επιτρέπουν σε όλους τους ενδιαφερόµενους, αν το
επιθυµούν, να λαµβάνουν περισσότερες πληροφορίες. Για τον σκοπό αυτόν, ο
κανονισµός απαιτεί να περιλαµβάνονται στο κείµενο τα στοιχεία των υπευθύνων
πληροφόρησης και διαχείρισης της αντίστοιχης παρέµβασης.
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¾ Υπενθύµιση της χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κάθε έργο πρέπει να αναγνωρίζει την επιδότηση που προέρχεται από
πρόγραµµα το οποίο επωφελείται των διαρθρωτικών ταµείων. Το πρόγραµµα
αυτό συνδυάζει εξ ορισµού εθνικά κονδύλια και κονδύλια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Κατά συνέπεια, κάθε έργο είναι αντικείµενο µικτής χρηµατοδότησης
που προέρχεται από τα ταµεία της χώρας του καθώς και από αυτά της Ένωσης.
Υποχρεωτικά διευκρινίζεται στον φορέα έργου ότι µέρος της βοήθειας που του
δίνεται προέρχεται από τον προϋπολογισµό της Ένωσης. Η επιστολή της
υπεύθυνης αρχής (ανακοίνωση χορήγησης συνδροµής) πρέπει να περιλαµβάνει
την πληροφορία αυτή.
Πρέπει επίσης να αναφέρονται το ποσό της συνδροµής αυτής καθώς και το
ποσοστό της σε σχέση µε το ύψος της συνολικής βοήθειας.
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Τα γραφικά
Η εικόνα της Ένωσης βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ευρωπαϊκή σηµαία
που συνοδεύεται από την αναγραφή, ολογράφως, της ένδειξης
«Ευρωπαϊκή Ένωση». Τι ακριβώς προβλέπει ο κανονισµός για το θέµα
αυτό; Ποιες είναι οι προδιαγραφές για το ευρωπαϊκό έµβληµα;
Για τη µεγαλύτερη συνάφεια και αποτελεσµατικότητα των γραφικών, είναι
προτιµότερο να εµφανίζεται το γραφικό της σηµαίας της Ένωσης σε όλα τα
εργαλεία πληροφόρησης, ακόµα και αν, για τις έντυπες δηµοσιεύσεις, ο
κανονισµός το επιβάλει µόνο αν προβλέπεται η εµφάνιση των εθνικών και
περιφερειακών σηµαιών.
Η σηµαία πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τη µνεία της Ένωσης. Αυτό
επιτρέπει τη διαφοροποίηση από την πρακτική που συνηθίζεται ολοένα και
περισσότερο: πράγµατι, συχνά η σηµαία (µόνη της) χρησιµοποιείται για
διαφηµιστικούς και εµπορικούς σκοπούς που δεν έχουν καµία σχέση µε τους
στόχους που επιδιώκει η Ένωση µέσω των διαρθρωτικών ταµείων.
Με στόχο να διατηρηθεί το λιτό και κατανοητό γραφικό σε ολόκληρη την
επικράτεια της Ένωσης, ο κανονισµός δεν ζητά τη δηµιουργία ειδικών
λογότυπων για καθένα από τα προγράµµατα. Ωστόσο, ορισµένα προγράµµατα
έχουν ειδικό σύµβολο και κανόνες γραφικών, προσπαθώντας να δηµιουργήσουν
έναν κοινό παρονοµαστή για όλες τις πρωτοβουλίες τους.
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΗΜΑΙΑ
Πώς χρησιµοποιείται η σηµαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Παραθέτουµε ορισµένα
βασικά στοιχεία:
•

Ο αριθµός των αστεριών

Σε γαλάζιο φόντο, ένας κύκλος αποτελούµενος από δώδεκα χρυσά αστέρια
πέντε ακτίνων, οι κορυφές των οποίων δεν έρχονται σε επαφή µεταξύ τους.
Το έµβληµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαµβάνει 12 αστέρια. Πλέον δεν
υπάρχει καµία σχέση µεταξύ του αριθµού των αστεριών και του αριθµού των
χωρών που απαρτίζουν την Ένωση. Ο αριθµός των αστεριών δεν θα αλλάξει
ποτέ στο µέλλον.
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•

