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NEBLab

• NEB Lab: Μέθοδοι εργασίας 
• Στρατηγική απονομής σήματος
• Σφραγίδα Αριστείας
• Καινοτόμος χρηματοδότηση
• Κανονιστική Ανάλυση και Πειραματισμός
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Συνεργασία με την κοινότητα του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus (ΝΕΒ)

• Ανάπτυξη και προώθηση των έργων των Εταίρων

• Δραστηριότητες του NEBLab : αλλαγή διαδικασιών σε συγκεκριμένες 
κοινότητες και οικοσυστήματα ή δημιουργία προϋποθέσεων και 
διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την επίτευξη της αλλαγής

• Σαφή και πολλαπλώς εφαρμόσιμα αποτελέσματα που εμπεριέχουν τη 
δυνατότητα μάθησης και ανταλλαγής πληροφοριών

• Πρόσκληση για συμμετοχή στον θεσμό Φίλοι του Νέου Ευρωπαϊκού 
Bauhaus

• Πειραματισμός, μάθηση, επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων

• Τα πρώτα παραδοτέα είναι στην ατζέντα

της Επιτροπής

NEB Lab
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Μια πολύμορφη και δραστήρια κοινότητα Εταίρων 

370+
εταίροι

101
Διακρατικές 
Συνεργασίες
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Στρατηγική απονομής σήματος (Labelling strategy)
Σκοποί:

• Χαρακτηρισμός έργων του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus, αξιολόγηση της ποιότητας τους ως προς τη

διαδικασία εξέλιξης τους και του τελικού αποτελέσματος

• Δημιουργία κατευθυντήριων αρχών (ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης) για όλους τους φορείς ανάπτυξης

έργων

• Αξιοποίηση γνώσεων και υπάρχουσας εμπειρίας για την ανάπτυξη κριτήριων που θα χρησιμοποιηθούν

σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών για την υλοποίηση έργων και μελετών

Πιθανά αντικείμενα αξιολόγησης:

• Προϊόντα, κτίρια, δημόσιοι χώροι, κοινωνικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες κ.ά.

Πιθανές προσεγγίσεις και παραδοτέα:

• Ήπια προσέγγιση: Δημιουργία ενός εργαλείου αυτοαξιολόγησης για τη μέτρηση της ποιότητας ενός

έργου και της ανταπόκρισής του στις αξίες του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus

• Αυστηρή προσέγγιση: Δημιουργία καταλόγου προδιαγραφών/προτύπων που θα

πρέπει να πληρούνται, ώστε ένα έργο να μπορεί να λάβει το NEB Σήμα/Πιστοποίηση

(NEB Label/Certificate)
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Σφραγίδα Αριστείας

Σκοπός:

• Επιλογή των υψηλής ποιότητας αιτήσεων στις προσκλήσεις του ΝΕΒ που δεν κατέστη δυνατό να

χρηματοδοτηθούν λόγω δημοσιονομικών περιορισμών και προώθηση τους προς άλλες πιθανές πηγές

χρηματοδότησης

Κύρια παραδοτέα:

Η εφαρμογή της απονομής σφραγίδας θα έχει δύο διαστάσεις:

• Προσδιορισμός δυνατοτήτων απονομής της σφραγίδας στο πλαίσιο των Προσκλήσεων για υποβολή

προτάσεων του NEB (στενή συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις της ΕΕ που είναι αρμόδιες για

αντίστοιχες Προσκλήσεις)

• Προσδιορισμός εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης και συνεργειών με άλλα χρηματοδοτικά

προγράμματα (για 1. Μεμονωμένους δικαιούχους, 2. Πολλαπλούς δικαιούχους που εκτείνονται σε πολλά

κράτη μέλη, 3. Τελικούς υποψήφιους για το βραβείο NEB)
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Καινοτόμος Χρηματοδότηση

Σκοπός:

• Προσδιορισμός, σχεδιασμός από κοινού και πειραματική εφαρμογή νέων τρόπων συγκέντρωσης
πόρων και διοχέτευσής τους, όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, για την υποστήριξη των σχεδίων
ανάπλασης στο πλαίσιο του ΝΕΒ.

Κύρια παραδοτέα:

• Προσδιορισμός συγκεκριμένων συνδυασμών/αλληλεπιδράσεων μεταξύ συμμετοχικής
χρηματοδότησης (crowdfunding) και δημόσιας χρηματοδότησης που έχουν δυναμικές προοπτικές
και μπορούν να δοκιμασθούν και/ή να ενσωματωθούν σε διαφορετικά επίπεδα (ΕΕ, Εθνική ή
Περιφερειακή χρηματοδότηση).

