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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΟΕΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
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69 ΕΟΕΣ (2017)                                         
23 ΕΟΕΣ (σε στάδιο προετοιμασίας)
22 ΕΟΕΣ στο έδαφος της Ουγγαρίας
56 ΕΟΕΣ σε διασυνοριακό επίπεδο
4 ΕΟΕΣ με μέλη από Τρίτες Χώρες
460 άτομα το προσωπικό των ΕΟΕΣ (Hopital de Cerdanya, 195 άτομα)
65 εκατ. ευρώ (560.000 μ.ο.) ο προϋπολογισμός των ΕΟΕΣ (Hopital de Cerdanya, 20 
εκατ. ευρώ)
27/69 ΕΟΕΣ υποστηρίζονται αποκλειστικά από συνδρομές μελών



ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΟΕΣ
35 ΕΟΕΣ δραστηριοποιούνται σε θέματα Πολιτισμού                                      



Galicia – Norte Portugal
European Grouping of Territorial 
Cooperation

Creative Industries

Signature of a protocol between the 
Cultural and Creative Industries of Galicia 
and Norte de Portugal

International Conference "The creative 
industries: keys for future. Analysis and 
perspectives“ 



Creative Industries Project
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Galicia – Norte Portugal

European Grouping of Territorial 
Cooperation

Features of the ICC sector:

• Intensive in labor: a framework importance of high unemployment

• High qualification of HR

• Low cost of creating new jobs: only requires talent and creativity

• Large investments are already made: heritage, auditoriums ...

• High potential for entrepreneurship

• Permanence of workers in the sector (functional versatility)

• Ability to transfer to other sectors, innovation engine “intersectoral“

Public presentation of the study conclusions

“In the Euroregion 

Galicia-Norte Portugal 

there are more than 

7400 companies, giving 

employment to more 

than 60,000 workers”

“The joint turnover 

of the two regions 

exceeds 2.3 billions 

of euros”

As one of the strategic areas of GNP-EGTC activity, we developed a study that consisted in mapping the creative industries in the 

Euroregion Galicia - Norte Portugal, aiming to demonstrate the potential of culture to generate growth and employment, taking 

into account the importance of investment in this sector to generate added value to the territory.

















ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1. Κάθετα συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα (URBACT, INTERREG)

2. Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ

3. Οριζόντια Ανταγωνιστικά 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα



Κάθετα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα 

Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας

Πολυμερή Προγράμματα Διμερή διασυνοριακά Προγράμματα

Αδριατική
Interreg Εurope
MED
URBACT
Βαλκανική - Μεσόγειος

Interreg V-A-Ελλάδα - Βουλγαρία
Interreg V-A-Ελλάδα - Ιταλία
Interreg V-A-Ελλάδα - Κύπρος
IPA- CBC Ελλάδα - Αλβανία
IPA- CBC Ελλάδα - πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας



Άξονες Προτεραιότητας:
1. Καινοτομία και Έξυπνη Περιφέρεια

2. Βιώσιμη Περιφέρεια: Προώθηση της βιώσιμης αξιοποίησης 
και διατήρησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και 

η διαφύλαξη των υπηρεσιών οικοσυστήματος στην

περιοχή Αδριατικής και Ιονίου.

3. Συνδεδεμένη Περιφέρεια

4. Στήριξη της διακυβέρνησης για τη στρατηγική της ΕΕ για 
την Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)

Προϋπολογισμός: 117,918,198.00 €



Τύποι Επιδοτούμενων Έργων

Διακρατικά δίκτυα (20) για την αειφόρο

πολιτιστική/φυσική κληρονομιά

Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη συντήρηση της

πολιτιστικής κληρονομιάς

Στρατηγικές και θύλακες (30) για καινοτόμες

δράσεις πολιτιστικής κληρονομιάς

 Θεματικές τουριστικές/πολιτιστικές διαδρομές (10)

Ανταλλαγές καλών πρακτικών για άυλη

πολιτιστική κληρονομιά

Προϋπολογισμός: 45 εκατ. ευρώ



Άξονες Προτεραιότητας:

1. Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 
Καινοτομία

2. Ανταγωνιστικότητα ΜΜΕ

3. Οικονομία χαμηλής κατανάλωσης 
άνθρακα

4. Περιβάλλον και Αποδοτική Χρήση 
Πόρων

5. Τεχνική Βοήθεια

Προϋπολογισμός: 426.309.618€



Επενδυτική Προτεραιότητα:

Συντήρηση, Προστασία, Προώθηση 

Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Επιλέξιμες Δράσεις:

(1)Διαπεριφερειακά Έργα Συνεργασίας

(2)Πλατφόρμες Μάθησης Πολιτικής

Προϋπολογισμός: 99.344.629€



Άξονες Προτεραιότητας:

1. Προώθηση ικανοτήτων για τη Μεσογειακή 
Καινοτομία για Έξυπνη και Αειφόρο Ανάπτυξη 
(Δημιουργικές Βιομηχανίες)

2. Υποστήριξη  στρατηγικών χαμηλής κατανάλωσης 
άνθρακα και ενεργειακή αποδοτικότητα σε Πόλεις, 
Νησιά και Αγροτικές Περιοχές

3. Προστασία και Προώθηση Μεσογειακών 
Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων

4. Ενίσχυση Μεσογειακής Διακυβέρνησης

Προϋπολογισμός: 275.905.320€



(1) Προώθηση ικανοτήτων για τη Μεσογειακή 

Καινοτομία για Έξυπνη και Αειφόρο Ανάπτυξη

Προώθηση Δημιουργικών Βιομηχανιών μέσω Πράσινης 

και Γαλάζιας Ανάπτυξης & Πολιτιστικών Δράσεων στον 

Τουριστικό Τομέα

Προϋπολογισμός: 71.783.208€



(3) Προστασία και Προώθηση Μεσογειακών Φυσικών 
και Πολιτιστικών Πόρων

Επενδυτική Προτεραιότητα:

Συντήρηση, Προστασία, Προώθηση 

Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

(Ανάπτυξη Αειφόρου και Υπεύθυνου Παράκτιου και 
Θαλάσσιου Τουρισμού στη Μεσόγειο)

Προϋπολογισμός: 76.269.660€



Άξονες Προτεραιότητας:

1. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

2. Περιβάλλον

Προϋπολογισμός: 275.905.320€



(1) Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

 Ανταγωνιστικές Περιοχές (Επιχειρηματική 
απόδοση και εξωστρέφεια  μέσω Δικτύων/Clusters-
ανάδειξη συγκριτικού πλεονεκτήματος, όπως πολιτισμός 
και δημιουργικές βιομηχανίες, τουρισμός, 
αγροδιατροφή)

 Καινοτόμες Περιοχές

 Περιοχές της Γνώσης

Προϋπολογισμός: 10.198.839€



(2) Περιβάλλον
Επενδυτική Προτεραιότητα:

Συντήρηση, Προστασία, Προώθηση 

Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 Βιο-ποικιλομορφία (διακρατική συνεργασία 
στα πεδία της πολυπολιτισμικότητας, , των 
πολιτιστικών ανταλλαγών, δημιουργικών 
βιομηχανιών)

 Βιώσιμες Περιοχές

 Περιβαλλοντικό θεσμικό πλαίσιο

Προϋπολογισμός: 16.148.162€



 Βελτίωση των ικανοτήτων των πόλεων στη διαχείριση 
βιώσιμων αστικών πολιτικών και πρακτικών με 
ολοκληρωμένο και συμμετοχικό τρόπο

 Βελτίωση του σχεδιασμού ολοκληρωμένων κ βιώσιμων 
αστικών πολιτικών κ τοπικών σχεδίων δράσης

 Βελτίωση της εφαρμογής ολοκληρωμένων κ βιώσιμων 
αστικών πολιτικών κ τοπικών σχεδίων δράσης (ΤΣΔ)

 Αξιοποίηση ιδεών και κατάκτηση γνώσεων αστικής 
ανάπτυξης από φορείς πολιτικής, αιρετούς και 
οργανισμούς άμεσα εμπλεκόμενους με την αειφόρο 
αστική ανάπτυξη 

Προϋπολογισμός:  96,3 εκατ. €



3 τύποι δικτύων

 Δίκτυα σχεδιασμού δράσης (Action 
Planning)