Η γεωµετρία του εµβλήµατος

Τα αστέρια σχηµατίζουν έναν αόρατο κύκλο.
Το ευρωπαϊκό έµβληµα είναι µια ορθογώνια σηµαία το µήκος της οποίας είναι
µιάµιση φορά το ύψος της. ∆ώδεκα χρυσά αστέρια τοποθετηµένα σε ίσες
αποστάσεις σχηµατίζουν αόρατο κύκλο µε κέντρο το σηµείο τοµής των
διαγωνίων του ορθογωνίου. Η ακτίνα του κύκλου είναι ίση προς το ένα τρίτο του
ύψους του ορθογωνίου. Καθένα από τα αστέρια έχει πέντε κορυφές και βρίσκεται
στην περιφέρεια αόρατου κύκλου ο οποίος έχει ακτίνα ίση προς το ένα όγδοο του
ύψους του ορθογωνίου.
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Η διάταξη των αστεριών και η θέση του εµβλήµατος

Τρία παραδείγµατα λανθασµένης διάταξης των αστεριών.
Όλα τα αστέρια είναι τοποθετηµένα κάθετα, δηλαδή µε µία κορυφή κατακόρυφη
και δύο κορυφές σε ευθεία γραµµή καθέτως προς τον ιστό της σηµαίας. Τα
αστέρια έχουν τη διάταξη που έχουν οι αριθµοί των ωρών σε ένα ρολόι.
Ένα σύνηθες σφάλµα είναι η χρήση του εµβλήµατος ανάποδα. Εύκολα µπορεί
να ελέγξει κανείς αν το έµβληµα είναι ανάποδα, παρατηρώντας τα αστέρια. Αν τα
αστέρια έχουν δύο κορυφές προς τα πάνω, τότε είναι ανάποδα. Ένα άλλο λάθος
είναι η αλλαγή προσανατολισµού των αστεριών. Υπενθυµίζεται ότι δύο κορυφές
από κάθε αστέρι πρέπει να είναι κάθετες προς τον ιστό της σηµαίας.
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Η ευρωπαϊκή σηµαία πρέπει να συνοδεύει την ένδειξη που αναφέρεται στη
συγχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο
επίπεδο µε τα εθνικά και περιφερειακά εµβλήµατα, όταν υπάρχουν, εκτός
βεβαίως από τις πινακίδες όπου προβλέπεται συγκεκριµένος χώρος για τις
πληροφορίες σχετικά µε την Ένωση.
•

Τα χρώµατα της σηµαίας

Η ευρωπαϊκή σηµαία πρέπει να έχει πάντα τα επίσηµα χρώµατα:

PANTONE REFLEX BLUE για την επιφάνεια του ορθογωνίου και PANTONE
YELLOW για τα αστέρια.
Η διεθνής σειρά χρωµάτων PANTONE είναι ευρέως διαδεδοµένη και εύκολα
µπορεί να την προµηθευτεί κανείς, ακόµα και οι µη επαγγελµατίες.
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•

Αναπαραγωγή σε τετραχρωµία

Εάν χρησιµοποιείται τετραχρωµία, δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν τα δύο
τυποποιηµένα χρώµατα. Ως εκ τούτου πρέπει να αναδηµιουργηθούν µε τη χρήση
των τεσσάρων χρωµάτων της τετραχρωµίας. Το κίτρινο δηµιουργείται µε τη
χρήση 100% "Process Yellow". Αναµειγνύοντας 100% "Process Cyan" και 80%
"Process Magenta" επιτυγχάνεται χρώµα που µοιάζει πολύ µε το Pantone Reflex
Blue.
∆ιαδίκτυο
Στην παλέτα του ∆ιαδικτύου, το PANTONE REFLEX BLUE αντιστοιχεί στο
χρώµα RGB:0/0/153 (δεκαεξαδικό: 000099) και το PANTONE YELLOW
αντιστοιχεί στο χρώµα RGB:255/204/0 (δεκαεξαδικό: FFCC00).
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•

Αναπαραγωγή σε µονοχρωµία

Αν διατίθεται µόνο µελανό, το ορθογώνιο σχηµατίζεται µε µαύρο και τα αστέρια
εκτυπώνονται, σε µαύρο χρώµα, πάνω σε άσπρο φόντο. Σε περίπτωση που το
µόνο διαθέσιµο χρώµα είναι το κυανό (πρέπει βεβαίως να είναι Reflex Blue), θα
χρησιµοποιηθεί κατά 100% για το φόντο, τα δε αστέρια θα αναπαραχθούν σε
αρνητικό λευκό.
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•

Αναπαραγωγή σε έγχρωµο φόντο

Το ευρωπαϊκό έµβληµα αναπαράγεται κατά προτίµηση σε λευκό φόντο.
Αποφεύγετε το φόντο µε ποικίλα χρώµατα και οπωσδήποτε τις αποχρώσεις που
δεν ταιριάζουν µε το κυανό. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί
το έγχρωµο φόντο, θα τοποθετηθεί λευκό περιθώριο γύρω από το ορθογώνιο µε
πλάτος ίσο προς το 1/25 του ύψους του ορθογωνίου.

