
  

 

The project is co funded by the European Union and National funds of Greece and Albania 
via the Interreg IPA CBC Programme “Greece - Albania 2014-2020” 

    

 
 

ελίδα 1 από 3 

 

 

ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΗ 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ & ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΟ  

ΕΡΓΟ 

LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE 

FIELDS OF CULTURE / TOURISM & FOLK TRADITION  

Ακρωνφμιο: "InClust" 

 

Η Περιφζρεια Ιονίων Νιςων απευκφνει ανοικτι πρόςκλθςθ, προσ όλουσ τουσ φορείσ που 

δραςτθριοποιοφνται ι επικυμοφν δραςτθριοποιθκοφν ςτο πεδίο τθσ δθμιουργικισ και πολιτιςτικισ 

βιομθχανίασ ςτθν περιοχι τθσ Π.Ε. Κζρκυρασ, να υποβάλλουν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι 

ςτο ζργο "InClust".  

τόχοσ του ζργου "InClust" είναι θ ενίςχυςθ και υποςτιριξθ των πολιτιςτικϊν και δθμιουργικϊν δράςεων 

και πρωτοβουλιϊν ςτισ περιοχζσ τθσ: 

 Άρτασ 

 Κζρκυρασ 

 Αυλϊνασ (Αλβανία) 

 Κορυτςάσ (Αλβανία) 

Σο "InClust" είναι μια πρωτοβουλία τθσ Αναπτυξιακισ Εταιρίασ του Επιμελθτθρίου Άρτασ (Αμβρακία 

Αναπτυξιακι) θ οποία είναι επικεφαλισ τθσ ςφμπραξθσ των φορζων που υλοποιοφν το ζργο. 

τθ ςφμπραξθ αυτι επιπλζον ςυμμετζχουν: 

 Επιτροπι Ερευνϊν Ιόνιου Πανεπιςτιμιου, Σμιμα Αρχειονομίασ Βιβλιοκθκονομίασ & Μουςειολογίασ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΡΙΩΝ ΣΡΙΣΩΝ ΑΜΚΕ 

 Auleda - Local Economic Development Agency (Αλβανία) 

 Διμοσ Κορυτςάσ (Αλβανία) 

 Περιφζρεια Ιονίων Νήςων 

 

το πλαίςιο των δράςεων του “InClust” και ςε κάκε μια από τισ περιοχζσ εφαρμογισ κα: 

 γίνει καταγραφή όλων των φορζων πολιτιςμοφ και καλλιτεχνικήσ δημιουργίασ με ςτόχο τθ 

δικτφωςθ μεταξφ τουσ και τθν αναηιτθςθ ευκαιριϊν ςυνεργαςίασ και ςυνδθμιουργίασ. Απϊτεροσ 

ςτόχοσ είναι θ δημιουργία ενόσ ςυνεργατικοφ ςχηματιςμοφ (cluster) με διακριτό ςτίγμα ο οποίοσ 

κα ενιςχφει τισ ςυνζργειεσ και κα δθμιουργεί οικονομίεσ κλίμακασ 



  

 

The project is co funded by the European Union and National funds of Greece and Albania 
via the Interreg IPA CBC Programme “Greece - Albania 2014-2020” 

    

 
 

ελίδα 2 από 3 

 

 

 δημιουργηθεί χώροσ ςυςτζγαςησ και ςυνεργαςίασ τοπικϊν δθμιουργϊν, καλλιτεχνϊν, 

επιχειρθματιϊν, παραγωγϊν και πολιτιςτικϊν φορζων ενϊ παράλλθλα θα λειτουργήςει και 

θερμοκοιτίδα για την φιλοξενία νζων ςυνεργατικϊν πρωτοβουλιϊν 

 παρζχεται δωρεάν ςυμβουλευτική υποςτήριξη από εξειδικευμζνουσ επαγγελματίεσ και 

επιςτιμονεσ τθσ δθμιουργικισ και πολιτιςτικισ βιομθχανίασ 

 διοργανωθεί μια μεγάλη ζκθεςη όπου οι φορείσ τθσ δθμιουργικισ και πολιτιςτικισ βιομθχανίασ κα 