 Δίκτυα εφαρμογής δράσεων 
(Implementation)

 Δίκτυα  μεταφοράς πρακτικών 
(Transfer)



Θεματικές προτεραιότητες με κοινό

παρονομαστή την Πολιτιστική Κληρονομιά:

 Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη

 Οικονομία

 Ένταξη



Παραδείγματα Δικτύων:
RetaiLink (Igualada (ES), Basingstoke and Deane (UK), Bistrita
(RO), Fermo (IT), Hengelo (NL), Sibenik (HR): Ενίσχυση της 
αναγέννησης του κλάδου του λιανικού εμπορίου στις μεσαίες 
πόλεις με καινοτόμες στρατηγικής λιανεμπορίου που θα 
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των μικρών και 
ανεξάρτητων επιχειρήσεων του κλάδου (πολιτιστικών και 
δημιουργικών βιομηχανιών)

Υποστήριξη δημιουργικών και καινοτόμων 
επιχειρηματιών νέας γενιάς με την ανάπτυξη 
συνεργασιών μεταξύ επιστήμης, τοπικής 
διακυβέρνησης και επιχειρήσεων (Poznan (PL), 
Daugavpils (LV), Genoa (IT), Grenada (ES), 
Klaipeda (LT), Wolverhampton (UK)



Άξονες Προτεραιότητας:

1. Ανταγωνιστική και Καινοτόμος Διασυνοριακή 
Περιοχή

2. Βιώσιμη και Κλιματικά Προσαρμοσμένη 
Διασυνοριακή Περιοχή

3. Καλύτερη Διασυνδεδεμένη Διασυνοριακή 
Περιοχή

4. Κοινωνικά Περιεκτική Διασυνοριακή Περιοχή

5. Τεχνική Βοήθεια

Προϋπολογισμός:  129.695.572€



Βιώσιμη και Κλιματικά Προσαρμοσμένη 

Διασυνοριακή Περιοχή (36.450.000€)

 Προστασία και προώθηση δημοσίων 
πολιτιστικών αγαθών και κληρονομιάς 
(7.000.000€)

 Ανάπτυξη και προώθηση δημοσίων πολιτιστικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών πολιτιστικής 
κληρονομιάς (1.000.000€)



Άξονες Προτεραιότητας:

1. Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα

2. Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση

3. Πολυτροπικό Αειφόρο Σύστημα Μεταφορών

Προϋπολογισμός:  123.176.899€



Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση

(48.038.990€)

 Προστασία και αποκατάσταση βιοποικιλομορφίας

 Συντήρηση, προστασία, προώθηση φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη 
δράσεων αειφόρου τουρισμού (23.400.000€)

 Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη 
βελτίωση περιβαλλοντικής  προστασίας



Άξονες Προτεραιότητας:

1. Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της 
επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή 
περιοχή

2. Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες 
μεταφορές

3. Διατήρηση και προστασία του 
περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

4. Αποτελεσματική εφαρμογή προγράμματος

Προϋπολογισμός:  55.299.108€



Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και 

πρόληψη κινδύνων (20.682.695€)

Επενδυτική Προτεραιότητα:

Συντήρηση, Προστασία, Προώθηση, Ανάπτυξη

Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.1: Βελτίωση της από κοινού 

διαχείρισης  κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές 
και ανθρωπιστικές καταστροφές

 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.2: Βελτίωση της ελκυστικότητας 
των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος (Πόλοι έλξης επισκεπτών) 
(3.987.500€)



Άξονες Προτεραιότητας:

«Ανάπτυξη και στήριξη της τοπικής οικονομίας»: Στηρίζει την προστασία της 

φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς προκειμένου να βελτιώσει την

ελκυστικότητα και να ενθαρρύνει τον τουρισμό στη διασυνοριακή περιοχή.