Τοποθετήστε λευκό περιθώριο γύρω από το ορθογώνιο.
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•

Αναπαραγωγή σε κυανό φόντο

Στις πινακίδες σε κυανό φόντο, εµφανίζονται µόνο τα αστέρια του ευρωπαϊκού
εµβλήµατος. ∆εν χρειάζεται να προσδιοριστεί το περίγραµµα της σηµαίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Συµπληρωµατικές πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Γενικής
Γραµµατείας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:
http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/graphics1_el.htm
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Η αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των δράσεων πληροφόρησης αποτελεί, µαζί µε το σχέδιο
δράσεων επικοινωνίας, µία από τις δύο καινοτοµίες του κανονισµού.
Αφορά την απόδειξη της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των
δράσεων που αναλαµβάνονται και για αυτό είναι σηµαντικό να οριστούν
πρώτα τα κριτήρια ποιότητας και αποτελεσµατικότητας.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο κανονισµός απαιτεί τη µεταφορά γνώσεων προς τους δυνητικούς δικαιούχους
και την κοινή γνώµη.
Είναι λοιπόν σκόπιµο να αξιολογούνται οι γνώσεις σχετικά µε
-

τις διαδικασίες πρόσβασης στα ταµεία ενός προγράµµατος (οι δυνητικοί
δικαιούχοι µπορεί ήδη να έχουν σχετικές γνώσεις λόγω προηγούµενης
συµµετοχής τους σε διαγωνισµούς έργων άλλων προγραµµάτων)

-

τον ρόλο που διαδραµατίζει η Ένωση µέσω των διαρθρωτικών ταµείων,
συγκεκριµένα
- την από κοινού δράση της Ένωσης και του κράτους µέλους
- τις αποστολές των Ταµείων
- τη συγχρηµατοδότηση από την Ένωση.

Χάρη σε αυτή την καταγραφή, µπορούµε να προσδιορίσουµε τη στρατηγική
επικοινωνίας και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό για την εφαρµογή της. Για
περισσότερες πληροφορίες, βλ. Σχέδιο Επικοινωνίας.
Οι φορείς πληροφόρησης
Αξίζει να επωφεληθεί κανείς από αυτή την έρευνα για να αποκοµίσει πρόσθετα
στοιχεία που θα συµβάλλουν στην εφαρµογή της στρατηγικής.
Το ενδιαφερόµενο κοινό µπορεί να ερωτηθεί:
-

αν λαµβάνει ήδη πληροφορίες για τη διαρθρωτική πολιτική;
αν ναι, πώς τις λαµβάνει;
πώς θα ήθελε να τις λαµβάνει;

Επίσης, είναι σηµαντικό να ελεγχθεί αν κάθε πρωταγωνιστής ή φορέας
πληροφόρησης έχει διαδραµατίσει σωστά τον ρόλο του:
-

Λειτούργησε σωστά η εσωτερική επικοινωνία;
Οι φορείς έργων υπήρξαν πράγµατι σύνδεσµοι πληροφόρησης;
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-

Σε ποιο βαθµό κινητοποιήθηκαν τα µέσα ενηµέρωσης;

Για να ελεγχθούν οι οµάδες-στόχοι, από την άποψη των γνώσεων και των
συµπεριφορών τους, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να καταρτιστεί ένα
ερωτηµατολόγιο. Η αξιοποίηση των απαντήσεων στις ερωτήσεις που θα τεθούν
θα είναι πιο εύκολη αν οι εν λόγω ερωτήσεις είναι σαφείς και συγκεκριµένες.
Για την έναρξη και την υλοποίηση µιας δηµοσκόπησης είναι δυνατόν να
ζητούνται οι υπηρεσίες ειδικευµένων εξωτερικών εταιρειών, ενώ ο έλεγχος του
περιεχοµένου του ερωτηµατολογίου θα παραµένει στην Υπηρεσία.
Συνεργασία µε εξωτερικούς συνεργάτες
Αν χρειαστεί, τα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά τους κέντρα µπορούν να
προσφέρουν σηµαντική µεθοδολογική βοήθεια, προσφέροντας παράλληλα
ποιοτικές υπηρεσίες.

Η

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ
Ο κανονισµός κάνει τις ακόλουθες αναφορές στην αξιολόγηση:
•

«Η αρχή διαχείρισης υποβάλλει στις επιτροπές παρακολούθησης
πληροφόρηση σχετικά µε την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα της
δράσης που έχει αναληφθεί για τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας
καθώς επίσης και σκόπιµα αποδεικτικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες.»

