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Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την κατάθεςη προτάςεων ςτο πλαίςιο ςυνδιοργάνωςησ 
πολιτιςτικών και λοιπών δράςεων με την Π.Ι.Ν. Π.Ε. ΚΕΡΚΤΡΑ ζτουσ 2023 

το πλαίςιο του ζγκαιρου ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ των πολιτιςτικϊν δράςεων τθσ 
Περιφερειακισ Ενότθτασ Κζρκυρασ, απευκφνουμε ανοιχτι πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 
προσ όλουσ τουσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα πολιτιςτικοφσ-ακλθτικοφσ ςυλλόγουσ-ςωματεία τθσ 
Π.Ε ΚΖΡΚΤΡΑ προκειμζνου να κατακζςουν ςχετικζσ προτάςεισ για τθ ςυνδιοργάνωςη  Πολιτιςτικών 
και Αθλητικών εκδηλώςεων. 

Οι  φορείσ μποροφν να κατακζτουν τισ προτάςεισ τουσ μζχρι τθν  Παραςκευή 31 Μαρτίου 2023, για 
εκδθλϊςεισ που πρόκειται να υλοποιθκοφν μζχρι 31 Δεκεμβρίου 2023, ςτθ Γραμματεία τθσ Π.Ε. 
Κζρκυρασ  ςτο 2ο όροφο Δ/νςθ αμάρα 13 ι ςτο email dnsi_tourismou@pin.gov.gr 

Επιςθμαίνουμε ότι ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, θ Περιφζρεια  δεν επιτρζπεται να επιχορθγεί ι 
να ςτθρίηει οικονομικά δράςεισ άλλων φορζων, παρά μόνο να ςυμμετζχει ωσ ςυνδιοργανωτισ. τθν 
περίπτωςθ αυτι αναλαμβάνει μόνο μζροσ των δαπανϊν τθσ δράςθσ που ανζρχεται ζωσ το 50% του 
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ, ενϊ το υπόλοιπο 50% πρζπει να καλφπτεται από τον ίδιο τον 
αιτοφμενο φορζα θ και άλλουσ ςυνδιοργανωτζσ, οι οποίοι πρζπει να αναφζρονται αναλυτικά με το 
ποςοςτό ςυμμετοχισ με το οποίο κα ςυμμετζχει ο κακζνασ. 

Οι ςχετικζσ προτάςεισ κα αξιολογθκοφν  από τθν Δ/νςθ Σουριςμοφ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και 
από αυτζσ κα επιλεγοφν οι αρτιότερεσ, οι πιο ενδιαφζρουςεσ και αυτζσ οι οποίεσ μποροφν να 
υλοποιθκοφν ςφμφωνα με τισ υπάρχουςεσ δυνατότθτεσ, κυρίωσ όμωσ, όςεσ εμπίπτουν ςτουσ 
ςτόχουσ, ςτισ αρχζσ και ςτισ προδιαγραφζσ που ζχει κζςει θ Π.Ι.Ν. 

υγκεκριμζνα, οι προτάςεισ που κα κατατεκοφν, κα πρζπει να πλθροφν τα εξισ κριτιρια: 

 Να προζρχονται από ςυλλόγουσ/φορείσ που ζχουν επιδείξει ζωσ τϊρα αξιόλογθ δράςθ 
 Να είναι ευρείασ απιχθςθσ και να μθν υπθρετοφν ιδίουσ ςκοποφσ 
 Να καλφπτουν τουσ τομείσ πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ 
 Να ςυμβάλλουν ςτθν πολιτιςτικι και οικονομικι ανάπτυξθ 
 Να προβάλουν τον πολιτιςμό, τθν ιςτορία, τα τοπικά ικθ και ζκιμα 
 Να αναδεικνφουν ςτοιχεία τθσ τοπικισ πολιτιςτικισ ζκφραςθσ και δθμιουργίασ 



         

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 

 Οι ςφλλογοι που κα κατακζςουν τισ ςχετικζσ προτάςεισ, κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα 
Μθτρϊα τθσ Π.Ε. Κζρκυρασ  και να ζχουν επικαιροποιθμζνο το φάκελό τουσ, 

 Να ζχουν ελεφκερθ είςοδο / ςυμμετοχι για το κοινό και οι φορείσ που αιτοφνται τθν 
ςυνδιοργάνωςθ, να μθν ζχουν ζςοδα από αυτζσ, 

 Να δεςμεφονται για τθν εξαςφάλιςθ των απαιτοφμενων ςχετικϊν με τθν εκδιλωςθ αδειϊν ι 
εγκρίςεων, 

 Οι προτάςεισ που κα κατατεκοφν να περιλαμβάνουν: αναλυτικι περιγραφι τθσ δράςθσ, 
αναφορά ςτουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ/ ςυνδιοργανωτζσ, το κοινό ςτο οποίο απευκφνονται, 
αιτιολόγθςθ για τθν αναγκαιότθτα και τθ ςκοπιμότθτα τθσ εν λόγω δράςθσ και οπωςδιποτε 
ζνα ςυνολικό προχπολογιςμό δαπανϊν τθσ όλθσ εκδιλωςθσ, ο οποίοσ κα περιλαμβάνει τα 
ποςά ςυμμετοχισ κάκε ςυνδιοργανωτι, και τα αιτοφμενα είδθ/υπθρεςίεσ από τθν 
Περιφερειακι Ενότθτα Κζρκυρασ με το εκτιμϊμενο κόςτοσ αυτϊν. 

Οι φορείσ, κατακζτοντασ τθν πρόταςι τουσ, αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ (εφόςον επιλεγοφν), μετά 
το πζρασ τθσ δράςθσ, να προςκομίςουν: 

 οικονομικά και απολογιςτικά ςτοιχεία (π.χ. τιμολόγια και αποδεικτικά λοιπϊν δαπανϊν των 
δράςεων, αρικμό επιςκεπτϊν/ ςυμμετεχόντων, ανταποδοτικότθτα ςτθν τοπικι κοινωνία, 
αποτελζςματα δράςθσ κ.λ.π.) 

 οπτικοακουςτικό υλικό ςε ψθφιακι μορφι για τθ δθμοςιότθτα τθσ δράςθσ (φωτογραφίεσ, 
βίντεο, κλπ) 

κοπόσ τθσ Π.Ι.Ν. Π.Ε Κζρκυρασ μζςα από τισ ςυνδιοργανϊςεισ αυτζσ είναι θ πραγματοποίθςθ και θ 
προςφορά ςτο κοινό, ποιοτικϊν εκδθλϊςεων, και ςασ προςκαλοφμε να ςυμβάλλετε με τθ ςυμμετοχι 
ςασ ςτθν πολιτιςτικι αναβάκμιςθ τθσ περιοχισ μασ. 
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