«Προστασία του περιβάλλοντος - Μεταφορές»: Προωθεί τη βιώσιμη διαχείριση, 

επεξεργασία και ανακύκλωση των αποβλήτων, καθώς και τη στήριξη της βιώσιμης 

διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας και 

αντιμετωπίζει τα ζητήματα της πρόληψης, του σχεδιασμού και της διαχείρισης των 

φυσικών καταστροφών, των απειλών και των κινδύνων

Προϋπολογισμός:  45.470.066€



«Ανάπτυξη και στήριξη της τοπικής οικονομίας»

Θεματική Προτεραιότητα d: Ενθάρρυνση Τουρισμού και 

Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς (5.797.431 €)-

Τύποι δράσεων:

 Ανάπτυξη τοπικών διακριτών ταυτοτήτων (brands) βάσει 
της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιφέρειας

 Εφαρμογές ΤΠΕ  για την προώθηση αειφόρου τουρισμού 
και διακριτής ταυτότητας (international branding)



Άξονες Προτεραιότητας:

(1)«Προώθηση περιβάλλοντος, αειφόρων μεταφορών και 

δημοσίων υποδομών»

(2) «Ανάπτυξη και στήριξη της τοπικής οικονομίας» 
(16.924.812€)

Θεματική Προτεραιότητα d: Ενθάρρυνση Τουρισμού και 

Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς (10.578.008 €)-

Προϋπολογισμός: 42.312.029 €



Συντήρηση πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως 

προϋπόθεση για την τουριστική ανάπτυξη της 

διασυνοριακής περιοχής 

Τύποι δράσεων:

 ΣΔΙΤ στον πολιτιστικό/τουριστικό τομέα (π.χ. προώθηση 
παραδοσιακών προϊόντων, ανάδειξη ολοκληρωμένων 
τουριστικών προορισμών)

 ΤΠΕ στην υπηρεσία του πολιτισμού/τουρισμού (π.χ. εικονικές 
περιηγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους)

 Απόκτηση δεξιοτήτων στην πολιτιστική κληρονομιά (π.χ. 
ανταλλαγή καλών πρακτικών στην καινοτομία και στη 
συντήρηση μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς)

 Αποκατάσταση/προστασία/προώθηση πολιτιστικών αγαθών 
(π.χ. μνημείων, μουσείων, συλλογών) και οικο-τουρισμού

 Διασυνοριακές πολιτιστικές πρωτοβουλίες (π.χ. εκθέσεις, 
διαδρομές)



Οριζόντια Ανταγωνιστικά 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

για τον Πολιτισμό







Geoparks: Heritage, Education and Sustainable Development - an 

Innovative Methodology for Southern Countries. Case Study in Morocco

(Atlas Mountains, Marrakech)

Περιγραφή Έργου: Το έργο ΓΕΩΠΑΡΚΟ έχει ως στόχο να μελετήσει το δυναμικό 
και να συγκρίνει περιοχές (ΕΕ/Αφρικής) με αξιοσημείωτη γεωλογική, οικολογική, 
κοινωνική και πολιτιστική κληρονομιά. Ένα γεωπάρκο βρίσκεται στην Κεντρική 
Καταλονία (Ισπανία) και το άλλο στην κοιλάδα Zat (Μαρόκο) - Μαρακές. 
Προικισμένοι με ποικίλες δεξιότητες Ανθρωπιστικών και Επιστημών Ζωής και της 
Γης, οι εταίροι του έργου ΓΕΩΠΑΡΚΟ (δημόσιοι και ιδιωτικοί) προτείνουν ως 
Γεωπάρκα να μελετήσουν τη βιοποικιλότητα, τη γεωλογία, την προϊστορία, τις 
κοινωνικές πτυχές, την κληρονομιά, τον τουρισμό με βάση εμπειρικές έρευνες, 
συλλογή δεδομένων πεδίου και την κοινή εμπειρία.

Συνολικός Προϋπολογισμός: EUR 1.296.000

Διάρκεια: 48 μήνες

Εταιρικό Σχήμα: MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE-Συντονιστής 
έργου (Γαλλία), UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA (Ισπανία), CERDAN 
INGENIEROS S.L. (Ισπανία)



Περιγραφή Έργου: Το DigiArt είναι ένα 
ερευνητικό έργο με σκοπό την κατασκευή ενός 
λογισμικού που θα παρέχει ένα νέο και εύκολο τρόπο 
για την ψηφιοποίηση, την επεξεργασία, και την 
οπτικοποίηση των αντικειμένων τέχνης. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: EUR 3,2 εκ. 