•

«το σχέδιο δράσεων επικοινωνίας περιλαµβάνει…τα κριτήρια αξιολόγησης
που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των δράσεων»

•

«…την ετήσια έκθεση εκτέλεσης… η οποία πρέπει να περιλαµβάνει ένα
κεφάλαιο σχετικά µε τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας…»

Έτσι, ο κανονισµός καθορίζει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1α. Απόδειξη της υλοποίησης µιας δράσης και των εργαλείων πληροφόρησης,
αναφέροντας συγκεκριµένα παραδείγµατα ή ελλείψει αυτών, φωτογραφίες
(για παράδειγµα, µια εκδήλωση, µια εκστρατεία πληροφόρησης, πινακίδες
και αναµνηστικές πλάκες, δηλαδή ό,τι δεν µπορεί να παραδοθεί στην
Επιτροπή Παρακολούθησης),
1β. Απόδειξη της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των δράσεων, των
εργαλείων και όλης της στρατηγικής που ακολουθήθηκε.
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Το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στα σηµεία 1α και 1β πρέπει να
υποβάλλεται στις Επιτροπές Παρακολούθησης.
2. Αναφορά των κριτηρίων αξιολόγησης των εν λόγω δράσεων που,
λαµβάνοντας υπόψη την υποχρέωση ποιότητας και αποτελεσµατικότητας, θα
αποτελέσουν δείκτες ποιότητας και αποτελεσµατικότητας. Τα κριτήρια αυτά
πρέπει να επιτρέπουν τη µέτρηση των δύο αυτών παραµέτρων. Επίσης,
πρέπει να αναφέρονται στο σχέδιο επικοινωνίας.
3. Η ετήσια έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει έναν ανακεφαλαιωτικό πίνακα µε τις
πραγµατοποιηθείσες δράσεις και την περιγραφή της προόδου του
προγράµµατος.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Αξιολόγηση σηµαίνει µέτρηση. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να προσδιοριστούν
και να χρησιµοποιηθούν ειδικοί δείκτες.

A) ∆είκτες αποτελεσµατικότητας
1) ∆είκτες αντίκτυπου, που σχετίζονται µε τους βασικούς στόχους του
κανονισµού 1.
-

-

Αλλαγή (αύξηση/µείωση) του επιπέδου διαφάνειας
(«περισσότερα» για τον τρόπο πρόσβασης
προγραµµάτων).

στα

κονδύλια

των

Αλλαγή (αύξηση/µείωση) του επιπέδου κύρους
(«περισσότερα» για τον ρόλο της Ένωσης µέσω των διαρθρωτικών ταµείων).

Ιρλανδία, οι δηµοσκοπήσεις επιτρέπουν τη διόρθωση πορείας.
2) ∆είκτες αποτελέσµατος
Αξιολόγηση του άµεσου αποτελέσµατος του εργαλείου ή της δράσης σε επίπεδο
παραληπτών (βλ. παραδείγµατα στην επόµενη σελίδα).
Μέθοδος χρήσης των δεικτών αντίκτυπου και αποτελέσµατος:
-

Αρχικό ερωτηµατολόγιο στο κοινό των παραληπτών σχετικά µε τις δράσεις
πληροφόρησης και δηµοσιότητας.

-

Ενδιάµεσο και τελικό ερωτηµατολόγιο στο ίδιο κοινό και εντοπισµός των
αλλαγών που παρατηρήθηκαν:
- σε επίπεδο διαφάνειας και κύρους,
- σε επίπεδο αποτελεσµάτων που οφείλονται στις δράσεις και τα εργαλεία.
47

3) ∆είκτες υλοποίησης
Ουσιαστική υλοποίηση των διαφόρων δράσεων/εργαλείων του
επικοινωνίας σε σχέση µε τις προγραµµατισµένες δράσεις/εργαλεία.

σχεδίου

4) Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες
Αξιολόγηση της απορρόφησης των πιστώσεων για την πληροφόρηση και τη
δηµοσιότητα σε σχέση µε τις προγραµµατισµένες πιστώσεις.

