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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο πολιτισµός στο Νότιο Αιγαίο γίνεται ψηφιακός. Πόροι 1,7 εκατ. 
ευρώ θα διατεθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της 
Περιφέρειας, για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρµογών 

 
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς ένταξη και χρηµατοδότηση, 

απευθύνει ο Περιφερειάρχης 
 
Πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», ύψους 
1.700.000 ευρώ, πρόκειται να διαθέσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προκειµένου 
να αξιοποιηθούν στον τοµέα του πολιτισµού οι νέες τάσεις και τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνίας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του τουρισµού εµπειρίας. 
 
Για τον σκοπό αυτό, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζηµάρκος απευθύνει 
πρόσκληση µε τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρµογών στον τοµέα του 
πολιτισµού για τον εµπλουτισµό του τουρισµού εµπειρίας», για την υποβολή 
προτάσεων έργων, προκειµένου να ενταχθούν και να χρηµατοδοτηθούν από τον 
Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας», 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Νότιο Αιγαίο», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  
 
Η πρόσκληση απευθύνεται στους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους: 
 

- Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού (κεντρικές, περιφερειακές 
υπηρεσίες και εποπτευόµενοι φορείς) 

- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
- ∆ήµους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
- Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
- Επιµελητήριο ∆ωδεκανήσου 
- Επιµελητήριο Κυκλάδων 

 
Η πρόσκληση αφορά στη δηµιουργία e-υπηρεσιών και e-περιεχοµένου που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί τόσο από προσωπικούς υπολογιστές όσο και από ταµπλέτες και 
έξυπνα τηλέφωνα, που θα υποστηρίζουν τις µορφές τουρισµού που θα αναπτυχθούν 
στην Περιφέρεια. Η συµβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας 



(ΤΠΕ) στην ενσωµάτωση του πολιτισµού στην αλυσίδα  του τουρισµού της εµπειρίας 
είναι ιδιαίτερα σηµαντική και αρκετές δραστηριότητες θα προσανατολιστούν στην 
κατεύθυνση αυτή. Οι εφαρµογές και οι υπηρεσίες που θα στηριχτούν, θα 
απευθύνονται στη διεθνή αγορά, κατά συνέπεια, το υλικό που θα παραχθεί στο 
πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης, καθώς και οι σχετικές βάσεις δεδοµένων, θα πρέπει 
να είναι σε θέση να τροφοδοτήσουν και διεθνείς υπηρεσίες διαµοιρασµού 
περιεχοµένου, π.χ. Field Trip. 
 
Ενδεικτικά παραδείγµατα εφαρµογών που µπορούν να αναπτυχθούν είναι: 

• Πλατφόρµες καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων 
• Εφαρµογές οδηγών αρχαιολογικών χώρων 
• Εφαρµογές οδηγών µουσείων 
• Εικονική αναπαράσταση γεγονότων 
• Ανάδειξη παραδοσιακών αρχιτεκτονικών τεχνικών και κτιρίων ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής αξίας 

• Ψηφιοποίηση τουριστικών και πολιτρισµικών πόρων, διαδροµών, χαρτών κλπ 
 
Η συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε 
την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται σε 1.700.000 ευρώ. 
Οι προτεινόµενες πράξεις θα πρέπει να είναι σε εναρµόνιση µε τους στόχους της 
στρατηγικής «A digital agenda for Europe” και την “Εθνική Στρατηγική για την 
Ψηφιακή Ανάπτυξη”. 
 
Η προθεσµία υποβολής προτάσεων είναι από τις 10.07.2017 έως και τις 
29.09.2017. 
 
Η παραπάνω πρόσκληση απηχεί τον γενικότερο προσανατολισµό της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, όσον αφορά την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020, στην 
τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, να αποτελέσει το Νότιο Αιγαίο έναν από τους 
κορυφαίους προορισµούς του τουρισµού εµπειρίας παγκοσµίως, µέσα από την 
υιοθέτηση µιας στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης, διαφοροποίησης του προϊόντος και 
δηµιουργίας ταυτότητας προορισµού.  
 