• Συν-σχεδιασμός ενός πιλοτικού συστήματος άντλησης πόρων από δωρεές σε ένα Ταμείο (με ή χωρίς
την χρηματοδότηση της ΕΕ) για τη στήριξη των δραστηριοτήτων του ΝΕΒ σε τομείς και με τρόπους που
είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν με χρηματοδότηση από την ΕΕ.
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Κανονιστική Ανάλυση και Πειραματισμός

Σκοπός:
• Προσδιορισμός κανονιστικών  ρυθμίσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο  που 

υποστηρίζουν ή εμποδίζουν την ανάπτυξη των σχεδίων ανάπλασης στο πλαίσιο του ΝΕΒ, καθώς και 
διατύπωση συγκεκριμένων συστάσεων για την ανάπτυξη ενός ευνοϊκού κανονιστικού πλαισίου.

• Εστίαση σε πρώτη φάση στη νομοθεσία και τις κανονιστικές ρυθμίσεις που έχουν αντίκτυπο στο δομημένο 
περιβάλλον και τον κατασκευαστικό τομέα.

Κύρια παραδοτέα: 
• Χαρτογράφηση των κανονιστικών ρυθμίσεων σε όλη την ΕΕ προσδιορίζοντας τα  κρίσιμα προβληματικά 

σημεία και τις καινοτόμες λύσεις
• Έκθεση (εις) σχετικά με τα βασικά πεδία  του κανονιστικού πλαισίου που χρήζουν τροποποίησης όσον αφορά 

την αρχιτεκτονική, τις κατασκευές, τον αστικό και χωρικό σχεδιασμό, τα κατασκευαστικά υλικά, την 
πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και σύνταξη σχετικών συστάσεων.

Επόμενα βήματα:
• Διεξαγωγή δημοσκόπησης τον Φεβρουάριο 
• Πρώτη Έκθεση τον Ιούνιο
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Χρηματοδότηση, 
επικοινωνία & 
εκδηλώσεις

• Προσκλήσεις για χρηματοδότηση προτάσεων στο 
πλαίσιο του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus 

• Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 
δράση Places of Education and Knowledge

• Βραβείο Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus (NEB Prize)
2022 και 2023

• Φεστιβάλ Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus (NEB 
Festival)
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Lighthouse demonstrators – Horizon Europe missions

AUGUST JANUARY FEBRUARY MARCH

2021 2022

Social and affordable housing district demonstrator (IA)

Built4People

Digital Logbook for buildings (IA)

Affordable Housing Initiative

Solutions for circularity in buildings and the construction sector
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Circular Economy

EIT

Worth Partnership Project

Creative Innovation Labs 

Social Economy 
and Local Green Deals

HORIZON-MISS-2021-NEB-01-01 

HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-02-32

Built4People

HORIZON-CL5-2021-D4-02-03

HORIZON-CL5-2021-D4-02-02

HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-09

SMP-COSME-2021-HOUS-01

HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-01-two-stage

LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT

Horizon Europe (HORIZON)

Single Market Programme(SMP)

CREA-CROSS-2021-INNOVLAB

SMP-COSME-2021-RESILIENCE
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Χώροι εκπαίδευσης και γνώσης

Σκοπός:
• Ενθάρρυνση της μετατροπής χώρων εκπαίδευσης και γνώσης, θεσμοθετημένων και μη, ώστε να

αναδεικνύουν την αισθητική, τη βιωσιμότητα και τη συμπεριληπτικότητα .

• Συμβολή στην επιτάχυνση αναμόρφωσης των δεξιοτήτων και των καινοτόμων μεθόδων που

χρησιμοποιήθηκαν στο βιομηχανικό οικοσύστημα (π.χ. βελτίωση δεξιοτήτων αρχιτεκτόνων, εργαζομένων στις

κατασκευές και άλλων παρεμφερών ειδικοτήτων όσον αφορά τα ψηφιακά εργαλεία και την αειφορία.

Κύρια παραδοτέα:

• Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Χώρους Εκπαίδευσης, η οποία θα συνδέει την ανάπλαση της

φυσιογνωμίας του χώρου με διαχειριστικούς στόχους σχετικούς με την εκπαίδευση/γνώση, ενώ παράλληλα θα

προωθεί τη σύνδεση/αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινωνίες. Η πρόσκληση θα πρέπει να αναδεικνύει τις

καλές πρακτικές και να λειτουργήσει ως μέσο διασύνδεσης.