B) ∆είκτες ποιότητας
Ειδικοί δείκτες για καθεµία από τις υλοποιούµενες δράσεις/προϊόντα
Μέθοδος: ερωτηµατολόγιο προς τους παραλήπτες των δράσεων/εργαλείων
πληροφόρησης/δηµοσιότητας σχετικά µε την ποιότητα των υλοποιούµενων
δράσεων/προϊόντων.
∆ΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
(ενδεικτικός κατάλογος παραδειγµάτων δεικτών)
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1) ∆είκτες αντίκτυπου
Αλλαγή του επιπέδου διαφάνειας =
Αλλαγή των γνώσεων σχετικά µε τον τρόπο πρόσβασης στα κονδύλια των
προγραµµάτων
Παράδειγµα:
Στην επιλέξιµη ζώνη του προγράµµατος, περισσότεροι/λιγότεροι δυνητικοί
δικαιούχοι δηλώνουν καλύτερη/χειρότερη/ίδια γνώση των τρόπων πρόσβασης στα
κονδύλια σε σχέση µε την έναρξη του προγράµµατος.
Αλλαγή του επιπέδου κύρους:
του ρόλου της Ένωσης, δηλαδή:
- της κοινής δράσης Ένωσης-κράτους µέλους
- των αποστολών των ταµείων
- της συγχρηµατοδότησης από την Ένωση
Παράδειγµα
Στην επιλέξιµη ζώνη του προγράµµατος, οι παραλήπτες της δηµοσιότητας
εµφανίζουν καλύτερη/χειρότερη/ίδια γνώση των τριών εννοιών (ρόλος της
Ένωσης, αποστολή των ταµείων, συγχρηµατοδότηση) σε σχέση µε την έναρξη
του προγράµµατος.
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2) ∆είκτες αποτελέσµατος
Προσδιορισµός ενός δείκτη αποτελέσµατος:
Αξιολόγηση του άµεσου αποτελέσµατος του εργαλείου ή της δράσης σε επίπεδο
Παραληπτών.
Παραδείγµατα:
-

Ο αριθµός επισκέψεων ενός διαδικτυακού τόπου
Ο αριθµός συµµετεχόντων σε µια εκδήλωση σε σχέση µε τον αριθµό των
καλεσµένων
Ο αριθµός των αναγνωστών ενός άρθρου στον Τύπο σε σχέση µε τον αριθµό
των αντιτύπων που διανεµήθηκαν
Ο αριθµός των αιτήσεων χρηµατοδότησης που ελήφθησαν σε σχέση µε τους
στοχοθετηµένους δυνητικούς δικαιούχους
Ο αριθµός των άρθρων και/ή ρεπορτάζ στην τηλεόραση ή το ραδιόφωνο που
πραγµατοποιήθηκαν µετά από µια συνέντευξη τύπου ή µια σηµαντική
εκδήλωση
Ο αριθµός των τηλεθεατών µιας εκποµπής στην τηλεόραση/ραδιόφωνο

3) ∆είκτες υλοποίησης
Αριθµός δράσεων/εργαλείων που υλοποιήθηκαν σε σχέση µε τον αριθµό
δράσεων/εργαλείων που είχαν προγραµµατιστεί
4) Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες
Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες σε σχέση µε τις προγραµµατισµένες δαπάνες =
Απορρόφηση του προϋπολογισµού για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα
∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
∆ηµοσιεύσεις:
- Ελκυστικότητα
- Σαφήνεια γλώσσας
- Ισορροπία κειµένου-εικόνων
- Ηλεκτρονικά προϊόντα on line και off line
- Ευκολία χρήσης
- Ευκολία πρόσβασης
Εκδηλώσεις:
- Ποιότητα οργάνωσης
(ακρίβεια, λειτουργία υπηρεσιών, εξυπηρέτηση από το υπεύθυνο για την
οργάνωση προσωπικό)
- Επίπεδο συµµετοχής στη συζήτηση
- Επαγγελµατισµός, σαφήνεια και διάρκεια παρεµβάσεων
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-

Ποιότητα της τεκµηρίωσης που διανεµήθηκε
Ευκολία πρόσβασης στον χώρο της εκδήλωσης
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Ιρλανδία