μποροφν να παρουςιάςουν τισ δράςεισ, τισ πρωτοβουλίεσ, τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τουσ 

 διοργανωθοφν ανοικτζσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ πάνω ςε εξειδικευμζνα κζματα τθσ πολιτιςτικισ / 

δθμιουργικισ βιομθχανίασ (marketing, χρθματοδοτικζσ ευκαιρίεσ, αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν 

επικοινωνίασ και δικτφωςθσ κλπ) 

 ανοίξει ζνασ δημόςιοσ διάλογοσ ςτο πλαίςιο θμερίδων / ςυνεδρίων 

 

Ωσ φορείσ πολιτιςτικισ και δθμιουργικισ βιομθχανίασ κεωροφνται όλοι οι φορείσ κερδοςκοπικοί και μθ 

κερδοςκοπικοί, τυπικοί και άτυποι, υπό ςφςταςθ και υφιςτάμενοι, μονοπρόςωποι και πολυπρόςωποι που 

δραςτθριοποιοφνται ενδεικτικά και όχι αποκλειςτικά ςτισ: 

 εικαςτικζσ τζχνεσ (ηωγραφικι, γλυπτικι, φωτογραφία κλπ), 

 παραςτατικζσ τζχνεσ (κζατρο, χορόσ, μουςικι κλπ), 

 λιανικό εμπόριο πολιτιςτικϊν αγακϊν, 

 δθμιουργία και εμπόριο προϊόντων λαϊκισ τζχνθσ και παράδοςθσ υψθλοφ αιςκθτικοφ ι 

ςυμβολικοφ χαρακτιρα που θ χριςθ τουσ αποςκοπεί ςτον ερεκιςμό των βιωματικϊν αντιδράςεων 

του καταναλωτι, 

 εφαρμοςμζνεσ τζχνεσ (γραφιςτικι, product design, web design κλπ), 

 αρχιτεκτονικι, 

 λογοτεχνία, 

 βιβλιοκικεσ και μουςεία οπτικοακουςτικά,  

 αλλά και ό,τι ςχετίηεται με τθν αναπαραγωγι τουσ όπωσ εκδόςεισ, εκτυπϊςεισ, καταςκευζσ, 

περιοδικά, εφθμερίδεσ, ραδιόφωνο, τθλεόραςθ, διαφιμιςθ κ.ά. 

 

Προκειμζνου θ ομάδα ζργου του "InClust" να αποκτιςει μια εικόνα των δραςτθριοτιτων, τθσ δυναμικισ 

αλλά και των αναγκϊν των παραπάνω φορζων τουσ καλεί να ςυμπλθρϊςουν το παρακάτω 

ερωτθματολόγιο. 

Σα ςυμπλθρωμζνα ερωτθματολόγια (μαηί με τα όποια τυχόν επιςυναπτόμενα αρχεία) παρακαλοφμε να 

αποςτζλλονται ςτο k.kiriaki@pin.gov.gr υπόψθ τθσ κυρίασ Κυριάκθ μζχρι τισ 31/12/2018. 

Παρακαλοφμε ςτο θζμα του e-mail να αναφζρετε την επωνυμία του φορζα ςασ. 
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Για οποιαδιποτε ερϊτθςθ – διευκρίνιςθ αναφορικά με τισ δράςεισ και το περιεχόμενο του ζργου "InClust" 

οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται  

 

Όνομα Φορζα: Περιφζρεια Ιονίων Νιςων, Αυτοτελισ Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Σμιμα 

χεδιαςμοφ Περιφερειακισ Πολιτικισ & Εφαρμογισ Προγραμμάτων 

Διεφθυνςη Φορζα: Αλυκζσ Ποταμοφ, 49100, Κζρκυρα 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Κυριακι Κυριάκθ 

Σηλ: 2661361537 

E-mail: k.kiriaki@pin.gov.gr 

 

 

 

 

Για τθν Περιφζρεια Ιονίων Νιςων 

 

 

ΡΟΔΗ ΚΡΑΣΑ-ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ 
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