Διάρκεια: 36 μήνες

Εταιρικό Σχήμα: Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών, ΕΦΑ Ημαθίας με το Ανάκτορο των Αιγών (Ελλάδα), 

LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY (Ηνωμένο Βασίλειο), CENTRE 

NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (Γαλλία), PIX4D SA 

(Ελβετία), ARCHEOLOGIE ANDENNAISE (Scladina Cave Archaeological

Center) (Βέλγιο), VULCANUAV LIMITED (Ηνωμένο Βασίλειο)





DayCul– Act daily, think interculturally 

Περιγραφή Έργου: Σκοπός του έργου, μέσω εργαστηρίου κατάρτισης, 
είναι η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της μάθησης, 
υποστηρίζοντας νέους για να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες 
προκειμένου να διοργανώνουν διεθνείς εκδηλώσεις, αξιοποιώντας την 
πολιτιστική πολυμορφία· προκαλώντας τους συμμετέχοντας να 
αξιοποιήσουν από τα διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα από όπου 
προέρχονται ως εργαλείο ανακάλυψης της ταυτότητας του καθενός· 
αναδεικνύοντας τη σημασία του πολιτισμού στην πρόσληψη της 
πραγματικότητας, της καθημερινής συμπεριφοράς και της ταυτότητας· 
και εισάγοντας τους συμμετέχοντες στις προσεγγίσεις και τις 
δραστηριότητες της διαπολιτισμικής μάθησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός: EUR 12.564

Διάρκεια: 1 εβδομάδα

Εταιρικό Σχήμα: Λευκωσία (Κύπρος), Λέτσε, Περούτζια (Ιταλία), 

Πάντσεβο (Σερβία), Ντέλνιτσε (Κροατία)





Days of culture, sport and creativity – perspectives of the European 

citizenship 

Περιγραφή Έργου: Στη διάρκεια των εκδηλώσεων διάρκειας τεσσάρων 
ημερών, διαφορετικές οργανώσεις από τέσσερις διαφορετικές χώρες είχαν την 
ευκαιρία να συναντηθούν, να μοιραστούν ιδέες, να συμμετέχουν σε κοινές 
δράσεις και πολιτιστικά δρώμενα. Το έργο προέβλεπε επίσης δράσεις για την 
ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας, τον εθελοντισμό, συζήτηση για το μέλλον 
της Ευρώπης και της ιδιότητας του πολίτη σε αυτήν, την πολυπολιτισμικότητα 
και τις εκλογές ως εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων σε μια δημοκρατική 
Ευρώπη, στην οποία οι πολίτες συμμετέχουν ισότιμα. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: EUR 25.000

Διάρκεια: 4 μήνες

Εταιρικό Σχήμα: Senica (Σλοβακία), Visky (Δημοκρατία της Τσεχίας), 
Nyiregyhaza (Ουγγαρία), Lendava (Σλοβενία)





Cluster Excellence for Creative Industry Leadership

Περιγραφή Έργου: H σύμπραξη αριστείας CECIL συγκεντρώνει στις 
τάξεις της ευρωπαϊκούς θύλακες για την προώθηση της αριστείας και 
την παροχή επαγγελματικής υποστήριξης στις ψηφιακές πολιτιστικές και 
τις δημιουργικές βιομηχανίες. Το επιστέγασμα των δράσεων και ως 
εγγύηση για τη βιωσιμότητα του έργου είναι η δημιουργία της πρώτης 
ευρωπαϊκής στρατηγικής εταιρικής σχέσης θυλάκων για τις ψηφιακές 
πολιτιστικές και τις δημιουργικές βιομηχανίες. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: EUR 234.918

Διάρκεια: 24 μήνες

Εταιρικό Σχήμα: STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPOLECZNO-
GOSPODARCZEGO WIEDZA  (Πολωνία), MADRID PLATAFORMA ICT 
AUDIOVISUAL (Ισπανία),IBEC LIMITED*IRISH BUSINESS AND 
EMPLOYERS CONFEDERATION (Ιρλανδία), DANMARKS TEKNISKE 
UNIVERSITET (Δανία), CAP DIGITAL (Γαλλία).
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