∆ηµοσκοπήσεις που επιτρέπουν τη διόρθωση πορείας
Από το 2000, η ιρλανδική κυβέρνηση υιοθέτησε µια στρατηγική επικοινωνίας που
αφορά την προβολή του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου (National Development
Plan, NDP), που συγχρηµατοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταµεία. Την άνοιξη του
2001, ένα ινστιτούτο µελέτης της αγοράς επιλέγεται για να διεξάγει µια έρευνα
µεγάλης εµβέλειας, στόχος της οποίας είναι να αναλύσει τον βαθµό
συνειδητοποίησης, κατανόησης και ενδιαφέροντος σχετικά µε το NDP, να
εξετάσει τους τοµείς που ανησυχούν τους πολίτες και να προσδιορίσει τις
προτιµήσεις του κοινού σχετικά µε τα πιο αποτελεσµατικά µέσα πληροφόρησης
για το NDP.
Έτσι, ξεκίνησε µια έρευνα στην κοινή γνώµη, σε δύο φάσεις. Η πρώτη είναι η
αρχική ποιοτική φάση και ακολουθείται από ένα πιο ποσοτικό στάδιο σε οκτώ
περιφέρειες NUTS III. Ερωτήθηκαν 1.200 άτοµα, που αντιπροσωπεύουν
διάφορες κοινωνικο-επαγγελµατικές κατηγορίες. Η δηµοσκόπηση αυτή δίνει µια
πρώτη εικόνα του κύρους του National Development Plan και των διαρθρωτικών
ταµείων. Τον Μάιο/Ιούνιο 2002 πραγµατοποιήθηκε µια δεύτερη δηµοσκόπηση,
αυτή τη φορά σε δείγµα 600 ατόµων. Στόχος ήταν η µέτρηση της εξέλιξης της
συνειδητοποίησης και της κατανόησης.
Η δεύτερη µελέτη δείχνει ότι το ποσοστό των ατόµων «που γνωρίζουν» το
National Development Plan πέρασε σε ένα έτος από το 49% στο 59%. Το 79%
των ατόµων που ρωτήθηκαν εκτιµά εξάλλου ότι το NDP «είναι καλή ιδέα». Η
επικοινωνία φαίνεται ότι ήταν αποτελεσµατική. Ωστόσο, η πιο λεπτοµερής
ανάλυση των δεδοµένων που συλλέχτηκαν εµφανίζει µια άλλη εικόνα.
Ουσιαστικά, φαίνεται ότι το ποσοστό των ατόµων «που έχουν συνείδηση» του
NDP διαφέρει σηµαντικά από περιφέρεια σε περιφέρεια. Άλλο στοιχείο είναι ότι η
έρευνα δείχνει σαφώς πως το βασικό ενδιαφέρον του κοινού στρέφεται στα
τοπικά έργα και συνδέεται µε τις επιπτώσεις των εθνικών έργων στην περιοχή
τους.
Από τις δυο αυτές δηµοσκοπήσεις προκύπτουν πολύ χρήσιµα συµπεράσµατα
για τη µελλοντική διεξαγωγή δράσεων επικοινωνίας όπως η ανάγκη χρήσης
απλής γλώσσας, η σηµασία του να λαµβάνεται περισσότερο υπόψη η τοπική
διάσταση και η προσπάθεια για καλύτερη εξήγηση των επιπτώσεων του NDP
στην καθηµερινή ζωή του καθενός.
Για περισσότερες πληροφορίες: Alva_OCleirigh@csfunits.irlgov.ie
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Το σχέδιο επικοινωνίας
Η κατάρτιση και η εφαρµογή του «σχεδίου δράσεων επικοινωνίας»
αποτελεί πλέον υποχρέωση, όπως και η αξιολόγηση. Το σχέδιο
επικοινωνίας προσδίδει συνάφεια και κύρος στο σύνολο των δράσεων και
των προϊόντων. Αποτελεί ένα µόνιµο πλαίσιο αναφοράς.
Ένα καλά διαρθρωµένο σχέδιο επικοινωνίας πρέπει να περιλαµβάνει τρία βασικά
κεφάλαια και συγκεκριµένα την καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης, τη
στρατηγική και το επιχειρησιακό σχέδιο.

1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Για την υλοποίηση ενός συνολικού σχεδίου επικοινωνίας είναι σκόπιµο να
πραγµατοποιηθεί, αρχικά, καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης, δηλαδή
αξιολόγηση.
Η ανάλυση της διάγνωσης θα επιτρέψει τον εντοπισµό των δυνατών σηµείων της
στρατηγικής.
Φιλανδία