• Το Βραβείο ΝΕΒ 2023 θα κάνει ειδική μνεία στην Εκπαίδευση εστιάζοντας στην επικύρωση της ορθότητας
των ιδεών (proof of concepts), καθώς και στις ριζοσπαστικές ιδέες που προβάλλουν

τα τρία προαναφερθέντα στοιχεία (beautiful, sustainable, inclusive /

αισθητική, βιωσιμότητα, συμπεριληπτικότητα).
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• 4 Κατηγορίες
• 2 κατευθύνσεις:

• New European Bauhaus Awards
• New European Bauhaus Rising Stars

• 16 βραβεία από την Κριτική Επιτροπή και 2 βραβεία κοινού
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Χρόνος και Τόπος

• Από τις 9 έως τις 12 Ιουνίου 2022 στις Βρυξέλλες και δορυφορικές 
εκδηλώσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

• Με φυσική παρουσία κατά τόπους ή διαδικτυακά, το Φεστιβάλ θα είναι 
μια ευκαιρία συνάντησης, διαλόγου, ανταλλαγής ιδεών, μάθησης και 
γιορτής. 

Στόχος

• Ανάδειξη των φορέων αλλαγής

• Ανταλλαγή ιδεών και συζήτηση σχετικά με την πρόοδο των 
εργασιών και τα αποτελέσματα

• Ενίσχυση της εμπλοκής των πολιτών

Τρεις πυλώνες: Φόρουμ, Έκθεση, Φεστιβάλ

NEB Festival
2022
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Ενσωμάτωση 
του ΝΕΒ στη 
νομοθεσία της 
ΕΕ και άλλα 
χρηματοδοτικά 
εργαλεία

• Χρηματοδότηση Ταμείου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας (RRF)

• Ταμείο Συνοχής
• Προοπτικές μετάβασης
• Ένταξη του ΝΕΒ στη Στρατηγική της 

Επιτροπής για την κατασκευή και τον 
επανασχεδιασμό των κτιριακών 
εγκαταστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις Βρυξέλλες.
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Σχεδιασμός σε εξέλιξη 

• Μια μοναδική ευκαιρία

• Πολλά εθνικά σχέδια περιλαμβάνουν προγραμματισμένες επενδύσεις 
σε σχετικούς τομείς: ανακαίνιση κτιρίων και κατοικιών, εκπαίδευση, 
ψηφιοποίηση κ.λπ.

Δίνει στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις μια νέα ώθηση βασισμένη στο 
Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus

• Ενσωμάτωση στόχων κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας

• Προσθήκη της πολιτιστικής προοπτικής

• Η διαδικασία σχεδιασμού επενδυτικών σχεδίων γίνεται πιο 
συμμετοχική

• Εξετάζεται η διεπιστημονικότητα και η 

ευρύτερη επιμόρφωση σε βασικά 

επαγγέλματα πέραν της ψηφιοποίησης στην 

εκπαίδευση

Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας
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Πολιτικές ένταξης

• Συμφωνίες εταιρικής σχέσης σχετικά με την πολιτική συνοχής 2021-
2027

• Επιχειρησιακά προγράμματα

Υποστηρικτικά εργαλεία

• Τεχνική Βοήθεια

• Αστικές καινοτόμες δράσεις

• Υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία 

Ταμείο Συνοχής
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Βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ

• Μετάβαση από τους τομείς στα οικοσυστήματα

• Μετάβαση σε ανθεκτικά, πιο πράσινα και πιο ψηφιακά οικοσυστήματα

• Μια ευκαιρία για τη συνδιαμόρφωση μετασχηματισμών και αλλαγών

Άλλες σχετικές προοπτικές μετάβασης

• Σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία

• Προοπτική μετάβασης προς ένα ανθεκτικό πιο πράσινο και πιο 
ψηφιακό οικοσύστημα κατασκευών

• Προοπτική μετάβασης για το οικοσύστημα της υφαντουργίας

Προοπτικές 
μετάβασης
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Πράσινη στρατηγική για τα ακίνητα

• Ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Στρατηγική πρασίνου»

• Μερικές πιλοτικές εφαρμογές

Συμβολή στην επανεξέταση των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΕ στις 
Βρυξέλλες

• Συμμετοχικό εργαστήριο στο πλαίσιο του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus
Επόμενα Βήματα
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Επικοινωνία

Instagram
17k followers
40k interactions
35k video views

Newsletter 
25k subscribers

Pinterest
99 pins 

Twitter
12k mentions
25k engagements 

Website
450k visits
950k page views
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Thank you!