Πρώτα ακούµε!
Από το 2000, όπως και σε άλλες χώρες, το φινλανδικό Υπουργείο Εσωτερικών,
που αποτελεί την εθνική αρχή διαχείρισης, υιοθέτησε ένα σχέδιο επικοινωνίας
σχετικά µε τα διαρθρωτικά ταµεία. Η πρωτοτυπία του συνίσταται στην απόλυτα
συµµετοχική διαδικασία που εφαρµόστηκε. Ουσιαστικά, τίποτα δεν επιβάλλεται
αφ’ υψηλού: η αρχή διαχείρισης επέλεξε εξ αρχής την ευρεία διαβούλευση µε το
σύνολο των εµπλεκόµενων εταίρων.
Ποιος είναι ο απολογισµός από τις προηγούµενες δραστηριότητες επικοινωνίας;
Ποιο είναι το µάθηµα για το µέλλον; Σε συνεργασία µε µια εταιρεία επικοινωνίας,
το Υπουργείο Εσωτερικών πήρε συνεντεύξεις από τους εκπροσώπους των 18
άµεσα ενδιαφεροµένων οργανισµών, συγκεκριµένα τα υπουργεία, τα
περιφερειακά συµβούλια, αλλά και το Κεντρικό Εµπορικό Επιµελητήριο, τη
Φινλανδική Ένωση Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, την Κεντρική Οργάνωση των
Συνδικάτων, την Οµοσπονδία Φινλανδών Εργοδοτών κ.ά. Σε µια δεύτερη φάση,
την άνοιξη του 2000, οργανώθηκε σεµινάριο µε τη συµµετοχή φορέων και ειδικών
στην επικοινωνία. Το σχέδιο επικοινωνίας οριστικοποιήθηκε µετά από όλα αυτά.
Καµιά φορά λέµε ότι «αποφασίζω σηµαίνει πρώτα ακούω!» Για περισσότερες
πληροφορίες: Φινλανδία, ευρωστία µε τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες: Marja.taskinen@sm.intermin.fi
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2. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Ουσιαστικά πρέπει να απαντηθούν δύο σηµαντικά ερωτήµατα:
-

Τι θέλουµε να πούµε;
Σε ποιον θέλουµε να το πούµε;

Επίσης, η στρατηγική πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τη λειτουργία της
επικοινωνίας. Οι βασικές αρχές.

Κατανόηση στόχων και οµάδων-στόχων
Οι στόχοι διαφάνειας και ορατότητας/κύρους καθώς και οι οµάδες-στόχοι
αναφέρονται µε σαφήνεια στον κανονισµό.
Το σχέδιο επικοινωνίας πρέπει να εξασφαλίζει την ενδελεχή ανάλυση των
αντίστοιχων οµάδων-στόχων, καθεµία εκ των οποίων διαθέτει διαφορετικά
χαρακτηριστικά και γνώσεις.
Η ανάλυση αυτή πρέπει να επιτρέψει την ανάδειξη των αναγκών και των
προσδοκιών των διαφόρων κατηγοριών κοινού, έτσι ώστε η προσφορά κάθε
προγράµµατος να µπορεί να εστιαστεί σε αυτές. Εποµένως, πρέπει να
συσχετιστούν τα όσα απαιτεί ο κανονισµός να λέγονται και αυτά που το κοινό
θέλει να ακούσει και να δεχθεί.

∆ηµιουργία οδηγού
Λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους που έχουν τεθεί και τις οµάδες-στόχους που
έχουν οριστεί, καλό θα είναι να εκπονηθεί ένα κοινό γραφικό καθώς και
µηνύµατα-κλειδιά. Σε όλα τα προϊόντα επικοινωνίας πρέπει να εµφανίζονται αυτά
τα στοιχεία, όπως γίνεται µε τη µάρκα ενός κατασκευαστή.

3. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Χάρη στη στρατηγική, ορίζεται ο προσανατολισµός. Στη συνέχεια, αποµένει να
προσδιοριστούν τα µέσα που επιτρέπουν να περάσουν τα µηνύµατα στις
διάφορες κατηγορίες κοινού. Το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαµβάνει όλα τα
εργαλεία που θέτουν τη στρατηγική σε εφαρµογή.
Το σχέδιο αυτό φροντίζει να ορίσει:
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-

τα µέσα δράσης που θα χρησιµοποιηθούν,
τη σχέση µεταξύ των µέσων αυτών,
τον προϋπολογισµό,
το χρονοδιάγραµµα.

Τα µέσα δράσης
Κανένα εργαλείο δεν µπορεί να επιλεγεί αν δεν γνωρίζουµε τις δυνατότητες αλλά
και τα όριά του.

Η σχέση µεταξύ των δράσεων
Το επιχειρησιακό σχέδιο πρέπει να έχει στόχο την ενσωµάτωση όλων των
δράσεων και εργαλείων σε ένα συναφές σύνολο. Το σχέδιο αναφέρει τις σχέσεις
που συνδέουν τις διάφορες προγραµµατισµένες πρωτοβουλίες µε τους τελικούς
στόχους του κανονισµού και τον τρόπο µε τον οποίο αλληλεπιδρούν οι
πρωτοβουλίες αυτές, επιτρέποντας την εξοικονόµηση κόπου και χρόνου.

Οι υπεύθυνοι για αυτή την εργασία
Υπάρχουν δύο δυνατότητες:
¾ Πρώτη περίπτωση: σύσταση ειδικής οµάδας για να σχεδιάσει, να υλοποιήσει
και να αξιολογήσει τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας σχετικά µε τα
διαρθρωτικά ταµεία. Είναι σηµαντικό η οµάδα αυτή να επικοινωνεί µε τους
υπευθύνους της διαχείρισης.
¾ Η δεύτερη περίπτωση συνηθίζεται πολύ στις αρχές διαχείρισης. Στην
περίπτωση αυτή, οι υπεύθυνοι της διαχείρισης αναλαµβάνουν και τις δράσεις
πληροφόρησης και δηµοσιότητας. Επειδή δεν ειδικεύονται στον χώρο αυτόν,
πρέπει να µάθουν γρήγορα και καλά πώς θα το κάνουν. Η καλύτερη λύση
είναι να λαµβάνουν µια ad hoc κατάρτιση.
Συχνά, ο δρόµος που πρέπει να ακολουθήσουµε είναι πιο εύκολος από ό,τι
πιστεύουµε. Στην υπηρεσία υπάρχουν άτοµα µε εξαιρετικά προσόντα· αρκεί να
εκµεταλλευτούµε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτά τα προσόντα, ενθαρρύνοντας τη
µεταφορά γνώσεων προς αυτούς που τις έχουν ανάγκη.
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Flevoland (Ολλανδία)

Καταµερισµός αρµοδιοτήτων
Η επαρχία Flevoland, βορείως του Άµστερνταµ, έχει 330.000 κατοίκους και από
το 1994 έχει αναγνωριστεί ως περιφέρεια Στόχου 1. Στις υπηρεσίες της επαρχίας
30 άτοµα απασχολούνται στη διαχείριση των ευρωπαϊκών έργων, µεταξύ των
οποίων και 10 διευθυντές έργου. Το στοίχηµα ήταν να εκπαιδευτούν οι
διευθυντές αυτοί στις βασικές αρχές της επικοινωνίας, αφού η κύρια
επαγγελµατική τους δραστηριότητα δεν είναι η πληροφόρηση.
Για τον σκοπό αυτό, οι διευθυντές έργου κλήθηκαν να παρακολουθήσουν ένα
διήµερο σεµινάριο, µακριά από τα γραφεία τους. Μετά το πέρας του σεµιναρίου
που τους έφερε σε επαφή µε ειδικούς στην επικοινωνία, διανεµήθηκε στους
συµµετέχοντες ένας οδηγός που περιέχει κυρίως απαντήσεις σε πρακτικά θέµατα
που µπορεί να αντιµετωπίσουν.
Το όλο εγχείρηµα έδωσε την ευκαιρία στους διαχειριστές αυτούς να ελέγξουν και
τις συνήθεις δράσεις επικοινωνίας, όπως την κατάρτιση ενός δελτίου τύπου ή τις
σχέσεις µε τον Τύπο… Σε περίπτωση πιο περίπλοκου θέµατος, οι διευθυντές
έργου έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στη βοήθεια των ειδικών στην
επικοινωνία που συνεργάζονται µε την Επαρχία.
Ο καταµερισµός των αρµοδιοτήτων µεταξύ των υπαλλήλων είναι η επιλογή που
προτίµησαν οι επαρχιακές Αρχές της Flevoland.
Για περισσότερες πληροφορίες: henk.kuiper@flevoland.nl

Ο προϋπολογισµός
Για την επιλογή των µέσων δράσης θα πρέπει υποχρεωτικά να ληφθούν υπόψη
τα διαθέσιµα κεφάλαια, που ποικίλουν από το ένα πρόγραµµα στο άλλο.
Γενικά, καλόν είναι να υπάρχουν ενδεικτικές τιµές για το κόστος των διαφόρων
προϊόντων ώστε να είναι πολύ αξιόπιστες οι εκτιµήσεις.
Η πληροφόρηση και η δηµοσιότητα χρηµατοδοτούνται από το κονδύλι «Τεχνική
Βοήθεια» που διαθέτουν όλα τα προγράµµατα.
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Το χρονοδιάγραµµα
Το χρονοδιάγραµµα πρέπει να συνδέει την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα µε
τις διάφορες φάσεις του προγράµµατος, δεδοµένου ότι η πληροφόρηση αποτελεί
στοιχείο της διαχείρισης και πρέπει να συµβάλλει στην επιτυχία της.
Η ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων αποτελεί προτεραιότητα υπό την
προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιµα χρήµατα. Ταυτόχρονα, η ενηµέρωση για
τον ρόλο της Ένωσης αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία καθώς το
πρόγραµµα ολοκληρώνει τα έργα που συγχρηµατοδοτούνται από τα
διαρθρωτικά ταµεία.
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